JGL/2019/11

La Junta de Govern Local

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data

04/ juny / 2019

Durada

Des de les 18:00 fins a les 18.25 hores

Lloc

Sala de Juntes

Presidida per

JESÚS NAHARRO RODRÍGUEZ

Secretari

ÒSCAR BUXERES SOLER
ASSISTENTS

Vocals:
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)
-

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

Número: 2019-0012 Data: 14/06/2019

Òrgan col·legiat:
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Expedient núm.:

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Jesús Naharro Rodríguez (2 de 2)
Alcalde en funcions
Data Signatura: 14/06/2019
HASH: 2b75fd3249bbca7c8d5003a5dd59495d

Oscar Buxeres Soler (1 de 2)
Secretari
Data Signatura: 14/06/2019
HASH: b6664ef2e97d36eb30d157c9e92118f9

ACTA

ORDRE DEL DIA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE
DATA 06 DE JUNY DE 2019, A LES 18:00 H.

3
4

Expedient 2770/2019. Aprovació de l’expedient de contractació i dels plecs de
clàusules i convocatòria de licitació per a la concessió administrativa de parades i
magatzems del Mercat municipal d’Abrera.
Expedient 3334/2019. Pròrroga del contracte de serveis de gestor d'expedients de
l’Ajuntament d’Abrera.
LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES

5

6

Expedient 736/2019. Llicència d'obres i instal·lacions per a executar ampliació xarxa de
subministrament a l'immoble ubicat al C/ Sant Lluis, 10 (CV1.146) , a instància de BGDLG,
amb NIF XXXXX180T, en nom i representació de ENDESA DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA
S.L.U., amb CIF B82846817.
Expedient 3050/2019. Llicència d'obres majors i instal·lacions per a executar
construcció de piscina a l'immoble ubicat a l’Av. Abrera, 5, a instància de CBR, amb
NIF XXXXX897J

7

Expedient 3351/2019. Llicència d'obres i instal·lacions per a excutar ampliació i millora
de la xarxa de serveis a l'immoble ubicat al C/ Ullastrell, 34 (CV2.400) , a instància de
BGDLG, amb NIF XXXXX180T, en nom i representació de ENDESA DISTRIBUCIÓN
ELÉCTRICA SLU, amb CIF B82846817

8

Expedient 5552/2018. Llicència d'obres menors i instal·lacions per a executar
reforçament de mur de contenció a l'immoble ubicat a la Rd. Sant Jordi, 48 (CA.163), a
instància de JGA, amb NIF XXXXX168F

9

Expedient 1671/2019. Assabentat de comunicacions prèvies per a la realització d'obres
menors i de tala d'arbres presentades pels interessats que s'indiquen en cada cas
durant el mes de març de 2019.

10

11

12

13

14

ACTIVITATS I MEDI AMBIENT
Expedient 2226/2017. Assabentat de declaració responsable d’activitats a nom del Sr.
Ruben Martín Colchero. per a l’activitat d’oficina d’atenció al públic d’empresa de
construcció, al c/ Martorell, núm. 3-5, bxs. 10.
Expedient 2302/2019. Assabentat de declaració responsable d’activitats a nom de la
Sra. Esther Ma. Macias Nevado, per a l’activitat de perruqueria i altres tractaments de
bellesa, al c/ Jacint Verdaguer, núm. 1, local 1.
Expedient 2483/2019. Assabentat de declaració responsable d’activitats a nom del Sr.
Jorge Blanco Enriquez, per a l’activitat de serveis tècnics d’enginyeria, al c/ de la
República, núm. 5, local 3
Expedient 3400/2019. Assabentat de declaració responsable d’activitats a nom de la
Sra. Marta Alvarez Gil, per a l’activitat de serveis immobiliaris, al c/ Rebato, núm. 3,
local 2.
Expedient 5087/2018. Assabentat de declaració responsable d’activitats a nom del Sr.
Juan Pedro Bartoli Pérez. per a l’activitat de quiosc de gelats (gelateria), al c/ Hostal
del Pí, núm. 4-6, local 26 (Montserrat Centre Abrera).
SUBVENCIONS
--CONVENIS

Número: 2019-0012 Data: 14/06/2019

2

Codi Validació: 5REGF5Z37692FAZD43J95SHGR | Verificació: http://ajuntamentabrera.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 44

1

ASSUMPTES
APROVACIÓ ACTES
Aprovació de l’acta de la sessió anterior de data 21/05/19
CONTRACTES
Expedient 1859/2019. Donar compte dels decrets en matèria de contractació.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

PUNT

15

Expedient 2245/2019. Aprovació del conveni biennal (2019-2020) de col·laboració
entre el Consell Comarcal del Baix Llobregat i els ajuntaments de la comarca amb
motiu de l’organització de la 10a edició del Premi Literari Delta.
PERSONAL

SV1

SV2
SV3
SV4

Expedient 3148/2019. Aprovació de la factura del SAD corresponent al mes de març de
2019.
SOBREVINGUTS
Expedient 898/2019. Denegació de llicència d'obres sol·licitada per JMBD, amb NIF
XXXXX120M, en nom i representació d’ACEROS BERGARA, S.A., amb NIF A20079794,
per no estar d'acord amb la normativa vigent.
Expedient 2453/2019. Assabentat de comunicacions prèvies per a la realització d'obres
menors i de tala d'arbres presentades pels interessats que s'indiquen en cada cas durant
el mes de abril de 2018.
Expedient 3373/2019. Aprovació del conveni amb el Consell Comarcal del Baix Llobregat
per al Transport Adaptat fix per a persones amb mobilitat reduïda, per a l’any 2019.

Expedient 9674/2018. Pla de vacances del personal de l’Ajuntament d’Abrera per
a l’any 2019.

APROVACIÓ ACTES
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 21.05.19
Sotmesa a votació l'acta de la sessió anterior de data 21 de maig de 2019, és
aprovada per unanimitat dels assistents

CONTRACTES

Número: 2019-0012 Data: 14/06/2019
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ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

--ALTRES ASSUMPTES

Decret d’Alcaldia núm. 2019-0775 de data 17/05/2019, d’adjudicació del contracte de
serveis d’intervenció en espais públics per treballar la convivència ciutadana, exp.
1859/2019.
Decret d’Alcaldia núm. 2019-0789 de data 21/05/2019, d’adjudicació del contracte de
serveis subministrament (en arrendament) d’una llicència d’ús de software,
implantació i manteniment d’una aplicació informàtica de gestió policial i de Protecció
Civil, exp. 9592/2018.
Decret d’Alcaldia núm. 2019-0799 de data 22/05/2019, d’adjudicació del contracte
administratiu especial Bar de la Piscina municipal descoberta, exp. 565/2019.
Els membres assistents es donen per assabentats.

3. Expedient 2770/2019. Aprovació de l’expedient de contractació i dels plecs de
clàusules i convocatòria de licitació per a la concessió administrativa de
parades i magatzems del Mercat municipal d’Abrera.
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2. Expedient 1859/2019. Donar compte dels decrets en matèria de contractació.

L’Ajuntament d’Abrera és titular de l’equipament Mercat Municipal d’Abrera, situat a
Rambla del Torrentet, núm. 16.
La Regidoria de Promoció Econòmica ha previst l’adjudicació de concessions
administratives per a l'ús privatiu de les parades 1 i 21 i dels magatzems 3-4, 7-8-9,
10, 11, 13, 17 i 18 del Mercat, per a l’aprofitament privatiu com a comerç bàsic o
qualsevol altre ús dels previstos com a comercial clau 14.

LOT

1
2
3
4
5
6
7
8
Total

PBL
CÀNON
D’ADJUDICACIÓ
(CI)
3.150
11.820
2.340
780
780
780
780
780
21.210

CÀNON
ANUAL
(CA)
378
1.418,4
280,8
93,6
93,6
93,6
93,6
93,6
2.545,20

VEC
(1 CI + 15
CA)
8.820
33.096
6.552
2.184
2.184
2.184
2.184
2.184
59.388

Es considera que el procediment obert de contractació és el més adequat per aquesta
licitació, atès que dóna la possibilitat d’ofertar als particulars del sector que ho vulguin
fer, podent obtenir l’Administració l’execució del contracte amb una millor relació
qualitat-preu.
S’ha emès informe jurídic núm. 2019-0050 de data 26/05/2019, subscrit pel secretari
general.
Aquesta proposta d’acord ha estat formulada pel Servei de Secretaria i Contractació,
en el marc de la normativa vigent i tenint en compte la necessitat motivada de
l’actuació, la redacció dels plecs de clàusules, així com els informes pertinents, la
Regidoria de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme, en ús de les atribucions que
m’atorga el Decret d’Alcaldia núm. 2016-1302 del dia 22/12/2016, proposa a la Junta
de Govern Local l’adopció del següent:
ACORD
Primer. Aprovar l’expedient de contractació i els Plecs de clàusules administratives
particulars i de prescripcions tècniques per a la concessió de parades i magatzems al
Mercat Municipal d’Abrera.
Segon. Iniciar el procediment obert de licitació del contracte i publicar anunci de
licitació al Perfil de contractant per a la presentació d’ofertes, mitjançant l’eina Sobre

Número: 2019-0012 Data: 14/06/2019

Els cànons mínims d’adjudicació i el valor estimat del contracte són els següents:
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S’ha emès informe tècnic justificatiu de la necessitat de la contractació, de núm. 20190022 i data 23/05/2019, subscrit per la tècnica de Promoció Econòmica.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Per Providència de l’Alcaldia, de data 30/04/2019, s’ha iniciat l’expedient contractual.

Digital, en un termini de quinze dies, a comptar des del dia següent al de la publicació
al Perfil.
Tercer. Donar compte a la Intervenció Municipal i al Servei de Promoció Econòmica i
Ocupació.

El contracte es va formalitzar el dia 11/05/2017 i els serveis es van començar a prestar
l’1/06/2017.
La clàusula segona del contracte regula: “El termini d'execució del contracte serà de
dos anys, comptats des del dia 1 de juny de 2017.
No obstant, es preveu la possibilitat de prorrogar, per mutu acord de las parts i de
forma expressa (prèvia sol·licitud del contractista) abans de la seva finalització,
sempre que la duració total del contracte, inclosa la pròrroga, no excedeixi de quatre
anys.”
El contractista ha sol·licitat la pròrroga del contracte, mitjançant escrit de data 08/05/2019
(Registre núm. 2019-E-RE-724 de 13/05/2019).
S’ha emès informe tècnic núm. 2019-0008 de data 24/05/2019, subscrit pel tècnic de
gestió de Projectes de Seguretat i Tecnologies, segons el qual no s'aprecien
circumstàncies que desaconsellin la pròrroga del contracte.
S’ha emès informe jurídic núm. 2019-51 de data 26/05/2019, subscrit pel secretari
general.
Aquesta proposta d’acord ha estat formulada pel Servei de Secretaria i Contractació,
en el marc de la normativa vigent i tenint en compte tot el relacionat anteriorment
aquesta Regidoria d’Hisenda, Serveis Socials, Transparència i Atenció a la Ciutadania,
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. Prorrogar el contracte de serveis de gestor d'expedients de l’Ajuntament
d’Abrera, adjudicat a Espúblico Servicios para la Administración, SA, per a l’anualitat
compresa entre l’1/06/2019 i el 31/05/2020.

Número: 2019-0012 Data: 14/06/2019

Per Decret de l’Alcaldia núm. 2017-0549, adoptat el dia 4/05/2017, es va adjudicar el
contracte administratiu de serveis de gestor d'expedients de l’Ajuntament d’Abrera, a
l’empresa Auloce, SA (amb canvi de denominació social a Espúblico Servicios para la
Administración, SA), amb CIF A50878842, per un preu de 33.794 €, 21% IVA:
7.096,74 €, total 40.890,74 €, amb una durada de dos anys, prorrogable per dos anys
més.
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4. Expedient 3334/2019. Pròrroga del contracte de serveis de gestor d'expedients
de l’Ajuntament d’Abrera.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

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

Segon. Autoritzar i disposar la despesa d’11.926,47 € (execució de 7 mesos de juny a
desembre) a càrrec de l’aplicació pressupostària núm. 920/21600 del pressupost
municipal vigent i la de 8.518,90 € a càrrec de 2020.

LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
5. Expedient 736/2019. Llicència d'obres i instal•lacions per a executar ampliació
xarxa de subministrament a l'immoble ubicat al C/ Sant Lluis, 10 (CV1.146)
S'ha presentat al registre general municipal en data 25/01/2019 14:00 (registre
d'entrades núm. 2019-E-RE-114), petició de llicència urbanística subscrita per BGDLG,
amb NIF XXXXX180T, en nom i representació de la raó social ENDESA DISTRIBUCIÓ
ELÈCTRICA S.L.U., amb CIF B82846817, per a executar obres per a l'ampliació de la
xarxa de subministrament, al C/ Sant Lluis, 10 (CV1.146) (referència cadastral
0474042DF1907S0001ZH), així com diversa documentació tècnica complementària
aportada en data 9 de maig de 2019 (registre d'entrades 2019-E-RE-706), com a
resposta al requeriment d'esmena de data 18 de febrer de 2019 (registre de sortides
2019-S-RE-446).
S'han realitzat les instruccions en l'expedient corresponent i, en relació amb la petició
presentada, s'han emès els informes preceptius següents:
- Informe tècnic de data 15 de maig de 2019 (núm. 2019-0064) subscrit per l'arquitecte
tècnic municipal.
- Informe jurídic de data 15 de maig de 2019 (núm. SS-2019-473) que consta a
l'expedient.
Aquesta proposta d'acord ha estat formulada per l'Àrea de Territori i Sosteniblitat en el
marc del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel que s'aprova el Text refós de la
Llei d'urbanisme; del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament
de la Llei d'Urbanisme; de l'Ordenança fiscal núm. 8 reguladora de la taxa per
expedició de documents administratius; i de l'Ordenança fiscal núm. 6 reguladora de
l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres en concordança amb la resta de la
normativa vigent; i, tenint en compte tot el relacionat anteriorment, aquesta regidoria
en ús de les atribucions que li atorga la Llei, proposa a la Junta de govern local
l'adopció del següent
ACORD
Primer. Atorgar i aprovar la llicència d'obres amb núm. d'expedient 736/2019, a
ENDESA DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA S.L.U., amb NIF B82846817, per a l'ampliació
de la xarxa de subministrament, al C/ Sant Lluis, 10 (CV1.146)(referència cadastral

Número: 2019-0012 Data: 14/06/2019

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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Quart. Donar compte a la Intervenció municipal i al tècnic de gestió de Projectes de
Seguretat i Tecnologies.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Tercer. Notificar aquest acord al contractista Espúblico Servicios para la Administración,
SA.

Cinquè. Notificar aquest acord als interessats, i comunicar-lo al Departament
d'Intervenció general, Tresoreria i Finances, i a l'Àrea de Territori i Sostenibilitat (Cap
de Departament, arquitecte i arquitecte tècnic municipals).

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

6. Expedient 3050/2019. Llicència d'obres majors i instal•lacions per a executar
construcció de piscina a l'immoble ubicat a l’Av. Abrera, 5, a instància de CBR,

Número: 2019-0012 Data: 14/06/2019

Quart. Informar a l'interessat que, d'acord amb l'article novè, punts 7 i 8, de
l'Ordenança Fiscal núm. 6 de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres:
7. Un cop finalitzades les construccions, instal·lacions o obres, en el termini d'un mes
comptador des del dia següent a la seva terminació, els subjectes passius hauran de
presentar davant l'Ajuntament una declaració del cost real i efectiu d'aquelles, a la
qual podran adjuntar els documents que considerin oportuns per a acreditar el cost
consignat.
A aquests efectes, la data de finalització de les construccions, instal·lacions i obres
serà la que resulti acreditada per qualsevol mitjà de prova admès en dret i, en defecte
seu, la que consti en el certificat final d'obres, quan aquest sigui preceptiu, o en altres
casos la de caducitat de la llicència d'obres o la data màxima de finalització de les
obres que s'hagi establert per als actes subjectes a declaració responsable o la
comunicació prèvia.
8. En base a la declaració a què es refereix l'apartat anterior o d'ofici, si escau,
l'Ajuntament practicarà la liquidació corresponent.
Cas que de la liquidació resultés un import a retornar, s'ordenarà la devolució en el
termini previst a l'article 31 de la Llei general tributària.
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Tercer. Requerir l'interessat, perquè en el termini dels 10 dies següents a la notificació
d'aquest acte i en tot cas abans de l'inici de les obres, dipositi la quantitat de 450,00
euros en concepte de fiança per a garantir el compliment de les condicions
imposades a la llicència, segons la carta de pagament que se li adjuntarà a la
notificació.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

0474042DF1907S0001ZH) d'aquest terme municipal, condicionada al compliment de
les consideracions i condicions generals d'obres en xarxes de serveis de
subministrament, a les condicions particulars que s'indiquen a l'informe tècnic i les que
es detallen a continuació:
- Les ressenyades en la documentació tècnica presentada en data 25/01/2019 14:00.
- La llicència urbanística atorgada no altera les situacions jurídiques privades existents
entre els particulars i s'entén atorgada salvat el dret de propietat i sens perjudici del de
tercer.
Segon. Informar l'interessat que tal i com s'estableix en l'Ordenança Fiscal Número 6
(Impost sobre construccions, instal·lacions i obres), i de conformitat amb el conveni de
delegació amb la Diputació de Barcelona, se li practicarà una liquidació provisional
consistent en un 3,66 % del pressupost estimat del cost de les obres per un import de
158,60 €, 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.

amb NIF XXXXX897J.

ACORD
Primer. Atorgar i aprovar la llicència d'obres majors amb núm. d'expedient 3050/2019,
sol·licitada per CBR, amb NIF XXXXX897J, per a executar les obres consistents
en construcció de piscina a l’ Av. Abrera, 5, d'aquest terme municipal, condicionada al
compliment de les consideracions i condicions generals d'obres majors, a les
condicions particulars que s'indiquen a l'informe tècnic i les que es detallen a
continuació:
- En cas de que es pavimenti la zona de platja de la piscina caldrà preveure una xarxa
de drenatge suficient i adequada de forma que les aigües pluvials resultants de
superfície pavimentada sigui canalitzada i conduïda a la xarxa general de
clavegueram públic i/o a pous de drenatge.
- L'executivitat de la llicència resta condicionada a: l'aportació de la següent
documentació:
-Nomenament i dades acreditatives del contractista.
-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.
- Les ressenyades en la documentació presentada pel promotor en data 29/04/2019
11:16 (registre d'entrades núm.2019-E-RE-655).
.

Número: 2019-0012 Data: 14/06/2019

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
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S'han emès en relació amb la petició presentada els informes preceptius següents:
- Informe tècnic de data 13 de maig de 2019 (núm. 2019-0240) emès per l'arquitecta
tècnica municipal.
- Informe jurídic de data 13 de maig de 2019 (núm. SS-2019-475) que consta a
l'expedient.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

S'ha presentat al registre general municipal en data 29/04/2019 11:16 (registre
d'entrades núm. 2019-E-RE-655) petició de llicència urbanística subscrita per
JMPS, amb NIF XXXXX789M, en nom i representació de la CBR, amb NIF
XXXXX897J, per a executar construcció de piscina, al Av. Abrera, 5 (referència
cadastral 6761614DF0966S0001HA.

- 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).

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 (15.471,17 €) del cost de
les obres per un import de 103,66 €,
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

Número: 2019-0012 Data: 14/06/2019

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.
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Segon. Informar l'interessat que tal i com s'estableix en l'Ordenança Fiscal Número 6
(Impost sobre construccions, instal·lacions i obres), i de conformitat amb el conveni de
delegació amb la Diputació de Barcelona, se li practicarà una liquidació provisional
consistent en un 3,66 % del pressupost declarat i/o estimat (15.471,17 €) del cost de
les obres per un import de 566,24 €, 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.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

- 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.

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.

S'ha presentat al registre general municipal en data 09/05/2019 13:35 (registre
d'entrades núm. 2019-E-RE-705), petició de llicència urbanística subscrita per BGDLG,
amb NIF XXXXX180T, en nom i representació de la raó social ENDESA
DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA SLU, amb CIF B82846817, per a ampliació i millora de
la xarxa de serveis, al C/ Ullastrell, 34 (CV2.400) (referència cadastral
0679038DF1907N0001ZI), així com diversa documentació tècnica complementària.
S'han realitzat les instruccions en l'expedient corresponent i, en relació amb la petició
presentada, s'han emès els informes preceptius següents:
- Informe tècnic de data 15 de maig de 2019 (núm. 2019-0063) subscrit per l'arquitecte
tècnic municipal.
- Informe jurídic de data 15 de maig de 2019 (núm. SS-2019-474) que consta a
l'expedient.
Aquesta proposta d'acord ha estat formulada per l'Àrea de Territori i Sosteniblitat en el
marc del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel que s'aprova el Text refós de la
Llei d'urbanisme; del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament
de la Llei d'Urbanisme; de l'Ordenança fiscal núm. 8 reguladora de la taxa per
expedició de documents administratius; i de l'Ordenança fiscal núm. 6 reguladora de
l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres en concordança amb la resta de la
normativa vigent; i, tenint en compte tot el relacionat anteriorment, aquesta regidoria
en ús de les atribucions que li atorga la Llei, proposa a la Junta de govern local
l'adopció del següent
ACORD
Primer. Atorgar i aprovar la llicència d'obres amb núm. d'expedient 3351/2019, a
ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA SLU, amb CIF B82846817, per a ampliació i
millora de la xarxa de serveis, al C/ Ullastrell, 34 (CV2.400)(referència cadastral
0679038DF1907N0001ZI) d'aquest terme municipal, condicionada al compliment de
les consideracions i condicions generals d'obres en xarxes de serveis de

Número: 2019-0012 Data: 14/06/2019

7. Expedient 3351/2019. Llicència d'obres i instal•lacions per a excutar ampliació
i millora de la xarxa de serveis a l'immoble ubicat al C/ Ullastrell, 34 (CV2.400) , a
instància de BGDLG, amb NIF XXXXX180T, en nom i representació de ENDESA
DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA SLU, amb CIF B82846817.
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Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per UNANIMITAT de tots els membres
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

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 tècnica i a l'administratiu de Medi Ambient).

Quart. Informar a l'interessat que, d'acord amb l'article novè, punts 7 i 8, de
l'Ordenança Fiscal núm. 6 de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres:
7. Un cop finalitzades les construccions, instal·lacions o obres, en el termini d'un mes
comptador des del dia següent a la seva terminació, els subjectes passius hauran de
presentar davant l'Ajuntament una declaració del cost real i efectiu d'aquelles, a la
qual podran adjuntar els documents que considerin oportuns per a acreditar el cost
consignat.
A aquests efectes, la data de finalització de les construccions, instal·lacions i obres
serà la que resulti acreditada per qualsevol mitjà de prova admès en dret i, en defecte
seu, la que consti en el certificat final d'obres, quan aquest sigui preceptiu, o en altres
casos la de caducitat de la llicència d'obres o la data màxima de finalització de les
obres que s'hagi establert per als actes subjectes a declaració responsable o la
comunicació prèvia.
8. En base a la declaració a què es refereix l'apartat anterior o d'ofici, si escau,
l'Ajuntament practicarà la liquidació corresponent.
Cas que de la liquidació resultés un import a retornar, s'ordenarà la devolució en el
termini previst a l'article 31 de la Llei general tributària.
Cinquè. Notificar aquest acord als interessats, i comunicar-lo al Departament
d'Intervenció general, Tresoreria i Finances, i a l'Àrea de Territori i Sostenibilitat (Cap
de Departament, arquitecta i arquitecte/a tècnic/a municipals).
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per UNANIMITAT de tots els membres
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa.
8. Expedient 5552/2018. Llicència d'obres menors i instal·lacions per a executar
reforçament de mur de contenció a l'immoble ubicat a la Rd. Sant Jordi, 48
(CA.163), a instància de JGA, amb NIF XXXXX168F.
S'ha presentat al registre general municipal en data 08/08/2018 11:55 (registre

Número: 2019-0012 Data: 14/06/2019

Tercer. Requerir l'interessat, perquè en el termini dels 10 dies següents a la notificació
d'aquest acte i en tot cas abans de l'inici de les obres, dipositi la quantitat de 450,00
euros en concepte de fiança per a garantir el compliment de les condicions
imposades a la llicència, segons la carta de pagament que se li adjuntarà a la
notificació.

