
 
 

JGL 28/2016 
 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 

SESSIÓ DECISÒRIA ORDINÀRIA DE 22 DE JULIOL DE 2016 

 
A la Casa Consistorial d’Esplugues de Llobregat, a la sala de reunions, a les 
tretze hores i trenta minuts del dia 22 de juliol de 2016, es reuneix la Junta de 
Govern Local en sessió decisòria ordinària, en primera convocatòria, sota la 
Presidència de l'alcaldessa Sra. Pilar Díaz Romero, amb l'assistència dels 
regidors Sr. Eduard Sanz García, Sra. Sara Forgas Úbeda, Sra. Montserrat 
Zamora Angulo, Sr. Albert Comellas Novillo, Sr. Manuel Pozo López i Sr. 
Santiago Siquier Fadó. 
 
Assisteix igualment l'interventor director de l'Àrea de recursos generals i 
econòmics, Sr. Francisco Javier Vicén Encuentra. 
 
Actua de secretari el de l'Ajuntament Sr. Pedro Carmona Pérez. 
 
Oberta la sessió per la Sra. alcaldessa, s'hi entra en l'examen i debat dels 
assumptes que es relacionen a l'ordre del dia. 
 
 
ACORD NÚMERO U.- Aprovació, si escau, de l’acta núm. 24/16 
corresponent a la sessió ordinària de data 22 de juny de 2016.                             
 
Per la Sra. alcaldessa i en relació a l’esborrany de l’acta núm. 24/16 
corresponent a la sessió ordinària de  data  22 de juny es pregunta si hi ha 
objecció d'alguna classe i no assenyalant-se'n cap, s'aprova  l’esmentada acta 
per unanimitat i en compliment del que disposa l'article 107 de la Llei 8/1987, 
de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya i l'article 110 del 
Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, es 
transcriurà al llibre d'actes, autoritzant-se amb les signatures de la  Sra. 
alcaldessa i Sr. secretari. 

 

TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

ACORD NÚMERO DOS.- Proposta d’aprovació de la qualificació 
urbanística de la finca registral número 29.526, amb façana al carrer Pau 
Vergós i al pas escalonat de vianants i de la finca registral 29.633, amb 
façana al carrer Pau Vergós, al pas escalonat de vianants i al carrer Pere 
Joan. (Exp. T019-2016-006). 
 
“El senyor Carlos Rodolfo Esteva Grewe, en nom i representació de 
AGROURBANA FINANCIERA, S.L., sol·licita qualificacions urbanístiques, de 



les finques registrals números 29526 i 29633, d’Esplugues de Llobregat . (Exp. 
T019-2016-006). 
 
Atès l'informe emès pels Serveis Tècnics Municipals. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
1.- Aprovar l'informe emès pels Serveis Tècnics Municipals en data 20 de juny 
de 2016, que a continuació es transcriu: 
 
“1. Sol·licitud 
 
Per registre de data 25/02/2016 i amb número E2016003215, Carlos Rodolfo 
Esteva Grewe en nom i representació de AGROURBANA FINANCIERA,S.L., 
presenta a aquest Ajuntament sol·licitud de qualificacions urbanístiques de les 
finques registrals núms. 29526 i 29633 del Registre de la Propietat d’Esplugues 
de Llobregat. 
 
2. Finques 

 
 
 
 
Finca registral núm. 29526 del Registre de la Propietat d’Esplugues de 
Llobregat  
 
Superfície: 986,02 m2 
Façana a carrer Pau Vergós: 24,94 m. 
Façana a pas escalonat de vianants: 46,98 m. 

No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe que el vínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.



Planejament vigent: Pla General Metropolità d’Ordenació Urbana de l’Àrea 
Metropolitana. 
Qualificació urbanística =. Zona en Ordenació aïllada: Subzona unifamiliar – 
Clau 20a/10. 
 
Finca registral núm. 29633 del Registre de la Propietat d’Esplugues de 
Llobregat 
 
Planejament vigent: Pla General Metropolità d’Ordenació Urbana de l’Àrea 
Metropolitana 
Superfície = 5.060,07 m2 (643,30 m2 es troben en sòl qualificat com Zona en 
ordenació aïllada: Subzona unifamiliar –Clau 20a/10 i la resta de 4.416,77 m2 
com a Parc forestal –Clau 27). 
 
-- Porció qualificada com a zona ordenació aïllada: Subzona unifamiliar –Clau 
20a/10  
 
Superfície = 643,30 m2 
Façana a carrer Pau Vergós: 24,94 m 
-- Porció qualificada com a Parc forestal – Clau 27 
 
Superfície: 4.416,77 m2 
Façana a carrer Pau Vergós= 146,69 m. 
Façana a front als carrers Pau Vergós i Pere Joan: 2,40 m. 
Façana a pas escalonat de vianants: 22,63 m. 
Façana a carrer Pere Joan: 178,16 m. 
 
3. Condicions d’edificació 
 
Per a la porció qualificada com Zona en ordenació aïllada: Subzona 
unifamiliar – Clau 20a/10 
 
Són bàsicament les definides en les normes urbanístiques de l'esmentat Pla 
General i en particular en els articles 222 a 235, 246 a 255, 272 a 285, 295 a 
301,307, 314 i 337 a 343, que es resumeixen en: 
 
Tipus d’ordenació 
Article 338 NNUU 

Edificació aïllada 

Dimensions 
parcel·la 
Article 343-1 
NNUU 

Superfície mínima =600 m2 
Longitud mínima de façana = 16 m 

Ocupació màxima  
Article 255 NNUU 
Article 343-2 
NNUU 

Pendent del terreny menor al 30% Ocupació màxima total = 
30% 
Pendent del terreny entre 30% i 50% Ocupació màxima total 
= 20% 
Construccions auxiliars : 5%, inclosa dintre de l’ocupació 
màxima total de parcel·la. 

Índex 
d’edificabilitat 

0,75 m2st/m2s 



Article 340-1 
NNUU 
ARM / Nº màxim 
plantes 
Article 343-2 
NNUU 

Edificació principal: 9,15 m / PB + 2PP  
Construccions auxiliars : 3,30 / PB  

Separacions 
mínimes  
Article 343-3 
NNUU 
Article 253-3 
NNUU 

Edificació principal : 5 m. a front i fons - 3 m a laterals  
Construccions auxiliars :No poden envair les franges de 
separació a les partions de parcel·la excepte quan es tracti 
de substitució de terres desmuntades , cas en el qual 
s’haurà de condicionar la coberta com jardí. 

Adaptació 
topogràfica 
i moviment de 
terres 
Article 255 NNUU 

Les plataformes d’anivellament tocant a les llindes no podran 
situar-se a mes d’ 1,50 m. per damunt o a mes de 2,20 m. 
por sota de cota natural de la llinda, i a l’interior de `parcel·la 
(excepte el soterranis) s’hauran de disposar de manera que 
no depassin uns talussos ideals de pendent 1:3 (alçada : 
base), traçats des de les cotes, per damunt i per sota, 
possibles a les llindes. 
 
Els murs d’anivellament de terres a les llindes no podran 
arribar, en cap punt, una alçada superior a 1,50 m. per 
damunt de cota natural de la llinda ni una alçada superior a 
2,20 m. por sota de la cota natural de la llinda. Els murs 
interiors de contenció de terres no podran depassar, en la 
part vista, una alçada de 3,70 m. 
 
El terreny a considerar serà l’existent derivat del plànol 
topogràfic en el moment de sol·licitar la llicencia d’edificació, 
sempre i quan no hagi sofert modificacions recents. 

Usos  
Article 307 NNUU 

Habitatge unifamiliar – Residencial – Comercial – Oficines – 
Sanitari – Religiós i cultural – Recreatiu -- Esportiu – 
Industrial Amb les limitacions de l’article 307 de les NNUU 

Número mínim  
de places 
d’aparcament. 

2 

 
 
Per a la porció qualificada com Parc forestal –Clau 27 
 
Son les establertes als articles 205 a 210 dels NNUU del PGM, que bàsicament 
en resumeixen a continuació, i concordants del Pla Especial d’ordenació i 
protecció del Parc de Collserola. 
 
Resum bàsic: 
 
Els parcs forestals que cal conservar en àrees de bosc existent (27) a més 
d’estar sotmesos a la legislació específica sobre defensa i conservació de 



masses forestals i al que estableix la legislació urbanística respecte a zones 
verdes, queden subjectes a aquestes Normes. 
 
La destinació de terrenys parc forestal no requereix necessàriament la titularitat 
pública. Les finques de propietat particular que, segons aquest planejament es 
qualifiquin com a parcs forestals podran ser expropiades actuant el PGM com a 
títol legitimador de l’expropiació. 
 
Els terrenys integrants dels parcs forestals no podran ser dedicats a usos, 
aprofitaments o utilitzacions que impliquin transformació de la seva destinació 
al Pla. A més a més de la intervenció atribuïda a l’Administració forestal, la 
Corporació Metropolitana i els ajuntaments hauran de vetllar per impedir que, 
amb el pretext de l’obertura de vies forestals, tala d’arbres o altres operacions, 
es realitzin aprofitaments que comportin un atemptat al caràcter dels parcs 
forestals.  
 
En desenvolupament de les previsions contingudes en aquest Pla General, 
s’elaboraran Plans Especials per a cadascun dels parcs forestals, als quals es 
regularan, amb subjecció al Pla General, els diferents aspectes del règim dels 
parcs com a espais verds. Aquests plans especials no seran necessaris quan 
es tracti d’edificacions al servei directe de la conservació del parc forestal o 
quan aquest sigui de titularitat pública. 
 
Als parcs forestals que hagin de ser protegits com a reserva natural no es 
permetran més usos i edificacions que els adscrits a la protecció i conservació 
del parc i els relacionats directament amb l’activitat científica justificativa de la 
qualificació de reserva natural com és la conservació de la flora, de la fauna i 
d’altres valors. 
 
No s’atorgaran llicències d’edificació o d’ús del sòl en terrenys qualificats com a 
parcs forestals fins que s’aprovi el Pla Especial corresponent. La utilització 
prevista al Pla Especial haurà de respectar, sempre, les condicions següents:  
 
1a. Es prohibiran les activitats que directament o indirectament puguin produir 
la destrucció, el deteriorament o la desfiguració de les espècies forestals 
existents.  
 
2a. L’aprofitament forestal s’ha de portar a terme de manera compatible amb la 
conservació dels valors naturals que motiven la qualificació urbanística. 
 
3a. Als llocs que es delimitin al Pla Especial, podrà autoritzar-se l’edificació per 
a usos recreatius o culturals, en finques que comptin, com a mínim, amb una 
superfície de 100.000 m2, sense que l’edificació, incloses les construccions 
auxiliars i les instal·lacions, depassi el 0,5 per 100 de la parcel·la, ni el volum 
edificable superi el metre cúbic per cada 30 m2 sòl. 
 
Per qualsevol actuació (construccions. plantacions, usos,....) sobre el sòl 
qualificat com Parc forestal - Clau 27, s’ha de demanar el corresponent informe 
previ preceptiu al Consorci del Parc de Collserola.” 



 
2.- La taxa per emissió de la qualificació urbanística d'acord amb l'Ordenança 
Fiscal núm. 9, per un import de 300,00€ va ser abonada per l’interessat en data 
17 de març de 2016.” 
 
ACORD NÚMERO TRES.- Proposta d’aprovació de l’informe urbanístic 
sobre l’ampliació d’una nau magatzem, situada a la finca delimitada pels 
carrers Gaspar Fàbregas, Enric Morera, Àngel Guimerà i Sabina Mitjavila. 
(Exp. T019-2016-016). 
 
“El senyor Eloy Parrales Zapico, en nom i representació de COMERCIAL 
ESCOLA, S.L., presenta escrit en data 01/04/2016 (número d’entrada 5516), on 
sol·licita informe urbanístic sobre l’ampliació d’una nau magatzem situada a la 
finca delimitada pels carrers Gaspar Fàbregas, Enric Morera, Angel Guimerà i 
Sabina Mitjavila, d’Esplugues de Llobregat. (Exp. T019-2016-016). 
 
Atès l'informe emès pels Serveis Tècnics Municipals. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
1.- Aprovar l'informe emès pels Serveis Tècnics Municipals en data 18 de juliol 
de 2016, que a continuació es transcriu: 
 
“1. Sol·licitud 
 
Per registre d’entrada de data 01/04/2016 i amb número 2016 00005516, Eloy 
Parrales Zapico en representació de Comercial Escolà, S.L. presenta a aquest 
Ajuntament, per sol·licitar informe urbanístic, sobre l'ampliació de la nau 
magatzem de Comercial Escolà mitjançant la construcció d'una nau annexa a 
l'existent amb front al carrer Gaspar Fàbregas, amb una alçada màxima de 12 
m., que es situarà dins de la profunditat edificable establerta per a la planta 
baixa i pis, segons documentació presentada y signada per Eloy Parrales 
Zapico. 
 
2. Proposta 
 
2.1. Objecte 
 
La proposta presentada té per objecte l'ampliació de la nau magatzem de 
Comercial Escolà mitjançant la construcció d'una nau annexa a l'existent amb 
front al carrer Gaspar Fàbregas, amb una alçada màxima de 12 m., situada 
dins de la profunditat edificable establerta per a la planta baixa i plantes pis. 
 
2.2. Descripció 
 
La proposta consisteix bàsicament en l’ampliació d'una nau magatzem 
mitjançant una nau annexa de 155,00 m2 de superfície construïda mesurada 
en planta, per a la instal·lació d'uns sitjes robotitzats tipus shuttle de 15 m. 
d'alçada total sense plantes intermèdies. Aquest estarà parcialment soterrat 
mitjançant un fossat, de manera que 12,00 m. es situaran per sobre del punt 



d'aplicació de l'ARM i 3,00 m. quedaran per sota de dit punt d'aplicació de 
l'ARM. 
 
3. Planejament vigent 
 
Pla General Metropolità d’Ordenació Urbana de l’Entitat Metropolitana de 
Barcelona (PGM) de data 14/7/76, concretat per la seva transcripció refosa a 
escala 1/2000 definitivament aprovada el 11/3/83. 
 
4. Qualificació urbanística 
Zona Industrial - Clau 22a. 
 
5. Situació urbanística 
 
La nau magatzem que s'amplia, objecte d'aquest informe, es troba, d’acord 
amb els articles 108.4 del TRLUC i 222-6 de les NNUU, en situació urbanística 
de volum disconforme. 
 
6. Valoració de la Proposta 
 
No obstant allò esmentat en el punt anterior, s'ha de valorar que, a la parcel·la 
compresa entre les carrers de Gaspar Fàbregas, Enric Morera, Àngel Guimerà i 
Sabina Mitjavila, no es supera el sostre edificable màxim, limitant-se la 
disconformitat a que només la planta pis de l'edifici existent a ampliar 
sobrepassa la profunditat màxima edificable, corresponent a la delimitació de la 
corona del 70% de la parcel·la, de manera que, considerant la superfície de dita 
parcel·la de 6.658,70 m2, aplicant els paràmetres establerts a l'article 350 de 
les NNUU, resultarien els següents valors: 
 

 

NORMATIVA EXISTENT RESULTANT 
'AMPLIACIO 

EDIFICABILITAT 13.317,40 m2 6.674,90 m2 6.829,90 m2 
OCUPACIO 
PLANTA BAIXA 

5.992,80 m2 4.391,80 m2 4.546,80 m2 (68%) 

PLANTA PIS 4.661,10 m2 
(70%) 

2.283,10 m2 
(34%) 

2.283,10 m2 (34%)  

 
7. Conclusió 
 
Valorant, exclusivament, l’adequació urbanística de la proposta al planejament 
vigent, el tècnic que subscriu entén que si aquesta Corporació admet les 
consideracions i les dades indicades en el punt 6. del present informe, es 
podria: 
 
Informar favorablement la proposta presentada, per a l’ampliació d'una nau 
magatzem mitjançant una nau annexa de 155,00 m2 de superfície construïda 
mesurada en planta, per a la instal·lació d'uns sitjes robotitzats tipus shuttle de 
15 m. d'alçada total sense plantes intermèdies, quedant parcialment soterrats 
mitjançant un fossat, de manera que 12,00 m. es situaran per sobre i 3,00 m. 
per sota, ambdós mesurats des del punt d'aplicació de l'ARM. 



 
Advertir i manifestar a Eloy Parrales Zapico en representació de Comercial 
Escolà, S.L.: 
 
Que del potencial d'edificació corresponent a la parcel·la neta qualificada amb 
clau 22a, s'haurà de deduir la porció de planta primera situada fora de la 
fondària edificable per a plantes pis. 
 
Que no es valora la nova ordenació volumètrica quan a façanes i d'altres 
elements per quant la documentació aportada es insuficient per poder informar 
aquesta qüestió. 
 
Que es valora, exclusivament, l’adequació urbanística de la proposta al 
planejament vigent, no a d'altres qüestions relatives a obres i activitat, que 
seran informades quan es presentin els corresponents projectes." 
 
2.- La taxa per emissió de la qualificació urbanística d'acord amb l'Ordenança 
Fiscal núm. 9, per un import de 300,00€, va ser abonada per l’interessat en 
data 14 de juny de 2016.” 
 
ACORD NÚMERO QUATRE.- Proposta de conformitat a l’alienació de 
l’habitatge amb protecció oficial de promoció pública, situat al Carrer 
Cedres núm. 35, 4t 4a. 
 
