A Torrelles de Llobregat el dia 16 de març de 2018, essent les 9 hores, sota la
Presidència de l’Alcalde, Sr. FERRAN PUIG VERDAGUER es reuniren a la Sala d’Actes
de l’Ajuntament els senyors i senyores relacionats a continuació, a l’objecte de celebrar
sessió ordinària de Junta de Govern, actuant com a Secretari, la Sr. Albert Díaz
Albiñana.
Varen assistir els membres de ple dret següents:
ISABEL MARTINEZ SORIANO
MARIA ROIG RIERA
MIQUEL YUSTE BOTEY
IOLANDA ESCALA AGUSTIN
Va assistir els regidors assessors següents:
SR. SEBASTIÀ GUICHANDUT AGÜERO
SR. TONI ESCUDERO AGUSTÍ
SR. JOSE GALLARDO PARRA

1.

Aprovació acta de la sessió anterior

Llegit l’esborrany de la sessió ordinària de Junta de Govern de 9 de març de 2018,
aquest va ser aprovat per unanimitat.

2.
2.1.

Àrea de Serveis Territorial

Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Torrelles de
Llobregat i l’Associació de Voluntaris Forestals de Torrelles de Llobregat –
AVF

Atès què l’Ajuntament de Torrelles de Llobregat opta per la autogestió econòmica de la
entitat, per millorar la operativitat del funcionament de l’Associació de Voluntaris en el
seu dia a dia i agilitzar la gestió de les despeses.
Atès què l’AVF es una entitat sense afany de lucre, lligada al territori, que té per finalitat
la defensa i protecció de la natura, per la consecució de la qual té una gran importància
l’adopció de mesures de prevenció d’incendis.
Atès què l’AVF s’ha inscrit en el Registre d’associacions de la Generalitat de Catalunya
en data 17 de maig de 2017.
Atès què l’essència mateixa de l’Associació és la intervenció en matèria de prevenció
d’incendis forestals i justament per a la consecució d’aquest objectiu es preveu el seu
naixement i els seus estatuts.
Per unanimitat, es va adoptar el següent acord:
U.- Aprovar el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Torrelles de Llobregat i
l’Associació de Voluntaris Forestals de Torrelles de Llobregat, d’acord amb les següents
CLÀUSULES:
Primer.- OBJECTE
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La col·laboració entre l’Ajuntament de Torrelles de Llobregat i l’Associació de Voluntaris
Forestals de Torrelles de Llobregat, en la prevenció i extinció d’incendis forestals i altres
actuacions de conservació del medi natural.
Segon.- COMPROMISOS DE L’ASSOCIACIÓ DE VOLUNTARIS FORESTALS DE
TORRELLES DE LLOBREGAT
L’Associació de Voluntaris Forestals de Torrelles de Llobregat, es compromet a dur a
terme les següents actuacions:
1. Ser la primera força d’intervenció en extinció de conats d’incendis forestals al
municipi.
2. Donar suport en l’extinció d’incendis forestals, sota les ordres dels Bombers
de la Generalitat de Catalunya.
3. Consensuar entre l’AVF i la regidoria de Medi Ambient les actuacions
preventives a dur a terme, com treballs de la neteja de zones d’interès
estratègics, manteniment i senyalització d’hidrants.
4. Participar de manera activa, com a coneixedors del territori, en els òrgans de
decisió dels Plans de Prevenció d’Incendis, amb els ajuts tècnics i econòmics
establerts per l’Administració.
5. Elaborar una memòria anual que inclogui les actuacions realitzades, així com
la justificació econòmica corresponent de les subvencions atorgades.
6. Contractar una assegurança pels voluntaris de l’AVF per quan realitzin
tasques que no cobreix l’assegurança de l’ADF Puig Vicenç. Els cost
d’aquesta assegurança serà vàlid per a la justificació econòmica de la
subvenció per garantir el correcte funcionament de l’associació.
7. Intervenir en situacions d’emergència a requeriment de l’Ajuntament i/o dels
Bombers de la Generalitat de Catalunya.
8. En cas de períodes de sequera i durant períodes d’alt risc d’incendi,
principalment durant primavera i l’estiu, que pateixi el municipi de Torrelles
de Llobregat, adoptar mesures addicionals al Pla de Vigilància contra
Incendis (PVI) redactat per l’Oficina Tècnica de Prevenció d’Incendis
Forestals de la Diputació de Barcelona.
9. Els voluntaris de l’AVF es comprometen a realitzar jornades especials de
vigilància quan l’Ajuntament ho consideri necessari, com a mesura addicional
al Pla de Vigilància contra incendis (PVI).
10. L’AVF es responsabilitza del manteniment i cura del material, maquinària,
vehicles i instal·lacions que se li cedeixin, en el benentès que l’Ajuntament
podrà valorar si el seu ús i manteniment són els correctes i exercir, si s’escau,
el seu dret a sanció si aquest ús no és el més adient.
11. L’AVF es responsabilitza de la correcta gestió dels residus que pugui derivar
de les seves actuacions, amb especial atenció als residus especial, tals com
olis, combustibles o làmpades.
Tercer.- COMPROMISOS DE L’AJUNTAMENT DE TORRELLES DE LLOBREGAT
L’Ajuntament de Torrelles de Llobregat es compromet a:
1. Actualitzar i aprovar anualment aquest conveni de col·laboració.
2. Aprovar anualment l’aportació econòmica a l’AVF de Torrelles de Llobregat
amb les quantitats estipulades a les partides definides en l’annex I d’aquest
conveni, per tal de poder dur a terme els seus compromisos com a Associació
acordats en el segon punt d’aquest conveni.
3. Col·laborar amb l’AVF, en la prevenció i extinció d’incendis forestals i altres
actuacions de conservació del medi natural.
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4. Treballar conjuntament per a consensuar les actuacions preventives a dur a
terme, com treballs com la neteja de zones d’interès estratègics,
manteniment i senyalització d’hidrants.
Quart.- CONDICIONS DE LA SUBVENCIÓ
L’entitat subvencionada haurà de presentar la declaració anual de;







Que l’entitat no incorre en cap de les circumstància que impossibiliten obtenir la
condició de persona beneficiària de subvencions recollides a l’article 13 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
Que l’entitat no té deutes de naturalesa tributària amb l’Ajuntament de Torrelles
de Llobregat.
Que l’entitat està al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social.
Que l’entitat té previst desenvolupar el projectes citats en aquets conveni.
Que l’entitat no ha rebut cap subvenció pel finançament del projecte pel qual
sol·licita subvenció.
Que l’entitat es compromet a comunicar a l’Ajuntament les subvencions que
sol·liciti o obtinguin en posterioritat a la data de presentació d’aquesta sol·licitud.

