
 
 

 

JGL 11/2016 
 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 

SESSIÓ DECISÒRIA ORDINÀRIA DE 18 DE MARÇ DE 2016 

 
A la Casa Consistorial d’Esplugues de Llobregat, a la sala de reunions, a les 
tretze hores i quaranta minuts del dia 18 de març 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 i Sr. Manuel Pozo López. 
 
 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. 8/16 
corresponent a la sessió ordinària de data 26 de febrer de 2016.                             
                  
Per la Sra. alcaldessa i en relació a l’esborrany de l’acta núm. 8/16 
corresponent a la sessió ordinària de  data  26 de febrer 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 per donar l’assabentat i conformitat a 
l’ocupació i utilització de l’habitatge del carrer Laureà Miró, núm. 260, bxs 
2a, sol·licitat per Julián Anadón Berenguer. (Exp. T032-2016-9). 
 



“El senyor Julián Anadón Belenguer sol·licita llicència de primera ocupació i 
utilització de l’habitatge situat al carrer Laureà Miró, núm. 260, escala B, bxs. 
2a (referència cadastral 3513608DF2831D0049ZO) segons documentació 
tècnica aportada a tal efecte. També sol·licita la devolució de les fiances 
dipositades. (Exp. T032-2016-9). 
 
Atès l’informe favorable emès pels Serveis Tècnics Municipals. 
 
Atesos els articles 53 i 54 de les Ordenances Metropolitanes d’Edificació. 
 
Atès l’article 187.5 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme aprovat per Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat per la Llei 3/2012 de 22 de febrer. 
 
Atesa la delegació de la Sra. alcaldessa en 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: 
 
1.- Donar l’assabentat i conformitat a l’ocupació i utilització de l’habitatge situat 
al al carrer Laureà Miró, núm. 260, escala B, bxs. 2a, d’aquesta localitat, 
sol·licitat per Julián Anadón Belenguer. 
 
2.- Procedir a la devolució de les fiances d'imports 150,00 euros i 1.800,00 
euros, dipositades en concepte de garantia per la reposició de qualsevol dany a 
la via pública i per la bona gestió dels residus durant el curs de les obres, per 
quant han estat complimentades les obligacions que garantia, excepte vicis 
ocults, de la subsanació dels quals no queda eximit el particular, una vegada 
s'hagi posat de manifest. 
 
3.- Manifestar que la devolució de l’esmentada fiança s’efectuarà a partir dels 
15 dies següents a la recepció d’aquesta notificació i s’efectuarà mitjançant 
alguna de les següents modalitats: 
 
· Si la fiança es va dipositar mitjançant aval bancari aquest serà retornat a les 
Oficines de Serveis Econòmics (Plaça Santa Magdalena, 5 i 6 – planta baixa) 
en horari de dilluns a divendres de 9 del mati a les 14,30 hores. 
· Si la fiança es va dipositar en metàl·lic i volen que els sigui retornada 
mitjançant transferència bancària hauran de sol·licitar a la Tresoreria Municipal 
(Plaça Santa Magdalena, 5 i 6 planta baixa) la fitxa bancària i enviar-la 
degudament emplenada. 
 
· Si la fiança es va dipositar en metàl·lic i no consten a la Tresoreria municipal 
les dades bancàries per efectuar la transferència la fiança es retornarà 
mitjançant xec bancari nominatiu que es podrà retirar a les Oficines del Punt 
d’Atenció al Ciutadà (Plaça Santa Magdalena, 24 planta baixa) de 8,30 a 14,30 
hores (excepte dissabtes) i els dijous a la tarda de 16 a 18 h. (excepte el mes 
d’agost). 
 



Per poder retirar l’aval bancari o el xec corresponent el titular del dret de 
cobrament haurà d’aportar la corresponent documentació que acrediti la seva 
personalitat física (DNI) o be si es tracta de una persona jurídica, escriptura on 
es faci constar els poders de cobrament atorgats. 

4.- Aquesta llicència restarà condicionada al pagament de la liquidació de la 
taxa per llicència urbanística d'import, 90,00 euros (1124142-120705) que serà 
notificada per l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.” 

 
ACORD NÚMERO TRES.- Proposta per donar l’assabentat i conformitat a 
l’ocupació i utilització de l’habitatge de l’ avinguda de Cornellà, núm. 74, 
entl. 2a, sol·licitat per IMMOJUST, S.L. (Exp. T032-2016-12). 