“El dia 12 de juliol de 2016 i amb número d’entrada 13.217, la Sra. Manuela 
Bellido Rodriguez sol·licita a l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat la seva 
autorització per vendre l’habitatge amb protecció oficial de promoció pública del 
carrer Cedres núm. 35, 4rt 4a, del qual és propietària, a la Sra. Olga 
Poplavskaya. 
 
Per tractar-se d’una finca acollida al règim d’habitatges de protecció oficial de 
promoció pública sobre la que recau un dret de tempteig i retracte a favor de 
l’Ajuntament durant un termini de deu anys comptats des de la formalització de 
l’escriptura de compravenda, el qual ja ha transcorregut i tenir l’obligació de 
comunicar les condicions de l’adquirent, sol·licita l’autorització per poder vendre 
l’esmentat habitatge. 
 
Vist que les transmissions d’aquests habitatges de promoció pública no estan 
subjectes als requisits previstos al Decret que regula el Registre de sol·licitants 
d’habitatge amb protecció oficial i vista la informació facilitada per l’Agència de 
l’Habitatge als propietaris per la qual la transmissió de l’habitatge de referència 
només la podran transmetre un cop hagin amortitzat la totalitat de les quantitats 
que es paguen a termini i que es podrà vendre, sense demanar autorització 
prèvia, a qualsevol persona que compleixi les condicions per ser titular d’un 
habitatge de protecció oficial de promoció pública. 
 
Vist els requisits de la persona proposada com adquirent de l’habitatge. El preu 
de venda no pot superar el màxim establert a la normativa, producte de 477,54 
euros el m2 de superfície útil de l’habitatge. 



  
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
Primer.- Donar la conformitat a la Sra. Manuela Bellido Rodriguez per a 
l’alineació del habitatge amb protecció oficial de promoció pública de la seva 
propietat emplaçat al carrer Cedres núm. 35, 4rt 4a, a favor de la Sra. Olga 
Poplavskaya amb NIE núm. X4711278G. 
 
Segon.- Manifestar a la Sra. Manuela Bellido Rodriguez que la compravenda 
queda condicionada a la liquidació de la hipoteca que resta pendent 
d’amortitzar (a data 19 de juliol de 2016 l’import pendent és de 2.808,73 euros), 
o bé, es sol·liciti la corresponent autorització de subrogació a l’Institut Català 
del Sol, en cas que la part compradora volgués subrogar-se en la hipoteca ja 
existent. 
 
Tercer.- Notificar el present acord a les persones interessades.” 
 
ACORD NÚMERO CINC.- Proposta d’ampliació de la garantia en el 
contracte del subministrament de materials per al manteniment 
d’instal•lacions que realitza la brigada municipal de l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat. 
 
“Per acord de Junta de Govern Local de data 7 de novembre de 2014, es va 
adjudicar a l'empresa COMERCIAL ELECTRICA DEL LLOBREGAT, S.A.,el 
contracte del subministrament de materials pel manteniment d’instal·lacions 
que realitza la Brigada Municipal de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, per 
un import anual total de 139.962,01 €, més 29.392,02 € en concepte d’IVA, 
import total 169.354,03 €, IVA inclòs. El contracte es va formalitzar amb la seva 
signatura de data 18 de novembre de 2014. 
 
Per acord de la Junta de Govern Local de data 22 de juny de 2016 es va 
acordar la modificació del contracte del subministrament de materials pel 
manteniment d’instal·lacions que realitza la Brigada Municipal de l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat, i va comportar una ampliació del crèdit disponible 
per aquesta anualitat 2016, en 13.996,20 €, més 2.939,20 € d’ IVA, resultant un 
import total de 16.935,40 € IVA inclòs. 
 
De conformitat amb l'article 99.3 del Text Refós de la Llei de Contractes del 
Sector Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.  
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
Únic: Manifestar a l’empresa adjudicatària COMERCIAL ELECTRICA DEL 
LLOBREGAT, S.A., que haurà d’ingressar a la Tresoreria municipal l’ampliació 
de la fiança definitiva del contracte per un import de 699,81 €, en el termini de 
15 dies comptats des de la notificació del present acord i formalitzar l’ampliació 
del contracte en document administratiu. 
 
Si el dipòsit/garantia/fiança és fa en metàl·lic s'haurà de fer mitjançant 
transferència al compte de titularitat de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat 



de l'entitat Caixabank SA núm. : IBAN ES45 2100 0148 5502 0000 6291, 
especificant qui fa l’ingrés i el concepte.” 
 
ACORD NÚMERO SIS.- Proposta d’ampliació de la garantia en el contracte 
del servei consistents en el manteniment dels aparells elevadors dels 
edificis municipals de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. 
 
“Per acord de Junta de Govern Local de data 18 de juliol de 2014, es va 
adjudicar a l'empresa KONE ELEVADORES, S.A.,el contracte del servei 
consistent en el manteniment dels aparells elevadors dels edificis municipals de 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, per un import anual total de 8.928,00 €, 
més 1.874,8 € en concepte d’IVA, import total 10.802,88 €, IVA inclòs. El 
contracte es va formalitzar amb la seva signatura de data 1 d’agost de 2014. 
 
Per acord de la Junta de Govern Local de data 22 de juny de 2016 es va 
acordar la modificació del contracte del servei consistent en el manteniment 
dels aparells elevadors dels edificis municipals de l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat, i va comporta una ampliació del crèdit disponible per anualitat de 
900,24 € IVA inclòs, amb un import de 744,00 €, més 156,24 € d’IVA. 
 
De conformitat amb l'article 99.3 del Text Refós de la Llei de Contractes del 
Sector Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 
  
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
Únic: Manifestar a l’empresa adjudicatària KONE ELEVADORES, S.A., que 
haurà d’ingressar a la Tresoreria municipal l’ampliació de la fiança definitiva del 
contracte per un import de 74,40 €, en el termini de 15 dies comptats des de la 
notificació del present acord i formalitzar l’ampliació del contracte en document 
administratiu. 
 
Si el dipòsit/garantia/fiança és fa en metàl·lic s'haurà de fer mitjançant 
transferència al compte de titularitat de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat 
de l'entitat Caixabank SA núm. : IBAN ES45 2100 0148 5502 0000 6291, 
especificant qui fa l’ingrés i el concepte.” 
 
ACORD NÚMERO  SET.- Proposta d'aprovació de les Bases específiques 
reguladores de l'atorgament de subvencions adreçades a la mobilització 
d'habitatges buits per allotjar persones en risc d'exclusió residencial.  
 
Es retira de l’Ordre del dia. 
 
ACORD NÚMERO VUIT.- Proposta d’aprovació de la petició de subvenció 
a l’Àrea Metropolitana de Barcelona per a l’execució de projectes de 
carrils bici i altres vies ciclables, en relació amb el Projecte d'implantació 
del carril bici a l'avinguda de Països Catalans a Esplugues de Llobregat, 
redactat per l'AMB. 
 
“Assumpte: Petició de subvenció a l’Àrea Metropolitana de Barcelona per a 



l’execució de projectes de carrils bici i altres vies ciclables (programa de carrils 
bici. Exp.3001/15). 
 
Vist l’informe emès per l’assessora jurídica de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, 
que estableix el següent: 
 
“Antecedents  
 
El 9 de maig de 2016, es van publicar al BOP de Barcelona les BASES 
REGULADORES DE LES SUBVENCIONS ALS AJUNTAMENTS PER A 
L’EXECUCIÓ DE PROJECTES DE CARRILS BICI I ALTRES VIES 
CICLABLES A L’ÀMBIT DE L’ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA 
(PROGRAMA DE CARRILS BICI), aprovades pel Consell Metropolità de 
Barcelona, en la sessió de 26 d’abril de 2016. 
 
El 20 de juny de 2016, va ser publicat al BOP de Barcelona l’acord de la Junta 
de Govern Local de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, de 10 de maig de 2016 
pel qual es convoca la subvenció, i s’indica que les sol·licituds s’han de 
presentar durant un termini de 30 dies hàbils, a comptar des del dia següent a 
la publicació de la convocatòria, i que cal presentar la petició davant del 
Registre general d'entrada de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, mitjançant la 
sol·licitud i la documentació requerida a la clàusula 6 de les bases. 
 
D’acord amb les Bases mencionades, cada Ajuntament pot demanar com a 
màxim dues sol·licituds, i les actuacions podran ser subvencionables fins a un 
màxim del 50% del pressupost d’execució per contracte, i fins a un màxim de 
200.000.-euros per municipi. 
 
L’1 de juliol de 2016, l’Àrea Metropolitana de Barcelona ha fet entrega de la 
Memòria Valorada del Projecte implantació carril bici al carrer Laureà Miró-
carretera Reial, redactat per INTRA, i un pressupost d’execució per contracte 
de.-107.167,98.-euros, (IVA inclòs). 
 
El 20 de juliol de 2016, (Registre general d'entrada núm. 201600013768), l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona ha tramès la Memòria Valorada per a la implantació 
d’un carril bici a l’avinguda dels Països Catalans a Esplugues de Llobregat, 
amb un pressupost d’execució per contracte de 360.641,23.-euros (IVA inclòs), 
redactada per tècnics de l’ÀMB. 
 
D’acord amb la clàusula 6 de les Bases reguladores, les sol·licituds han d’anar 
acompanyades de la documentació següent: 
 
- Acord un s’aprovi l’enumeració de les actuacions per les quals se sol·licita 
subvenció. 
- Certificat de disponibilitat del sòl, actual o futura. 
- Projecte tècnic, o memòria valorada, o avantprojecte. 
- Declaració responsable sobre el quadre de finançament del projecte que 
asseguri i garanteixi la seva execució. 
- Certificat d’intervenció sobre la disponibilitat de crèdit per a afrontar la part no 
subvencionada.  



- Declaració responsable conforme es troba al corrent del compliment de les 
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 
- Certificat que acrediti si l’IVA del projecte és deduïble o no. 
 
Pel que fa a aquesta documentació, cal posar en relleu el fet que, el 21 de 
gener de 2015, el Ple de la Corporació va acordar demanar formalment a la 
Direcció General de Carreteres de la Generalitat de Catalunya, que acordés per 
l’òrgan competent el traspàs a favor de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, 
del tram d’aquesta Carretera que discorre pel municipi d’Esplugues de 
Llobregat, sol·licitar la cessió de la carretera C-245; titularitat de la Generalitat 
de Catalunya. En aquests moments, si bé no ha estat efectivament formalitzada 
aquesta petició es troba en tràmit, i la seva culminació s’entén propera en el 
temps. En aquest sentit, es considera que en un futur proper aquest 
Ajuntament podrà disposar del sòl. S’aporta, com a document núm. 1, 
certificat de l’acord del Ple ja mencionat. 
 
Amb data de 19 de juliol de 2016, s’han expedit els certificats següents: 
 
- L’AEAT ha expedit certificat segons el qual l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat es troba al corrent de les seves obligacions tributàries. 
- La Tresoreria de la Seguretat Social expedeix certificat d’estar al corrent de 
les obligacions de Seguretat Social. 
- L’Interventor municipal certifica que l’IVA no resulta deduïble. 
 
El 21 de juliol de 2016, s’han expedit els certificats següents: 
 
- L’Interventor municipal certifica que la dotació pressupostària per als projectes 
esmentats es distribueix amb càrrec a la partida núm.12 13300 61900, de 
l’Estat de Despeses del pressupost municipal vigent per a l’exercici de 2016, hi 
ha 270.000.-euros, i que l’import restant, fins a arribar a la quantitat final 
d’ambdós projectes anirà a càrrec de la partida corresponent del pressupost 
municipal per a l’exercici de 2017. 
 
- L’Interventor municipal expedeix certificat relatiu al quadre de finançament del 
projecte.  
 
Fonaments de dret 
 
Vistes les BASES REGULADORES DE LES SUBVENCIONS ALS 
AJUNTAMENTS PER A L’EXECUCIÓ DE PROJECTES DE CARRILS BICI I 
ALTRES VIES CICLABLES A L’ÀMBIT DE L’ÀREA METROPOLITANA DE 
BARCELONA (PROGRAMA DE CARRILS BICI), aprovades pel Consell 
Metropolità de Barcelona, en la sessió de 26 d’abril de 2016. 
 
Vist que l’òrgan competent per a l’adopció de l’acord per a sol·licitar i acceptar 
subvencions d’entitats públiques amb destinació a obres i serveis municipals, 
que la normativa específica estableixi que són competència de l’alcaldia, és la 
Junta de Govern Local, en virtut del Decret d’alcaldia núm.1466, de 18 de juny 
de 2015, de delegació expressa; 



 
Conclusions 
 
Per tot l’exposat, només resta concloure que correspon sotmetre a la 
consideració de la Junta de Govern Local l’aprovació de la presentació de la 
sol·licitud de la subvenció a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, per a l’execució 
de projectes de carrils bici i altres vies ciclables, adjuntant la documentació 
requerida a la clàusula 6 de les Bases, i en relació amb les dues actuacions 
següents: 
 
-Memòria Valorada del Projecte implantació carril bici al carrer Laureà Miró-
carretera Reial, amb un pressupost d’execució per contracte de 107.167,98.-
euros, (IVA inclòs). 
 
-La Memòria Valorada per a la implantació d’un carril bici a l’avinguda dels 
Països Catalans a Esplugues de Llobregat, amb un pressupost de 360.641,23.-
euros (IVA inclòs), redactada per tècnics de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.” 
 
L’òrgan competent per a l’adopció de l’acord per a sol·licitar i acceptar 
subvencions d’entitats públiques amb destinació a obres i serveis municipals, 
és la Junta de Govern Local, en virtut del Decret d’alcaldia núm.1466, de 18 de 
juny de 2015, de delegació expressa; 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
PRIMER.- SOL·LICITAR a l’Àrea Metropolitana de Barcelona SUBVENCIÓ per 
a l’execució de projectes de carrils bici i altres vies ciclables, adjuntant la 
documentació requerida a la clàusula 6 de les Bases, i en relació amb 
l’actuació següent: 
 
- La Memòria Valorada per a la implantació d’un carril bici a l’avinguda dels 
Països Catalans a Esplugues de Llobregat, amb un pressupost de 360.641,23.-
euros (IVA inclòs), redactada per tècnics de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 
 
- Memòria Valorada del Projecte implantació carril bici al carrer Laureà Miró-
Carretera Reial, amb un pressupost d’execució per contracte de 107.167,98.-
euros, (IVA inclòs).” 
 
ACORD NÚMERO NOU.- Proposta per declarar com a suficient la 
documentació presentada per LEÓN BLANCO TRUJILLO, en la qual 
efectua el tràmit de comunicació de l’activitat de comerç al detall 
d’articles de lluminària a l’avinguda Isidre Martí, núm. 16, d’aquesta 
població. (Exp.T120-2016-00002). 
 
“El senyor LEÓN BLANCO TRUJILLO, va aportar la documentació tècnica 
oportuna per desenvolupar l’activitat de comerç al detall d’articles de 
lluminària al local ubicat a l’avinguda Isidre Martí, núm. 16, cantonada amb el 
carrer Vicenç Bou, núm. 13, d’aquesta població. (Exp. T120-2016-00002).” 
 
Atès que es tracta d’una activitat sotmesa al règim de comunicació. 



 
Atès l’informe favorable emès pels Serveis Tècnics Municipals obrant a 
l’expedient.  
 
Atesa la delegació de la Sra. Alcaldessa en la Junta de Govern Local, per 
decret núm. 1.466, de 18 de juny de 2015, de les atribucions establertes a l’art. 
21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local 
en la seva redacció introduïda per Llei 57/2003, de 16 de desembre. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
1r.- Declarar com a suficient la documentació que consta a l’expedient 
presentada per LEÓN BLANCO TRUJILLO, en la qual efectua el tràmit de 
comunicació de l’activitat de comerç al detall d’articles de lluminària al local 
ubicat a l’avinguda Isidre Martí, núm. 16, cantonada amb el carrer Vicenç Bou, 
núm. 13, d’aquesta població. (Exp. T120-2016-00002). 
 
2n.-Comunicar a LEÓN BLANCO TRUJILLO, que pot iniciar l’exercici de 
l’activitat de comerç al detall d’articles de lluminària al local ubicat a 
l’avinguda Isidre Martí, núm. 16, cantonada amb el carrer Vicenç Bou, núm. 13, 
sense perjudici del compliment de la normativa urbanística, de seguretat, de 
protecció i prevenció contra incendis, i normativa en general que li sigui 
d’aplicació, i que el titular declara complir mitjançant el document corresponent.  
 
3r.- Advertir a la titularitat que en cas necessari o si es considera oportú, els 
Serveis Tècnics Municipals podran practicar opcionalment inspecció a 
l’establiment. Si de la inspecció efectuada resultés l’existència de deficiències a 
esmenar, s’hauran d’adoptar en els terminis que s’estimin. En cas que 
aquestes deficiències comportin un risc per a la salut o la seguretat envers 
tercers, o que existeixin deficiències no esmenables, o que l’activitat no s’ajusti 
a la documentació presentada, s’ordenarà immediatament el cessament de 
l’activitat. 
 
4t.- Aquesta conformitat restarà condicionada al pagament de la taxa per a la 
prestació dels serveis d’Intervenció Integral de l’Administració municipal en 
activitats i instal·lacions (Ordenança Fiscal núm. 5) d’import 986,80 euros, 
(càrrec-valor 1068093-18421). Ja abonada en data 14/01/2016.” 
 
ACORD NÚMERO DEU.- Proposta per declarar com a suficient la 
documentació presentada per MIREIA PICAZO VERGARA, en la qual 
efectua el tràmit de comunicació de l’activitat de centre docent, 
ensenyament no reglat (classes de reforç i similars) al local ubicat al 
carrer Molí, núm. 28, local 4, d’aquesta població. (Exp. T120-2016-00019). 
 