Cinquè- JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ
1. Segons les Bases d’Execució del pressupost de Torrelles de Llobregat, en el seu
punt núm. 29, Tramitació d'aportacions i subvencions, es possible autoritzar el
pagament a justificar tenint en compte la naturalesa de l’activitat subvencionada.
En aquest cas, s’entén que cal garantir el funcionament de l’AVF per aquest any,
i que per aquest motiu, es justifica el pagament a justificar de les subvenció
definides en l’Annex 1.
Per a la realització d’aquets pagament a justificar en posterioritat caldrà un
informe del regidor justificant l’avançament de la subvenció i la quantitat
avançada.
2. L’AVF ha de justificar l’aplicació dels fons mitjançant compte detallat i haurà
d’adjuntar les factures, originals acreditatius del pagament, dels quals se'n
guardarà còpia autenticada a l’expedient, i altres documents que acreditin la
inversió o activitat subvencionada per a la finalitat per la qual es concedeix, així
com dels ingressos obtinguts per finançar-la o derivats d’ella.
3. Per la justificació de les jornades especials de vigilància és presentarà una
relació detallada o compte detallat dels voluntaris de l’AVF amb el NIF i la
definició de les despeses reals que l’activitat del voluntari hagi generat.
4. S’entendrà coma despesa justificable de l’aplicació del fons “Funcionament
intern AVF”, les despeses derivades del funcionament intern de l’associació, tals
com material fungible, eines o maquinària essencials per complir els objectius de
l’entitat, roba i materials de protecció individual, combustibles per maquinarà i
vehicles de l’ADF, assegurança dels voluntaris, dietes, emissores, promoció i
propaganda.
Qualsevol despesa que no estigui reflectida en aquets punt, caldrà valorar
conjuntament amb l’Ajuntament abans de realitzar-la, per tal d’evitar possibles
problemes amb les justificacions.
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5. Es podrà justificar per separat les dues partides associades a aquest conveni si
l’AVF ho considera adient.
6. Les justificacions caldrà realitzar-se dins l’exercici de la concessió, sempre i quan
sigui possible, i mai mes tard de dos mesos de la fi de l’exercici.
7. No es podrà efectuar cap mena de pagament per concessió de subvencions
quan hagi transcorregut el període esmentat en el punt 6, sense que s'hagi
justificat l'aplicació de fons. Per tant, no es podran concedir noves subvencions
si està pendent de justificar l’anterior.
8. En cas d’absència de justificació o incorrecció de la mateixa, l’import no justificat
serà retornat per l’AVF a l’Ajuntament.
Sisè.- VIGÈNCIA DEL CONVENI
Aquest conveni tindrà vigència des del moment de la seva signatura fins el 31 de
desembre de 2018, i serà prorrogable per anualitats mitjançant aprovació expressa per
part de l’Ajuntament de Torrelles de Llobregat.
Setè.- RESCISSIÓ I MODIFICACIÓ
Les parts poden denunciar o modificar aquest conveni en qualsevol moment per mutu
acord.
Qualsevol transgressió de les estipulacions d’aquest conveni permetrà a la part
perjudicada d’optar per exigir-ne el compliment o la resolució.
Vuitè. EXTINCIÓ DEL CONVENI.
Seran causes d’extinció del present conveni:
a) La finalització de la seva durada, i en el seu cas, del termini de pròrroga.
b) Per mutu acord de les parts.
c) Per incompliment greu o molt greu de les seves obligacions per part de l’AVF
Torrelles de Llobregat.
DOS.- Facultar a l’Alcalde per realitzar quantes gestions siguin adients, i signar els
documents que siguin necessaris, per a la correcta execució d'aquests acords.
TRES.- Notificar el present acord a l’Associació de Voluntaris Forestals de Torrelles de
Llobregat
ANNEX 1
RELACIÓ DE LES SUBVENCIONS A AVF DE TORRELLES DE LLOBERGAT DEL
2018 AJUNTAMENT DE TORRELLES DE LLOBREGAT
En relació al tercer punt del conveni, per les actuacions de l’AVF durant l’any 2018
l’Ajuntament de Torrelles de Llobregat es compromet a subvencionar els següents
imports econòmics i a cedir l’ús de les instal·lacions citades en el quadre adjunt.
PARTIDA
136-48901

CONCEPTE
IMPORT
Funcionament intern AVF (vehicles, materials
7.000 €
fungibles, protocol, combustible, roba, assegurança...)
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136-48902

Jornades Especials de Vigilància
quilometres i similars
TOTAL PAGAMENTS A JUSTIFICAR

–

Dietes,

6.500 €
13.500€

LLISTAT DE MAQUINÀRIA, VEHICLES I INSTAL·LACIONS CEDIDES
Oficina al local de la nau del C/ Avinguda Dolça de Provença
Espai delimitat al local de la nau del C/ Avinguda Dolça de Provença per estacionar
vehicles i realitzar tasques de manteniment

3.
3.1.

Àrea de Serveis a les Persones

Ajuts Serveis Socials

Pels motius que s’expressen en els corresponents informes que figuren als respectius
expedients, per unanimitat, es va adoptar el següent acord:
Primer.- Concedir ajut social en referència al Programa d’urgència social en concepte
d’ajut econòmic per suport a l’escolaritat per un import total de 165,00 euros, d’acord
amb l’informe emès en data, 14 de març 2018 pels Serveis Socials del nostre
Ajuntament (exp. 2017/01013).
Segon.- Concedir ajut social en referència al Programa d’urgència social en concepte
d’ajut econòmic per suport a l’escolaritat per un import total de 165,00 euros, d’acord
amb l’informe emès en data, 14 de març 2018 pels Serveis Socials del nostre
Ajuntament (exp. 2016/1065).
Tercer.- Concedir ajut social en referència al Programa d’urgència social en concepte
d’ajut econòmic per suport a l’escolaritat per un import total de 165,00 euros, d’acord
amb l’informe emès en data, 14 de març 2018 pels Serveis Socials del nostre
Ajuntament (exp. 2016/1178).
Quart.- Concedir ajut social en referència al Programa d’urgència social en concepte
d’ajut al subministrament per un import total de 73,05 euros, d’acord amb l’informe
emès en data, 14 de març de 2018 pels Serveis Socials del nostre Ajuntament (exp.
2016/01966).
4.
4.1.