Codi Validació: 5REGF5Z37692FAZD43J95SHGR | Verificació: http://ajuntamentabrera.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 11 de 44

Segon. Informar l'interessat que tal i com s'estableix en l'Ordenança Fiscal Número 6
(Impost sobre construccions, instal·lacions i obres), i de conformitat amb el conveni de
delegació amb la Diputació de Barcelona, se li practicarà una liquidació provisional
consistent en un 3,66 % del pressupost estimat del cost de les obres per un import de
49,97 €, que haurà de fer efectiu dins els terminis que s'indiquin en la carta de
pagament que rebrà de l'Oficina de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de
Barcelona.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

subministrament, a les condicions particulars que s'indiquen a l'informe tècnic i les que
es detallen a continuació:
- Les ressenyades en la documentació tècnica presentada en data 09/05/2019 13:35.
- 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.

ACORD
Primer. Atorgar i aprovar la llicència d'obres menors amb núm. d'expedient 5552/2018,
sol·licitada per JGA, amb NIF XXXXX168F, per a executar les obres consistents
en reforçament de mur de contenció a la Rd. Sant Jordi, 48 (CA.163), 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 08/08/2018
11:55 (registre d'entrades núm.2018-E-RC-8385).
- El termini màxim per executar els treballs de reforç del mur i presentar el document
tècnic que certifiqui el final de les obres, segons informe tècnic núm. 2019-0057,
expedient 944/2019, es de DOS MESOS
- 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.
- 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.

Número: 2019-0012 Data: 14/06/2019

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
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S'han emès en relació amb la petició presentada els informes preceptius següents:
- Informe tècnic de data 13 de maig de 2019 (núm. 2019-0239) emès per l'arquitecta
tècnica municipal.
- Informe jurídic de data 15 de maig de 2019 (núm. 2019-SS-472) que consta a
l'expedient.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

d'entrades núm. 2018-E-RC-8385) petició de llicència urbanística subscrita per FPF,
amb NIF XXXXX148P, en nom i representació de la raó social JGA, amb NIF
XXXXX168F, per a executar reforçament de mur de contenció, a la Rd. Sant Jordi, 48
(CA.163) (referència cadastral 6867612), així com diversa documentació tècnica
complementària aportada en data 13 de maig de 2019 (registre d'entrades 2019-E-RE665), com a resposta al requeriment d'esmena de data 22 d’agost de 2018 (registre de
sortides 2018-S-RC-2662).

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 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
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
(&arquitecte, arquitecte/a 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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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 (4.500,00 €) del cost de les
obres per un import de 164,70 €, 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.

Número: 2019-0012 Data: 14/06/2019

Nomenament i documentació acreditativa del contractista.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

-

9. Expedient 1671/2019. Assabentat de comunicacions prèvies per a la
realització d'obres menors i de tala d'arbres presentades pels interessats que
s'indiquen en cada cas durant el mes de març de 2019.

La proposta d'acord ha estat formulada per l'Àrea de Territori i Sostenibilitat en el
marc del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la
Llei d'urbanisme, el Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament
de la Llei d'Urbanisme, l'Ordenança fiscal núm. 8 reguladora de la taxa per expedició
de documents administratius i l'Ordenança fiscal núm. 6 reguladora de l'Impost sobre
construccions, instal·lacions i obres en concordança amb la resta de la normativa
vigent, i, tenint en compte tot el relacionat anteriorment, aquesta regidoria en ús de les
atribucions que li atorga el Decret núm. 2018-1254 del dia 20 de setembre de 2018,
proposa a la Junta de govern local l'adopció del següent
ACORD
Primer. Restar assabentada aquesta Junta de Govern de les comunicacions prèvies
d'obres menors i de tala d'arbres subjectes a aquest règim, que es detallen a
continuació:
- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 1620/2019
- INTERESSAT: COMUNITAT DE VEÏNS PS. ESTACIÓ, 25
- NIF: H60213915
- OBRES COMUNICADES: construcció rampa al vestíbul junt a les escales
- UBICACIÓ DE LES OBRES: Ps. Estació, 25
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 0 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.19: supressió barreres
arquitectòniques)
- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 1706/2019
- INTERESSAT: SGH
- NIF: XXXXX090F
- OBRES COMUNICADES: Reforma cuina i bany
- UBICACIÓ DE LES OBRES: Pl. Rafael Casanova, 9 2º 3ª
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)
- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 1794/2019
- INTERESSAT: GESTIÓ MODERNA VIDAL RAMON ERC, SL
- NIF: B62024930
- OBRES COMUNICADES: Reforma bany i rebossar i pintar façana
- UBICACIÓ DE LES OBRES: Carrer Goya, 4 (LC.5A)
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)

Número: 2019-0012 Data: 14/06/2019

S'han emès els informes preceptius en relació amb les comunicacions d'obres
presentades i s'ha realitzat la instrucció en els expedients corresponents.
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Atesa la Disposició Addicional Primera (actes subjectes a règim de comunicació
prèvia) de l'Ordenança Municipal Reguladora de l'Edificació, aprovada per decret de
l'Alcaldia núm. 10293 de data 26 de febrer de 2008.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

S'han presentat durant el mes de març de 2019 al registre general municipal diverses
comunicacions prèvies d'obres i de tala d'arbres per part dels peticionaris-beneficiaris
que en cada cas s'indiquen.

cadastral

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 2062/2019
- INTERESSAT: NDRM
- NIF: XXXXX169T
- OBRES COMUNICADES: Retirar rajoles de la cuina
- UBICACIÓ DE LES OBRES: Camí del Riu, 8 Bx. 2ª (referència cadastral
8777102DF0987N0048KJ)
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 37,68 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.21).
- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 2063/2019
- INTERESSAT: JMRR
- NIF: XXXXX824C
- OBRES COMUNICADES: Reparació canalitzacions, paviment, sanejament sòcol i
parament vertical
- UBICACIÓ DE LES OBRES: Pl. de la Creu, 2 local 2 (referència cadastral
8567215DF0986N0002DS).
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)
- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 2066/2019
- INTERESSAT: LRE
- NIF: XXXXX140X
- OBRES COMUNICADES: Reforma de bany
- UBICACIÓ DE LES OBRES: Avinguda Generalitat, 32 3º 5ª (referència cadastral
8273201DF0987S0029BS)
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 0 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.19: supressió barreres
arquitectòniques).
- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 2068/2019
- INTERESSAT: PML
- NIF: XXXXX243F

Número: 2019-0012 Data: 14/06/2019

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 2061/2019
- INTERESSAT: MDSR
- NIF: XXXXX405M
- OBRES COMUNICADES: Paviment terrasses
- UBICACIÓ DE LES OBRES: C/ Bosch, 14
(referència
0672008DF1907S0001RH)
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)
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- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 1848/2019
- INTERESSAT: JALP
- NIF: XXXXX354Q
- OBRES COMUNICADES: reforma de cuina i/o bany
- UBICACIÓ DE LES OBRES: C/ Magarola, 28
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 1844/2019
- INTERESSAT: MFP
- NIF: XXXXX275W
- OBRES COMUNICADES: reforma de cuina i/o bany i canvi de paviment interior
- UBICACIÓ DE LES OBRES: C/ del Faig, 12
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 2102/2019
- INTERESSAT: CPR
- NIF: XXXXX148G
- OBRES COMUNICADES: Retirada de terres per esllavissades
- UBICACIÓ DE LES OBRES: C/ Castella Lleó, 11 (referència
0378035DF1907N0001DI)
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 37,68 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.21).

cadastral

cadastral

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 2103/2019
- INTERESSAT: ABA
- NIF: XXXXX571J
- OBRES COMUNICADES: Reforma bany, canvi de paviment interior i instal·lació de
fals sostre (bany i passadís adjacent).
UBICACIÓ
DE
LES
OBRES:
C/
Font,
7 (referència
cadastral
8667617DF0986N0001GA)
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22).
- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 2216/2019
- INTERESSAT: VBDH
- NIF: XXXXX447Q
- OBRES COMUNICADES: Reforma cuina i/o bany
- UBICACIÓ DE LES OBRES: Carrer Pompeu Fabra, 4 2º 3ª.
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22).
- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 2258/2019
- INTERESSAT: JJG
- NIF: XXXXX333W
- OBRES COMUNICADES: Tancament de façana
- UBICACIÓ DE LES OBRES: Rd. sant Jordi, 83 (referència
6565503DF0966N0001XE)
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)

cadastral

Número: 2019-0012 Data: 14/06/2019

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 2172/2019
- INTERESSAT: MVCI
- NIF: XXXXX872B
- OBRES COMUNICADES: Reforma cuina
- UBICACIÓ DE LES OBRES: C/ Tramontana, 39 (referència
8574813DF0987S0014WM)
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)

cadastral
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- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 2170/2019
- INTERESSAT: AIA
- NIF: XXXXX967X
- OBRES COMUNICADES: Canvi plat de dutxa
- UBICACIÓ DE LES OBRES: C/ Josep Pla, 8 (referència
8173415DF0987S0001ZD)
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)

cadastral

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

- OBRES COMUNICADES: Reconstrucció tanca
- UBICACIÓ DE LES OBRES: C/ Pintor Rivera, 29 (referència
0557622DF1905N0001JB)
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22).

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 2295/2019
- INTERESSAT: JALM
- NIF: XXXXX976M
- OBRES COMUNICADES: Canvi de paviment interior
- UBICACIÓ DE LES OBRES: C/ Antonio Machado, 68 1º 1ª (referència cadastral
8476501DF0987N0003AU)
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)
- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 2389/2019
- INTERESSAT: MAC
- NIF: XXXXX340P
- OBRES COMUNICADES: Canvi banyera i arreglar tanca
UBICACIÓ
DE
LES
OBRES:
C/
Solell,
27 (referència
8768006DF0986N0001IA)
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)

cadastral

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 2439/2019
- INTERESSAT: CHA
- NIF: XXXXX357W
- OBRES COMUNICADES: Reforma cuina i/o bany, pintar i neteja
- UBICACIÓ DE LES OBRES: Av. Generalitat, 30 Local
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)
Segon. Procedir a les liquidacions de les Taxes per comunicacions d'obres menors, de
conformitat amb l'Ordenança Fiscal Número 8 (Taxa per expedició de documents
administratius), que s'han indicat en cada cas.
Tercer. Comunicar aquest acord als interessats i als Serveis Econòmics, a l’Àrea de
Territori i Sostenibilitat i a la Policia Local.

Els membres assistents es donen per assabentats.

Número: 2019-0012 Data: 14/06/2019

cadastral
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- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 2279/2019
- INTERESSAT: PCS
- NIF: XXXXX334R
- OBRES COMUNICADES: Canvi de paviment interior
- UBICACIÓ DE LES OBRES: C/ Xarel·lo, 1 (referència
8669707DF0986N0001SA)
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 37,68 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.21)

cadastral

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

- EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 2260/2019
- INTERESSAT: JJHR
- NIF: XXXXX877P
- OBRES COMUNICADES: Canvi de rajoles al bany
- UBICACIÓ DE LES OBRES: C/ Florida, 3 2º 2ª (referència
8669701DF0986N0005IG)
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 37,68 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.21).