“La senyora Belén Ballano Martínez, en representació d’ IMMOJUST, S.L., 
presenta la documentació corresponent per l’ocupació i utilització de l’habitatge 
situat a l’ avinguda de Cornellà, núm. 74, entresòl 2a (referència cadastral 
3509106DF2830H0005GL) segons documentació tècnica aportada a tal efecte. 
(Exp. T032-2016-12). 

Atès l’informe emès pels Serveis Tècnics Municipals del qual resulta:  
 
- Que la Junta de Govern Local en sessió ordinària del dia 26/06/2015 va 
acordar concedir llicència municipal per executar obres de reforma per convertir 
les oficines ubicades a l’edifici de l’ avinguda de Cornellà, núm. 74, entresòls 1a 
2a i 4a per canvi d’ús en 3 habitatges, segons projectes tècnics aportats. 
 
- Que la documentació presentada enguany per obtenir la primera ocupació es 
refereix a l’habitatge de avinguda de Cornellà, núm. 74, entresòl 2a. 

- Que les obres realitzades s’ajusten a la llicència i que no s’aprecien anomalies 
a la via pública, pel qual s’informa favorablement l’ocupació de l’habitatge 
entresòl 2a, un dels tres que contemplava la llicència. 

Atesos els articles 53 i 54 de les Ordenances Metropolitanes d’Edificació. 
 
Atès l’article 187.5 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme aprovat per Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat per la Llei 3/2012 de 22 de febrer. 
 
Atesa la delegació de la Sra. alcaldessa en 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: 

1.- Donar l’assabentat i conformitat a l’ocupació i utilització de l’habitatge situat 
a l’ avinguda de Cornellà, núm. 74, entresòl 2a, d’aquesta localitat, sol·licitat per 
IMMOJUST, S.L. (Exp. T032-2016-12). 



2.- Comunicar a IMMOJUST, S.L. que la devolució dels corresponents avals 
dipositats en concepte de garantia de la bona gestió de residus (150,00 euros) i 
en compliment de l’article 16 de les OOMME (6.000,00 euros), queda pendent 
fins que es tramiti l’ocupació i utilització dels dos habitatges restants i fins que 
es retirin les bases dels antics rètols que existeixen a la façana. 

3.- Aquesta conformitat restarà condicionada al pagament de la liquidació de la 
taxa per llicència urbanística d'import 45,03 euros (1124142-120722) que serà 
notificada per l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.” 
 
 
ACORD NÚMERO QUATRE.- Proposta de concessió de llicència a Iván 
López Zamora per executar obres d’enderroc de l’habitatge unifamiliar 
aïllat i piscina a l’aire lliure del carrer Jaume Huguet, núm. 10, d'aquesta 
població. (Expedient T032-2016-15). 

“El senyor Iván López Zamora, sol·licita llicència per executar obres d'enderroc 
de l’habitatge unifamiliar aïllat i piscina a l’aire lliure existents a la finca situada 
al carrer Jaume Huguet, núm. 10, d’aquesta població, (referència cadastral 
3820508DF2832B0001MK), aportant projecte tècnic a tal efecte (Exp. T032-
2016-15). 
 
Atès l’ informe emès pels Serveis Tècnics Municipals, del qual resulta que es 
proposa l’enderrocament d'un habitatge unifamiliar aïllat format per planta 
baixa, dues plantes pis i planta sota coberta, i rematada amb cobertes 
inclinades de teula àrab, amb estructura de formigó armat i tancaments d'obra 
vista. Comprèn una superfície construïda de 1.067,64 m2 i un volum de 
2.076,11 m3 Així mateix, es proposa l'enderrocament d'una piscina exterior de 
12 x 6 m i 2 m de profunditat, equivalent a una superfície construïda de 72 m2 i 
un volum de 144 m3 En conseqüència, l'enderroc total comprèn una superfície 
construïda de 1.139,64 m2 i un volum de 2.220,11 m3. 

Atès que l’enderroc no comprèn construccions de valor arquitectònic, històric, 
cultural o social, no obstant, implica modificació substancial de la imatge 
urbana, i en conseqüència, li és d’aplicació allò indicat a l’acord plenari de data 
29/04/04 punt 1.3., per això, s’ha incorporat al projecte plànols en planta, alçat i 
secció de les edificacions a enderrocar, així com fotografies de les mateixes.  
 
Atès l’article 187 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, art. 5 del Decret 
64/2014 d’aprovació del Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística. 
 