“La senyora MIREIA PICAZO VERGARA, va aportar la documentació tècnica 
oportuna per desenvolupar l’activitat de centre docent, ensenyament no 
reglat (classes de reforç i similars) al local ubicat al carrer Molí, núm. 28, 
local 4, d’aquesta població. (Exp. T120-2016-00019). 
 
Atès que es tracta d’una activitat sotmesa al règim de comunicació. 



 
Atès l’informe favorable emès pels Serveis Tècnics Municipals obrant a 
l’expedient.  
 
Atesa la delegació de la Sra. Alcaldessa en la Junta de Govern Local, per 
decret núm. 1.466, de 18 de juny de 2015, de les atribucions establertes a l’art. 
21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local 
en la seva redacció introduïda per Llei 57/2003, de 16 de desembre. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
1r.- Declarar com a suficient la documentació que consta a l’expedient 
presentada per MIREIA PICAZO VERGARA, en la qual efectua el tràmit de 
comunicació de l’activitat de centre docent, ensenyament no reglat (classes 
de reforç i similars) al local ubicat al carrer Molí, núm. 28, local 4, d’aquesta 
població. (Exp. T120-2016-00019). 
 
2n.-Comunicar a MIREIA PICAZO VERGARA, que pot iniciar l’exercici de 
l’activitat de centre docent, ensenyament no reglat (classes de reforç i 
similars) al local ubicat al carrer Molí, núm. 28, local 4, sense perjudici del 
compliment de la normativa urbanística, de seguretat, de protecció i prevenció 
contra incendis, i normativa en general que li sigui d’aplicació, i que el titular 
declara complir mitjançant el document corresponent. 
 
3r.- Advertir a la titularitat que en cas necessari o si es considera oportú, els 
Serveis Tècnics Municipals podran practicar opcionalment inspecció a 
l’establiment. Si de la inspecció efectuada resultés l’existència de deficiències a 
esmenar, s’hauran d’adoptar en els terminis que s’estimin. En cas que 
aquestes deficiències comportin un risc per a la salut o la seguretat envers 
tercers, o que existeixin deficiències no esmenables, o que l’activitat no s’ajusti 
a la documentació presentada, s’ordenarà immediatament el cessament de 
l’activitat. 
 
4t.- Aquesta conformitat restarà condicionada al pagament de la taxa per a la 
prestació dels serveis d’Intervenció Integral de l’Administració municipal en 
activitats i instal·lacions (Ordenança Fiscal núm. 5) d’import 612,00 euros, 
(càrrec-valor 1217772-291688) que serà notificada per l’ Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona.” 

 
ACORD NÚMERO ONZE.- Proposta per declarar com a suficient la 
documentació presentada per COBEGA EMBOTELLADOR, S.L., en la qual 
efectua el tràmit de comunicació de l’activitat d’oficines comercials, 
tecnològiques, administratives, de tractament audiovisual de la imatge 
publicitària i màrqueting a l’edifici Imagina Visual Center, ubicat al carrer 
Gaspar Fàbregas, núm. 81, d’aquesta població. (Exp. T120-2016-00005). 
 
“Els senyors José Manuel Aguilera Ortega i Alberto Pérez Vila, en 
representació de COBEGA EMBOTELLADOR, S.L., van aportar la 
documentació tècnica oportuna per desenvolupar l’activitat d’oficines 



comercials, tecnològiques, administratives, de tractament audiovisual de 
la imatge publicitària i màrqueting al local ubicat al carrer Gaspar Fàbregas, 
núm. 81, planta 2a, d’aquesta població. (Exp. T120-2016-00005). 

Atès que es tracta d’una activitat sotmesa al règim de comunicació. 

Atès l’informe favorable emès pels Serveis Tècnics Municipals obrant a 
l’expedient.  

Atesa la delegació de la Sra. Alcaldessa en la Junta de Govern Local, per 
decret núm. 1.466, de 18 de juny de 2015, de les atribucions establertes a l’art. 
21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local 
en la seva redacció introduïda per Llei 57/2003, de 16 de desembre. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
1r.- Declarar com a suficient la documentació que consta a l’expedient 
presentada per COBEGA EMBOTELLADOR, S.L., en la qual efectua el tràmit 
de comunicació de l’activitat d’oficines comercials, tecnològiques, 
administratives, de tractament audiovisual de la imatge publicitària i 
màrqueting al local ubicat al carrer Gaspar Fàbregas, núm. 81, planta 2a, 
d’aquesta població. (Exp. T120-2016-00005). 
 
2n.-Comunicar a COBEGA EMBOTELLADOR, S.L., que pot iniciar l’exercici de 
l’activitat d’oficines comercials, tecnològiques, administratives, de 
tractament audiovisual de la imatge publicitària i màrqueting al local ubicat 
al carrer Gaspar Fàbregas, núm. 81, planta 2a, sense perjudici del compliment 
de la normativa urbanística, de seguretat, de protecció i prevenció contra 
incendis, i normativa en general que li sigui d’aplicació, i que el titular declara 
complir mitjançant el document corresponent. 
 
3r.- Advertir a la titularitat que en cas necessari o si es considera oportú, els 
Serveis Tècnics Municipals podran practicar opcionalment inspecció a 
l’establiment. Si de la inspecció efectuada resultés l’existència de deficiències a 
esmenar, s’hauran d’adoptar en els terminis que s’estimin. En cas que 
aquestes deficiències comportin un risc per a la salut o la seguretat envers 
tercers, o que existeixin deficiències no esmenables, o que l’activitat no s’ajusti 
a la documentació presentada, s’ordenarà immediatament el cessament de 
l’activitat. 
 
4t.- Aquesta conformitat restarà condicionada al pagament de la taxa per a la 
prestació dels serveis d’Intervenció Integral de l’Administració municipal en 
activitats i instal·lacions (Ordenança Fiscal núm. 5) d’import 3.348,24 euros, 
(càrrec-valor 1217772-291786) que serà notificada per l’ Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona.” 

 

 



ACORD NÚMERO DOTZE.- Proposta per declarar com a suficient la 
documentació presentada per Eduardo Sanz Gómez, en representació 
d’INDUNAVES, S.A., en la qual efectua el tràmit de comunicació de 
l’activitat d’oficines destinades a coworking al local ubicat al carrer Molí, 
núm. 28, local 4, d’aquesta població. (Exp. T120-2016-00010). 

“El senyor Eduardo Sanz Gómez, en representació d’INDUNAVES, S.L., va 
aportar la documentació tècnica oportuna per desenvolupar l’activitat 
d’oficines destinades a coworking al local ubicat al carrer Mestre Joan 
Corrales, núm. 107-109, d’aquesta població. (Exp. T120-2016-00010). 

Atès que es tracta d’una activitat sotmesa al règim de comunicació. 

Atès l’informe favorable emès pels Serveis Tècnics Municipals obrant a 
l’expedient.  

Atesa la delegació de la Sra. Alcaldessa en la Junta de Govern Local, per 
decret núm. 1.466, de 18 de juny de 2015, de les atribucions establertes a l’art. 
21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local 
en la seva redacció introduïda per Llei 57/2003, de 16 de desembre. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1r.- Declarar com a suficient la documentació que consta a l’expedient 
presentada per INDUNAVES, S.L., en la qual efectua el tràmit de comunicació 
de l’activitat d’oficines destinades a coworking al local ubicat al carrer Mestre 
Joan Corrales, núm. 107-109, d’aquesta població. (Exp. T120-2016-00010). 

2n.-Comunicar a INDUNAVES, S.L., que pot iniciar l’exercici de l’activitat de 
d’oficines destinades a coworking al local ubicat al carrer Mestre Joan 
Corrales, núm. 107-109, sense perjudici del compliment de la normativa 
urbanística, de seguretat, de protecció i prevenció contra incendis, i normativa 
en general que li sigui d’aplicació, i que el titular declara complir mitjançant el 
document corresponent. 

3r.- Advertir a la titularitat que en cas necessari o si es considera oportú, els 
Serveis Tècnics Municipals podran practicar opcionalment inspecció a 
l’establiment. Si de la inspecció efectuada resultés l’existència de deficiències a 
esmenar, s’hauran d’adoptar en els terminis que s’estimin. En cas que 
aquestes deficiències comportin un risc per a la salut o la seguretat envers 
tercers, o que existeixin deficiències no esmenables, o que l’activitat no s’ajusti 
a la documentació presentada, s’ordenarà immediatament el cessament de 
l’activitat. 
 
4t.- Aquesta conformitat restarà condicionada al pagament de la taxa per a la 
prestació dels serveis d’Intervenció Integral de l’Administració municipal en 
activitats i instal·lacions (Ordenança Fiscal núm. 5) d’import 1.852,00 euros, 
(càrrec-valor 1217772-291830) que serà notificada per l’ Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona.” 



ACORD NÚMERO TRETZE.- Proposta per declarar com a suficient la 
documentació presentada per CORPORACIÓ CATALANA DE MITJANS 
AUDIOVISUALS, S.A., en la qual efectua el tràmit de comunicació de 
l’activitat de serveis i produccions d’activitats de tipus audiovisuals 
(platós, oficines,magatzems i serveis annexes) a l’edifici Imagina Visual 
Center, ubicat al carrer Gaspar Fàbregas, núm. 81, d’aquesta població , 
així com per donar l’assabentat al canvi de denominació social de l’entitat 
(abans Televisió de Catalunya, S.A.). (Exp. 92/08). 

“A instància de TELEVISIÓ DE CATALUNYA, S.A. (actualment CORPORACIÓ 
CATALANA DE MITJANS AUDIOVISUALS, S.A., segons escriptura de fusió 
autoritzada el 13/11/2013 pel notari Sr. Xavier Roca Ferrer), es va iniciar la 
tramitació de la llicència de l’activitat de serveis i produccions d’activitats de 
tipus audiovisual (platós, oficines, magatzems i serveis annexes) a l’edifici 
ubicat a l’illa delimitada pels carrers Baronessa de Maldà, Gall, Enric Morera i 
Gaspar Fàbregas, d’aquesta població. (Exp. núm. 92/08). 

Atès que en data 9/02/2016, mitjançant la instància amb número de registre 
d’entrada 2016-2159, CORPORACIÓ CATALANA DE MITJANS 
AUDIOVISUALS, S.A., ha presentat la documentació preceptiva per finalitzar la 
tramitació de l’expedient. 

Atès que es tracta d’una activitat sotmesa a Llicència Ambiental (Annex II). 
 
Atès l’informe favorable emès per la Direcció General de Prevenció i Extinció 
d’Incendis i Salvaments en data 10/03/2016. 

Atès que l’Òrgan Tècnic Ambiental Municipal en la sessió celebrada en data 
19/05/2016 va donar la conformitat al projecte i la documentació presentats.  
 
De conformitat amb el que disposa l'article 92 del Reglament d'Obres, Activitats 
i Serveis dels Ens Locals, i l’article 6 de l’Ordenança Reguladora de I.I.A.M. en 
activitats i instal·lacions. 

Atesa la delegació de la Sra. Alcaldessa en la Junta de Govern Local, per 
decret núm. 1.466, de 18 de juny de 2015, de les atribucions establertes a l’art. 
21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local 
en la seva redacció introduïda per Llei 57/2003, de 16 de desembre. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1r.- Donar-se per assabentat del canvi de denominació social de l’entitat 
TELEVISIÓ DE CATALUNYA, S.A., acordat en data 13/11/2013 i que a partir 
de l’esmentada data es denomina CORPORACIÓ CATALANA DE MITJANS 
AUDIOVISUALS, S.A. 

2n.- Aprovar el projecte presentat per CORPORACIÓ CATALANA DE 
MITJANS AUDIOVISUALS, S.A., per a la instal·lació d’una activitat serveis i 
produccions d’activitats de tipus audiovisual (platós, oficines, magatzems 
i serveis annexes) a l’edifici ubicat a l’illa delimitada pels carrers Baronessa de 



Maldà, Gall, Enric Morera i Gaspar Fàbregas, d’aquesta població. (Exp. núm. 
92/08). 
 
3r.- Concedir a CORPORACIÓ CATALANA DE MITJANS AUDIOVISUALS, 
S.A., llicència per instal·lar i desenvolupar l’activitat de serveis i produccions 
d’activitats de tipus audiovisual (platós, oficines, magatzems i serveis 
annexes) a l’edifici ubicat a l’illa delimitada pels carrers Baronessa de Maldà, 
Gall, Enric Morera i Gaspar Fàbregas, d’aquesta població. (Exp. núm. 92/08). 

4t.- Condicionar l’esmentada aprovació de la llicència de referència a la 
implantació de les mesures correctores següents, en el termini de dos mesos: 

- Protegir la instal·lació elèctrica de conformitat amb les normes del Reglament 
Electrotècnic per a Baixa Tensió (REBT) i les seves Instruccions Tècniques 
Complementàries ITC-BT. 

. Instal·lar al local o sobre cada màquina, segons convingui, aïllament acústic 
que impedeixi la transmissió de sorolls a l'exterior i a altres locals aliens, on no 
s'han de percebre intensitats sonores superiors als límits fixats referents a la 
protecció contra sorolls i vibracions. 

. La present llicència no inclou l'aprovació de la instal·lació elèctrica, ni 
qualsevol altra, l'autorització de la qual sigui competència dels Serveis 
Territorials d'Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya o d'altres 
organismes. 
 
. Complir les disposicions dictades per organismes o entitats no municipals, que 
siguin d'aplicació en matèria subjecta a Llicències. 

. Qualsevol modificació substancial de la distribució dels espais i superfícies, 
especialment si impliquen un augment de la zona de públic, de les 
d’emmagatzematge, o variació als recorreguts d’evacuació pot ser causa 
d’anul·lació de la present llicència, essent necessària la sol·licitud d’una nova 
llicència per modificacions. 

. Ajustar l’activitat als criteris i paràmetres exigibles per la normativa sobre 
accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques, d’acord amb 
l’Ordenança Municipal per la qual s’estableixen disposicions complementàries 
del Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei de promoció 
de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del 
Codi d’Accessibilitat (BOP núm. 239, de 5/10/02), i al propi Decret. El grau 
d’accessibilitat exigible serà el de disposar d’accés i d’itineraris adaptats, i de 
cambra higiènica adaptada. 

. Desenvolupar l’activitat de forma que compleixi les condicions exigides per la 
Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica 
(DOGC núm. 3675, de 11/7/02), per tal de garantir la no producció de molèsties 
per sorolls i/o vibracions als veïns confrontants, així com la resta de normativa 
d’aplicació, incloent el Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova 
el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la 



contaminació acústica, i se n’adapten els annexos (DOGC núm. 5506, de data 
16/11/2009); els criteris d’harmonització amb la normativa estatal emesos per la 
Direcció General de Qualitat Ambiental, del Departament de Medi Ambient i 
Habitatge, de la Generalitat; i la pròpia Ordenança municipal; i sense perjudici 
que, cas de molèsties contrastades o de nous canvis normatius, calgui adoptar 
mesures addicionals a les ja implantades. 

. Evacuar els fums i gasos a suficient alçada perquè no molestin els veïns. Pel 
que fa a l’alçada de les boques de les xemeneies, en absència de normativa 
pròpia municipal, i d’acord amb els criteris d’aquesta Corporació, s’adoptarà els 
criteris emprats a l’Ordenança General del Medi Ambient Urbà del municipi de 
Barcelona (Títol I, protecció de l’atmosfera), de forma que els conductes han de 
ser considerats com de categoria 0 (alçada com a mínim 1 m. més alta que 
l'edifici de major alçada situat en un cercle de 10 m. de radi al seu voltant; en el 
cas que el tiratge natural no sigui suficient, s'ha d’instal·lar un ventilador 
impulsor de característiques adequades). 

. Segons l'article 18 del Decret 152/2007, de 10 de juliol, del Pla d'actuació per 
a la millora de la qualitat de l'aire, el centres de treball i centres generadors de 
mobilitat s'han de dotar de plans de mobilitat. Pels centres de treball 
d'administracions públiques i d'empreses públiques hi han de superar els 200 
treballadors propis o externs i pels centres de treball amb més de 500 
treballadors propis o externs. Aquests plans han de ser aprovats per l'Autoritat 
Territorial de la Mobilitat. 

. Garantir l'adient ventilació i renovació d'aire a l'establiment, adequada a la 
capacitat i característiques de l'activitat desenvolupada. 

. Instal·lar les unitats exteriors d’aire condicionat a l’interior del local, no poden 
ser instal·lades ni al pati ni a la façana exterior de l’edifici, en compliment de la 
normativa urbanística, amb la sortida d’aire de condensació cap a l’exterior, 
sense que sigui causa de cap tipus de molèstia als veïns confrontants (per tal 
de donar compliment, per assimilació, a allò exposat als art. 86 a 97 del Títol II, 
Capítol 2n, de les Ordenances Metropolitanes de l’Edificació, i en especial a 
l’art. 94.2, i referint-se a l’estètica exterior que ha de disposar l’establiment). 
Cas necessari, cal instal·lar les unitats condensadores dins d'un encapsulat que 
incorpori un silenciador en la seva sortida a l'exterior, per tal de garantir la no 
producció de molèsties per sorolls i/o vibracions. 

. L’activitat complirà les condicions exigides per la normativa sobre prevenció i 
protecció contra incendis i per les directrius exigides per la Direcció General 
d’Emergències i Seguretat Civil (Bombers). En aquest sentit, la present llicència 
s’atorga considerant també l’informe favorable d’aquesta Direcció de data 
10/03/2016 (informe referència Bombers núm. 24/2008/002465). Cal realitzar 
l’acte de comprovació segons s’estableix a la Llei 3/2010. 