ACTIVITATS I MEDI AMBIENT

-

-

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 15 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. 2226/2017, a nom del Sr. Ruben Martin Colchero, de declaració
responsable d’obertura (activitat innòcua), presentada en data 25 d’abril de 2018,
registre d’entrada 4138, per a l’activitat d’oficina d’atenció al públic d’empresa de
construcció, al c/ Martorell, núm. 3-5, bxs. 10, amb l’informe de verificació documental
de l’enginyer municipal de data 15 de maig de 2019.
Segon. Notificar aquest acord a l’interessat.

Els membres assistents es donen per assabentats.

Número: 2019-0012 Data: 14/06/2019

Normativa aplicable:
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Registre d’entrada: 4138 de data 25/04/2019
Interessat: Ruben Martin Colchero
NIF: *****416Y
Emplaçament: c/ Martorell, núm. 3-5, bxs. 10
Referència cadastral: 8272402DF0987S0011JB
Activitat: Oficina d’atenció al públic d’empresa de construcció
Codi activitat: 4122
Classificació: Declaració responsable (Annex I de la Llei 16/2015)

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

10. Expedient 2226/2017. Assabentat de declaració responsable d’activitats a
nom del Sr. Ruben Martín Colchero. per a l’activitat d’oficina d’atenció al públic
d’empresa de construcció, al c/ Martorell, núm. 3-5, bxs. 10.

-

-

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.

Per decret de la Regidoria delegada núm. 2019-0623 del dia 23 d’abril de 2019, notificat
en data 29 d’abril de 2019 (RC 1803), 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 22 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. 2302/2019, a nom de la Sra. Esther Maria Macias Nevado, de
declaració responsable d’obertura (activitat innòcua), presentada en data 27 de març
de 2019, registre d’entrada 3317, per a l’activitat de perruqueria i altres tractaments de
bellesa, al c/ Jacint Verdaguer, núm. 1, local 1, amb el nom comercial “La Calma”, amb
l’informe de verificació documental de l’enginyer municipal de data 22 de maig de
2019.
Segon. Notificar aquest acord a l’interessada.

Número: 2019-0012 Data: 14/06/2019

Normativa aplicable:
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Registre d’entrada: 3317 de data 27/03/2019
Interessada: Esther Maria Macias Nevado
NIF: *****961H
Emplaçament: c/ Jacint Verdaguer, núm. 1, local 1
Referència cadastral: 8473505DF0987S0001UD
Activitat: Perruqueria i altres tractaments de bellesa
Codi activitat: 9602
Classificació: Declaració responsable (Annex I de la Llei 16/2015)

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

11. Expedient. 2302/2019. Assabentat de declaració responsable d’activitats a
nom de la Sra. Esther Ma. Macias Nevado, per a l’activitat de perruqueria i altres
tractaments de bellesa, al c/ Jacint Verdaguer, núm. 1, local 1.

Els membres assistents es donen per assabentats.

-

-

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.

Per decret de la Regidoria delegada núm. 2019-0626 del dia 23 d’abril de 2019, notificat
en data 29 d’abril de 2019 (RC 1804), 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 22 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. 2483/2019, a nom del Sr. Jorge Blanco Enriquez, de declaració
responsable d’obertura (activitat innòcua), presentada en data 1 d’abril de 2019,
registre d’entrada 3465, per a l’activitat de serveis tècnics d’enginyeria i altres activitats
relacionades amb l’assessorament tècnic, al c/ de la República, núm. 5, local 3, amb

Número: 2019-0012 Data: 14/06/2019

Normativa aplicable:
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Registre d’entrada: 3465 de data 01/04/2019
Interessat: Jorge Blanco Enriquez
NIF: *****971P
Emplaçament: c/ de la República, núm. 5, local 3
Referència cadastral: 8075301DF0987N0003UU
Activitat: Serveis tècnics d’arquitectura i enginyeria
Codi activitat: 7112
Classificació: Declaració responsable (Annex I de la Llei 16/2015)

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

12. Expedient 2483/2019. Assabentat de declaració responsable d’activitats a
nom del Sr. Jorge Blanco Enriquez, per a l’activitat de serveis tècnics
d’enginyeria, al c/ de la República, núm. 5, local 3

l’informe de verificació documental de l’enginyer municipal de data 22 de maig de
2019.
Segon. Notificar aquest acord a l’interessat.

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.

Per decret de la Regidoria delegada núm. 2019-0784 del dia 21 de maig de 2019,
notificat en data 22 de maig de 2019 (RC 2109), 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 22 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:

Número: 2019-0012 Data: 14/06/2019

Registre d’entrada: 4980 de data 15/05/2019
Interessada: Marta Alvarez Gil
NIF: *****470F
Emplaçament: c/ Rebato, núm. 3, local 2
Referència cadastral: 8074701DF0987S0002JF
Activitat: Serveis immobiliaris
Codi activitat: 4110
Classificació: Declaració responsable (Annex I de la Llei 16/2015)
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13. Expedient: 3400/2019. Assabentat de declaració responsable d’activitats a
nom de la Sra. Marta Alvarez Gil, per a l’activitat de serveis immobiliaris, al c/
Rebato, núm. 3, local 2.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Els membres assistents es donen per assabentats.

Expedient núm. 3400/2019, a nom de la Sra. Marta Alvarez Gil, de declaració
responsable d’obertura (activitat innòcua), presentada en data 15 de maig de 2019,
registre d’entrada 4980, per a l’activitat de serveis immobiliaris, amb el nom comercial
“Ven la Casa”, al c/ Rebato, núm. 3, local 2, amb l’informe de verificació documental
de l’enginyer municipal de data 22 de maig de 2019.

Registre d’entrada: RC-7736 de data 21/07/2018
Interessat: Juan Pedro Bartoli Pérez
NIF: *****484Y
Emplaçament: c/ Hostal del Pí, núm. 4-6, local 26 (Montserrat Centre Abrera)
Referència cadastral: 8559503DF0985N0027UF
Activitat: Comerç al detall d’altres productes alimentaris (Gelateria)
Codi activitat: 4729
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 favorable de data 22 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. 5087/2018, a nom del Sr. Juan Pedro Bartoli Pérez, de declaració
responsable d’obertura (activitat innòcua), presentada en data 21 de juliol de 2018,

Número: 2019-0012 Data: 14/06/2019

14. Expedient 5087/2018. Assabentat de declaració responsable d’activitats a
nom del Sr. Juan Pedro Bartoli Pérez. per a l’activitat de quiosc de gelats
(gelateria), al c/ Hostal del Pí, núm. 4-6, local 26 (Montserrat Centre Abrera).
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Els membres assistents es donen per assabentats.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Segon. Notificar aquest acord a l’interessada.

registre d’entrada RC-7736, per a l’activitat de quiosc de gelats (gelateria), al c/ Hostal
del Pí, núm. 4-6, local 26 (Montserrat Centre Abrera), amb l’informe favorable de
l’enginyer municipal de data 22 de maig de 2019.
Segon. Notificar aquest acord a l’interessat.

CONVENIS
15. Expedient. 2245/2019. Aprovació del conveni biennal (2019-2020) de
col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Llobregat i els ajuntaments de
la comarca amb motiu de l’organització de la 10a edició del Premi Literari Delta.
Atès que l’Ajuntament d’Abrera es va adherir a la Convocatòria del Premi Literari Delta
a la passada edició, la 9a. convocatòria bianual 2017-2018.
Atès que des de la Regidoria de Dones i Igualtat de l’Ajuntament d’Abrera s’aposta per
donar suport i reconeixement a la creació artística de les dones i fomentar la seva
participació dins del món literari com un dels objectius per aportar visibilització i
representació cultural de les dones en la societat.
Vist que la Junta de Govern del Consell Comarcal del Baix Llobregat acordà per Junta
de Govern amb data 01 d’abril de 2019, punt 5, l’aprovació de la subscripció d’un
conveni de col·laboració biennal (2019-2020) amb els Ajuntaments d’Abrera, Begues,
Castelldefels, Corbera de Llobregat, Cornellà de Llobregat, El Prat de Llobregat,
Esplugues de Llobregat, Gavà, Pallejà, Sant Andreu de la Barca, Sant Boi de
Llobregat, Santa Coloma de Cervelló, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Sant
Vicenç dels Horts, Torrelles de Llobregat i Viladecans, per l’organització de la 10ª
edició del Premi Literari Delta narrativa escrita per dones, així com per la publicació i
presentació de l’obra guanyadora.
S’ha emès informe tècnic número: 2019-0003 de data 24 d’abril de 2019, signat per la
tècnica de Dones i Igualtat, en el qual s’exposen els termes del citat conveni.
Aquesta proposta d’acord ha estat formulada pel Servei de Dones i Igualtat en el marc
de la normativa vigent i, tenint en compte tot el relacionat anteriorment, aquesta
regidoria delegada, en ús de les atribucions que m’atorga el Decret 2016-1302, de 22
de desembre de 2016, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent
ACORD
Primer. Aprovar la minuta del conveni biennal (2019-2020) de col·laboració entre el
Consell Comarcal del Baix Llobregat i els ajuntaments de la comarca, que s’annexa a
aquest acord.
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SUBVENCIONS

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Els membres assistents es donen per assabentats

Quart. Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Baix Llobregat i a les altres
parts del Conveni, i comunicar-ho als Serveis Econòmics i Oficina d’Atenció Ciutadana
per al seu coneixement i efectes oportuns.
Cinquè. Donar trasllat del present acord a la Direcció General d’Administració Local
del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya, mitjançant la tramesa
de la certificació de l’acord adoptat, de conformitat amb el que disposa l’article 309.1
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals.
Sisè. Publicar el present acord al web del Registre de convenis de col·laboració i
cooperació de la Generalitat de Catalunya, el qual és accessible des del Portal de la
Transparència, a fi de donar compliment a l’article 14.3 de la Llei 19/2014, del 29 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, així com al
web municipal.
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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.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Segon. Autoritzar i disposar una despesa per import de 550,00 € pel finançament de
les despeses derivades de l’adhesió a la col·laboració amb motiu de l’organització de
la 10a edició del Premi Literari Delta narrativa escrita per dones, així com de la
publicació i presentació de l‘obra guanyadora. Aquesta col·laboració és bianual, pel
que s’ha de fer la provisió per l’any 2019 i el 2020, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària de l’estat de despeses 231/46500 “Transferències corrents al Consell
Comarcal”

La regidora delegada
Montserrat Navarro Caraballo
ANNEX:
CONVENI BIENNAL (2019-2020) DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL
COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT I ELS AJUNTAMENTS D’ABRERA,
BEGUES, CASTELLDEFELS, CORBERA DE LLOBREGAT, CORNELLÀ DE
LLOBREGAT, EL PRAT DE LLOBREGAT, ESPLUGUES DE LLOBREGAT, GAVÀ,
PALLEJÀ, SANT ANDREU DE LA BARCA, SANT BOI DE LLOBREGAT, SANTA
COLOMA DE CERVELLÓ, SANT JOAN DESPÍ, SANT JUST DESVERN, SANT
VICENÇ DELS HORTS, TORRELLES DE LLOBREGAT I VILADECANS, AMB
MOTIU DE L’ORGANITZACIÓ DE LA 10a EDICIÓ DEL PREMI LITERARI DELTA
NARRATIVA ESCRITA PER DONES, AIXÍ COM DE LA PUBLICACIÓ I
PRESENTACIÓ DE L‘OBRA GUANYADORA.
Baix Llobregat, ........... 2019
INTERVENEN

Codi Validació: 5REGF5Z37692FAZD43J95SHGR | Verificació: http://ajuntamentabrera.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 24 de 44

Abrera, a data de la signatura electrònica.

D’una altra part, Sra. MONTSERRAT NAVARRO CARABALLO, com a Regidora de
Dones i Igualtat, Comunicació, Joventut i Infància de l’Ajuntament d’Abrera, en nom i
representació de l’esmentat ajuntament i assistida pel Secretari General.