Àrea de Serveis Econòmics

Aprovació de propostes de despeses

Per unanimitat, es va adoptar el següent acord:
Aprovar les següents despeses:
A proposta de la Regidora de l’Àrea de Societat de la informació i coneixement la
realització de la despesa: Servei actualització web mes de març de 2018
Destí del material: Web municipal
Per l’industrial:
Nom: QUID COMUNICACIO S.L.
CIF: B63319545
Pl. Ajuntament, 1 – 08629 Torrelles de Llobregat
Tel. 93.689.00.00 CIF P0828900A
Email: info@torrelles.cat – www.torrelles.cat

Per un import de: 474,32 € (IVA INCLÒS)
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 2018 491 22602
DESCRIPCIÓ DE L´APLICACIÓ: COMUNICACIÓ
A proposta de la Regidora de l’Àrea de Societat de la informació i coneixement la
realització de la despesa: Servei de gestió de xarxes socials (Facebook i Twitter) mes
de març de 2018
Destí del material: Xarxes socials
Per l’industrial:
Nom: QUID COMUNICACIO S.L.
CIF: B63319545
Per un import de: 493,68 € (IVA INCLÒS)
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 2018 491 22602
DESCRIPCIÓ DE L´APLICACIÓ: COMUNICACIÓ
A proposta de la Regidora de l’Àrea de Societat de la informació i coneixement la
realització de la despesa: Distribució Butlletí d'informació municipal "Torrelles", núm. 36
Destí del material: Butlletí municipal
Per l’industrial:
Nom: RAFAMASI PUBLICIDAD SLU
CIF: B65587743
Per un import de: 174,53 € (IVA INCLÒS)
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 2018 491 22602
DESCRIPCIÓ DE L´APLICACIÓ: COMUNICACIÓ
A proposta del Regidor de l’Àrea de Serveis Urbans i edificis municipals la realització de
la despesa: adquisició de 12 llums Corepro leds per als equipaments municipals.
Destí del material: edificis municipals
Per l’industrial:
Nom: SERVEIS COMARCALS INSTAL.LACIONS S.L.
CIF: B60492949
Per un import de: 188,62 € (IVA INCLÒS)
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 2018 920 21200
DESCRIPCIÓ DE L´APLICACIÓ: MANTENIMENT
CONSTRUCCIONS

EDIFICIS

I

ALTRES

A proposta de la Regidora de l’Àrea de Manteniment de Vies Públiques la realització de
la despesa: Diferència d’AD anterior Garcia Reyes, Transports Torrelles
Destí del material:
Per l’industrial:
Nom: GARCIA REYES, JOSE LUIS - TRANSPORTS TORRELLES
CIF: 52466550P
Per un import de: 5,20 € (IVA INCLÒS)
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 2018 151 21001
DESCRIPCIÓ DE L´APLICACIÓ: MANTENIMENT URBÀ, EQUIPAMENT D'ÚS PÚBLIC
A proposta del Regidor de l’Àrea de Subministraments i Serveis la realització de la
despesa: Reparació avaria central sistema detecció incendis de l'Ateneu Torrellenc.
Destí del material: Subministraments i Serveis
Per l’industrial:
Nom: PCI KOSMOS GROUP S,A, SEGURIDAD INTEGRAL CONTRA INCENDIOS
CIF: A63065189
Per un import de: 119,89 € (IVA INCLÒS)
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 2018 920 21300
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DESCRIPCIÓ DE L´APLICACIÓ: MANTENIMENT MAQUINÀRIA INSTAL.LACIONS I
UTILLATGE
A proposta del Regidor de l’Àrea de Subministraments i Serveis la realització de la
despesa: Adquisició SAI i manteniment per l’Ajuntament.
Destí del material: Subministraments i Serveis
Per l’industrial:
Nom: RENOBAT ECOENERGIA SL
CIF: B55049100
Per un import de: 3.025,00 € (IVA INCLÒS)
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 2018 920 22002
DESCRIPCIÓ DE L´APLICACIÓ: MATERIAL INFORMATIC NO INVENTARIABLE
A proposta del Regidor de l’Àrea de Secretaria i Actuacions Jurídiques la realització de
la despesa: Minuta 14/18 honoraris redacció esborranys i assessorament jurídic.
Destí del material:
Per l’industrial:
Nom: BUFETE YAGUE-NAVARRO SCP
CIF: J62184692
Per un import de: 1996,50 € (IVA INCLÒS)
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 2018 920 22604
DESCRIPCIÓ DE L´APLICACIÓ: JURIDICS
A proposta del Regidor de l’Àrea de Recollida i Gestió de residus la realització de la
despesa: Quota any 2018 de l'Associació de Municipis Catalans per la recollida selectiva
porta a porta
Destí del material: Consistori
Per l’industrial:
Nom: ASSOCIACIO DE MUNICIPIS CATALANS PER AL PORTA A PORTA
CIF: G63386973
Per un import de: 593,30 € (IVA INCLÒS)
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 2018 1622 46600
DESCRIPCIÓ DE L´APLICACIÓ: ASSOCIACIÓ CATALANA MUNICIPIS PORTA
PORTA
A proposta del Regidor de l’Àrea de Subministraments i Serveis la realització de la
despesa: Canviar bateria d'emergència ascensor Escola Sant Martí.
Destí del material: Subministraments i Serveis
Per l’industrial:
Nom: ASZENDE SLU - ZENER GRUPO PALENCIA
CIF: B08902892
Per un import de: 129,47 € (IVA INCLÒS)
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 2018 21 920 21300
DESCRIPCIÓ DE L´APLICACIÓ: Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge
A proposta del Regidor/a de l’Àrea de Subministraments i Serveis la realització de la
despesa: Subministrament i instal·lació 7 senyals de sortida pel Casal de Joves
Destí del material: Subministraments i Serveis
Per l’industrial:
Nom: PCI KOSMOS GROUP S,A, SEGURIDAD INTEGRAL CONTRA INCENDIOS
CIF: A63065189
Per un import de: 116,03 € (IVA INCLÒS)
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 2018 21 920 21300
DESCRIPCIÓ DE L´APLICACIÓ: Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge
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A proposta de la Regidora de l’Àrea de Serveis Urbans i edificis municipals la realització
de la despesa: Pintar de color blanc la sala d'actes de la biblioteca
Destí del material: Biblioteca
Per l’industrial:
Nom: ROMA CAPDEVILA, SERGI
CIF: 46674368P
Per un import de: 314,60 € (IVA INCLÒS)
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 2018 24 3321 21200
DESCRIPCIÓ DE L´APLICACIÓ: Conservació i manteniment biblioteca
A proposta de la Regidora de l’Àrea de Seguretat la realització de la despesa: Equip
portàtil MTP 3250 Motorola
Destí del material: policia local
Per l’industrial:
Nom: DEXTRON SA
CIF: A08685273
Per un import de: 772,10 € (IVA INCLÒS)
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 2018 60 130 21300
DESCRIPCIÓ DE L´APLICACIÓ: Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge
Seguretat

4.2.