. La quantitat de productes emmagatzemats i exposats i, en general, la càrrega 
de foc del local, no podrà sobrepassar en cap cas les indicades al projecte i la 
normativa en base a l’activitat desenvolupada. 



. La present llicència no autoritza la realització de cap tipus d'obres, per a la 
qual cosa s'ha de sol·licitar el corresponent permís. 

5è.- Advertir al titular de l’activitat que, amb la sol·licitud de Posada en Servei, i 
com a pas previ a la visita de comprovació, cal aportar la següent 
documentació: 

. Instància comunicant la finalització de la implantació de l’activitat, signada pel 
titular, sol·licitant la visita de comprovació. 

. Certificat final d’instal·lacions signat pel tècnic autor del projecte i visat pel seu 
col·legi professional corresponent. 

. Acta de revisió de la instal·lació elèctrica signada per instal·lador autoritzat, o 
còpia del butlletí realitzat en el seu dia, que acrediti que dita instal·lació és 
conforme al Reglament electrotècnic i les seves instruccions tècniques. 

. Certificats conforme els sistemes i instal·lacions de protecció i prevenció 
contra incendis han estat executades d'acord amb la normativa vigent, per 
instal·lador degudament autoritzat. 

. Contracte concertat amb empresa mantenidora degudament homologada i 
acreditada per al manteniment dels elements de protecció contra incendis. 
 
. Pla d’autoprotecció o d'emergència per a la seva implantació a l'activitat, 
segons els criteris de la normativa vigent. 

. Informe de la inspecció favorable, per part d’una Entitat de Control 
homologada EAC, sobre el compliment de les condicions de protecció contra 
incendis, d’acord amb allò indicat a la Llei 3/2010, del 18 de febrer, de 
prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, 
infraestructures i edificis. 

. Declaració de residus actualitzada i les corresponents fitxes d'acceptació, o bé 
s’ha d’acreditar documentalment que l’activitat s'ha donat d'alta a l'Inventari 
Permanent de Productors de Residus Industrials de la Junta de Residus. 
 
. Estudi acústic, amb mesures reals, que confirmi l'assoliment de les condicions 
exigides per la Llei 16/2002, de 28 de juny. Seria convenient que aquest estudi 
estigués realitzat per una enginyeria especialitzada o una Entitat d'Inspecció i 
Control. L’estudi ha de contemplar tots els possibles focus de soroll (cambra de 
màquines, ventiladors, trànsit i càrrega i descàrrega de carros i mercaderies, 
aparells diversos, etc...). Les mesures s’han d’efectuar als punts considerats 
com a sensibles o representatius de les característiques de l’activitat i les seves 
instal·lacions. 
 
. Aportar amb la sol·licitud de Posada en Servei, i com a pas previ a la visita de 
comprovació, nous exemplars de projecte, degudament signats per la titularitat 
de l’activitat i pel tècnic autor del projecte, i visat pel seu Col·legi Professional 
corresponent, que com a text refós, reculli totes les modificacions i canvis 



aportats al projecte inicial i als diferents annexos presentats, i que incloguin les 
mesures correctores i condicions que s’esmenten a la present llicència.  
 
6è.- Advertir a CORPORACIÓ CATALANA DE MITJANS AUDIOVISUALS, 
S.A., que en el moment de la inspecció o Posada en Servei de l’activitat es 
comprovarà si la naturalesa de l’activitat desenvolupada exigeix una qualificació 
més rigorosa i si les mesures correctores adoptades són suficients o bé s’han 
d’adoptar altres mesures correctores complementàries a les ja imposades. 
 
7è.- Aquesta conformitat restarà condicionada al pagament de la taxa per a la 
prestació dels serveis d’Intervenció Integral de l’Administració municipal en 
activitats i instal·lacions (Ordenança Fiscal núm. 5) d’import 14.772,00 euros 
(Ja abonada en dues fraccions en data 21/01/2008 i 29/05/2008).” 

ACORD NÚMERO CATORZE.- Proposta per declarar com a suficient la 
documentació presentada per ZUMBACH ELECTRONICA, S.L. en la qual 
efectua el tràmit de comunicació de l’activitat de fabricació i reparació 
d’instruments i aparells de mesura electrònics i òptics al local 4t 4a de 
l’edifici ubicat a l’Av. Cornellà, núm.144, d’aquesta població. (Exp. T120-
2016-00073). 
 
“El senyor Guillem Canales Pallarés, en representació de ZUMBACH 
ELECTRÓNICA, S.L., va aportar la documentació tècnica oportuna per 
desenvolupar l’activitat de fabricació i reparació d’instruments i aparells de 
mesures electrònics i òptics al local ubicat a l’avinguda de Cornellà, núm. 
144, 4t 4a, d’aquesta població. (Exp. T120-2016-00073). 

Atès que es tracta d’una activitat sotmesa al règim de comunicació. 
 
Atès l’informe favorable emès pels Serveis Tècnics Municipals obrant a 
l’expedient.  

Atesa la delegació de la Sra. Alcaldessa en la Junta de Govern Local, per 
decret núm. 1.466, de 18 de juny de 2015, de les atribucions establertes a l’art. 
21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local 
en la seva redacció introduïda per Llei 57/2003, de 16 de desembre. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1r.- Declarar com a suficient la documentació que consta a l’expedient 
presentada per ZUMBACH ELECTRÓNICA, S.L., en la qual efectua el tràmit de 
comunicació de l’activitat de fabricació i reparació d’instruments i aparells 
de mesures electrònics i òptics al local ubicat a l’avinguda de Cornellà, núm. 
144, 4t 4a, d’aquesta població. (Exp. T120-2016-00073). 

2n.- Comunicar a ZUMBACH ELECTRÓNICA, S.L., que pot iniciar l’exercici de 
l’activitat de fabricació i reparació d’instruments i aparells de mesures 
electrònics i òptics al local ubicat a l’avinguda de Cornellà, núm. 144, 4t 4a, 
sense perjudici del compliment de la normativa urbanística, de seguretat, de 
protecció i prevenció contra incendis, i normativa en general que li sigui 



d’aplicació, i que el titular declara complir mitjançant el document corresponent.  
 
3r.- Advertir a la titularitat que en cas necessari o si es considera oportú, els 
Serveis Tècnics Municipals podran practicar opcionalment inspecció a 
l’establiment. Si de la inspecció efectuada resultés l’existència de deficiències a 
esmenar, s’hauran d’adoptar en els terminis que s’estimin. En cas que 
aquestes deficiències comportin un risc per a la salut o la seguretat envers 
tercers, o que existeixin deficiències no esmenables, o que l’activitat no s’ajusti 
a la documentació presentada, s’ordenarà immediatament el cessament de 
l’activitat. 
 
4t.- Aquesta conformitat restarà condicionada al pagament de la taxa per a la 
prestació dels serveis d’Intervenció Integral de l’Administració municipal en 
activitats i instal·lacions (Ordenança Fiscal núm. 5) d’import 1.527,97 euros, 
(càrrec-valor 1217772-292218) que serà notificada per l’ Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona.” 

ACORD NÚMERO QUINZE.- Proposta per declarar com a suficient la 
documentació presentada per ZUMBACH ELECTRONICA, S.L. en la qual 
efectua el tràmit de comunicació de l’activitat de fabricació i reparació 
d’instruments i aparells de mesura electrònics i òptics al local 3r 3a de 
l’edifici ubicat a l’Av. Cornellà, núm.144, d’aquesta població. (Exp. T120-
2016-00074). 

“El senyor Guillem Canales Pallarés, en representació de ZUMBACH 
ELECTRÓNICA, S.L., va aportar la documentació tècnica oportuna per 
desenvolupar l’activitat de fabricació i reparació d’instruments i aparells de 
mesures electrònics i òptics al local ubicat a l’avinguda de Cornellà, núm. 
144, 3r 3a, d’aquesta població. (Exp. T120-2016-00074). 

Atès que es tracta d’una activitat sotmesa al règim de comunicació. 

Atès l’informe favorable emès pels Serveis Tècnics Municipals obrant a 
l’expedient.  

Atesa la delegació de la Sra. Alcaldessa en la Junta de Govern Local, per 
decret núm. 1.466, de 18 de juny de 2015, de les atribucions establertes a l’art. 
21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local 
en la seva redacció introduïda per Llei 57/2003, de 16 de desembre. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1r.- Declarar com a suficient la documentació que consta a l’expedient 
presentada per ZUMBACH ELECTRÓNICA, S.L., en la qual efectua el tràmit de 
comunicació de l’activitat de fabricació i reparació d’instruments i aparells 
de mesures electrònics i òptics al local ubicat a l’avinguda de Cornellà, núm. 
144, 3r 3a, d’aquesta població. (Exp. T120-2016-00074). 

2n.-Comunicar a ZUMBACH ELECTRÓNICA, S.L., que pot iniciar l’exercici de 
l’activitat de fabricació i reparació d’instruments i aparells de mesures 



electrònics i òptics al local ubicat a l’avinguda de Cornellà, núm. 144, 3r 3a, 
sense perjudici del compliment de la normativa urbanística, de seguretat, de 
protecció i prevenció contra incendis, i normativa en general que li sigui 
d’aplicació, i que el titular declara complir mitjançant el document corresponent.  
 
3r.- Advertir a la titularitat que en cas necessari o si es considera oportú, els 
Serveis Tècnics Municipals podran practicar opcionalment inspecció a 
l’establiment. Si de la inspecció efectuada resultés l’existència de deficiències a 
esmenar, s’hauran d’adoptar en els terminis que s’estimin. En cas que 
aquestes deficiències comportin un risc per a la salut o la seguretat envers 
tercers, o que existeixin deficiències no esmenables, o que l’activitat no s’ajusti 
a la documentació presentada, s’ordenarà immediatament el cessament de 
l’activitat. 
 
4t.- Aquesta conformitat restarà condicionada al pagament de la taxa per a la 
prestació dels serveis d’Intervenció Integral de l’Administració municipal en 
activitats i instal·lacions (Ordenança Fiscal núm. 5) d’import 1.495,82 euros, 
(càrrec-valor 1217772-292221) que serà notificada per l’ Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona.” 

RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS 

ACORD NÚMERO SETZE.- Proposta d'aprovació de relacions de despeses 
i reconeixement d'obligacions. 
 
“Per la Secció de Comptabilitat s’han elaborat les següents relacions de 
despesa: 
 
Relació núm. 200 de documents ADO en fase prèvia per un import total 
16.887,11 €. 
 
Relació núm. 209 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
7.279,51 €. 
 
Relació núm. 210 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
13.438,98 €. 
 
Relació núm. 211 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
36.551,07 €. 
 
Relació núm. 213 de documents O en fase prèvia per un import total de 
67.045,09 €. 
 
Relació núm. 214 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
17.272,70 €. 
 
Relació núm. 215 de documents O en fase prèvia per un import total de 
83.664,11 €. 
 
Relació núm. 216 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
46.615,81 €. 



Relació núm. 217 de documents O en fase prèvia per un import total de 
102.848,05 €. 
 
Relació núm. 218 de documents O en fase prèvia per un import total de 
290.583,55 €. 
 
Relació núm. 219 de documents O en fase prèvia per un import total de 
42.119,59 €. 
 
Relació núm. 220 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
2.708,62 €. 
 
Tots el documents comptables “ADO” i “O” porten annexada la corresponent 
factura que ha estat conformada pel tècnic adient i fiscalitzada pel Servei 
d’intervenció. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
1. Aprovar la relació núm. 200 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total 16.887,11 € 
 
2. Aprovar la relació núm. 209 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 7.279,51 € 
 
3. Aprovar la relació núm. 210 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 13.438,98 € 
4. Aprovar la relació núm. 211 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 36.551,07 € 
 
5. Aprovar la relació núm. 213 de documents O en fase prèvia per un import 
total de 67.045,09 € 
 
6. Aprovar la relació núm. 214 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 17.272,70 € 
 
7. Aprovar la relació núm. 215 de documents O en fase prèvia per un import 
total de 83.664,11 € 
 
8. Aprovar la relació núm. 216 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 46.615,81 € 
 
9. Aprovar la relació núm. 217 de documents O en fase prèvia per un import 
total de 102.848,05 € 
 
10. Aprovar la relació núm. 218 de documents O en fase prèvia per un import 
total de 290.583,55 € 
 
11. Aprovar la relació núm. 219 de documents O en fase prèvia per un import 
total de 42.119,59 € 



 
12. Aprovar la relació núm. 220 de documents ADO en fase prèvia per un 
import total de 2.708,62 €.” 
 
ACORD NÚMERO DISSET.- Proposta d'aprovació de permuta de les dues 
places de funcionaris amb categoria d’agent de la policia local d'aquest 
Ajuntament i del de Calafell. 

“Vista la sol·licitud presentada el passat 22 d’abril de 2016, pels Srs. JOAQUIN 
GARCÍA MAESTRE i JOSÉ DANIEL MARCOS OTERUELO, amb categoria 
d’agent de la Policia Local, d’aquest ajuntament i del de Calafell, 
respectivament, a la qual demanen autorització per permutar les esmentades 
places, a l’ampara del que estableixen els articles 55, j) i 107 del Decret 
214/1990, de 30 de juliol, que aprova el reglament de personal al servei de les 
entitats locals de Catalunya.  

Atès el currículum i certificacions de títols i mèrits presentats pel Sr. JOSÉ 
DANIEL MARCOS OTERUELO i constatat que és funcionari de carrera, agent 
de la policia local, grup C2 des de fa més de dos anys i que, per tant reuneix 
els requisits fixats per l’esmentat art 107 del Decret 214/1990.  

Vistos els informes favorables emesos per la direcció del Servei de Gestió de 
les Persones de l’Ajuntament d’Esplugues, pel servei de Recursos Humans de 
Calafell i de la direcció del Servei de la Policia Local del nostre municipi.  

Atès que el Sr. JOSÉ DANIEL MARCOS OTERUELO ha superat la prova de 
revisió mèdica, té vigent el test psicotècnic d’armes i s’ha verificat que no té 
antecedents penals de delinqüència sexual.  

Atesos els articles 78,83,84.3 i 88.3 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut 
Bàsic de l’Empleat Públic; articles 55 i 107 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, 
que aprova el reglament del personal al servei de les entitats locals de 
Catalunya; art 20.1.f) de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de medidas para la 
reforma de la función pública, Disposició addicional 24 del Decret legislatiu 
1/1997, de 31 d’octubre i supletòriament, el Decret 123/1997, de 13 de maig. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat:  

Primer.- Autoritzar la permuta dels Srs. JOAQUIN GARCÍA MAESTRE i JOSÉ 
DANIEL MARCOS OTERUELO, d’aquest ajuntament i del de Calafell, 
respectivament, amb categoria d’agent de la policia local, amb efectes del 
proper dia 1 d’agost de 2016.  

D’acord amb el que estableixen els articles 84.3 i 88.3 de la Llei 7/2007, de 12 
d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, els dos funcionaris restaran en 
situació administrativa de servei en altres Administracions respecte de la 
d’origen.  

En el termini de dos anys des de la concessió d’aquesta permuta no es podrà 
autoritzar cap altra a les persones que els ha estat concedida.  



Segon.- Incorporar al Sr. JOSÉ DANIEL MARCOS OTERUELO, com a 
funcionari de carrera a la plantilla municipal, amb categoria d’agent de la Policia 
Local, en el grup C2 i complement de destinació consolidat 19.  

L’adscripció al lloc de treball corresponent s’efectuarà mitjançant Decret de 
l’Alcaldia.  

Tercer.- Donar compte dels anteriors acords a la propera sessió plenària que 
es celebri  

Quart.- Donar trasllat dels anteriors acords a la Junta de Personal.” 

ACORD NÚMERO DIVUIT.- Proposta d'aprovació de la nòmina 
corresponent a la mensualitat de juliol de 2016, incentiu de productivitat, 
serveis extraordinaris i altres retribucions del personal d'aquest 
Ajuntament.  

“Vist el personal que ha realitzat serveis extraordinaris autoritzats, fora de la 
seva jornada habitual, variables de productivitat en horari nocturn i/o en dia 
festiu i vista la relació d’empleats que, per raó de servei, té dret a la percepció 
d’indemnitzacions per desplaçaments o dietes. 

De conformitat amb l’acord plenari de data 23 de gener de 2013, en el qual ha 
estat aprovada l’adequació de les retribucions municipals a través de la Relació 
de Llocs de Treball, a la llei 7/2007, de 12 d’abril, del Estatuto Básico del 
Empleado Público i disposicions concordants; de conformitat, també, amb les 
disposicions sobre Despeses de Personal contingudes en la vigent Llei de 
Pressupostos Generals de l’Estat, a les disposicions econòmiques del prorrogat 
Conveni d’aplicació al personal laboral i Pactes de condicions socio-
econòmiques del personal funcionari, 2008-2011, en allò que no estigui derogat 
o en suspens i a la taula salarial d’aquest Ajuntament. 

D’acord amb el que disposa l’article 135 del Reial decret legislatiu 1/1994, de 
20 de juny, pel qual es va aprovar el text refós de la Llei general de la Seguretat 
Social, de conformitat amb l’article 32.6 de la Llei 42/1994, de 30 de desembre, 
de mesures fiscals, administratives i d’ordre social, respecte dels subsidis 
corresponents en situació d’incapacitat temporal; i en relació amb el personal 
que està en situació d’incapacitat temporal per malaltia comuna o accident de 
treball; D’acord també amb el que disposa sobre la incapacitat transitòria i 
indisposicions el Real Decret Legislatiu 20/2012, de 13 de juliol, i els acords 
paritaris que al respecte van signar Ajuntament i Representació Sindical. 
 