D’una altra part, Sra. ANNA MARTÍN CUELLO, regidora d’Igualtat, Solidaritat i
Joventut de l'Ajuntament de El Prat de Llobregat, en nom i representació de l’esmentat
ajuntament i assistida pel Secretari General.
D’una part, Sra. PILAR DÍAZ ROMERO, alcaldessa i regidora de Polítiques de Dones i
Usos del Temps de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, en nom i representació de
l’esmentat ajuntament i assistida pel Secretari.
D’una altra part, Sr. German Barrena Casero, tinent d'alcalde president de l'Àmbit de
Benestar i Acció Social de l'Ajuntament de Gavà, assistit pel Secretari General.
D’una altra part, Sra. ASCENSIÓN RATIA CHECA, alcaldessa de l’Ajuntament de
Pallejà, en nom i representació de l’esmentat ajuntament i assistida per la Secretària.
D’una altra part, Sra. SARAY CANTERO GARCÍA, regidora d’Ensenyament i
Polítiques d’Igualtat de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, en nom i
representació de l’esmentat Ajuntament i assistida per la Secretari.
D’una altra part, Sra. LAURA SOLÍS GONZÁLEZ, regidora d’Igualtat de Gènere,
Feminisme i LGTBI de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, en nom i representació
de l’esmentat ajuntament i assistida pel Secretari General Accidental.
D’una altra part, Sra. JULIA FERNÁNDEZ I RODRÍGUEZ , regidora d’Igualtat de
l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló, en nom i representació de l’esmentat
ajuntament i assistida pel Secretari Accidental.
D’una altra part, Sra. MARGARITA GUAL IZQUIERDO, tinenta d’alcalde d’Acció
Social i d’Igualtat de l’Ajuntament de Sant Joan Despí, en nom i representació de
l’esmentat ajuntament i assistida per la Secretària.
D’una altra part, Sra. GEORGINA POL BORRÀS, regidora de Polítiques de Gènere i
Igualtat de l’Ajuntament de Sant Just Desvern, en nom i representació de l’esmentat
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D’una altra part, Sra. ROCIÓ GARCÍA PÉREZ, Tinenta d'Alcalde i Regidora Delegada
de l'Àrea de Cultura i Igualtat, de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, en nom i
representació de l’esmentat ajuntament i assistida per la Secretaria General.
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D’una altra part, Sra. MARÍA MIRANDA CUERVAS, alcaldessa de l’Ajuntament de
Castelldefels, en nom i representació de l’esmentat ajuntament i assistida pel
Secretari.
D’una altra part, Sra. MIRACLE GUERRA I SALA, regidora d’Igualtat i Salut Pública de
l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, en nom i representació de l’esmentat
ajuntament i assistida per la Secretària.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

D’una altra part, Sr. ANDREU AZAUSTRE LÓPEZ , 3r Tinent d’Alcaldia i regidor de
Dona, Serveis Socials i Turisme l’Ajuntament de Begues, en nom i representació de
l’esmenat ajuntament i assistit pel Secretari Accidental.

ajuntament i assistida pel Secretari.
D’una altra part, Sra. Ma ISABEL MARTÍNEZ SORIANO, (càrrec) de l’Ajuntament de
Torrelles i assistida pel Secretari-Interventor.

1. L’objecte del conveni serà el desenvolupament de les accions previstes dins la
10a Edició del Premi Literari Delta narrativa escrita per dones.
2. Que interessa al Consell Comarcal del Baix Llobregat i als ajuntaments
d’Abrera, Begues, Castelldefels, Corbera de Llobregat, Cornellà de Llobregat,
El Prat de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Gavà, Pallejà, Sant Andreu de la
Barca, Sant Boi de Llobregat, Santa Coloma de Cervelló, Sant Joan Despí,
Sant Just Desvern, Sant Vicenç dels Horts, Torrelles de Llobregat i Viladecans,
establir una relació de cooperació, dins del marc de es competències que
tenen legalment atribuïdes per organitzar la 10a Edició del Premi Literari Delta
narrativa escrita per dones, així com la publicació a presentació de l’obra
guanyadora.
3. Que l’organització del concurs i la publicació de l’obra guanyadora, té com a
objectiu donar suport i reconeixement a la creació artística de les dones i
fomentar la seva participació dins del món literari.
4. Que els ajuntaments representats han fet un esforç d’organització per articular
una proposta conjunta.
5. Que el Consell Comarcal del Baix Llobregat serà la seu de la 10a Edició del
Premi Literari Delta narrativa escrita per dones, segons els acords presos pels
ajuntaments d’Abrera, Begues, Castelldefels, Corbera de Llobregat, Cornellà
de Llobregat, El Prat de Llobregat, Esplugues de lobregat, Gavà, Pallejà, Sant
Andreu de la Barca, Sant Boi de Llobregat, anta Coloma de Cervelló, Sant
Joan Despí, Sant Just Desvern, Sant Vicenç els Horts, Torrelles de Llobregat i
Viladecans.
6. Que el Consell Comarcal del Baix Llobregat mitjançant el Consell de les dones
del Baix Llobregat es va incorporar al Premi a l’edició 2009-2010 i manifesta la
seva voluntat d’organitzar la desena edició 2019-2020.
7. Que en aquesta nova edició es seguirà fent difusió del Premi des del Consell
de les Dones del Baix Llobregat. Igualment, es fomentarà la realització de

Número: 2019-0012 Data: 14/06/2019

MANIFESTEN
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D’una altra part, Sr. RICARD CALLE MARTÍNEZ, tinent d’alcalde dels Serveis de
Polítiques d’Igualtat d’Oportunitats de l'Ajuntament de Viladecans en nom i
representació de l’esmentat ajuntament i assistit pel Secretari.
I, d'altra part, Sra. VICTORIA CASTELLANOS NÚÑEZ, consellera de Dones, Gent
Gran i LGBTI del Consell Comarcal del Baix Llobregat, en nom i representació de
l'esmentat consell, i assistida pel Secretari Accidental.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

D’una altra part, Sra. YOLANDA ARTIGAS BARBER, regidora d'Igualtat de
l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, en nom i representació de l’esmentat
ajuntament, i assistida per la Secretària General Accidental.

tallers d’escriptura creativa en els municipis participants que es decideixi, que
repercutiran en la qualitat de les obres que es presenten.
8. Que, enguany, el termini de presentació de les obres finalitzarà
improrrogablement a les 14 hores del dijous 20 de setembre de 2019 i el
lliurament de premis tindrà lloc el divendres 29 de novembre de 2019 al
Consell Comarcal del Baix Llobregat.

Primera.- Objecte
L’objecte del present conveni és establir el règim de finançament i l’execució de
l’edició de la 10a Edició del Premi Literari Delta narrativa escrita per dones, i la
presentació de l’obra guanyadora.
Segona.- Obligacions del Consell Comarcal del Baix Llobregat
El Consell Comarcal del Baix Llobregat assumeix, en relació amb el finançament i
l’execució de l’edició de l’obra guanyadora de la 10a Edició del Premi Literari Delta
narrativa escrita per dones, les obligacions següents:
a)
b)

c)

d)

L’organització de les accions previstes conjuntament amb la resta
d’ajuntaments i la coordinació d’aquestes accions.
La contractació, dins el termini establert i amb acord previ, de totes les
activitats necessàries per a l’execució de les accions, i informar-ne a la resta
d’ajuntaments.
La tramitació de les bases i la convocatòria que es faran conforme a la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i altre normativa
aplicable.
Contreure una despesa per al 2019, fins a la quantitat màxima de 15.470 €,
en concepte de pressupost d’organització de la 10a Edició del Premi Literari
Delta narrativa escrita per dones, despesa a contreure conjuntament entre
els ajuntaments d’Abrera, Begues, Castelldefels, Corbera de Llobregat,
Cornellà de Llobregat, El Prat de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Gavà,
Pallejà, Sant Andreu de la Barca, Sant Boi de Llobregat, Santa Coloma de
Cervelló, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, ant Vicenç dels Horts,
Torrelles de Llobregat i Viladecans:

DESPESES
Imatge i difusió
Honoraris jurat
Tallers d’escriptura
15.470 €
INGRESOS
Quotes ajuntaments
15.470 €
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CLÀUSULES
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10. Que, pels motius esmentats, els signants formalitzen el present Conveni de
col·laboració, d’acord amb les clàusules següents:

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

9. Que l’obra guanyadora es presentarà durant el mes d’abril de 2020.

Tercera.- Obligacions dels Ajuntaments:
Els ajuntaments assumeixen, en relació amb el finançament i l’execució de
l’organització del concurs i de l’execució de la publicació i presentació de l’obra
guanyadora de la 10a Edició del Premi Literari Delta narrativa escrita per dones, les
obligacions següents:
a) Organització de les accions previstes conjuntament amb el Consell Comarcal
del Baix Llobregat.
b) Participació en l’organització de la 10a Edició del Premi Literari Delta narrativa
escrita per dones amb una aportació econòmica per a l’any 2019 de:
Ajuntament d’Abrera
Ajuntament de Begues
Ajuntament de Castelldefels
Ajuntament de Corbera de Llobregat
Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Ajuntament de El Prat de Llobregat
Ajuntament d’Esplugues de Llobregat
Ajuntament de Gavà
Ajuntament de Pallejà
Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
Ajuntament de Sant Boi de Llobregat
Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló
Ajuntament de Sant Joan Despí
Ajuntament de Sant Just Desvern
Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts

550 €
550 €
1.590 €
550 €
1.590 €
1.590 €
1.590 €
1.590 €
550 €
1.590 €
1.590 €
550 €
1.590 €
550 €
1.590 €
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DESPESES:
Edició llibre
Acte presentació
Tallers d’escriptura
15.470 €
INGRESOS
Quotes ajuntaments
15.470 €
Aquestes despeses estaran supeditades a l’existència de crèdit adequat i
suficient en els pressupostos dels diferents ens que formalitzen el present
conveni.
f) Presentació de la documentació justificativa dels procediments de
contractacions, execució i pagament de les accions, per tal d’avaluar
l’acompliment del programa i els pressupostos previstos.
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Contreure una despesa per al 2020, fins a la quantitat màxima de 15.470 €,
en concepte de pressupost de publicació i presentació de l’obra guanyadora
de la 10a Edició del Premi Literari Delta narrativa escrita per dones, que
contrauran conjuntament els ajuntaments d’Abrera, Begues, Castelldefels,
Corbera de Llobregat, Cornellà de Llobregat, El Prat de Llobregat, Esplugues
de Llobregat, Gavà, Pallejà, Sant Andreu de la Barca, Sant Boi de Llobregat,
Santa Coloma de Cervelló, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Sant Vicenç
dels Horts, Torrelles de Llobregat i Viladecans, amb el detall següent:

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

e)

Ajuntament de Torrelles de Llobregat
Ajuntament de Viladecans

550 €
1.590 €

d) Les aportacions econòmiques es faran per mitjà d’un ingrés al titular i número
de compte corrent:
Consell Comarcal del Baix Llobregat, amb NIF P5800011H Entitat: Caixabanc
Codi IBAN: ES12 2100 3089 0122 0008 7550
En el moment de la signatura del present conveni és realitzaran les aportacions
corresponents a l’any 2019. Durant el primer trimestre del 2020 es faran les
aportacions corresponents a aquest segon any.
La quantitat restant de les aportacions, en el cas que aquestes siguin superiors a les
despeses, serà aprofitada en la següent edició del premi literari Delta narrativa escrita
per dones.
Quarta.- Comissió de seguiment
Es constituirà una comissió de seguiment, formada pels tècnics/tècniques assignades
per cada ajuntament, com a representants de les parts signatàries del present
conveni, que tindrà les funcions de fer el seguiment i el control del que s’hi estipula i
de resoldre els dubtes d’interpretació que puguin sorgir durant l’execució.
Cinquena.- Modificació del conveni
Les modificacions que alterin el contingut del present conveni hauran de ser
aprovades de mutu acord i formalitzat per totes les parts, en un document que
s’adjuntarà a aquest conveni i en formarà part a tots els efectes.
Sisena.- Resolució del contracte
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550 €
550 €
1.590 €
550 €
1.590 €
1.590 €
1.590 €
1.590 €
550 €
1.590 €
1.590 €
550 €
1.590 €
550 €
1.590 €
550 €
1.590 €

Codi Validació: 5REGF5Z37692FAZD43J95SHGR | Verificació: http://ajuntamentabrera.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 29 de 44

Ajuntament d’Abrera
Ajuntament de Begues
Ajuntament de Castelldefels
Ajuntament de Corbera de Llobregat
Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Ajuntament de El Prat de Llobregat
Ajuntament d’Esplugues de Llobregat
Ajuntament de Gavà
Ajuntament de Pallejà
Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
Ajuntament de Sant Boi de Llobregat
Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló
Ajuntament de Sant Joan Despí
Ajuntament de Sant Just Desvern
Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts
Ajuntament de Torrelles de Llobregat
Ajuntament de Viladecans

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

c) Participació en l’organització de la publicació i presentació de l’obra
guanyadora de la 10a Edició del PREMI LITERARI DELTA NARRATIVA
ESCRITA PER DONES amb Una aportació econòmica durant l’any 2020 de:

Segons l’article 51 de la Llei 40/2015, de 1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector
Públic, els convenis s’extingeixen per l’incompliment de les actuacions que
constitueixen el seu objecte o per incórrer en causa de resolució.