Aprovació de factures

a)
Per unanimitat, es va acordar aprovar la factura d’un import superior a 150 euros
de la relació següent:

JUNTA DE GOVERN 16-03-18 FACTURES MES DE 300 EUROS
Import
ASSOCIACIO DE MUNICIPIS CATALANS PER EL PORTA A PORTA QUOTA
ASSOCIAT 2018
593,30
J.LUIS GARCIA REYES TRANSPORTS TORRELLES FRA.309 DE 15/2/18
RETIRADA DE TERRA RAVAL ROIG I RAVAL JANER
762,30
NEOSALUS SOLUTIONS SL FRA.8 147 DE 26/2/18 SERVEI MANTENIMENT
DESFIBRIL·LADORS QUOTA ANUAL 2018
964,73
ARC DESPATX D'ADVOCATS I CONSULTORS SLP ASSESSORAMENT
JURIDIC GESTIÓ LABORAL MES FEBRER 2018
1.427,80
TRANSBUCA SL FRA.180022 DE 28/2/18 AUTOCAR SORTIDA ALELLA
CAMINADES GENT GRAN DIA 20/2/18
346,50
JOSEP PUIG HERNANDEZ FRA.05.18 DE 5/3/18 PRESTACIÓ SERVEIS
TÈCNICS MES FEBRER 2018
1.592,61
SERGI ROMA CAPDEVILA FRA.EMIT-40 DE 7/3/18 TAPAR GRAFITIS DE LES
PARETS DE L'ESGLESIA
338,80
SERGI ROMA CAPDEVILA FRA.EMIT-41 DE 7/3/18 TREBALLS DE PINTAR LA
PARET EDIF.BAR LA PLAÇA PER TAPAR GRAFITIS
338,80
ASSOCIACIO DE MUNICIPIS CATALANS PER EL PORTA A PORTA QUOTA
ASSOCIAT 2018
1.461,11
GESTIÓ INTEGRAL CEMENTIRIS NOMBER SL FRA.FWC99-000176 DE 28/2/18
MANTENIMENT CEMENTIRI I GESTIÓ RESIDUS MES DE FEBRER-18
1.015,49
PETROLIS
BARCELONA
SA
FRA.18/PB0003616
DE
1/3/18
SUBMINISTRAMENT GASOIL CEM CAN ROIG 01/03/2018
710,00
DINA-RENT SL FRA.0000027665 DE 28/2/18 LLOGUER CARRETÓ MANITOU
MM25-4T DE 01-02-2018 AL 28-02-2018 CONTRACTE 0009904651
667,01
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JOSE LUIS GARCIA REYES FRA. 306 DE 14/2/18 TREBALLS D'ESCAMPAR
SAL A DIFERENTS LLOCS DEL MUNICIPI (DOS SORTIDES)
629,20
TELEVIDA SERVICIO SOCIOSANITARIO SL FRA.FC-026836 DE 28/2/18
SERVEI DE TELEASSISTENCIA DOMICILIARIA DE 1/2/18 A 28/2/18
635,27
FUNDACIÓ PRIVADA IRIS FRA.JR18010090 DE 28/2/18 MANTENIMENT
MENSUAL ZONES ENJARDINADES FEBRER -18
1.014,68
BUFETE YAGÜE-NAVARRO SCP FRA.14/18 DE 7/3/18 MINUTA PER
HONORARIS REDACCIÓ ESBORRANYS I ASSESSORAMENT JURÍDIC MARÇ18
1.996,50
TOTAL 14.494,10

b)
Donar compte de l'aprovació de la factura, amb simultània aprovació de despesa,
de menys de 150 euros:
J.PEREZ AZNAR E HIJOS SL FRA.18001261 DE 31/01/18 COMPRA MATERIAL
CEM CAN ROIG-CAMP FUTBOL
236,86
FERRETERIA LLUIS TEIXIDO FRA.20180111 DE 26/02/18 COMPRA MATERIAL
MANTENIMENT CEM CAN ROIG
239,51
J, PEREZ AZNAR E HIJOS SL FRA.18002321 DE 02/03/18 BIG-BAG ARENA PIN
AG-M-0/11 S/R PER CEM CAN ROIG
33,17
CRUZ ROJA ESPAÑOLA FRA.08123-2018032N SERVEI PREVENTIU ""CURSA
POPULAR INFANTIL-FESTA DE SANT PAU"" DATA:03-02-2018
275,63
INTERACTION WORDL SL FRA.00013-2018 DE 05-3/18 REVELAT FOTOS
CONCURS FOTOGRAFIC FM SANT PAU 2018
46,00
SERVEIS COMARCALS INSTAL·LACIONS SL FRA.2018/00066 DE 16/2/18
SUBMINISTRAMENT PROJECTOR OPTONICA CEIP SANT MARTI
38,32
SERVITRANSFER SL FRA.001180212 DE 28/2/18 LLOGUER VAIXELLA
REUTILITZABLE I REPOSICIÓ PECES PERDUDES FEBRER2018
26,41
MARIA COLL GUARRO FRA.6 DE 7/3/18 VISITA GUIADA AMB PERSONATGE A
LA BIBLIOTECA A ALUMNES DE PRIMARIA E.Can Coll 6/3/18
96,80
VICTOR OCON LAGUNA-GRUES SANT ANDREU FRA.201800012 DE 31/1/18
SERVEI GRUA 27/1/18 EXP.26808 MATRICULA 8679HNG
135,11
COPY-TRADE FRA.2012005881 DE 8/3/18 TRIPTIC DIFUSSIÓ ACTIVITATS
GENT GRAN
266,20
RAFAMASI PUBLICIDAD SLU FRA.58 DE 28/2/18 DISTRIBUCIÓ BUTLLETI
INFORMACIÓ MUNICIPAL NÚM.36
174,53
PCI KOSMOS GROUP SA SEGURIDAD FRA.A17435 DE 15/2/18 REPARACIÓ
AVARIA SISTEMA DETECCIÓ INCENDIS ATENEU
119,89
GRUES SANT ANDREU-VICTOR DOCON LAGUNA FRA.201800026 DE 28/2/18
SERVEI GRUA MATRICULA B9912VP DE 28/2/18
135,11
TOTAL 1.823,54

4.3.

Aprovació de la contractació menor del Servei de retirada i desballestament
de vehicles

Que durant aquest any, 2018, necessitem realitzar la contractació del servei de retirada
i desballestament de vehicles.
Que l’oferta presentada de condicions de Gruas Pablo, S.L. pel servei de retirada i
desballestament de vehicles de l'Ajuntament de Torrelles de Llobregat, en data 12 de
març de 2018, és la que més s’ajusta a les nostres necessitats.
Pl. Ajuntament, 1 – 08629 Torrelles de Llobregat
Tel. 93.689.00.00 CIF P0828900A
Email: info@torrelles.cat – www.torrelles.cat

Atès que en data 13 de març de 2018 es va emetre Informe-proposta de SecretariaIntervenció informant que existeix crèdit suficient en el nivell de vinculació corresponent
(Programa 133, Econòmic 22701, Orgànica 60).
Que s’ha acreditat la necessitat d’aquest Ajuntament de contractar aquest servei.
Que l’import contractat amb contractes menors durant el període d’un any fins el dia
d’avui amb aquest tercer és de 0 €.
Examinada la documentació que l’acompanya, atès l’Informe de Secretaria-Intervenció,
i de conformitat amb allò que estableix Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic(LCSP).
Per unanimitat, es va adoptar el següent acord:
Primer. Justificar la celebració del contracte pels següents motius: Necessitat de retirar
de la via pública vehicles en estat d’abandonament, quedant acreditada la conveniència
de la contractació mitjançant un contracte de serveis, que és la forma més idònia i
eficient de dur a terme les finalitats de l'Ajuntament.
Segon.- Contractar amb GRUAS PABLO, SL la prestació descrita en els antecedents,
per termini d’un any i amb aplicació de les següents tarifes
€