Tenint en compte el que disposa l’article 6 i la disposició transitòria cinquena, 
punt 5, del Reial Decret 480/1993, de 2 d’abril, pel qual s’integrarà al Règim 
General de la Seguretat Social el Règim Especial de la Seguretat Social dels 
funcionaris de l’Administració Local, en relació a la prestació per incapacitat 
temporal derivada de contingències comuns dels funcionaris integrats, en 
relació amb el que disposa l’esmentat article 11 del Conveni. 



Vist les diferents regularitzacions de nòmines de juny de diferents treballadors 
amb motiu de baixes i altes d’it i at, una vegada abonada la nòmina, per un 
import total de -122,84 euros. 

Vist la nòmina complementària de juny d’una càrrec electe que va ser alta el 
passat dia 15 de juny de 2016 una vegada aprovada i abonada la nòmina del 
mes en qüestió, que ascendeix a un import total de 800,00 euros. 
 
Vist que s’ha confeccionat nòmina complementària per abonar endarreriments 
a 3 treballadors en concepte de major responsabilitat, la qual ascendeix a un 
import de 3.370,98 euros. 

Atesa la despesa corresponent a la nòmina del mes de juliol de l’any actual que 
ascendeix a la suma total de 912.814,69 euros. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1r.- Aprovar el pagament, en la nòmina del mes de juliol d’enguany, de les 
quantitats que, de forma individualitzada, consten a l’annex d’aquest expedient i 
que, de forma global, són les que s’indiquen a continuació: 

Quilometratge 93,24 € 
Serveis extraordinaris 14.796,32 € 
Festius 753,13 € 
Productivitat P.L. en horari festiu 7.598,16 € 
Nocturnitat Agents en horari nocturn 5.942,26 € 
Nocturnitat en horari nocturn 45,10 € 
Complement IT Empresa 2.529,80 € 
Indemnització Empresa 996,53 € 
IP/Productivitat alienes lloc treball 63.304,29 € 
Condic. Especial Rigidesa Horària 4.830,27 € 
Condic. Risc Especial 1.320,15 € 
Condició especial Bossa Horària 414,40 € 
Productivitat Guàrdia 902,63 € 
Dietes 852,96 € 
Dietes assistències jutjats 248,00 € 
Dietes eleccions 2.070,00 € 
Treballs preliminars 23.675,04 € 

 
2.- Aprovar la despesa corresponent al mes de juliol de l’any actual que 
ascendeix a la suma total de 912.814,69 euros. 

3.- Informar el Comitè d’ Empresa i la Junta de Personal.” 

ACORD NÚMERO DINOU.- Proposta d'aprovació de l'incentiu per 
rendiment del 1r semestre de 2016.  



“L’Ajuntament Ple en data 20 de febrer de 2013, va aprovar els acords assolits 
en Comissió Paritària per la Representació Sindical i la d’aquest ajuntament per 
a la regulació de condicions econòmiques i de treball dels empleats i 
empleades del mateix. 

Entre aquests acords hi ha l’apartat de l’Incentiu per Rendiment que queda fixat 
en dues fases de valoració i retribució, destacant la primera que fixa que aquest 
concepte s’aplicarà a tots els empleats i empleades de l’Organització, amb 
efectes de l’1 de juliol de 2015 amb un mínim de 4 mesos de servei actiu, i es 
quantificarà en el 2,8% del grup de sou corresponent. 

Aquesta retribució queda supeditada, al assoliment del 60% dels objectius 
generals de l’Organització (SAR) a data 30 de juny de l’any en curs. 

Atès l’informe emès pel director d’Innovació i Organització. 

Vist l’informe del Servei de Gestió de les Persones sobre el personal que, 
durant el semestre avaluat, té acumulades més de 30 dies d’absències 
originades per malaltia comuna i indisposició (Annex I). 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1.- Aprovar les quantitats individualitzades a cadascún/a dels empleats/des 
amb nòmina durant aquest mes de juliol, tenint en compte el nombre acumulat 
d’absències, que correspon a cada persona, amb un import total de 218.356,42 
euros en concepte de Rendiment 1r semestre 2016 (Annex II). 

2.- Informar d’aquest acord a la Junta de Personal i al Comitè d’ Empresa.” 
 
ACORD NÚMERO VINT.- Proposta per donar compte de la jubilació d'una 
funcionària de la categoria de tècnica d'Administració General. 

“La tècnica d’Administració General, funcionaria d’aquest Ajuntament, que 
consta en annex a aquest acord, presenta instància en la que sol·licita acollir-se 
a la jubilació per edat (67 anys). 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1r.- Declarar en situació de jubilació per edat (67 anys) a la tècnica 
d’Administració General, que consta en annex a aquest acord, amb efectes 27 
d’agost de 2016. 

2n.- Reconèixer una obligació de 1.347,96 € al funcionari de referència, en 
concepte de premi de jubilació, segons el que estableix l’article 24.1 dels 
Pactes de Condicions Socioeconòmiques i Laboral del personal funcionari 
d’aquest Ajuntament, quantitat reduïda en un 5% tenint en compte l’aplicació 
del Reial decret llei 8/2010, de 20 de maig, pel que s’adopten mesures 
extraordinàries per la reducció del dèficit públic, condicionat a l’existència de 
crèdit en la partida pressupostària corresponent. 



3r.- Procedir a la liquidació que li correspongui en la nòmina del mes de juliol de 
l’any en curs.” 

ACORD NÚMERO VINT-I-UN.- Proposta per donar compte de la jubilació 
d'un funcionari de la categoría d’arquitecte. 

“L’arquitecte, funcionari d’aquest Ajuntament, que consta en annex a aquest 
acord, presenta instància en la que sol·licita acollir-se a la jubilació per edat (67 
anys). 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1r.- Declarar en situació de jubilació per edat (67 anys) de l’arquitecte, que 
consta en annex a aquest acord, amb efectes 1 d’agost de 2016. 

2n.- Reconèixer una obligació de 1.347,96 € al funcionari de referència, en 
concepte de premi de jubilació, segons el que estableix l’article 24.1 dels 
Pactes de Condicions Socioeconòmiques i Laboral del personal funcionari 
d’aquest Ajuntament, quantitat reduïda en un 5% tenint en compte l’aplicació 
del Reial decret llei 8/2010, de 20 de maig, pel que s’adopten mesures 
extraordinàries per la reducció del dèficit públic, condicionat a l’existència de 
crèdit en la partida pressupostària corresponent. 

3r.- Procedir a la liquidació que li correspongui en la nòmina del mes d’agost de 
l’any en curs.” 

ACORD NÚMERO VINT-I-DOS.- Proposta per donar compte de la jubilació 
d'un funcionari de la categoria de subaltern.  

“El subaltern, funcionari d’aquest Ajuntament, que consta en annex a aquest 
acord, presenta instància en la que manifesta que el proper 3 d’agost complirà 
63 anys, pel que sol·licita acollir-se a la situació de jubilació anticipada per edat. 
 
Vist l’acord assolit i signat amb la representació sindical en data 22 de març de 
2013, pel que fa al Pla de jubilacions parcials i anticipades, a efectes de la 
Disposició Final 12ª de la Llei 27/2011 d’1 d’agost sobre actualització, 
adequació i modernització del sistema de Seguretat Social. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1r.- Declarar en situació de jubilació anticipada per edat del subaltern, que 
consta en annex a aquest acord, amb efectes 4 d’agost de 2016. 

2n.- Reconèixer una obligació de 14.878,35 € al funcionari de referència, en 
concepte de premi de jubilació anticipada als 63 anys, segons el que estableix 
l’article 24.1 dels Pactes de Condicions Socioeconòmiques i Laboral del 
personal funcionari d’aquest Ajuntament, quantitat reduïda en un 5% tenint en 
compte l’aplicació del Reial decret llei 8/2010, de 20 de maig, pel que s’adopten 
mesures extraordinàries per la reducció del dèficit públic, condicionat a 
l’existència de crèdit en la partida pressupostària corresponent. 



3r.- Procedir a la liquidació que li correspongui en la nòmina del mes d’agost de 
l’any en curs.” 

ACORD NÚMERO VINT-I-TRES.- Proposta per donar compte de la jubilació 
especial als 64 anys d'una treballadora laboral de la categoria d'auxiliar 
administrativa. 

“La treballadora laboral d’aquest Ajuntament en lloc de treball d’informadora i 
que consta en annex a aques acord, es troba en situació de jubilació parcial 
des del dia 27 de juliol de 2013, amb una dedicació del 25%, i un treballador 
contractat amb la modalitat de relleu que realitza la resta de la jornada (75%). 
 
Mitjançant instància de 4 de maig de 2016, la treballadora esmentada ha 
sol.licitat acollir-se a la jubilació especial als 64 anys, que regula el Real 
Decreto 1194/1985, de 13 d’agost, amb efectes 26 de juliol de 2016, data en la 
qual compleix l’edat necessària per utilitzar aquesta fòrmula. 

El règim jurídic de la jubilació especial als 64 anys està subjecte a diverses 
condicions que es donen en aquest cas: l’edat real de la treballadora i d’entre 
d’altres, la reconversió al 100% del contracte de relleu de la persona 
contractatada actualment desocupada i per un termini mínim d’un any. 
 
Finalment, és d’aplicació l’article 24.2 del vigent Conveni Pacte de condicions 
socio econòmiques i laborals de l’ajuntament, pel que fa al dret a percebre el 
premi de jubilació per edat reglamentària. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Primer.- Declarar extingida la relación laboral amb la corporació de la 
treballadora, que consta en annex a aquest acord, amb motiu de la seva 
jubilació especial a l’edat de 64 anys, amb efectes 26 de juliol de 2016, últim 
dia de treball. 

Segon.- Reconèixer una obligació de 8.115,11 € a la treballadora a jubilar, en 
concepte de premi de jubilació especial anticipada als 64 anys, segons el que 
estableix l’article 24.1 dels Pactes de Condicions Socioeconòmiques i Laboral 
del personal funcionari d’aquest Ajuntament, quantitat reduïda en un 5% tenint 
en compte l’aplicació del Reial decret llei 8/2010, de 20 de maig, pel que 
s’adopten mesures extraordinàries per la reducció del dèficit públic, condicionat 
a l’existència de crèdit en la partida pressupostària corresponent. 

Tercer.- Donar compte al Comitè d’Empresa.” 

ACORD NÚMERO VINT-I-QUATRE.- Proposta d’adjudicació en el 
procediment obert amb tràmit d’urgència, del contracte de servei de 
distribució de publicacions municipals. 

“La Junta de Govern Local en sessió del dia 27 de maig de 2016 va aprovar 
l’expedient de contractació, per procediment obert, i tràmit d’urgència, relatiu al 
servei de distribució de publicacions municipals. 



Així mateix va aprovar els plecs de condicions econòmic-administratives i 
tècniques que regeixen aquesta contractació i la corresponent convocatòria. 
 
D'acord amb el que estableixen els articles 142, 143 i 159.2 del Text Refós de 
la Llei de Contractes del Sector Públic, es va procedir a publicar l’anunci de 
licitació en el Butlletí Oficial de la Província. 

Transcorregut el termini de presentació d’ofertes, i d’acord amb el procediment 
utilitzat, s'han obtingut dues proposicions, subscrites per: 

) SMS 91, SL. 

2) GRUPO OTO MEDIA, SL. 

Això però, la Mesa de Contractació, en sessió de data 27 de juny de 2016, va 
acordar no admetre l’oferta presentada per GRUPO OTO MEDIA, SL.., per 
considerar que no havia estat acreditada la capacitat de la mateixa.  
 
A la mateixa sessió, es procedeix a l’obertura del sobre núm. 2 que contenia la 
proposta tècnica presentada per l’empresa SMS 91, SL. i és traslladada a la 
Directora de Comunicació, per tal que aquest servei procedeixi a la valoració i 
posterior informe previ a la proposta d’adjudicació, i l’emet amb data 5 de juliol. 
 
En data 11 de juliol es procedeix a l’obertura del sobre núm. 3, que contenia la 
proposta econòmica presentada per l’empresa SMS 91, SL., i a llegir la 
valoració de la proposta tècnica efectuada pel Departament de Comunicació. 
Finalment, la Mesa acorda que la única oferta presentada per SMS 91, SL. 
assoleix una puntuació total de 38 punts i eleva a la Junta de Govern Local la 
corresponent proposta d’adjudicació. 

La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el passat 15 de juliol acorda 
requerir a la mercantil SMS 91, SL., per a que dipositi la fiança definitiva 
d’import 3.965,37€, i presenti els justificants conforme es troba al corrent de 
pagament de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.  
 
En data 20 d’abril de 2016 l’empresa ha dipositat la fiança definitiva i ha 
acreditat el compliment de totes les condicions requerides a l’expedient. 
 
En conseqüència i atès el que estableixen els articles 160 i 161 del Reial 
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós la 
Llei de Contractes del Sector Públic. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Declarar la validesa de l’acte licitatori i adjudicar a la mercantil SMS 
91, SL., provista de CIF B59586354, el contracte relatiu al servei de distribució 
de publicacions municipals, de conformitat amb el plec de clàusules particulars 
econòmic-administratives i tècniques que han regit la contractació i l’oferta 
presentada, per un import de 79.307,50€, més 16.654,58€ corresponents a 
l’IVA (total contracte 95.962,08€) que es distribuiran de la següent forma: 



 
-exercici 2016....15.993,68€ 

-exercici 2017....47.981,04€ 

-exercici 2018....31.987,36€ 

L’anterior acord es sotmet a la condició suspensiva de comptar amb crèdit 
adequat i suficient pel que fa a les obligacions corresponents als exercicis 
pressupostaris de 2017 i 2018. 

SEGON.- Publicar la present adjudicació al perfil del contractant municipal, així 
com l’informe tècnic de valoració sobre l’oferta seleccionada. 

TERCER.- Comunicar a l’adjudicatari l’obligació de signar el contracte en el 
termini màxim de 15 dies, així com de l’obligació prèvia de satisfer la quantitat 
de 330,19 €, corresponent a la publicació dels anuncis de licitació a Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya i Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
QUART.- Establir que el contracte iniciarà la seva vigència en data 1 de 
setembre de 2016.” 

ACORD NÚMERO VINT-I-CINC.- Proposta d’aprovació d’un conveni de 
col·laboració entre l’Associació Ceramistes de Catalunya i l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat amb motiu dels actes del  47è. Congrés de 
l’Acadèmia Internacional de Ceràmica. 

“L’Associació Ceramistes de Catalunya, és l’organitzadora del 47 Congrés de 
l’Acadèmica Internacional de la Ceràmica (Congrés AIC 2016), que es portarà a 
terme del 12 al 16 de setembre de 2016 a Barcelona i altres poblacions de 
Catalunya. 
 
El 47 Congrés de l’Acadèmia és un esdeveniment de la màxima importància 
mundial per al món ceràmic, amb més de 300 congressistes d’arreu del món 
que es preveu que hi prenguin part i que se centrarà en la ceràmica en 
l’arquitectura i l’escultura pública, aspectes en els que el nostre país excel·leix 
especialment. Aquest Congrés tindrà una durada de cinc dies, tot i que les 
exposicions i altres activitats complementàries es podran allargar en el temps.  
 
El congrés constarà de sessions de debats i comunicacions sobre el tema 
central esmentat, l’assemblea general de l’Acadèmia, visites a museus, 
exposicions i centres culturals d’interès ceràmic, així com rutes territorials a 
municipis d’interès ceràmic del país, entre altres. 

La celebració del Congrés suposa un repte de primera magnitud per al nostre 
país com a organitzadors i amfitrions, essent del tot imprescindible garantir el 
seu èxit amb una bona organització i oferir als congressistes l’acollida que es 
mereixen, pel que cal que les institucions públiques, la societat civil i les 
empreses del sector ceràmic col·laborin amb l’Associació per l’èxit d’aquest 
important esdeveniment. 



L’Associació no pot assumir aquest repte en solitari, pel que és necessària la 
unió d’esforços de les diferents institucions i ens socials per tal de culminar 
amb èxit el repte que ens hem proposat. En aquest sentit, per tal que els 
congressistes tinguin un coneixement de primera mà dels atractius i potencials 
ceràmics del nostre país i millorar-ne la seva projecció internacional, es 
proposa als ajuntaments del municipis amb més tradició i atractius ceràmics 
organitzar activitats vinculades al congrés i acollir algun grup dins les rutes que 
es faran a Catalunya el divendres 16 de setembre. 

L’Ajuntament d’Esplugues vol col·laborar activament amb la celebració del 47 
Congrés de l’Acadèmia Internacional de la Ceràmica mitjançant una sèrie 
d’activitats per la qual cosa s’ha considerat adient especificar-les i regular-les 
en un conveni de col·laboració amb l’Associació. 

En concret i per al dia 16 de setembre s’ha previst la Ruta d’Esplugues, amb 
una limitació d’inscripció de 100 persones, amb el següent programa 
d’activitats: 
 
-Visites guiades amb idiomes (català, castellà, anglès) als equipaments 
museístics Can Tinturé i “La Rajoleta”: col·leccions permanents i exposició 
temporal de la Biennal Internacional de Ceràmica d’Esplugues “Angelina Alós”-
2016. 

- Fornada experimental de reflex metàl·lic en el recinte de “La Rajoleta”, a 
càrrec de l’Associació de Ceramistes de Catalunya. 