En aquest cas, qualsevol de les parts podrà notificar a la part incomplidora un
requeriment per a que compleixi en un determinat termini amb les obligacions o
compromisos que es consideren incomplits. Aquest requeriment serà
comunicat al responsable del mecanisme de seguiment, vigilància i control de
l’execució del conveni i a les altres parts signants. Si transcorregut el termini
indicat en el requeriment persistís l’incompliment, la part que ho va dirigir
notificarà a les parts signants la concurrència de la causa de resolució i
s’entendrà resolt el conveni.
e) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni.
f)

Per qualsevol altra causa diferent de les anteriors prevista en el conveni o en
altres lleis.
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a) El transcurs del termini de vigència del conveni sense haver-se acordat la
pròrroga del mateix.
b) El mutu acord de les parts signants, manifestat per escrit.
c) La manifestació per escrit de qualsevol de les dues parts de la voluntat de
resoldre el conveni.
d) L’incompliment d’alguna de les parts de les seves obligacions i compromisos,
en un període de trenta dies a partir de la notificació escrita per l’altra part, cas
en què pot resoldre unilateralment aquest acord.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Són causes de resolució del conveni les següents:

L’incompliment d’alguna de les parts podrà comportar la resolució del conveni descrita
a l’apartat d) i no comportarà cap indemnització en concepte de danys i perjudicis.
Vuitena.- Protecció de dades de caràcter personal
Les parts signants s’obliguen a mantenir la confidencialitat sobre els assumptes dels
quals tinguin coneixement per raó del present conveni i 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 i que continguin amb dades de
caràcter personal, les parts signants 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.
Les parts signants, com a corresponsables del tractament de les dades personals dels
participants en les convocatòries del premi literari, es comprometen a complir amb la
legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal en l’execució
de les tasques que tinguin atribuïdes en virtut d’aquest Conveni.
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Setena.- Conseqüències en cas d’incompliment

Les dades no seran comunicades a tercers tret que resulti totalment necessari per a
l’execució d’aquest conveni i existeixi obligació legal.
Les parts podran exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i
portabilitat, mitjançant escrit, adreçat 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’ajuntament XXX a ....................................... o al seu Delegat de
Protecció de Dades ............................
Per part de l’ajuntament XXX XXX a ....................................... o al seu Delegat de
Protecció de Dades ............................

Número: 2019-0012 Data: 14/06/2019

Les parts signants són coneixedores que les dades personals aquí contingudes així
com les derivades de la gestió i execució d’aquest conveni seran tractades per l’única
finalitat de donar compliment a les obligacions contingudes en aquest conveni. La
base jurídica que legitima aquests tractaments és l’exercici de poders públics, el
compliment d’una obligació legal i, si s’escau, el consentiment de l’interessat.
Les dades es conservaran durant el temps necessari per assolir les finalitats per a les
que han estat recollides i de conformitat amb els terminis establerts a la normativa
d’arxius aplicables.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

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

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).
Novena.- Vigència
El present conveni té efectes a partir de la seva aprovació i signatura i tindrà una
durada inicial fins al 31 de desembre de 2020, si bé mantindrà la seva vigència fins
que no s’hagin executat plenament els compromisos assumits per les parts
signatàries, que en cap cas podrà superar el termini màxim legal.
Desena.- Règim jurídic
El present conveni tindrà caràcter administratiu i obligarà a les entitats signatàries de
conformitat amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es
regirà per la legislació bàsica en matèria de procediment administratiu comú de les
administracions públiques (llei 39/2015) i règim jurídic del sector públic (llei 40/2015),
per tot allò establert al capítol II del Títol IX de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, així com al
capítol I del Títol VII del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, i per
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Per part de l’ajuntament XXX XXX a ....................................... o al seu Delegat de
Protecció de Dades ............................

la resta de la normativa que sigui materialment aplicable a l’objecte del conveni.
Onzena.- Jurisdicció competent

PERSONAL
---

ALTRES ASSUMPTES
16. Expedient 3148/2019. Aprovació de la factura del SAD corresponent al mes
de març de 2019.
Vist que l’Ajuntament d’Abrera va aprovar la subscripció al Conveni de Col·laboració
per a l’assistència tècnica del Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) amb el Consell
Comarcal de Serveis a la Persona mitjançant Decret d’Alcaldia número 2017-0350 de
data 17 de març de 2017.
En el citat conveni, el Consell Comarcal del Baix Llobregat, com a ens gestor de l’Àrea
Bàsica Comarcal de Serveis Socials del Baix Llobregat i segons el marc normatiu
(arts. 32 i 34 Llei 12/2007), assumeix l’assistència tècnica en la gestió i organització
del servei dels municipis que integren aquest Conveni i és l’encarregat de contractar
l’empresa prestadora del servei. Es va aprovar la despesa per cobrir el servei durant
l’any 2019, amb un import total de 133.043,56€.
Atès que en data 25 d’abril de 2019, el Consell Comarcal del Baix Llobregat presenta,
mitjançant EACAT, els documents de validació de la factura i la factura del servei de
SAD prestat al municipi d’Abrera el mes de març de 2019 amb un import de
9.603,03€.
S’ha emès informe tècnic en data 16 de maig de 2019 donant conformitat als serveis
de SAD prestats per l’empresa SENFO al municipi d’Abrera el mes de març presentats
pel Consell Comarcal del Baix Llobregat.
Aquesta proposta d’acord ha estat formulada pel Servei d’Acció Social en el marc de
la normativa vigent i tenint en compte tot el relacionat anteriorment aquesta regidoria
delegada de Serveis Socials, fent ús de les atribucions que m’atorga el Decret
2016/1302 del 22 de desembre de 2016, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció

Número: 2019-0012 Data: 14/06/2019

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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I en prova de conformitat, les parts signen un exemplar per municipi participant
d’aquest conveni de col·laboració, en el lloc i la data indicats a l’encapçalament.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

El present conveni té naturalesa administrativa. Les discrepàncies que puguin sorgir
de la seva execució seran resoltes per mutu acord de les parts. Els conflictes derivats
de l’aplicació d’aquest conveni són competència dels òrgans de l’ordre jurisdiccional
contenciós administratiu de la ciutat de Barcelona.

del següent
ACORD

SV SOBREVINGUTS
Els membres assistents acorden per unanimitat la incorporació dels següents
punts sobrevinguts a l’ordre del dia.
SV1. Expedient 898/2019. Denegació de llicència d'obres sol·licitada per JMBD,
amb NIF XXXXX120M, en nom i representació d’ACEROS BERGARA, S.A., amb
NIF A20079794, per no estar d'acord amb la normativa vigent.
S'ha presentat al registre general municipal en data 31/01/2019 10:12h (registre
d'entrades núm. 2019-E-RC-1240), petició de llicència urbanística subscrita
per JMBD, amb NIF XXXXX120M, en nom i representació de la raó social ACEROS
BERGARA, S.A., amb NIF A20079794, per a executar l’adequació de nau existent,
en
concret
al
Ctra.
Martorell
a
Olesa,
30 (referència
cadastral
0076101DF1907N0001DI).
En relació amb la petició de la llicència d'obres sol·licitada s'ha emès l'informe tècnic
núm. 2019-0064 de data 20 de maig de 2019 subscrit per l’arquitecte municipal que,
en la seva part essencial diu:
"Informe
Examinada la documentació presentada es considera incorrecta per als motius següents:
-El projecte contempla l’adequació de naus industrials per a instal·lacions de producció i
emmagatzemament, per tant exposa el desenvolupament d’una activitat industrial, en un sòl
pendent de desenvolupar (PP Can Vilalba Industrial). En conseqüència, considerem que el
projecte no s’ajusta al que indica l’article 108 (Edificis y usos fora d’ordenació o amb volum
disconforme) de la “Llei d’Urbanisme de Catalunya” (D.L. 1/2010 de 3 d’agost) i informem
desfavorablement la tramitació d’aquest expedient.
Conclusió
Vist tot l'anterior, informo DESFAVORABLEMENT l'atorgament de la llicència sol·licitada. "

Vist l’informe jurídic núm. SS-2019-0479 de data 20 de maig de 2019 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

Número: 2019-0012 Data: 14/06/2019

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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Segon. Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Baix Llobregat, al Servei
d’Acció Social i als Serveis Econòmics, per als efectes oportuns.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Primer. Reconèixer l’obligació i liquidar la depesa per import de 9.065,93€ en
concepte de servei de SAD del mes de març de 2019, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 231/46500, aprovada la despesa inicial en el Decret 2017-0350 de
data 17 de març de 2017, amb número d’operació comptable 220179000061.

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

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

SV2. Expedient 2453/2019. Assabentat de comunicacions prèvies per a la
realització d'obres menors i de tala d'arbres presentades pels interessats que
s'indiquen en cada cas durant el mes de abril de 2018.
S'han presentat durant el mes d’abril de 2018 al registre general municipal diverses
comunicacions prèvies d'obres i de tala d'arbres per part dels peticionaris-beneficiaris
que en cada cas s'indiquen.
Atesa la Disposició Addicional Primera (actes subjectes a règim de comunicació
prèvia) de l'Ordenança Municipal Reguladora de l'Edificació, aprovada per decret de
l'Alcaldia núm. 10293 de data 26 de febrer de 2008.
S'han emès els informes preceptius en relació amb les comunicacions d'obres
presentades i s'ha realitzat la instrucció en els expedients corresponents.
La proposta d'acord ha estat formulada per l'Àrea de Territori i Sostenibilitat en el
marc del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la
Llei d'urbanisme, el Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament
de la Llei d'Urbanisme, l'Ordenança fiscal núm. 8 reguladora de la taxa per expedició
de documents administratius i l'Ordenança fiscal núm. 6 reguladora de l'Impost sobre
construccions, instal·lacions i obres en concordança amb la resta de la normativa
vigent, i, tenint en compte tot el relacionat anteriorment, aquesta regidoria en ús de
les atribucions que li atorga el Decret núm. 2018-1254 del dia 20 de setembre de
2018, proposa a la Junta de govern local l'adopció del següent
ACORD
Primer. Restar assabentada aquesta Junta de Govern de les comunicacions prèvies
d'obres menors i de tala d'arbres subjectes a aquest règim, que es detallen a
continuació:
EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 2533/2019