Servei

Vehicles tipus ciclomotors, motocicletes i vehicles de tres rodes entre dos
o tres (IVA exclòs)
50
Turismes, derivats de turismes i furgonetes fins a 3.500 Kg 80 (IVA exclòs) 80
Vehicles industrials o superiors a 3.500 Kg 120 euros (IVA exclòs)
120
Tercer. No es percebrà cap remuneració de l’Ajuntament al contractista quan es
procedeixi al desballestament del vehicle, donat que en aquest cas el servei es retribueix
amb l’explotació del residu resultant.
Quart. Procedir a la corresponent Retenció de crèdit a càrrec de la aplicació
pressupostaria determinada en l’informe del Secretari-Interventor reproduït en la part
expositiva d’aquest acord.
Cinquè. Notificar la resolució a l'adjudicatari en el termini de deu dies a partir de la data
de la signatura de l’acord.
Sisè. Comunicar al Registre de Contractes del Sector Públic les dades bàsiques del
contracte incloent la identitat de l'adjudicatari, l'import d'adjudicació, juntament amb el
desglossament corresponent de l'Impost sobre el Valor Afegit.

4.4.

Aprovació subvenció anual a l“Agrupació de Comerciants de Torrelles de
Llobregat”, any 2018

Per unanimitat, es va adoptar el següent acord:
Primer.- Concedir subvenció anual a l’Agrupació de comerciants de Torrelles de
Llobregat” , d’un import de 1.000 euros, en concepte de Campanya de talonaris
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d’estalvi, consistent en 20 talonaris d'estalvis de 200€ cadascú, a gastar al comerç
municipal.
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa total de mil euros (1.000 EUR) amb càrrec de
l’aplicació pressupostària 2018 12 4311 48401 dels pressupostos vigents de
l’Ajuntament de Torrelles de Llobregat.
Tercer.- Notificar aquest acord a l’Agrupació de comerciants de Torrelles de Llobregat.
4.5.

Aprovació Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Torrelles de
Llobregat i el Consell Comarcal del Baix Llobregat en el marc del Programa
Treball i Formació 2017, promogut pel Servei Públic d’Ocupació de
Catalunya

Vista l’Ordre TSF/296/2016, de 2 de novembre, per la qual s’aproven les bases
reguladores per a la concessió de subvencions per al Programa Treball i Formació, i la
Resolució TSF/2162//2017, d’1 de setembre, va obrir la convocatòria de subvencions
per a l’any 2017 del nou programa Treball i Formació.
Atès que la Resolució TSF/2162/2017 al seu annex 2 indica la distribució territorial dels
contractes de treball per a cadascuna de les línies d’actuació del programa Treball i
Formació 2017, i l’Ajuntament de Torrelles de Llobregat no té cap preassignació fixada,
per tant, no han pogut concórrer en aquesta convocatòria de subvenció.
Atès que el Consell Comarcal del Baix Llobregat per cobrir i donar resposta a necessitats
municipals dels ajuntaments que no tenen preassignació de contractes ha dissenyat cinc
projectes comarcals que d’acord a la base 5 de l’Ordre TSF/296/2016, de 2 de
novembre, tenen la consideració de supralocals, i han d’estar dins de les competències
que té atribuïdes el consell comarcal.
Atès que aquest Ajuntament té la voluntat de participar en el Programa de Treball i
Formació 2017, a través del Consell Comarcal del Baix Llobregat.
Per unanimitat, es va adoptar el següent acord:
U.- Aprovar el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Torrelles de Llobregat i el
Consell Comarcal del Baix Llobregat en el marc del Programa treball i formació 2017,
promogut pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, d’acord amb les següent
clàusules:
PRIMERA.- L’objecte d’aquest Conveni és establir els termes de col·laboració entre
l’ajuntament de Torrelles de Llobregat i el Consell Comarcal del Baix Llobregat, per a la
realització del Programa Treball i Formació 2017, regulat per l’Ordre TSF/296/2016, de
2 de novembre.
SEGONA.- En data 22 de desembre de 2017, el Consell Comarcal del Baix Llobregat
ha donat inici al programa Treball i Formació 2017 amb la contractació del personal de
la Línia PANP, PRMI, DONA I COOR que s’han incorporat totes abans del 31 de gener
de 2018, data límit per donar inici a totes les contractacions.
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TERCERA.- El Consell Comarcal del Baix Llobregat prestarà els serveis següents al
municipi de Torrelles de Llobregat, d’acord a la petició formulada per l’ajuntament de
Torrelles de Llobregat:
a) Projecte comarcal de suport administratiu i en l’atenció directa al públic
1 contracte de la línia PANP, de 6 mesos de durada.
Descripció de les tasques:
Auxiliar administratiu/va del àrea de Serveis Generals. Relació de tasques:





Tramitar i fer el seguiment dels expedients del departament assignat, seguint les
pautes de gestió interna i les indicacions del personal.
Realitzar tasques de suport administratiu i d’arxiu en la tramitació d’expedients.
Atenció al públic, personalment, per telèfon i per correu electrònic.
Altres de caràcter similar que li siguin atribuïdes.

b) Projecte comarcal d’assessorament i sensibilització en accions cíviques i
mediambientals
1 contracte de la línia PRMI, de 6 mesos de durada.
Descripció de les tasques:
Agent Cívic. Relació de tasques:







Detecció de conductes incíviques, informar a la població i reportar informes als
departaments corresponents.
Donar informació a la població en programes i campanyes d’interès general.
Repartiment de cartes i notificacions a la població.
Repartiment de cartells i fulletons informatius de les diferents campanyes i/o
programes.
Recepció de queixes, demandes i propostes mitjançant documents on es
detectin problemes o propostes de millora relacionades amb la sensibilització i
promoció d’actituds cíviques.
Comunicació al departament corresponent l’ús deficitari d’equipaments i
instal·lacions on calgui una reparació, millora o substitució.