- Fornada de Rakú a càrrec de l’Escola Municipal de Ceràmica d’Esplugues en 
el recinte de “La Rajoleta”. 

-Visita guiada al Claustre Monestir de Montsió i l’edifici modernista Can 
Casanovas amb idiomes (català, castellà, anglès). 

-Visita a l’Espai Baronda amb la visita de l’exposició permanent dedicada a 
l’Angelina Alós i les obres premiades de les darreres edicions de l’esmentada 
Biennal. 
 
Vist l’informe emès al respecte per la Directora del Servei de Patrimoni Cultural, 
en el qual s’assenyala: “...es considera molt convenient que la ciutat 
d’Esplugues pugui participar de les activitats organitzades a l’entorn del 
Congrès Internacional ja que pot esdevenir un motiu de projecció de la ciutat 
des de la seva vessant ceramista. L’organització de la Biennal exposada a Can 
Tinturé, les col·leccions exposades a Can Tinturé, La Rajoleta i Baronda, els 
forns de La Rajoleta, la rehabilitació de la fàbrica Baronda etc. esdevindran 
motius d’interès per uns congressistes d’arreu que descobriran algunes de les 
singularitats de la ciutat d’Esplugues”. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Primer.- Aprovar el contingut del conveni de col·laboració entre aquest 
Ajuntament i l’Associació Ceramistes de Catalunya, amb motiu dels actes del 



47 Congrés de l’Acadèmica Internacional de la Ceràmica, que es celebrarà del 
12 al 16 de setembre de 2016 a Barcelona i altres poblacions de Catalunya. 
 
Segon.- Aprovar una despesa màxima de 3.000,00€ a càrrec de la partida 33 
33400 48004 del pressupost municipal a efectes de finançar una aportació a les 
despeses generals d’organització de l’esdeveniment, en concepte de subvenció 
singular, en els termes de l’article 21.2 de l’Ordenança General de Subvencions 
de l’ajuntament d’Esplugues de Llobregat. 

Aquesta subvenció s'entendrà acceptada per part de l’entitat beneficiària si en 
el termini de 15 dies hàbils, comptat a partir de la recepció de la notificació dels 
presents acords, no ha manifestat expressament la renúncia.” 

ACORD NÚMERO VINT-I-SIS.- Proposta de resolució de sol·licituds de 
subvencions previstes a les bases reguladores de subvencions per 
afavorir la instal·lació d’activitats econòmiques i l’ocupació a Esplugues 
de Llobregat, donant compliment al Pacte per a la reactivació econòmica i 
la creació d’ocupació de qualitat 2016-2019. 

“La Junta de Govern Local en sessió ordinària duta a terme en data 6 de maig 
de 2016, va aprovar les bases reguladores per a la concessió de subvencions 
per afavorir la instal·lació d’activitats econòmiques i l’ocupació a Esplugues de 
Llobregat.  

Així mateix, les bases van ser sotmeses a informació pública i es va obrir la 
convocatòria per a la presentació de sol·licituds mitjançant anunci que va ser 
publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.  

Atès que en aquestes bases es preveu subvencionar la Taxa per la prestació 
dels serveis d’intervenció de l’administració municipal en activitats i 
instal·lacions i/o de l’Impost sobre Construccions Obres i Instal·lacions, que 
reuneixin els requisits establerts.  

Ateses les diferents sol·licituds presentades i relacionades a la relació 2/2016, 
respecte de les quals les persones interessades han presentat declaració 
responsable de l’acompliment dels requisits exigits per a l’atorgament de les 
respectives subvencions, havent comprovat per interoperabilitat administrativa 
que totes elles es troben al corrent de pagament de les obligacions amb 
l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT) i amb la Tresoreria General 
de la Seguretat Social, així com d’estar al corrent de les obligacions tributàries 
amb l’Ajuntament d’Esplugues, i figurar com a titulars o cotitulars del compte 
bancari on desitgen rebre la subvenció.  

Atès que a la relació núm. 2/2016 figuren dues sol·licituds de les presentades 
per l’import equivalent al 20% de la quota líquida resultant i efectivament 
abonada per l’Impost sobre Construccions Obres i Instal·lacions, que no 
presenten acreditació de creació de nous llocs de treball de persones 
empadronades a Esplugues de Llobregat.  



Vist que al Ple celebrat el 27 d’abril de 2016 s’aprovà el Pacte per a la 
reactivació econòmica i la creació d'ocupació de qualitat d'Esplugues 2016-
2019.  

Vist que en aquest s’acordà renovar aquesta línia de subvenció durant l’any 
2016 atès els bons resultats obtinguts i la bona acollida que ha tingut entre les 
empreses i les entitats aquesta línia de subvenció en el període 2013-2015.  

Vist que aquesta línia de subvenció durant l’any 2016 compta amb pressupost 
de l’ajuntament i dotació de 42.000€.  

Atès l’informe emès pel Servei d’Empresa i Ocupació, respecte de la relació 
2/2016 de sol·licituds presentades i validades. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Aprovar la despesa a càrrec de la partida 2016 1443300 47900 del 
pressupost municipal en vigor, corresponent a la relació 2/2016 en concepte de 
subvencions relatives a la instal·lació d’activitats econòmiques i l’ocupació a 
Esplugues de Llobregat, per un import total de 1.664,56 €.  

SEGON.- Estimar les sol·licituds en concepte de subvencions, relatives a la 
instal·lació d’activitats econòmiques i l’ocupació a Esplugues de Llobregat, 
recollides a la relació 2/2016, dels beneficiaris que consten a l’annex adjunt a la 
present proposta.  

Les quantitats corresponents a les subvencions aprovades seran pagades 
mitjançant transferència bancària al número de compte degudament acreditat.  

TERCER.- Desestimar les sol·licituds en concepte de subvenció equivalent al 
20% de la quota líquida resultant i efectivament abonada per l’Impost sobre 
Construccions, Obres i Instal·lacions recollides a la relació 2/2016, dels 
sol·licitants que consten a l’annex adjunt a la present proposta, que no 
presenten acreditació de creació de nous llocs de treball de persones 
empadronades a Esplugues de Llobregat.”  

ACORD NÚMERO VINT-I-SET.- Proposta de sol·licitud de baixa en el 
servei Esplugues Coworking formulada per la Sra. Silvana Martínez 
Escosa. 

“Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 11 de desembre de 
2015 es va estimar la sol·licitud d’ingrés de la Sra. Silvana Martínez Escosa, 
amb NIF 46218742B, en el servei Esplugues Coworking en modalitat de de 
jornada parcial, matí a la Sala de Microempreses.  

D’acord amb el règim de funcionament del servei, la Sra. Martínez va dipositar 
fiança per import de 70€.  



El dia 27 de juny de 2016 la Sra. Silvana Martínez Escosa ha presentat la 
petició de baixa en el servei amb efectes del proper 31 de juliol, i la devolució 
de l’esmentada fiança.  

Vist l’informe emès per la Tècnica d’Atenció a l’empresa del servei d’Empresa i 
Ocupació.  

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Estimar la sol·licitud de baixa en el servei Esplugues Coworking 
presentada per la Sra. Silvana Martínez Escosa, amb NIF 46218742B, amb 
efectes del proper 31 de juliol.  

SEGON.- Retornar a la Sra. Silvana Martínez Escosa la fiança dipositada en el 
seu dia per import de 70€, mitjançant transferència bancària al compte que 
l’interessada ha facilitat i donar per finalitzat l’expedient corresponent.”  

ACORD NÚMERO VINT-I-VUIT.- Proposta d'aprovació, de l'expedient de 
contractació,  mitjançant procediment obert subjecte a regulació 
harmonitzada, i dels plecs de condicions relatius a les pòlisses 
d'assegurances de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. 
 
“Atès l’informe del Director de la Unitat Jurídic Administrativa de Serveis 
Generals que fonamenta la necessitat de procedir a la contractació de les cinc 
pòlisses d’assegurances municipals abans de que arribi la finalització de les 
vigents a 31 de desembre de 2016, que acompanya els respectius plecs de 
prescripcions tècniques per a cadascuna de les cinc cobertures a contractar, és 
a dir: 
 
· Responsabilitat civil i patrimonial 
· Danys a béns mobles i immobles 
· Flota de Vehicles 
· Accidents 
· Responsabilitat Civil Autoritats 
 
En virtut del que disposen els articles 13, 19.1, a, 109 i 110 del Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós la Llei de 
Contractes del Sector Públic, sobre disposicions comuns dels contractes, pel 
que fa referència a la naturalesa del contracte, a la preceptiva aprovació de 
l'expedient de contractació i dels plecs de condicions tècniques i econòmiques 
que han de regir en el contracte i a l’aprovació de la despesa, si escau.  
 
Vist l'informe dels Serveis Jurídics i la fiscalització prèvia per part de la 
Intervenció municipal. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert i 
regulació harmonitzada, i aprovar els plecs de condicions econòmic 



administratives i tècniques relatius a les pòlisses d’assegurances municipals, 
per un termini de dos anys i prorrogable per dos anys més. 
 
SEGON.- Convocar la licitació, d'acord amb el que estableixen els articles 142, 
143 i 159.2 del T.R.L.C.S.P., publicant el corresponent anunci al Diari Oficial de 
la Unió Europea (DOUE), Boletín Oficial del Estado i al Butlletí Oficial de la 
Província, que aniran a càrrec de l’empresa o empreses adjudicatàries. Així 
mateix, i de conformitat amb l’article 142.4 del T.R.L.C.S.P., l’anunci de licitació 
es publicarà al perfil del contractant de la pàgina web municipal. 
 
Els anteriors acords es sotmeten a la condició suspensiva de comptar amb la 
consignació pressupostària adequada i suficient, respecte dels pressupostos 
municipals dels anys 2017 i 2018.”  
 
A les 14.55 hores s’excusa el regidor Sr. Eduard Sanz García. 

 
ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA 

ACORD NÚMERO VINT-I-NOU.- Proposta de resolució del concurs de 
subvencions adreçat a entitats ciutadanes per activitats de Festa Major i 
Santa Magdalena, any 2016. 
 
D'ordre de la Presidència es proposa i així s'acorda, per unanimitat, que quedi 
sobre la taula per ampliar informació. 
 
ACORD NÚMERO TRENTA.- Proposta de resolució parcial del concurs de 
subvencions de l'àmbit d'Acció Social i Ciutadania (Acció Social, Esports, 
Infància i Joventut, Nova Ciutadania i Salut Pública, any 2016. 

“Amb la finalitat de fomentar el compliment d’objectius d’interès local i la 
consolidació del teixit associatiu del municipi, l’Ajuntament d’Esplugues destina 
una part dels seus pressupostos a l’atorgament d’ajuts econòmics de suport per 
a activitats ciutadanes. 

La concessió d’aquest ajuts es du a terme mitjançant convocatòria d’un concurs 
de subvencions que permet a les entitats, als ciutadans i a les ciutadanes del 
municipi presentar els seus projectes que tenen per objecte el fomentar una 
activitat d’utilitat pública o d’interès social i obtenir, en règim de concurrència 
competitiva, una subvenció destinada a la seva execució. 

En aquest sentit, la Junta de Govern Local de data 6 de maig de 2016 va 
aprovar les bases específiques reguladores de l’atorgament de subvencions de 
l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania de l’Ajuntament, any 2016 , i va acordar la 
convocatòria corresponent. 

Dins aquesta convocatòria, estan compreses, entre d’altres, les subvencions 
específiques per activitats relacionades amb els serveis d’Acció Social, Esports, 
Nova Ciutadania i Salut Pública. El termini de presentació d’aquestes 
sol·licituds es va fixar des de la data de publicació de les bases reguladores fins 
el 27 de juny de 2016, la qual cosa es va publicitar d’acord amb els 
mecanismes legalment establerts. 



Al respecte, les sol·licituds presentades son les següents: 

 
ACCIÓ SOCIAL 

Entitats N.I.F. Concepte Import 
sol·licitat (€) 

FUNDACIÓ SANTA 
MAGDALENA  

G-
62473038 Sastrinyols 8.000,00  

GRUP D’ESPLAI 
ESPURNES 

G-
58433418 

Volare: Projecte de lleure 
per a joves amb diversitat 
funcional 

2.838,55 

SALUT PÚBLICA 

Entitats N.I.F. Concepte 
Import 
sol·licitat 
(€) 

PROGAT 
ESPLUGUES 

G-
66155763 

Col·laboració manteniment 
gatera municipal 8.100,00 

ESPORTS 

Entitats N.I.F. Concepte Import 
sol·licitat (€) 

ASSOCIACIÓ 
ESPORTIVA PENYA 
ESPLUGUES  

G-
58510876 

II Torneig Ciutat Esplugues 
de Futbol Sala  4.715,00 

ATHLETIC CAN 
VIDALET F.C. 

G-
65531410 

Futbol Veterans temporada 
2016-2017 2.000,00 

CENTRO CULTURAL 
ANDALUZ PLAZA 
MACAEL  

G-
58545005 Futbol Sala femení 2.000,00 

LA PLANA FUTBOL 
CLUB  

G-
65392144 

Competició federada futbol 
IV Territorial 4.760,00 

MOTOCLUB 
ESPLUGUES 

G-
08893091 

Organització dia de la moto 
activa 1.850,00 

MOTOCLUB 
ESPLUGUES 

G-
08893091 

Organització Motor Baix 
Clàssic 1.100,00 

MOTOCLUB 
ESPLUGUES 

G-
08893091 

Participació competicions 
esportives  3.000,00 

NOVA CIUTADANIA  

Entitats N.I.F. Concepte 
Import 
sol·licitat 
(€) 

ASSOCIACIÓ 
CULTURAL TARAS 
SHEVCHENKO 

G-
66318486 Txernòbil 2016 152,00 

ASSOCIACIÓ 
CULTURAL TARAS 
SHEVCHENKO 

G-
66318486 

La festa de Taras 
Shevchenko 292,00 

ASSOCIACIÓ G- 25è aniversari independència 750,00 



CULTURAL TARAS 
SHEVCHENKO 

66318486 d’Ukraïna 

 
Comprovada la documentació presentada, els expedients han estat informats 
pels serveis corresponents, així com per la Unitat Jurídico-Administrativa de 
l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania i per la Intervenció municipal. 
 
D'acord amb el que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions; el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions; el 
Decret Legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de 
la Llei de Finances Públiques de la Generalitat de Catalunya; el 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; el Decret 179/95, de 13 de juny, pel 
qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals de 
Catalunya; l’Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions de 
l’Ajuntament; les Bases específiques reguladores de l’atorgament de 
subvencions de l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania de l’Ajuntament, any 2016 i 
les Bases d'Execució del Pressupost per a l’any 2016. 

En virtut de la delegació conferida a la Junta de Govern local, al punt g. del 
Decret d’alcaldia núm. 1.466, de 18 de juny de 2015, per a la concessió de 
subvencions amb càrrec a crèdit pressupostari disponible a tal efecte. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- APROVAR la concessió dels següents ajut econòmics, en el marc 
de la convocatòria de les Bases específiques reguladores de l’atorgament de 
subvencions de l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania de l’Ajuntament, any 2016 a 
càrrec de les partides que tot seguit s’indiquen: 

ACCIÓ SOCIAL 
Partida : 68.23100.48000 

Entitats N.I.F. Concepte Import 
concedit (€) 

FUNDACIÓ SANTA 
MAGDALENA  

G-
62473038 Sastrinyols 1.480,00  

GRUP D’ESPLAI 
ESPURNES 

G-
58433418 

Volare: Projecte de lleure 
per a joves amb diversitat 
funcional 

1.585,29 

ESPORTS 
Partida : 36.34100.48001 

Entitats N.I.F. Concepte Import 
concedit (€) 

ASSOCIACIÓ 
ESPORTIVA PENYA 
ESPLUGUES  

G-
58510876 

II Torneig Ciutat Esplugues 
de Futbol Sala  4.715,00 

ATHLETIC CAN 
VIDALET F.C. 

G-
65531410 

Futbol Veterans temporada 
2016-2017 567,21 



CENTRO CULTURAL 
ANDALUZ PLAZA 
MACAEL  

G-
58545005 Futbol Sala femení 545,40 

LA PLANA FUTBOL 
CLUB  

G-
65392144 

Competició federada futbol 
IV Territorial 567,21 

MOTOCLUB 
ESPLUGUES 

G-
08893091 

Organització dia de la moto 
activa 1.850,00 

MOTOCLUB 
ESPLUGUES 

G-
08893091 

Organització Motor Baix 
Clàssic 1.100,00 

MOTOCLUB 
ESPLUGUES 

G-
08893091 

Participació competicions 
esportives  1.014,44 

NOVA CIUTADANIA  
Partida : 65.32700.48000 

Entitats N.I.F. Concepte Import 
concedit (€) 

ASSOCIACIÓ 
CULTURAL TARAS 
SHEVCHENKO 

G-
66318486 Txernòbil 2016 152,00 

ASSOCIACIÓ 
CULTURAL TARAS 
SHEVCHENKO 

G-
66318486 

La festa de Taras 
Shevchenko 208,33 

 
SEGON.- Establir que s'entendran acceptades les corresponents subvencions 
per part de les entitats beneficiàries si en el termini de 15 dies hàbils, comptat a 
partir de la recepció de la notificació per cadascuna d’elles, no han manifestat 
expressament la renúncia. 
 
TERCER.- Desestimar les següents sol·licituds de subvenció per les raons que 
s’esmenten: 
 
Entitat Activitat/Programa Motiu desestimació 

PROGAT 
ESPLUGUES 

Col·laboració 
manteniment 
gatera municipal 

Puntuació global assolida 6 punts. No ha 
obtingut la puntuació mínima exigida (20 
punts). 