Número: 2019-0012 Data: 14/06/2019

Segon. Notificar aquesta resolució a ACEROS BERGARA, S.A. i comunicar-ho a
l’àrea de Territori i Sostenibilitat (arquitecte municipal) i a la Policia Local.
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Primer. Denegar la petició de llicència referenciada a la part expositiva pels motius
que s'indiquen a l'informe tècnic transcrit.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

ACORD

EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 2463/2019
- INTERESSAT: JAFN
- NIF: XXXX296C
- OBRES COMUNICADES: Tala dos pins
- UBICACIÓ DE LES OBRES: Av. Moreneta, 7 (referència cadastral
0656005DF1905N0001LB)
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 22,24 € (Ordenança Fiscal 8 article 6 epígraf 2.23)

EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 2592/2019
- INTERESSAT: RRS
- NIF: XXXXX788H
- OBRES COMUNICADES: Tala de 5 pins
- UBICACIÓ DE LES OBRES: C/ Vilalba, 45 (referència cadastral
0875703DF1907N0001OI)
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 55,60€ (Ordenança Fiscal 8 Art. 6 Tarifa 2.23)

EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 2660/2019
- INTERESSAT: RFN
- NIF: XXXXX174T
- OBRES COMUNICADES: Canalitzacions d'aigües pluvials
- UBICACIÓ DE LES OBRES: C/ Madrid, 22 (referència
0580011DF1908S0001FP)
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)

cadastral

EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 2648/2019
- INTERESSAT: DCP
- NIF: XXXXX392V
- OBRES COMUNICADES: Reforma bany
- UBICACIÓ DE LES OBRES: Ronda Sant Jordi, 106 (referència cadastral
6465414DF0966N0001YE)
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)

Número: 2019-0012 Data: 14/06/2019

cadastral
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EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 2465/2019
- INTERESSAT: MPGM
- NIF: XXXXX617W
- OBRES COMUNICADES: Paviment patis/jardins
- UBICACIÓ DE LES OBRES: C/ Bosc, 16 (referència
0672005DF1907S0001MH)
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 37,68 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.21)

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

- INTERESSAT: EPC
- NIF: XXXXX347K
- OBRES COMUNICADES: Reforma paviment terrassa
- UBICACIÓ DE LES OBRES: C/ Casamada, 8 bx 2ª (referència cadastral
8567219DF0986N0002ES)
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 37,68 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.21)

EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 2779/2019
- INTERESSAT: JLGN
- NIF: XXXXX615C
- OBRES COMUNICADES: Reforma cuina i bany
- UBICACIÓ DE LES OBRES: C/ La Florida, 8 1º 1ª (referència cadastral
8569604DF0986N0004GF)
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)

EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 2718/2019
- INTERESSAT: PHV
- NIF: XXXXX138N
- OBRES COMUNICADES: Reforma bany
- UBICACIÓ DE LES OBRES: Plaça Rafael Casanovas, 11 3r 3a (referència
cadastral 8372301DF0987S0036GH)
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)

EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 2699/2019
- INTERESSAT: FSE
- NIF: XXXXX744G
- OBRES COMUNICADES: Reforma cuina, banys i paviment
- UBICACIÓ DE LES OBRES: Passeig de l'Estació, 11 2n 6a (referència cadastral
8373712DF0987S0053RR)
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)

EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 2513/2019
- INTERESSAT: DECORACIÓN VIÑAS E HIJOS SL
- CIF: B63380539
- OBRES COMUNICADES: Reforma del bany

Número: 2019-0012 Data: 14/06/2019

cadastral
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EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 2574/2019
- INTERESSAT: MPN
- NIF: XXXXX783W
- OBRES COMUNICADES: Reforma de cuina i/o bany
- UBICACIÓ DE LES OBRES: C/ Tramontana, 7 (referència
8573805DF0987S0001AD)
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)

cadastral

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 2596/2019
- INTERESSAT: JJMF
- NIF: XXXXX406R
- OBRES COMUNICADES: Construcció petites jardineres
- UBICACIÓ DE LES OBRES: C/ Murcia, 5 (referència
0680304DF1908S0001TP)
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 37,68 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.21)

EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 8566/2018
- INTERESSAT: EUROFINQUES ASSESSORS IMMOBILIARIS, S.L.
- CIF: B62891981
- OBRES COMUNICADES: enderroc de traster
- UBICACIÓ DE LES OBRES: C/ Premià, 5-7 (referència
9175008DF0997N0001GO)
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)

cadastral

cadastral

EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 2964/2019
- INTERESSAT: FCP
- NIF: XXXXX545W
- OBRES COMUNICADES: Reforma bany
- UBICACIÓ DE LES OBRES: C/ Puigmal, 3 (referència cadastral
6762521DF0966S0001UA)
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 0 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.19: supressió barreres
arquitectòniques
Segon. Procedir a les liquidacions de les Taxes per comunicacions d'obres menors,
de conformitat amb l'Ordenança Fiscal Número 8 (Taxa per expedició de documents
administratius), que s'han indicat en cada cas.
Tercer. Comunicar aquest acord als interessats i als Serveis Econòmics, a l’Àrea de
Territori i Sostenibilitat i a la Policia Local.
Els membres assistents es donen per assabentats

Número: 2019-0012 Data: 14/06/2019

EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 2854/2019
- INTERESSAT: AMP
- NIF: XXXXX633T
- OBRES COMUNICADES: Pavimentació de pati
- UBICACIÓ DE LES OBRES: Pompeu Fabra, 90 (referència
8675130DF0987N0004JI)
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)
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EXPEDIENT ADMINISTRATIU: 122/2019
- INTERESSAT: MEHT
- NIF: XXXXX438H
- OBRES COMUNICADES: canvi de bany per plat de dutxa
- UBICACIÓ DE LES OBRES: Pl. Rafael Casanova, 11, bxos 1era (referència
cadastral 8372301DF0987S0023TY)
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 75,41 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.22)

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

- UBICACIÓ DE LES OBRES: Passeig de l'Església, 7
- LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: 0 € (Ordenança Fiscal 8 Tarifa 2.19: supressió barreres
arquitectòniques)

Vist que aquesta entitat, en el marc de les competències atribuïdes en matèria de
serveis socials per l’article 25.1.c de la Llei 6/1987, de 4 d’abril sobre Organització
Comarcal de Catalunya, va procedir, per acord adoptat pel Ple celebrat el 29 de
setembre de 1992, a l’establiment del servei comarcal de transport especial de
persones amb mobilitat reduïda.
Atès que mitjançant aquest conveni es dóna cobertura del servei de transport adaptat
als usuaris del municipi d’Abrera amb mobilitat reduïda que es desplacen diàriament
al Centre Ocupacional de Can Comelles, al terme municipal d’Esparreguera. Les
places corresponents a l’Ajuntament d’Abrera són sis amb un cost de 24.438,56€ per
l’any 2019.
Segons l’article 85 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, correspon a la comarca
assegurar l’establiment i l’adequada prestació de serveis municipals en el seu
territori, en el marc establert a l’article 42.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases de règim local.

Número: 2019-0012 Data: 14/06/2019

Vista la minuta del conveni de cooperació entre el Consell Comarcal del Baix i
l’Ajuntament d’Abrera en relació al transport adaptat fix per a persones amb mobilitat
reduïda per a l’any 2019, presentada al registre d’entrada número 2019-E-RC-5206
en data 22 de maig de 2019, que va ser aprovada, en sessió ordinària, celebrada el
dia 15 d’abril de 2019 per la Junta de Govern del Consell Comarcal del Baix
Llobregat.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

SV3. Expedient 3373/2019. Aprovació del conveni amb el Consell Comarcal del
Baix Llobregat per al Transport Adaptat fix per a persones amb mobilitat
reduïda, per a l’any 2019.

Aquesta proposta d’acord ha estat formulada pel Servei d’Acció Social en el marc de
la normativa vigent i, tenint en compte tot el relacionat anteriorment, aquesta regidora
delegada, en ús de les atribucions que m’atorga el Decret 2016-1302, de 22 de
desembre de 2016, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent,
ACORD
Primer. Aprovar la minuta del Conveni de cooperació entre el Consell Comarcal del
Baix Llobregat i l’Ajuntament d’Abrera en relació al transport adaptat fix per a
persones amb mobilitat reduïda, per a l’any 2019, que s’annexa a aquest acord.
Segon. Autoritzar, disposar, reconèixer i liquidar la despesa per import de 24.438,56€
en concepte de cost del Servei de transport adaptat per l’any 2019, amb càrrec a
l’aplicació pressupostària de l’estat de despeses 231/46500 “Transferències corrents
al Consell Comarcal”, del pressupost municipal vigent.
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
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S’ha emès informe tècnic número 2019-0009 de data 27 de maig de 2019 en el qual
s’informa favorablement la subscripció del citat conveni.

necessàries, sempre que aquestes no alterin el contingut essencial del Conveni.

Abrera, a data de la signatura electrònica.
La regidora delegada en funcions,
Maria Teresa Novell Joya
ANNEX:
CONVENI DE COOPERACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT I
L’AJUNTAMENT D’ABRERA EN RELACIÓ AL TRANSPORT ADAPTAT FIX PER A PERSONES
AMB MOBILITAT REDUÏDA, PER A L’ANY 2019
ENTITATS QUE INTERVENEN
El Sr. Josep Perpinyà i Palau, President del Consell Comarcal del Baix Llobregat, i en virtut de les
facultats que li confereix l’acord de la Junta de Govern en sessió celebrada el dia 15 d’abril de 2019,
assistit pel Secretari Accidental d’aquest, Sr. Lluís González Roig, que dóna fe de l’acte.
El Sr. Jesús Naharro Rodríguez, Alcalde-President de l'Ajuntament d’Abrera, assistit pel Secretari
General d’aquest, Sr. Òscar Buxeres Soler.
Ambdues parts es reconeixen mútuament capacitat legal per a obligar-se, i de comú acord:
DECLAREN
PRIMER.- Que per acord de la Junta de Govern del Consell Comarcal del Baix Llobregat en sessió
celebrada el dia 15 d’abril de 2019, s’ha aprovat el conveni de cooperació entre el Consell Comarcal del
Baix Llobregat i l’Ajuntament d’Abrera en relació al transport adaptat FIX per a persones amb mobilitat
reduïda, per l’any 2019.
SEGON.- Que, segons la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, és competència dels consells
comarcals i municipis de més de cinquanta mil habitants (aquests últims en concordança amb el Decret
Legislatiu 2/2003, del 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la llei municipal i de règim local de
Catalunya) la prestació de serveis de transport adaptat.
TERCER.- Que el Consell Comarcal del Baix Llobregat, mitjançant sengles convenis de col·laboració
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Sisè. Publicar el present acord al Web del Registre de convenis de col·laboració i
cooperació de la Generalitat de Catalunya, el qual és accessible des del Portal de la
Transparència, a fi de donar compliment a l’article 14.3 de la Llei 19/2014, del 29 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, així com a la
web municipal.
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Cinquè. Donar trasllat del present acord a la Direcció General d’Administració Local
del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya, mitjançant la
tramesa de la certificació de l’acord adoptat, de conformitat amb el que disposa
l’article 309.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Quart. Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Baix Llobregat, als Serveis
Econòmics i al Servei d’Acció Social per al seu coneixement i efectes oportuns.

amb diferents ajuntaments de la Comarca està prestant un servei de transport adaptat per a persones
amb mobilitat reduïda a partir de l’any 1992, que, progressivament, ha anat incorporant noves rutes i
serveis.