Atesa la delegació de la Sra. alcaldessa en 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: 

1.- Concedir a Iván López Zamora llicència per a procedir a l' enderroc de 
l’habitatge unifamiliar aïllat i la piscina a l’aire lliure existents a la finca situada al 



carrer Jaume Huguet, núm. 10, d’aquesta població, amb un termini d'execució 
d'un any per a l'inici de les obres i tres per a la finalització d'aquestes. 

2. Condicionar aquesta llicència al compliment dels següents requisits: 

2.1. Abans d’iniciar les obres d’enderroc ha de procedir a: 

2.1.1. Constituir dipòsit a la Tresoreria municipal en metàl·lic o aval bancari 
solidari per import de 3.794,00 € en concepte de fiança en compliment del 
Decret 89/2010, de 29 de juny, relatiu a la gestió de residus de la construcció. 
El sol·licitant ha de disposar del Document de seguiment de residus. 

2.1.2. Constituir dipòsit a la Tresoreria municipal en metàl·lic o aval bancari 
solidari per import de 5.340,00 € en concepte de fiança per garantir el 
compliment de l'article 16 de les OOMME, com a garantia de la urbanització i / 
o de reparació o indemnització dels danys que es puguin causar en els 
elements del sòl, subsòl i vol de la via pública. 

2.1.3. Aportar nomenament de Contractista (Art. 27.2.d.HOMME). 

2.1.4. Aportar assumeix de permanència en obra de tècnic competent. (Art. 
27.2.d) OOMME). 

2.1.5. Aportar nomenament de Coordinador de Seguretat i Salut. 

2.1.6. Aportar assumeix de direcció d'obres de tècnic competent (Art. 27.2.f) 
OOMME). 
 
2.1.7. Aportar declaració conforme l’edificació objecte de l’enderroc es troba 
lliure d’ocupants. 

2.1.8. Justificar, abans d’iniciar les obres d’enderroc, que s'ha sol·licitat 
informació a GAS NATURAL, sobre la ubicació de les seves instal·lacions, 
d'acord amb el que disposa el Reglament Tècnic de Distribució i Utilització de 
combustibles gasosos i amb la finalitat d'incrementar la seguretat de les 
instal·lacions de gas natural. 

2.1.9. Aportar permís de la Generalitat en cas d’existència d’amiant. 

3. Així mateix, la present llicència resta condicionada als següents requisits: 
 
3.1. Prendre les mesures de seguretat suficients i necessàries respecte a la via 
pública i vianants, tot seguint les ordres dictades per la direcció facultativa. 
 
3.2. La tanca de precaució de l’obra, ha de ser fixa i opaca, de 2 m d’alçada, 
com a mínim, estable, consistent i resistent a l’impacte, construïda amb paret 
d’obra vista o pintada, xapa metàl·lica, o panell prefabricat, de tal manera que 
es mantingui en bon estat i ofereixi la seguretat necessària durant tot el procés 
que duri l’obra. 



4.- Advertir a Iván López Zamora que una vegada executat l’enderroc ha 
d’aportar certificat final de les obres. 

5.- Manifestar a l'interessat que al constituir la fiança ha de retirar un exemplar 
del projecte i una placa d'obres, que una vegada complimentada, haurà de 
col·locar en lloc visible. La placa la podrà adquirir al Punt d'Atenció a la 
Ciutadania, Serveis Econòmics, plaça Santa Magdalena núm. 24, abonant la 
quantitat de 48,40 euros. 

6.- Advertir a Iván López Zamora que un cop finalitzats els treballs d’enderroc i 
neteja s’ha de procedir al corresponent tractament de la parcel·la per tal de 
canalitzar les aigües de l’interior de la finca a la xarxa general i evitar 
arrossegaments de terra que puguin afectar a la via pública o a altres 
propietats. Així mateix, cal mantenir la parcel·la amb les degudes condicions de 
neteja.  
 
7.- Que d’acord amb el que estableix l’art. 189 del text refós de la Llei 
d’Urbanisme, la llicència urbanística que es concedeix caduca si, en finir 
qualsevol dels terminis a què fa referència el punt 1, o les pròrrogues 
corresponents, no s’han començat o no s’han acabat les obres. Els titulars 
d’aquesta llicència urbanística tenen dret a obtenir una pròrroga tant del termini 
de començament com del termini d’acabament de les obres, per la meitat del 
termini de què es tracti, si la sol·liciten d’una manera justificada abans 
d’exhaurir-se els terminis establerts. 