ASSOCIACIÓ 
CULTURAL 
TARAS 
SHEVCHENKO 

25è aniversari 
independència 
d’Ukraïna 

Puntuació global assolida 0 punts. No ha 
obtingut la puntuació mínima exigida (20 
punts). No s’ajusta a cap dels criteris 
específics de les bases reguladores 

 
 
ACORD NÚMERO TRENTA-UN.- Proposta d’adjudicació del contracte 
consistent en la gestió, mitjançant concessió administrativa, del servei 
públic de la “Llar d’infants municipal Montesa”. 
 
“De conformitat amb l’article 151 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic, la Junta de Govern Local en sessió del dia 8 de juliol de 2016 va 
acordar requerir a la FUNDACIÓ PIA INSTITUT PERE TARRÉS D’EDUCACIÓ 



EN L’ESPLAI (FUNDACIÓ PERE TARRÉS) per a que diposités la fiança 
definitiva d’import 3.653,21 euros, relativa a la contractació de la gestió del 
servei públic “Escola Bressol Montesa”. 
 
Així mateix, en aquest termini la FUNDACIÓ PERE TARRÉS havia d’aportar 
els justificants conforme es troba al corrent de pagament de les seves 
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 
 
En aquest sentit, en data 19 de juliol de 2016, la FUNDACIÓ PERE TARRÉS 
ha dipositat l’esmentada fiança i ha aportat els justificants demanats. 
 
Vistos els antecedents i l’informe emès pels Serveis Jurídics d’aquest 
Ajuntament, i a tenor del que disposa l’article 274.2 del Text Refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril, i l’art. 27 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, 
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
PRIMER.- Declarar la validesa de l’acte licitatori i adjudicar a la FUNDACIÓ 
PERE TARRÉS, provista de NIF R-5800395-E, el contracte relatiu a la gestió 
del servei públic “Escola Bressol Montesa”, de conformitat amb els plecs de 
clàusules particulars econòmic-administratives i tècniques que han regit en la 
contractació i l’oferta presentada, per un import anual per curs de 73.064,20 
euros, exempt d’IVA, essent la distribució anual la següent: 
 
· Any 2016: 24.354,73 euros (setembre – desembre 2016 - a càrrec de la 
partida 2016.47.32300.47200) 
· Any 2017: 73.064, 20 euros 
· Any 2018: 73.064,20 euros 
· Any 2019: 48.709,47 euros 
 
SEGON.- Publicar la present adjudicació al perfil del contractant municipal. 
 
TERCER.- Comunicar a l’adjudicatari l’obligació de signar el contracte en el 
termini màxim dels 15 dies hàbils següents al de la notificació de la present 
adjudicació, així com l’obligació prèvia a la formalització del contracte de 
satisfer la quantitat de 389,30 euros, corresponent a la publicació de l’anunci al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
QUART.- Informar a la resta licitadors que al perfil del contractant municipal hi 
trobaran l’informe tècnic de valoració de les seves ofertes on podran veure les 
raons per les quals no han estat els adjudicataris i les característiques de 
l’oferta que ha estat la seleccionada. 
 
Els anteriors acords es sotmeten a la condició suspensiva de comptar amb la 
consignació pressupostària adequada i suficient, un cop aprovats els 
pressupostos municipals pels anys 2017, 2018 i 2019, respectivament, amb 
caràcter definitiu.” 



 
ACORD NÚMERO TRENTA-DOS.- Proposta de pròrroga i modificació del 
contracte relatiu a la gestió, mitjançant concessió administrativa, del 
servei públic de l’escola municipal d’art. 
 
“Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 25 de juliol de 2014 es 
va adjudicar a l’empresa CALAIX DE CULTURA, S.L., el contracte relatiu a la 
gestió del servei públic “Espai de les arts – Escola municipal de ceràmica i 
tallers municipals d’art”, per un import màxim anual de 51.899,42 euros, IVA 
inclòs, i pels següents conceptes: 
 
v 40.909,09 euros, més 8.590,91 euros en concepte d’IVA, per la gestió del 
servei. 
 
v 1.982,99 euros, més 416,43 euros en concepte d’IVA per a la realització 
d’activitats extraordinàries. 
 
El contracte es va signar en data 30 de juliol de 2014, amb una durada inicial 
de dos anys, i possibilitat de dues pròrrogues anuals. El contracte inicial cobreix 
els cursos escolars 2015-2015 i 2015-2016. 
En data 30 de juny de 2016 l’adjudicatària ha demanat la pròrroga del contracte 
per un any més en les mateixes condicions. 
 
És d’aplicació l’article 303 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic, en relació a la clàusula quarta dels plecs de condicions econòmic 
administratives i tècniques, que habiliten per a la pròrroga del present 
contracte. 
 
Vist l’informe favorable al respecte emès per la Directora de Cultura, però on 
esmenta que caldria modificar el contracte per tal de donar cabuda a les 
classes que l’actual professor de pintura i dibuix deixarà de fer a partir del mes 
de setembre de 2016, amb motiu de la seva jubilació parcial. 
 
Donat que l’actual adjudicatària ha manifestat la seva conformitat respecte 
aquesta modificació. 
 
Vist l’informe emès pels Serveis Jurídics d’aquest Ajuntament, on s’especifica 
que la modificació proposada s’ajusta a les previsions legals vigents. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
PRIMER.- Prorrogar el contracte relatiu a la gestió del servei públic “Espai de 
les arts – Escola municipal de ceràmica i tallers municipals d’art”, subscrit amb 
l’empresa CALAIX DE CULTURA, S.L, provista de NIF B-63033740, per un 
període comprès entre l’1 de setembre de 2016 i el 31 d’agost de 2017. 
 
SEGON.- Modificar el contracte relatiu a la gestió del servei públic “Espai de les 
arts – Escola municipal de ceràmica i tallers municipals d’art”, incrementant les 
hores de servei, de forma que el seu preu màxim anual pel període comprès 



entre l’1 de setembre de 2016 i el 31 d’agost de 2017 passa a ser de 56.849,42 
euros, IVA inclòs, i pels següents conceptes: 
 
v 45.000 euros, més 9.450 euros en concepte d’IVA, per la gestió del servei. 
 
v 1.982,99 euros, més 416,43 euros en concepte d’IVA per a la realització 
d’activitats extraordinàries. 
 
La despesa anirà a càrrec dels pressupostos municipals dels anys 2016 i 2017, 
amb la següent distribució: 
 
· Any 2016: 18.606 euros, a càrrec de la partida 33.33402.22706 
 
· Any 2017: 38.243,42 euros 
 
Els anteriors acords es sotmeten a la condició suspensiva de comptar amb la 
consignació pressupostària adequada i suficient, respecte el pressupost de 
l’any 2017.” 
 
ACORD NÚMERO TRENTA-TRES.- Proposta d’adjudicació del contracte 
menor relatiu al servei d’informació, orientació i assessorament per a 
l'ocupació, mobilitat internacional i la formació acadèmica de l’oficina 
jove d'emancipació a Esplugues de Llobregat. 
 
D'ordre de la Presidència es proposa i així s'acorda, per unanimitat, que quedi 
sobre la taula per ampliar informació. 
 
ACORD NÚMERO TRENTA-QUATRE.- Proposta d'acceptació de la 
subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona en concepte de 
"Programa complementari de Serveis Socials Bàsics, Cohesió Social i 
Emergència Energètica", en el marc del Pla "Xarxa de Governs Locals 
2016-2019". 
 
“Dins el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 27 de juny de 2016 
s’ha publicat l’anunci de la Diputació de Barcelona (Direcció de Serveis de 
Cooperació Local) d’aprovació per la seva Junta de Govern, en sessió de 9 de 
juny d’enguany, del “Programa complementari de serveis socials bàsics, 
cohesió social i emergència energètica”, del seu règim de concertació i de la 
concessió d’ajuts, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” 
 
El Ple de la Diputació de Barcelona de 26 de novembre de 2015 va aprovar el 
Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” i el seu Protocol general que 
estableix del marc i el procediment d’implementació de les actuacions i 
recursos que comprenen el Pla. 
 
El Protocol inclou els Programes complementaris com instruments específics 
per ajustar-se a les necessitats dels governs locals de l’àmbit territorial de la 
Diputació de Barcelona per pal·liar els efectes davant les situacions imprevistes 
o que requereixen d’actuacions específiques i, especialment, per pal·liar els 
efectes econòmics derivats de les situacions conjunturals i d’urgència. El 



context de crisi financera i econòmica ha posat de manifest nous riscos de 
vulnerabilitat i d’exclusió social, i requereix que les administracions públiques 
en donin resposta per garantir la cohesió i la integració social. 
 
En aquest sentit, la Diputació de Barcelona ha promogut el “Programa 
complementari de serveis socials bàsics, cohesió social i emergència 
energètica”, d’acord amb els preceptes de la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de 
prestacions socials de caràcter econòmic, per donar suport a la prestació de 
serveis socials bàsics i a la gestió de prestacions socials rellevants per a la 
qualitat de vida de les persones. 
 
L’objecte del Programa “és afavorir la cohesió social dotant els governs locals 
de suficients recursos per a cobrir les necessitats bàsiques, reforçar els equips 
professionals de serveis socials, atendre les situacions de necessitat social, 
garantir un servei d’atenció domiciliària i de transport adaptat adequat i 
desplegar activitats socioeducatives, entre d’altres actuacions d’impacte social”.  
 
Els serveis o activitats han d’estar inclosos en els àmbits següents: 
 
a. Cobertura de necessitats socials bàsiques: 
- Ajuts per a subministraments bàsics. 
- Ajuts relacionats amb el lloguer o la hipoteca de l’habitatge actual. 
- Ajuts per la pèrdua temporal o permanent d’habitatge per desnonament o altra 
causa major i per a l’allotjament temporal. 
- Ajuts per a l’alimentació i necessitats bàsiques de subsistència. 
- Ajuts per a l’alimentació infantil, higiene i lactància. 
- Ajuts per a roba i calçat. 
- Ajuts per combatre la pobresa energètica. 
 
b. Reforç dels equips professionals de serveis socials (pagament de 
professionals i tècnics/ques dels equips professionals de serveis socials locals). 
 
c. Atenció a situacions urgents i/o de greu necessitat social, determinades en 
funció dels criteris de serveis socials. 
 
d. Suport a la garantia de la prestació de serveis d’atenció domiciliària i dels 
transport adaptat. 
 
e. Activitats socioeducatives i de lleure infantil (ajuts per a la realització 
d’activitats extraescolars, casals, colònies d’estiu i adquisició de material 
escolar). 
 
f. Qualsevol altra actuació que tingui com a causa o finalitat la realització d’un 
servei o la prestació d’una activitat vinculada a la garantia de la cohesió social, 
a la prestació de serveis socials, a la promoció de la reinserció social de les 
persones o a l’atenció en casos de risc d’exclusió social, entre d’altres, pròpies 
de l’àmbit de serveis socials i d’atenció a les persones. 
 
L’atorgament dels ajuts vinculats a aquest Programa es du a terme per 
procediment de concessió directa. L’aportació als ens locals es basa en criteris 



de població del municipi, i es calcula en funció dels trams de població i del 
nombre d’habitants: 
 
- un import fix en funció del tram de població del municipi (75.000 euros, per als 
municipis de 20.001 a 50.000 habitats). 
 
- l’import restant, en funció de la població municipal a raó de 0,9468 
euros/habitant. 
 
L’import màxim aprovat per la Diputació de Barcelona a l’Ajuntament 
d’Esplugues en el marc del “Programa complementari de serveis socials bàsics, 
cohesió social i emergència energètica” és de 118.200,37 euros. El període 
d’execució està comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2016 i la 
seva justificació es podrà dur a terme fins l’1 de maig de 2017. 
 
Vist l’informe de la Tècnica d’Atenció Social i Igualtat. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
PRIMER.- L’acceptació total de l’ajut atorgat per la Diputació de Barcelona – 
Àrea d’Atenció a les Persones (Gerència de Serveis de Benestar Social), per 
un import de 118.200,37 euros (Codi XGL 16/X/225951), en concepte d’ajut 
vinculat al “Programa complementari de serveis socials bàsics, cohesió social i 
emergència energètica”, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-
2019”. 
 
ACORD NÚMERO TRENTA-CINC.- Proposta d'acceptació de la subvenció 
atorgada per la Diputació de Barcelona en concepte de "Programa 
complementari d'escolarització en primera infància per al curs 2015-
2016", en el marc del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019". 
 
“Al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 11 de juliol de 2016 s’ha 
publicat l’anunci de la Diputació de Barcelona d’aprovació per la seva Junta de 
Govern, en sessió de 30 de juny de 2016, del “Programa complementari de 
suport a l’escolarització en la primera infància per al curs 2015-2016”, del seu 
règim de concertació i de la concessió d’ajuts, en el marc del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2016-2019”. 
 
El Ple de la Diputació de Barcelona de 26 de novembre de 2015 va aprovar el 
Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” i el seu Protocol general que 
estableix del marc i el procediment d’implementació de les actuacions i 
recursos que comprenen el Pla. 
 
El Protocol inclou els Programes complementaris com instruments específics 
per ajustar-se a les necessitats dels governs locals de l’àmbit territorial de la 
Diputació de Barcelona per pal·liar els efectes davant les situacions imprevistes 
o que requereixen d’actuacions específiques i, especialment, per pal·liar els 
efectes econòmics derivats de les situacions conjunturals i d’urgència.  
 
En aquest sentit, la Diputació de Barcelona ha promogut el Programa 



complementari de suport a l’escolarització en la primera infància per al curs 
2015-2016 amb l’objecte de prestar cooperació i assistència als governs locals 
en matèria d’escolarització en primera infància, amb la finalitat de contribuir a 
l’accés a centres i serveis educatius públics del primer cicle d’educació infantil 
sota els principis d’igualtat d’oportunitats, educació inclusiva, equitat territorial i 
suficiència financera. 
 
El terme escolarització fa referència al conjunt de prestacions que permeten 
garantir l’accés efectiu a centres d’educació infantil de primer cicle, inclosa 
l’escolaritat, el menjador i altres serveis complementaris. 
 
L’objecte del Programa complementari es durà a terme mitjançant l’atorgament 
de recursos econòmics consistents en fons de prestació i s’emmarca en l’àmbit 
de Prestació de serveis públics i garantia de la cohesió social, previst en la 
clàusula 10 del Protocol general del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” 
 
Es poden finançar amb càrrec als recursos econòmics que es regulen en el 
règim de concertació, les despeses de personal i despeses corrents derivades 
del funcionament de centres i serveis educatius de primer cicle d’educació 
infantil corresponents als pressupostos de despesa de les corporacions locals. 
 
La convocatòria consta de dues fases, una primera d’acceptació de l’ajut 
parcial de 5.127,19€ i una segona fase on l’ajut es calcularà en funció de les 
dades recollides en el formulari d’acceptació dels ajuts de la primera fase. 
 
Vist l’informe emès per la Coordinadora Tècnica d’Educació. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
PRIMER.- Acceptar la concessió dels ajuts atorgats per la Diputació de 
Barcelona corresponents a la fase primera del “Programa complementari de 
suport a l’escolarització en la primera infància per al curs 2015-2016”, per un 
import de 5.127,19 euros.” 
 
ACORD NÚMERO TRENTA-SIS.- Proposta per donar compte de la 
presentació d’una sol·licitud de subvenció a la Generalitat de Catalunya 
per a la Xarxa d’Impulsors del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, 
any 2016.  
 
“El Programa de garantía juvenil, impulsat per la Generalitat de Catalunya i 
promogut per la Unió Europea, és un programa que té la finalitat d’aconseguir 
reduir l’atur juvenil, així com canviar l’estructura de les condicions d’accés dels 
joves a l’ocupació. 
 
Aquest programa a més té la missió de garantir que el joves de 16 a 25 anys 
segueixin una formació i rebin una oferta d’ocupació de qualitat, educació 
continua, formació com a aprenents o període de pràctiques (en un termini de 4 
mesos) després d’haver acabat la formació formal o quedar en situació d’atur.  
 



Per aconseguir tot això, és necessària una xarxa territorial d’impulsors 
especialitzada en aquest acompanyament del programa. 
 
En aquest sentit i per complir amb aquest objectiu, el Servei Públic d’Ocupació 
de Catalunya (SOC) amplia i reforça per aquest any 2016 l’equip de personal 
tècnic que forma part de la xarxa d’impulsors, distribuïda arreu de Catalunya 
durant el 2015, per portar a terme les funcions següents adreçades a joves 
majors de 16 anys i menors de 30 anys: 
 
· Difusió de la cartera de serveis de la Garantia Juvenil. 
· Seguiment i tutorització de les persones joves. 
· Assistència per accedir al registre del fitxer de la Garantia Juvenil. 
 
L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat va sol·licitar, l’any 2015, una subvenció 
per la contractació d’una tècnica de garantia juvenil per un període d’un any. La 
subvenció atorgada per la Generalitat de Catalunya va ser de 32.000 euros, 
segons resolució d’atorgament regulada per l’ordre EMO/381/2014 del 22 de 
desembre, corresponent a la contractació de la impulsora juvenil per la posada 
en marxa del programa. 
 
En aquest sentit, s’ha rebut una nova resolució (TSF/1639/2016, d’1 de juliol) 
per la qual s’obre una nova convocatòria per l’any 2016 de les subvencions 
destinades a la Xarxa d’impulsors del Programa de garantía juvenil, amb un 
termini de presentació de sol·licituds de 10 dies hàbils a comptar a partir de 
l’endemà de la publicació de la Resolució. 
 