QUARTA.- Per a la prestació del servei sol·licitat per l’ajuntament de Torrelles de
Llobregat, el Consell Comarcal del Baix Llobregat utilitzarà un total de dos persones que
dedicaran el 100% de la seva jornada laboral a desenvolupar les tasques previstes en
el municipi de Torrelles de Llobregat.
CINQUENA.- El Consell Comarcal del Baix Llobregat serà l’entitat responsable de la
gestió de la formació professionalitzada atorgada pel desenvolupament del Programa
Treball i Formació 2017 i autoritzada pel SOC.
Aquesta formació és el mòdul formatiu MF0973_1: Enregistrament de dades, dins del
certificat de professionalitat (ADGG0508) Operacions d’enregistrament i tractament de
dades i documents, i amb una durada total de 90 hores.
El Consell Comarcal del Baix Llobregat, mitjançant la subvenció atorgada pel Servei
Públic d’Ocupació de Catalunya contractarà els serveis externs d’una empresa o
professional per a la impartició de la formació detallada anteriorment.
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Les persones contractades tant en la Línia PANP, PRMI I DONA, hauran de realitzar de
manera obligatòria aquesta formació dins del seu horari laboral.
SISENA.- L’ajuntament de Torrelles de Llobregat com a contraprestació econòmica per
la realització dels serveis que farà el Consell Comarcal del Baix Llobregat haurà
d’abonar la quantitat de 2.008,00€Aquest import contempla les indemnitzacions per finalització de contracte de les
persones contractades en el projecte, la formació en prevenció de riscos laborals, les
revisions mèdiques, les visites tècniques de coordinació de la prevenció de riscos
laborals i la gestió i coordinació que realitza el Consell Comarcal del Baix Llobregat per
a la prestació dels serveis sol·licitats.
El Consell Comarcal haurà de presentar la justificació de la contractació realitzada (la
part proporcional del salari i indemnització del personal tècnic de la unitat de coordinació
i gestió) i de les despeses executades segons els antecedents d’aquest conveni (apartat
novè), així com les despeses realitzades d’indemnitzacions per finalització de contracte
de les persones contractades en el projecte, la formació en prevenció de riscos laborals,
les revisions mèdiques, les visites tècniques de coordinació de la prevenció de riscos
laborals i altres despeses de gestió i coordinació.
L’Ajuntament de Torrelles de Llobregat realitzarà el pagament d’aquests 2.008,00€
abans del 8 d’abril del 2019 .
SETENA.- L’Ajuntament de Torrelles de Llobregat es farà càrrec de les despeses que
es puguin originar per baixes per malaltia, incapacitat temporal o qualsevol altra
concepte no subvencionable pel SOC, de les persones que prestaran els serveis en el
seus municipis, i que no siguin acceptades en la justificació econòmica que el Consell
Comarcal del Baix Llobregat realitzarà al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya un cop
finalitzat el projecte.
Un cop el Consell Comarcal del Baix Llobregat realitzi la justificació econòmica notificarà
a l’ajuntament de Torrelles de Llobregat ó si cal fer front a alguna despesa no prevista
inicialment en el present conveni.
VUITENA.- El Consell Comarcal del Baix Llobregat serà l’entitat responsable de realitzar
la justificació econòmica i tècnica de les actuacions davant del Servei Públic d’Ocupació
de Catalunya. Disposarà de dos mesos des de la finalització del programa per justificar
la correcta realització de les actuacions i les despeses generades.
La justificació de les despeses es farà mitjançant el procediment previst a l’Ordre
TSF/296/2016, de 2 de novembre i la Resolució TSF/2162/2017, d’1 de setembre.
NOVENA.- Les despeses que s’originen per a la gestió del programa Treball i Formació
2017, regulat per l’Ordre TSF/296/2016, són les que es detallen a continuació i que estan
dins del pressupost de despeses del Consell Comarcal per a l’any 2017 i 2018:
Partida 2410.13125 Retribució. Pers.2017/PANP.Treball i Formació
Partida 2410.16025 SS Pers.2017/PANP. Treball i Formació
Partida 2410.16225 Formació 2017/PANP. Treball i Formació
Partida 2410.13126 Retribució Pers.2017/DONA. Treball i Formació
Partida 2410.16026 SS. Pers.2017/DONA Treball i Formació
Partida 2410.16226.Formació 2017 DONA Treball i Formació
Partida 2410.13124 Retribució Pers. 2017/PRMI. Treball i Formació
Partida 2410.16024 SS Pers .2017/PRMI. Treball i Formació
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Partida 2410.16224 Formació 2017/ PRMI. Treball i Formació
Partida 2410 13123 Retribució Pers. 2017/COOR Treball i Formació
Partida 2410.16023 SS Pers. 2017/COOR Treball i Formació
DESENA.- L’Ajuntament de Torrelles de Llobregat actuant com a entitat col·laboradora
del programa Treball i Formació 2017 que gestiona el Consell Comarcal del Baix
Llobregat s’obliga a:


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



Proveir del material, el vestuari i els elements de seguretat i salut laboral
necessaris a les persones que executaran els serveis a prestar i que han estat
contractades en el marc del projecte Treball i Formació 2017, necessaris segons
els riscos als quals s’exposen en la seva activitat laboral.



Totes les accions que es desenvolupin en el marc d’aquest Conveni hauran de
ser senyalitzades conforme es determinen a la corresponent normativa
reguladora del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya del Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies i del Fons Social Europeu d’acord a la Base 24
de l’Ordre TSF/296/2016, de 2 de novembre i la Resolució TSF2162/2017, de l’1
de setembre.



Treballar coordinadament amb el Consell Comarcal del Baix Llobregat per a
assolir els objectius que s’han fixat per al desenvolupament del Programa Treball
i Formació 2017. Així com també vetllar per què la realització de les accions, el
seu contingut, la seva metodologia i la seva temporalització s’adeqüin a la
normativa que regula la realització d’aquestes accions.



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



De la mateixa manera, les entitats es comprometen a respondre solidàriament
de les responsabilitats pecuniàries derivades de l’incompliment d’aquesta
clàusula, excepte en el cas que la responsabilitat derivi exclusivament per
l’actuació negligent de l’entitat contractant.

ONZENA.- L’Ajuntament de Torrelles de Llobregat, d’acord amb l’establert en l’article 24
de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals i en el Reial decret 171/2004 de 30 de gener,
farà arribar al Consell Comarcal del Baix Llobregat la documentació següent, amb
l’objectiu de garantir les condicions de seguretat i salut dels treballs que es duran a terme
en les seves instal·lacions:
 Nom i telèfon de la persona responsable de coordinació o prevenció de riscos
laborals en l’ajuntament.
 Informació sobre els riscos que puguin afectar a les persones treballadores del
Consell Comarcal del Baix Llobregat en el centre de treball on prestaran els
serveis, de les zones on puguin accedir i prestar els serveis.
 Mesures de prevenció i protecció que es precisin per a eliminar o reduir els riscos
derivats de les condicions de treball pròpies del seu centre de treball.
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El certificat de lliurament d’EPIS (equips de protecció individual) de cada persona
treballadora amb els equips de protecció individual necessaris segons els riscos
als quals s’exposa en la seva activitat laboral signat per les persones que
desenvolupen les tasques.
Les mesures que han d’aplicar-se quan es produeixi una situació d’emergència.
Les instruccions en prevenció de riscos laborals o qualsevol altra informació que
pugui ser d’interès a fi de coordinar les activitats de forma efectiva en el seu
centre de treball.