Ateses les seves característiques són susceptibles d’un tractament col·lectiu, organitzat en rutes
establertes prèviament.
CINQUÈ.- Que els usuaris potencials d’aquest servei hauran d’estar en possessió del certificat de
reconeixement de discapacitat i tenir limitacions greus de mobilitat, o presentar algun trastorn greu de
conducta que impossibiliti l’ús d’un transport públic.
No serà necessària la possessió del certificat de reconeixement de discapacitat en el cas de que la
persona tingui més de 65 anys d’edat o li faltin tres mesos per a complir-los.
El circuit a seguir per la persona que vulgui ser beneficiària d’aquest tipus de transport serà cursar la
seva sol·licitud mitjançant els serveis socials (o serveis específics) del seu municipi de residència i seran
aquests els encarregats de verificar, i custodiar la documentació exigida a tal efecte. Com a
conseqüència, l’interlocutor directe per a qualsevol consulta, dubte, incidència,... serà sempre
l’Ajuntament on s’ha cursat la sol·licitud.
Aquesta sol·licitud s’haurà de tramitar mitjançant una fitxa model facilitada pel Consell Comarcal del
Baix Llobregat, emplenada íntegrament amb totes les dades requerides i enviada mitjançant format
electrònic.
Per la seva part, el Consell Comarcal del Baix Llobregat, un cop comprovat que el potencial usuari
compleix tots els requisits, autoritzarà l’alta i enviarà la fitxa a l’operador de transport corresponent, qui
analitzarà la ruta que sigui més apropiada i estudiarà la seva situació actual per tal de poder incorporar
a aquest nou usuari.
Un cop l’empresa de transport comuniqui al Consell Comarcal del Baix Llobregat la data en la que es
podria començar el servei, aquest ho notificarà a l’ajuntament corresponent perquè pugui avisar a
l’interessat, tot i que els transportistes també es posen directament en contacte amb l’usuari o els seus
familiars per a concretar els horaris i lloc de recollida.
SISÈ.- Que donada la tipologia de les persones a qui es presta aquest servei, i per tal d’incrementar la
seva qualitat i eficàcia, tots els operadors han d’incloure la figura de l’acompanyant en tots i cadascun
del vehicles que prestin el servei que regula el present conveni.
SETÈ.- Que ambdues parts subscriuen aquest document de col·laboració en matèria de transport
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Tanmateix, alguns desplaçaments poden tenir una periodicitat setmanal o de diversos dies a la
setmana, per raons d’internat en residència o de no desenvolupar-se diàriament l’activitat a efectuar.
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QUART.- Que aquesta modalitat de servei de transport atendrà a un tipus de desplaçaments fixos,
reiteratius en origen, destinació i horari, de manera que poden ser fàcilment programats amb anticipació.
Són desplaçaments normalment diaris per motius laborals o per assistència a centres o tallers
ocupacionals, centres especials de treball, centres de dia o altres centres especials, tots ells de caire
públic o concertat.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Que per a la prestació dels diferents serveis contemplats en el present conveni el Consell Comarcal ha
subscrit a través dels operadors que va considerar més idonis en cada moment, mitjançant processos
de selecció i adjudicació legalment establerts.

adaptat per a persones amb mobilitat reduïda per a l’exercici de 2019, amb subjecció als següents
ACORDS

DADES SERVEI
OPERADOR

NÚM.
RUTA

CENTRE DESTÍ

MUNICIPI
CENTRE

PLACES

RJ AUTOCARES, S.L.

407

CAN
COMELLES

Esparreguera

6

TOTAL AJUNTAMENT D’ABRERA:

6

COST
TOTAL
25.630,6
9
25.630,6
9

TERCER.- Que qualsevol modificació que l’Ajuntament d’Abrera vulgui introduir en referència a horaris,
itineraris, periodicitat o nombre de places, si s’escau, s’haurà de pactar prèviament amb el Consell
Comarcal, qui haurà d’autoritzar-la en funció de la disponibilitat del servei, la disposició de finançament
o qualsevol altra situació que no impliqui una disminució en la prestació de la resta de serveis objecte
del present conveni, encara que l’esmentada modificació sigui a càrrec de l’Ajuntament.
QUART.- L’Ajuntament d’Abrera aportarà la quantitat TOTAL corresponent al cost, com a beneficiari del
servei de transport adaptat fix per a persones amb mobilitat reduïda a què fa referència aquest Conveni,
regularitzada amb les quantitats a compensar de l’exercici 2018, en funció dels dies reals efectuals de
servei, i que no van poder ser comptabilitzats inicialment, ja que no es tenien els calendaris definitius
dels centres o perquè hi han hagut usuaris que no utilitzen el transport tot l’any, o que s’han realitzat
nous serveis, que per a l’any 2019, 3 ascendeix a vint-i-quatre mil quatre-cents trenta-vuit euros amb
cinquanta-sis cèntims d’euro (24.438,56 €), (aquesta quantitat recull els costos reflectits en la taula de
l’acord segon més les regularitzacions de l’exercici 2018 que ascendeixen a – 1.192,13 €).
QUANTITAT
INICIAL
APORTADA
CONVENI T.A.
FIX 2018

21.815,89

QUANTITAT
FINAL REAL A
APORTAR
CONVENI T.A.
FIX 2018

20.623,76

APORTACIÓ
INICIAL
PREVISTA
CONVENI TA
FIX 2019

25.630,69

QUANTITAT A
COMPENSAR
EN
L’APORTACIÓ
DEL 2018

- 1.192,13

APORTACIÓ
FINAL
PREVISTA
CONVENI T.A.
FIX 2019 (*amb
la compensació
del 2018
aplicada)
24.438,56
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El nombre de places, els itineraris, el cost del servei i dels acompanyants, corresponent al municipi
d’Abrera queda detallat en la següent taula:
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SEGON.- Que, en funció de les rutes establertes i places utilitzades, l’Ajuntament d’Abrera, haurà de
fer-se càrrec del cost total de la despesa com a beneficiari del servei de transport adaptat a què fa
referència el present Conveni de cooperació, inclosa la repercussió del cost produït per les despeses
dels acompanyants.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

PRIMER.- Que el Consell Comarcal del Baix Llobregat prestarà el servei de transport adaptat per a
persones amb mobilitat reduïda al municipi d’Abrera segons els criteris i condicions que regula aquest
conveni de col·laboració.

CINQUÈ- Per tal de poder garantir la continuïtat del servei en la seva totalitat, l’Ajuntament signatari
haurà de fer efectiu, durant els cinquanta-cinc dies següents a l’aprovació del present conveni de
col·laboració, la quantitat que fa referència al cost dels serveis que li corresponen, segons preveu el
compromís anterior.

SETÈ.- Es constituirà una comissió de seguiment integrada per un representant de l’ajuntament
d’Abrera i un/a representant del Consell Comarcal del Baix Llobregat.
La Comissió de seguiment serà la responsable de vetllar per una òptima gestió, organització i control del
transport adaptat fix del Baix Llobregat. En tot allò no previst en les funcions de la Comissió de
seguiment, prevaldrà el que acordin per majoria els membres de la Comissió.
En general, s’encarregarà de la vigilància i el control de l’execució del conveni i dels compromisos
adquirits pels signants, i on es resoldran els problemes d’interpretació i compliment que es puguin
plantejar.
VUITÈ.- Règim de modificació del conveni: El present conveni es modificarà per acord unànim de les
parts manifestat mitjançant acord exprés dels òrgans competents de cadascuna de les entitats.
NOVÈ.- La vigència d’aquest Conveni serà d’un any, comptador des del dia 1 de gener fins el 31 de
desembre de 2019.
En el cas que alguna de les parts decidís desistir del conveni, la renúncia s’hauria de notificar amb dos
mesos d’antelació. 4
DESÈ.-. 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
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Així mateix, s’obliguen a guardar sigil respecte de les dades de caràcter personal de les quals tingui
coneixement per raó de la prestació objecte del present conveni, obligació que subsistirà encara
després de la finalització d’aquest conveni, de conformitat amb el que disposa la normativa vigent en
matèria de protecció de dades de caràcter personal.
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SISÈ.- Ambdues parts fan constar, de manera expressa, que compliran amb el que disposa la normativa
vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, abstenint-se de fer cap mena de
tractament de les dades personals de que disposin com a conseqüència de l’aplicació d’aquest Conveni.
De la mateixa manera es comprometen a no cedir a tercers les dades esmentades o els arxius que les
contenen, així com a guardar estricta confidencialitat sobre les mateixes d’acord amb la Llei orgànica
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, el Reial Decret 1720/2007, de
21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica de Protecció
de Dades de Caràcter Personal, i qualsevol altra normativa que, en el seu cas, les puguin substituir total
o parcialment, en concret a partir del dia 25 de maig de 2019 el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament
Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al
tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva
95/46/CE; així com la resta de la normativa aplicable.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

En cas contrari, al no disposar-se de finançament propi per a fer efectius els compromisos de pagament
del servei amb les empreses operadores d’aquest, el Consell Comarcal del Baix Llobregat es reserva la
potestat, donada aquesta circumstància, de suspendre la vinculació contractual amb les empreses i
deixar sense efecte el present conveni.

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.

I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, en el lloc i data que
s’assenyalen.

Josep Perpinyà i Palau
President del Consell Comarcal
del Baix Llobregat

Lluís González Roig
Secretari Accidental del Consell Comarcal
del Baix Llobregat

Jesús Naharro Rodríguez
Alcalde-President
de l’Ajuntament d’Abrera

Òscar Buxeres Soler
Secretari General
de l’Ajuntament d’Abrera

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

SV4. Expedient 9674/2018. Pla de vacances del personal de l’Ajuntament
d’Abrera per a l’any 2019.
D’acord amb l’article 13 de l’Acord Regulador del personal funcionari i l’article 14 del
Conveni col·lectiu del personal laboral, amb caràcter general, per a les vacances per
descans anual del personal, es fixa com a mesos per desenvolupar-les juny, juliol,
agost i setembre
Per a la formulació del pla es tindran en compte les previsions de les regidories i de
les àrees tècniques, garantint en tot cas el funcionament regular dels serveis.
Les propostes de vacances per a l’any 2019 presentades al Servei de Gestió de les
Persones, per les tres àrees tècniques, han estat signades pels responsables dels
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DOTZÈ.- A efectes de facilitar la tramitació i formalització d’aquest Conveni es redacten quatre
exemplars del mateix, presentant-lo individualment a la signatura de cadascun dels Ajuntaments, amb la
consideració que el total d’exemplars constitueixen un únic document de l’exercici de 2019.
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ONZÈ.- La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents per a resoldre en
darrera instància els conflictes i incidències que es puguin suscitar, els òrgans de l’ordre jurisdiccional
contenciós administratiu.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

El present conveni es pot extingir per les causes següents:
- Per resolució, d’acord amb el pacte anterior.
- Per mutu acord de les parts signatàries.

Primer. Donar compte del Pla de vacances del personal de l’Ajuntament d’Abrera,
corresponent a l’any 2019 d’acord amb allò establert a l’article 13 de l’Acord
Regulador del personal funcionari i l’article 14 del Conveni col·lectiu del personal
laboral, respectivament.
Segon. Diligenciar de conformitat, els documents indicats a la part dispositiva primera.
Tercer. Comunicar aquest acte al Servei de Gestió de les Persones (Control horari), als
regidors/es delegats/des, als responsables i coordinadors/es de cada àrea tècnica als
efectes informatius i de coordinació.
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.
Vist-i-plau
El Secretari,

L’alcalde en funcions,

Òscar Buxeres Soler

Jesús Naharro Rodríguez

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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ACORD
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La proposta ha estat formulada pels Coordinadors/es de les tres àrees tècniques:
Àrea de Serveis Generals i Econòmics, Àrea de Serveis de Territori i Sostenibilitat i
l’Àrea de Serveis d’Acció Social i Família, Cultural i de Lleure, tenint en compte el
període fixat de manera general per al gaudiment del període de vacances pel
personal de l’Ajuntament d’Abrera, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció del
següent

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

serveis i coordinadors/es d’àrea, un cop garantit el funcionament regular dels serveis
de l’Ajuntament d’Abrera, restant pendents de lliurament al Servei de Gestió de les
Persones del següents Serveis: Servei de Seguretat Ciutadana a excepció del Tècnic
de Protecció Civil, el Tècnic de Gestió de Projectes de Seguretat Ciutadana i
Tecnologia i les administratives que procedeixen la seva conformitat.