Sent la voluntat de l’Ajuntament donar continuïtat aquest programa, en data 15 
de juliol de 2016 s’ha presentat sol·licitud de subvenció al respecte. 
 
Vist l’informe emès per la Directora d’Educació i Ciutadania. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
PRIMER.- Donar compte de la presentació d’una sol·licitud de subvenció, al 
Servei d’Ocupació de Catalunya, per la contractació d’un impulsor o impulsora 
per posar en marxa el programa de garantia juvenil per l’any 2016.” 
 
ACORD NÚMERO TRENTA-SET.- Proposta d’aprovació d’una aportació 
econòmica al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament en 
concepte de quota de socis, any 2016. 
 
“L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat és soci del Fons Català de Cooperació 
al Desenvolupament (N.I.F. G-17.125.832) (FCCD) des de 1995. Com a tal, hi 
fa una aportació econòmica anual destinada a finançar projectes. Els darrers 
anys, els projectes beneficiaris han estat proposats des d’aquest mateix 
Ajuntament . Tant en el procès d’establir l’import de l’aportació, com el projecte 
destinatari, el Consell Municipal de Cooperació al Desenvolupament hi fa 
propostes.  
 
En aquest sentit, el FCCD disposa d’un sistema d’aportació econòmica que 



inclou una quota fixa per al finançament de projectes comuns (bàsicament, de 
sensibilització a Catalunya), quota fixada en 1.100 euros, en funció del tram de 
població. 
 
Vist l’informe emès per la Tècnica de Cooperació. 
 
En virtut de la delegació conferida a la Junta de Govern local, al punt g. del 
Decret d’alcaldia núm. 1.466, de 18 de juny de 2015, per a la concessió de 
subvencions amb càrrec a crèdit pressupostari disponible a tal efecte. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar una despesa total de 1.100,00 euros a favor del Fons Català 
de Cooperació al Desenvolupament (N.I.F. G-17.125.832), amb càrrec a la 
partida 2016.47.32700.48001 (Suport Solidaritat i Cooperació), com a aportació 
anual en concepte de quota de socis per a l’any 2016. 
 
SEGON.- Atorgar al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament (N.I.F. G-
17.125.832) la quantitat de 1.100,00 euros, en concepte de quota de socis per 
a l’any 2016.” 
 
ACORD NÚMERO TRENTA-VUIT.- Proposta d’aprovació d’una conveni de 
col·laboració amb l’entitat ASSOCIACIÓ ESPORTIVA PENYA 
ESPLUGUES. 
 
“La Junta de Govern Local va acordar en sessió del 6 de maig de 2016 
l’aprovació de les Bases específiques reguladores de l’atorgament de 
Subvencions de l’àmbit d’Acció Social i Ciutadania de l’Ajuntament d’Esplugues 
per a l’any 2016. 
 
Dins l’Àmbit d’Esports, la següent entitat ha demanat, en la data que 
s’especifica a continuació, formalització d’un conveni de col·laboració pel 
període 2016-2020: 
 
Data  
Sol·licitud NIF Entitat  

24/02/2016 G- 
58510876 

ASSOCIACIÓ ESPORTIVA PENYA 
ESPLUGUES 

 
 
Vist l’informe emès pel Director del Servei d’Esports, informant favorablement 
l’atorgament de subvencions en el marc de dit conveni, per les activitats i 
quanties en ell expressat. 
 
Vist l’informe emès per la Unitat Jurídic - Administrativa de l’Àmbit d’Acció 
Social i Ciutadania i la Intervenció Municipal. 
 
Vista la regulació de l’Ordenança general reguladora de la concessió de 
subvencions i les Bases d’Execució del pressupost en vigor. 



 
En virtut de la delegació conferida a la Junta de Govern local, al punt g. del 
Decret d’alcaldia núm. 1.466, de 18 de juny de 2015, per a la concessió de 
subvencions amb càrrec a crèdit pressupostari disponible a tal efecte. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
Primer.- Resoldre individualment la sol·licitud de formalització de conveni 
presentada, aprovant i atorgant la següent despesa, amb càrrec a la partida 
que tot seguit s’indica del pressupost municipal en vigor, a favor de l’entitat i pel 
desenvolupament de les activitats que s’esmenten en el respectiu conveni: 
 
ENTITAT : ASSOCIACIÓ ESPORTIVA PENYA ESPLUGUES : CIF G-
58510876 
Programes/ actuacions Despesa Partida 
Programes de foment de l’esport en 
edat escolar  

Lliga escolar de futbol sala  
Escola esportiva femenina 

2.769,00 € 

36. 34100.48007 
(Conveni amb Penya 
Esplugues Futbol Sala) 

Programes de promoció de l’esport 
federat  

Formació i competició 
federada de futbol sala equip 
base  

5.500,00 € 

Esdeveniments i actes esportius:  

8.269,00 € 
 
 
Segon.- Aprovar el text del conveni de col·laboració a formalitzar amb l’entitat 
ASSOCIACIÓ ESPORTIVA PENYA ESPLUGUES, per un període de vigència, 
any 2016-2020, pel desenvolupament de l’esmentades activitats. 
 
Tercer.- Establir que s'entendrà acceptada la corresponent subvenció per part 
de l’entitat beneficiària si en el termini de 15 dies hàbils, comptat a partir de la 
recepció de la notificació dels presents acords, no ha manifestat expressament 
la renúncia. 
 
Quart.- Condicionar el pagament de la subvenció a la prèvia aportació per part 
de l'entitat dels certificats negatius de penals pertinents del registre de 
delinqüents sexuals, de conformitat amb la previsió continguda a l'article 13 de 
la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció Jurídica del Menor. 
 
Anualment caldrà aportar aquests certificats, així com cada cop que s'incorpori 
personal nou a l'entitat.” 
 
ACORD NÚMERO TRENTA-NOU.- Propostra d'aprovació dels comptes 
justificatius presentats per l'entitat L'AVENC CENTRE CULTURAL en 
concepte de justificació de la subvenció rebuda per la seva Programació 
anual (part esportiva), any 2015. 



“El Reglament de concessió de subvencions de l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat i les Bases Reguladores per a l’atorgament de subvencions per a 
l’any 2015 regulen, entre d’altres, els requisits exigits a les entitats beneficiàries 
dels ajuts atorgats, per aquest Ajuntament, pel desenvolupament d’activitats i /o 
projectes en qualsevol dels àmbits reflectits a les esmentades bases, en quant 
a l’obligació de justificar l’aplicació donada als fons rebuts, referida tant a la 
forma d’acreditar la realització de l’activitat o projecte pel qual es va concedir la 
subvenció, com al procediment intern a seguir per valorar i aprovar aquesta 
justificació.  
 
La Junta de Govern Local va atorgar a l’entitat L’AVENÇ CENTRE CULTURAL 
els següents ajuts econòmics pel desenvolupament de les següents activitats i 
en les dates que així mateix s’indiquen: 
 

Data 
aprovació Activitat Import data 

pagament 

22/05/2015 Programació anual activitats 
esportives 6.317,50 € 10/06/2015 

 
Vist que en data 11 de març i 30 de maig de 2016 l’entitat L’AVENÇ CENTRE 
CULTURAL, va presentar comptes justificatius relatius a la despesa executada 
pel desenvolupament de les esmentades activitats i que aquests contenen tots 
els requisits exigits al Reglament i a les Bases Reguladores per a l’atorgament 
de subvencions, segons informes emesos per la Unitat Jurídicadministrativa de 
l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania i pel Director del Servei d’Esports i 
Equipaments. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
ÚNIC.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat L’AVENÇ 
CENTRE CULTURAL, amb NIF V58629080 en relació a les subvencions 
atorgades per aquest Ajuntament pel desenvolupament de les activitats que a 
continuació s’esmenten, d’acord amb el següent quadre: 
 

Activitats  Import  
atorgat 

Import  
justificat 

Programació anual activitats esports 6.317,50 € 8.725,78 € 
 
ACORD NÚMERO QUARANTA.- Proposta d'aprovació d'una subvenció a 
favor de l'entitat L'AVENC CENTRE CULTURAL en execució del conveni 
en vigor (activitats esportives), any 2016. 
 
“El Ple municipal, en sessió ordinària de data 23 de desembre de 2009, va 
acordar, entre d’altres punts, l’ampliació de la vigència del conveni amb l’entitat 
L’Avenç Centre Cultural fins el 31 de desembre de l’any 2025 i el compromís de 
garantir una aportació municipal mínima anual de 40.000 euros. 
 
El 22 de desembre de 2010, en sessió ordinària, el Ple municipal va aprovar 
modificar el contingut de l’annex de dit conveni, passant a garantir una 



subvenció anual mínima per part de l’Ajuntament de 70.000 euros, pel conjunt 
d’activitats expressades en el conveni. 
 
El Ple municipal, en sessió ordinària de data 26 de juliol de 2012, va aprovar 
una subvenció complementària a l’anual, a favor de l’entitat, de 30.000 euros, 
modificant puntualment el contingut de l’annex al conveni de col·laboració en el 
sentit que la subvenció anual a satisfer a l’entitat els anys 2013, 2014 i 2015 
seria de 60.000 euros, com a conseqüència que per l’any 2012 s’aprovava a 
més a més una subvenció complementaria de 60.000 euros. 
 
En data 8 d’abril de 2016 l’entitat ha sol·licitat la subvenció corresponent a l’any 
2016, acompanyada del programa d’activitats. 
 
Vist l’informe realitzat pel Director del Servei d’Esports i Equipaments. 
 
Vist que les diferents partides vinculades al present conveni no arriben a la 
suma mínima de 70.000 euros (es va calcular el pressupost d’enguany sobre 
60.000 euros i no sobre 70.000 euros) i considerant que resulta menys 
perjudicial per l’entitat cobrar ara la part de subvenció proporcional de Cultura i 
Acció Social en relació a aquests 60.000 euros, i que la diferència proporcional 
fins arribar als 70.000 euros es produirà en el moment d’existència de crèdit 
adequat a les corresponents partides. 
 
Vist l’informe emès per la Unitat Jurídic - Administrativa de l’Acció Social i 
Ciutadania i la Intervenció Municipal. 
 
Vista la regulació de l’ordenança general reguladora de la concessió de 
subvencions i les Bases d’Execució del pressupost en vigor. 
 
En virtut de la delegació conferida a la Junta de Govern local, al punt g. del 
Decret d’alcaldia núm. 1.466, de 18 de juny de 2015, per a la concessió de 
subvencions amb càrrec a crèdit pressupostari disponible a tal efecte. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la despesa corresponent a la subvenció anual dins l’àmbit 
d’esports, any 2016, en execució del conveni de col·laboració amb l’entitat 
ASSOCIACIÓ L’AVENÇ CENTRE CULTURAL I RECREATIU (CIF: 
V58629080), per un import total de 7.220,00 euros amb càrrec a la partida del 
pressupost municipal en vigor que tot seguit s’indiquen: 
 

ACTIVITAT DESPESA PARTIDA 
· Esports 7.220,00 € 36.34100.48004 

 
SEGON.- Ratificar la vigència del conveni del col·laboració amb l’entitat 
ASSOCIACIÓ L’AVENÇ CENTRE CULTURAL I RECREATIU (CIF: 
V58629080) per a l’any 2016 dins l’àmbit de Cultura i Acció Social, i atorgar a 
aquesta entitat una subvenció per import 7.220,00 euros. 
 
TERCER.- Establir que s’entendrà acceptada la corresponent subvenció per 



part de l’entitat beneficiària si en el termini de 15 dies hàbils, comptat a partir de 
la recepció de la notificació del present acord, no ha manifestat expressament 
la renúncia. 
 
QUART.- Condicionar el pagament de la subvenció a la prèvia aportació per 
part de l'entitat dels certificats negatius de penals pertinents del registre de 
delinqüents sexuals, de conformitat amb la previsió continguda a l'article 13 de 
la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció Jurídica del Menor.” 
 
 
URGÈNCIES 
 
Prèvia la declaració d'urgència per unanimitat dels membres de la Junta de 
Govern Local presents, conforme al què estableixen els articles 100 de la Llei 
de 8/1987 de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya i 83 del 
Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, la 
Junta de Govern va passar a tractar dels següents assumptes: 
 
ACORD NÚMERO QUARANTA-UN.- Proposta d'aprovació d'expedient de 
contractació i plecs de condicions econòmic administratives i tècniques, 
mitjançant procediment obert, del subministrament de materials elèctrics 
per la correcció de defectes en la instal.lació elèctrica a l'edifici La 
Baronda d'Esplugues de Llobregat. 
 
“Atesa la necessitat de contractar el subministrament de materials elèctrics per 
la correcció de defectes en la instal·lació elèctrica a l’edifici La Baronda 
d’Esplugues de Llobregat, d'acord amb la descripció tècnica realitzada pel 
Director del Servei de Manteniment i Espai Públic als plecs de condicions 
tècniques. 
 
En funció del que disposen els articles 9, 19, 109 i 110 del Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós la Llei de 
Contractes del Sector Públic, sobre disposicions comuns dels contractes, pel 
que fa referència a la naturalesa del contracte, i tot en relació amb l' article 
274.2 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, 
aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i dels articles 115 i 116 del 
T.R.L.C.S.P., sobre plecs de clàusules particulars, on es fa preceptiva 
l'aprovació de l'expedient de contractació i els plecs de condicions tècniques i 
econòmiques que han de regir en el contracte. 
 
Vist l'informe dels Serveis Jurídics i la fiscalització prèvia per part de la 
Intervenció municipal. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
1r.- Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert, i els 
plecs de condicions econòmic administratives i tècniques relatius al 
subministrament de materials elèctrics per la correcció de defectes en la 
instal·lació elèctrica a l’edifici La Baronda d’Esplugues de Llobregat, amb un 
pressupost màxim de licitació de 54.848,68 euros, més 11.518,22 euros en 



concepte d’IVA (import total, 66.366,90 euros, IVA inclòs), imputable al 
pressupost municipal vigent a la partida 2016-12-93300-21200.  

2n.- Aprovar la despesa de l’expedient de contractació pel subministrament de 
materials elèctrics per la correcció de defectes en la instal·lació elèctrica a 
l’edifici La Baronda d’Esplugues de Llobregat, per import total de 66.366,90 
euros, IVA inclòs), imputable al pressupost municipal vigent a la partida 2016-
12-93300-21200.  

3r.- Convocar la licitació, d'acord amb el que estableixen els articles 142, 143 i 
159.2 del T.R.L.C.S.P., publicant els corresponents anuncis, que aniran a 
càrrec de l’empresa adjudicatària, al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona. Així mateix, i de conformitat amb l’article 142.4 del T.R.L.C.S.P. 
l’anunci de licitació es publicarà, així mateix, al perfil del contractant de la 
pàgina web municipal.” 

ACORD NÚMERO QUARANTA-DOS.- Proposta d'aprovació d'una 
aportació econòmica a favor de la mercantil DUET ESPLUGUES, S.A. en 
concepte de bestreta per compensar les quotes del Pla de viabilitat, any 
2015. 

“En data 29 de maig de 2006, es va formalitzar el contracte de concessió 
d’obres públiques per a la renovació, construcció de nova planta i explotació de 
les instal·lacions esportives del Complex esportiu municipal La Plana, del 
Poliesportiu de les Moreres i de La Baronda, entre l’empresa DUET 
ESPLUGUES S.A. i l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. 

El contracte estableix al seu apartat novè (retribució del concessionari) que “(...) 
El concessionari podrà sol·licitar, i en el seu cas obtenir, les subvencions i/o 
ajudes establertes per les administracions públiques competents per raó de la 
matèria. (...) “. 

En data 13 de gener de 2006 el Ple de l’Ajuntament va aprovar la modificació 
dels preus públics de l’annex a l’ordenança núm. 12, reguladora dels preus 
públics, corresponent a l’epígraf XII.- Complex Esportiu Municipal La Plana: 
abonaments, programa de natació escolar i cursos d’activitats físiques i 
aquàtiques. 
 
La circumstància que va motivar la modificació dels preus públics aprovats al 
Pla de viabilitat inicial ha estat fonamentalment la voluntat per part de 
l’Ajuntament d’Esplugues d’atendre les peticions ciutadanes de moderar 
l’increment dels preus per compassar aquests al calendari d’execució de les 
diferents fases de les obres de remodelació del Complex Esportiu Municipal La 
Plana. 
 
En data 18 de juliol de 2016 l’empresa DUET Esplugues S.A. presenta escrit on 
sol·licita la liquidació de la quantitat corresponent a l’any 2015, en concepte de 
saldo compensatori per la modificació del Pla de viabilitat de l’explotació del 
Complex esportiu municipal La Plana, per un valor de 65.000 euros. 



 
Vist l’informe emès pel Director del Servei d’Esports. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Aprovar una liquidació econòmica a favor de l’empresa DUET 
ESPLUGUES, S.A., amb NIF A-63876346, per import de 65.000 euros, en 
concepte de bestreta de saldo compensatori provisional per la modificació del 
Pla de viabilitat de l’explotació del CEM La Plana, corresponent a l’any 2015, a 
càrrec de la partida econòmica 36 34100 47900 del pressupost municipal en 
vigor, ordenant el pagament de la referida quantitat. 

I sense més assumptes a tractar, a les quinze hores i quaranta-cinc minuts del 
dia abans esmentat, per la Sra. alcaldessa es dóna per finalitzada la sessió, 
aixecant-se la mateixa; de tot això es lliura la present acta, que signa la Sra. 
alcaldessa i jo, el secretari, que en dono fe.  
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