DOTZENA.- El Consell Comarcal del Baix Llobregat farà arribar a l’ajuntament de
Torrelles de Llobregat la següent documentació relativa a les persones que prestaran
el servei sol·licitat:
 Alta a la seguretat social.
 Avaluació de riscos laborals específics o relacionats al servei a prestar.
 Certificat de la formació rebuda el primer dia de feina sobre prevenció de riscos
laborals.
 Document signat per la persona treballadora sol·licitant el reconeixement mèdic.
TRETZENA.- Ambdues parts 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 resta de normativa
concordant.
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.
CATORZENA.- El present Conveni té naturalesa administrativa i regeix en la seva
interpretació i desenvolupament l’ordenament jurídic administratiu.
Les parts es comprometen a respectar la normativa específica vigent relativa a les
actuacions que s’han de desenvolupar i en tot allò no regulat aquest conveni, serà
d’aplicació l’Ordre TSF/296/2016, de 2 de novembre, per la qual s’aproven les bases
reguladores per a la concessió de subvencions per al programa de Treball i Formació.
QUINZENA.- La vigència d’aquest conveni serà des de la seva signatura i fins a la data
de finalització del projecte Treball i Formació 2017, que es desenvolupa fins al proper
30 de gener de 2019.
SETZENA.- L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries
pot donar lloc a la seva resolució. La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o
controvèrsia que se susciti, requereix que la part interessada o que es consideri
lesionada formuli una sol·licitud en aquest sentit davant l’altra part. La desestimació
expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud serà susceptible de recurs contenciós
administratiu.
El present conveni es podrà extingir per les causes següents:
-

Per resolució, d’acord amb el pacte anterior.
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-

Per mutu acord de les parts signatàries.

DISSETENA.- En cas que sorgeixen discrepàncies en la interpretació o execució del
present conveni seran resoltes pels òrgans de govern de les parts signatàries i, en
darrera instància, atesa la naturalesa administrativa del present conveni, seran resoltes
pel jutjat de l’ordre jurisdiccional administratiu que correspongui.
DOS.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Baix Llobregat i als Serveis de
Personal d’aquest Ajuntament.
4.6.

Justificacions subvencions concedides

Pels motius que s’expressen en el corresponent expedient, per unanimitat, s’ha justificat
adientment el pagament de la subvenció següent:
JUSTIFICACIÓ
IMPORT
PEDRO FERNANDEZ RUEDA FEBRER A JULIOL 2017 FOMENT OCUPACIO
NOUS AUTONOMS 2016 EXPTE. AC 10/2016
500,00

4.7.

Incorporació de Romanents 2/2018

Atès l’expedient tramitat per a l’aprovació de la modificació de crèdits, en la modalitat
d’incorporació de romanents de crèdits núm.2/2018, en el qual consta l’informe favorable
de l’interventor.
De conformitat amb les bases d’execució del vigent pressupost en relació amb l’article
182 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei d’hisendes locals, i els articles 47 a 48 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril.
Per unanimitat, es va adoptar el següent
ACORD:
Aprovar l’expedient de modificació de crèdits, en la modalitat d’incorporació de
romanents de crèdit 2/2018, d’acord amb següent detall:
INCORPORACIÓ DE ROMANENTS DE CRÈDIT 2/2018

Altes en Aplicacions de despeses
Descripció
135/48901

Subvenció Associació de Voluntaris Protecció Civil

151/21000
151 / 21001
151/22706
164/21000
231/48903

Manteniment zones verdes
Manteniment urbà, Equipament ús públic
Projectes, estudis i catàlegs
Conservació i manteniment instal. cementiri
Altres transferències solidaritat internacional
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Euros
1.542,79
544,50
27.280,78
1.089,00
5.656,75
8.994,38

165/21000
430 / 22615
920 / 21200
920 / 21300
920 / 21301
160/61906
1622/22602
920/63206
920/63205

Conservació i manteniment instal. Enllumenat públic
1.302,89
Dinamització del turisme, comerç i agricultura
235,95
Manteniment Edificis i Altres construccions
18.830,93
Manteniment maquinària, instal·lacions i utillatge
2.134,83
Manteniment aigua, gas i clima Equipaments municipals
728,25
Adequació i millora xarxa clavegueram
46.193,87
Campanyes (educació ambiental)
18.304,88
Rehabilitació d’equipaments municipals (Can Sostres,
98.548,00
2a planta l etc.)
Adequació Arxiu
40.000,00
TOTAL DESPESES

271.387,80

Altes en concepte d’ingressos

Descripció
76100
87000
91100

Transferències capital Diputació Barcelona
Romanent de Tresoreria per a despeses generals
Préstecs rebuts d’ens del sector públic
TOTAL INGRESSOS

5.
5.1.

Euros
98.548,00
132.839,80
40.000,00
271.387,80

Àrea d’Alcaldia i Relacions Institucionals
Aprovació Conveni de col·laboració entre el Departament d’Interior de la
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Torrelles de Llobregat per a
l’aplicació de mesures alternatives a persones menors d’edat denunciades
per consum o tinença de drogues

Atès que el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya té entre les seves
funcions dirigir les polítiques públiques en matèria de seguretat ciutadana.
Atès que l’article 27 de la Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació del sistema de seguretat
pública de Catalunya estableix que el Govern per mitjà del departament titular de les
competències en matèria de seguretat pública, i els ajuntaments interessats poden signar
convenis de col·laboració amb la finalitat de concretar les formes i els procediments de
coordinació i cooperació en els serveis i les actuacions per al desenvolupament de
polítiques públiques en els diferents àmbits de la seguretat.
Atès que l’apartat sisè del mateix article disposa que han de signar els convenis en
matèria de seguretat el conseller o consellera del departament titular de les competències
en matèria de seguretat pública, l’alcalde o alcaldessa del municipi corresponent i, si
escau, les persones titulars dels altres departaments, administracions, institucions i
entitats que hi participin.
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Atès que l’article 74 de la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitat en la
infància i l’adolescència estableix que les administracions públiques han de desenvolupar
les actuacions necessàries per a prevenir els infants i els adolescents de les situacions
que són perjudicials per a llur desenvolupament integral o per a llur benestar, entre elles
especialment el consum de drogues.
Així mateix, aquest article també disposa que les administracions públiques han d’actuar
preventivament perquè els infants i els adolescents que pateixen o han patit
problemàtiques en referència al consum de drogues no es trobin en desavantatge social
pel fet que llurs carències no hagin estat ateses i compensades adequadament.
Atès que l’experiència acumulada posa de manifest que quan persones menors d’edat
cometen infraccions relacionades amb la tinença o el consum de drogues a la via pública
es poden detectar situacions de risc que és convenient abordar des d’una perspectiva
preventiva amb l’aplicació de mesures educatives alternatives a la sanció administrativa.
Tot això amb la finalitat d’evitar o disminuir riscos pel propi individu associats al consum
de drogues i contribuir, a la vegada, a la prevenció d’actes delictius i a la protecció de la
seguretat ciutadana.
Atès que l’Ajuntament de Torrelles de Llobregat està interessat a oferir a les persones
menors d’edat “residents/infractors” al seu municipi que hagin estat denunciades per
consum o tinença de drogues a la via pública, la possibilitat d’optar per una mesura
educativa com a alternativa a la sanció econòmica amb la finalitat d’evitar o disminuir
riscos personals associats a aquestes conductes.
En aquest marc, el Departament d’Interior i l’Ajuntament de Torrelles de Llobregat acorden
col·laborar amb l’objectiu de posar en marxa un programa educatiu adreçat a les persones
menors d’edat “residents/infractors” en aquest municipi que hagin estat denunciats per
una infracció relativa al consum o tinença de drogues a la via pública.
Per unanimitat, es va adoptar el següent acord:
U.- Aprovar el Conveni de col·laboració entre el Departament d’Interior de la Generalitat
de Catalunya i l’Ajuntament de Torrelles de Llobregat per a l’aplicació de mesures
alternatives a persones menors d’edat denunciades per consum o tinença de drogues,
d’acord amb els següent pactes:
Primer. OBJECTE
L’objecte d’aquest conveni és establir els termes de la col·laboració entre el Departament
d’Interior i l’Ajuntament de Torrelles de Llobregat per aconseguir que les persones menors
d’edat “residents/infractors” en aquest municipi, denunciades per consum o tinença de
drogues a la via pública, puguin optar per acollir-se a una mesura educativa com a
alternativa a la sanció administrativa.
A aquests efectes s’estableixen els mecanismes per coordinar la intervenció dels
comandaments i agents de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra (en endavant,
PG-ME) i de la Policia Local de Torrelles de Llobregat, així com dels responsables i tècnics
municipals (en endavant, equip tècnic municipal) de l’Ajuntament de Torrelles de Llobregat
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i dels serveis jurídics del Servei d’Administració de la Regió Policial Àrea Metropolitana Sud,
en relació amb les denúncies esteses a persones menors d’edat per a aquest tipus
d’infracció.
Segon. APLICACIÓ
El procediment previst en aquest conveni és d’aplicació als menors d’edat, majors de 14
anys i menors de 18 anys, “residents/infractors” a Torrelles de Llobregat, que hagin estat
denunciats per infraccions relatives al consum o la tinença de drogues a la via pública.
Tercer. FINALITAT
La finalitat d’aquest conveni és aconseguir que les persones menors d’edat denunciades
per aquestes conductes assumeixin les seves accions, reconeguin els fets comesos i
acceptin la realització d’una mesura educativa.
Aquesta tasca té dues vessants, d’una banda, i en primer lloc que sigui en benefici del propi
individu, incidint amb mesures positives per a ell, implicant el seu entorn familiar i personal
en el seu procés educatiu i, d’altra banda, que sigui en benefici de tota la comunitat, en la
mesura que pot comportar una disminució dels riscos que aquestes conductes causen per
a la seguretat ciutadana.
Quart. PROCEDIMENT
4.1 Circuit des de la confecció de la denúncia fins a l’acceptació de la realització de la
mesura eductiva
La patrulla de la PG-ME o de la Policia Local identifica la persona menor d’edat
presumptament infractora. Els agents valoren, en funció de les circumstàncies concurrents,
la necessitat de traslladar aquesta persona a dependències policials o al seu domicili.
En tot cas, cal comunicar també el fet infractor als pares o tutors de les persones menors
d’edat.
Una vegada s’ha contactat amb els pares o tutors, se’ls informa de la infracció
presumptament comesa per la persona menor d’edat, de l’eventual sanció econòmica que
comporta el fet comès i de la possibilitat de realitzar una acció educativa.
En tot cas, el període de temps des de la denúncia fins a la trucada per concertar la primera
visita no hauria de ser superior a 15 dies.
En el cas que la persona s’aculli a la realització de la mesura educativa, s’emplena el
document d’oferiment al menor d’acolliment a una mesura educativa alternativa a la incoació
d’un procediment sancionador i se’n fan dues còpies: l’original d’aquest document s’adjunta
a l’acta de denúncia estesa i es remet a l’ABP, la primera de les còpies es deriva a l’equip
tècnic municipal (adjuntant-hi una fotocòpia de l’acta de denúncia estesa) i la segona es
lliura al pare, mare, tutor de la persona menor d’edat. En les situacions en què correspon la
confecció d’una acta d’acompanyament, també es tramet una fotocòpia d’aquesta acta a
l’equip tècnic municipal.
Si el menor accepta participar en el programa, l’equip tècnic municipal de l’Ajuntament de
Torrelles de Llobregat redacta el document anomenat “Full de compromís” (annex 1
conveni).
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En tot cas, el període de temps des de la denúncia fins a la primera visita no hauria de ser
superior a 30 dies.
En tots els casos, l’activitat que duran a terme les persones menors d’edat consistirà en la
realització d’una mesura educativa organitzada per l’equip tècnic municipal.
4.2 Circuit des de l’acceptació formal de la tasca educativa fins a la seva realització
L’equip tècnic municipal s’encarrega de presentar a la persona menor d’edat la tasca
educativa. Mentre dura aquesta tasca, el tècnic fa el seguiment del procés amb entrevistes
amb el propi individu i la seva família.
L’equip tècnic municipal valora si s’ha acomplert o no la tasca educativa, i emet el seu
dictamen. Aquest informe, anomenat “Informe de tancament” (annex 2 d’aquest conveni),
el presenta al cap de l’equip tècnic municipal perquè hi consigni el seu vistiplau. Tot seguit
es tramet a l’ABP corresponent i se’n fa arribar una còpia als pares o tutors de la persona
menor d’edat.
En tot cas, el període de temps des de la denúncia fins a l’informe de tancament no hauria
de ser superior a tres mesos.
4.3 Documentació que l’equip tècnic municipal de l’Ajuntament de Torrelles de Llobregat
remet a l’ABP de Sant Feliu de Llobregat.
Tant si la persona menor d’edat ha acomplert satisfactòriament l’activitat educativa com si
no l’ha acomplert satisfactòriament, des de l’equip tècnic municipal es tramet l’Informe de
tancament (annex 2 d’aquest conveni) a l’ABP de Sant Feliu de Llobregat, la qual comunica
aquesta circumstància als serveis jurídics del Servei d’Administració de la Regió Policial
Àrea Metropolitana Sud per tal d’incoar, si escau, l’expedient sancionador oportú.
Cinquè. VIGÈNCIA
Aquest conveni entrarà en vigor en la data en què es signi i tindrà una vigència indefinida,
llevat que hi hagi denúncia expressa d’alguna de les parts, amb una antelació de dos mesos,
o es rescindeixi per acord mutu de les parts per impossibilitat sobrevinguda d’alguna d’elles
de dur a terme el conveni.
DOS.- Notificar aquest acord al Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya.
Donant l’Alcalde per acabada la sessió quan són les 10 hores i 28 minuts, del que jo
com a Secretari, en dono fe.
Torrelles de Llobregat, a 16 de març de 2018.

Vist i Plau
L’Alcalde

El Secretari

Ferran Puig Verdaguer

Albert Díaz Albiñana
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