8.- Aquesta llicència restarà condicionada al pagament de les liquidacions de la 
taxa per llicència urbanística d'import 11.370,10 euros (1099707-120677) i de 
l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres d’import 1.875,87 euros 
(1134081-120669) que seran notificades per l'Organisme de Gestió Tributària 
de la Diputació de Barcelona.” 

 
ACORD NÚMERO CINC.- Proposta relativa a l’immoble situat a la Plaça 
Santa Magdalena, número 21, d’Esplugues de Llobregat. 
 
“Per acord de la Junta de Govern Local en sessió ordinària de dia 12 de febrer 
de 2016 es va declarar inhabitable l’immoble ubicat al número 21 de la Plaça 
Santa Magdalena d’Esplugues de Llobregat com a conseqüència que la seva 
utilització comporta un perill per a la seguretat o la salut de les persones que 
l’ocupen. Igualment, es va ordenar el cessament d’ús d’aquest, atorgant un 
termini de 5 dies hàbils per al seu desallotjament. 
 
Segons informe de la Directora d’Acció Social i Salut Pública, la família que 
està ocupant l’habitatge no ha acceptat abandonar-ho voluntàriament, fins i tot 
rebutjant el reallotjament provisional ofert pels Serveis Socials Municipals. 
 
Atès que la manca de condicions mínimes d’habitabilitat continuen i cal 
prevaldre la seguretat i la integritat de les persones físiques que estan ocupant 
il·legítimament aquest habitatge, l’article 111 de la Llei 18/2007 pel dret a 
l’habitatge habilita a l’òrgan competent a declarar la clausura dels immobles 



quan es comprovi la manca de seguretat per l’ús com a residència de 
persones. En el present cas, no procedeix l’audiència prevista a l’esmentat 
article 111 atès que són ocupants il·legítims sense títol habilitant i l’immoble és 
propietat municipal per escriptura pública de compravenda davant el notari Sr. 
Miguel Ángel Rodríguez Barroso el dia 18 de gener de 2001 i número de 
protocol 125. 
 
La resolució de clausura de l’immoble ha de preveure el reallotjament, 
provisional o definitiu, en cas que hi hagi ocupants. 
  
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
PRIMER.- Ordenar la clausura de l’immoble ubicat al número 21 de la Plaça 
Santa Magdalena d’Esplugues de Llobregat com a conseqüència que la seva 
utilització comporta un perill per a la seguretat o la salut de les persones que 
l’ocupen. 
 
SEGON.- Atorgar a les persones que ocupen il·legítimament aquest habitatge 
un termini fins el dia 31 de març de 2016 per a què el desocupin de forma 
voluntària. Tanmateix, dintre d’aquest termini els Serveis Socials li oferiran la 
possibilitat d’un reallotjament provisional. 
 
TERCER.- Advertir a les persones que ocupen il·legítimament aquest habitatge 
que en cas que no el desocupin voluntàriament ni acceptin la proposta de 
reallotjament provisional ofert en el termini màxim atorgat, es procedirà a 
l’execució forçosa de l’acordat. 
 
QUART.- Notificar aquesta resolució a les persones interessades.” 
 
 
ACORD NÚMERO SIS.- Proposta relativa al contracte de lloguer d’inserció 
social del carrer Cedres, 33, 2n 2a, d’Esplugues de Llobregat. 
 
“Per acord de Junta de Govern Local de data 7 de novembre de 2014 es va 
assignar a la família M.L. l’habitatge d’inserció social del carrer Cedres 33, 2n 
2a, amb una sèrie de condicionants. 
 
En sessió ordinària de Junta de Govern Local de data 24 de juliol de 2015 es 
va acordar rescindir el contracte de lloguer formalitzat amb la família M.L. 
relatiu a l’habitatge d’inserció social del carrer Cedres 33, 2n 2a, amb efectes 
de dia 31 de juliol de 2015, atorgant a la família M.L. un termini fins el 30 de 
setembre de 2015 per deixar lliure, de forma voluntària, l’habitatge. 
 
Amb posterioritat i ateses les circumstàncies personals en què es trobava la 
família que dificultaven la marxa de l’habitatge, per acord de la Junta de Govern 
Local de data 25 de setembre de 2015 es ampliar el termini per a què la família 
M.L. deixi lliure, de forma voluntària, l’habitatge d’inserció social del carrer 
Cedres 33, 2n 2a fins al dia 28 de febrer de 2016. 
 
Atès l’informe emès per la Directora d’Acció Social i Salut Pública, malgrat les 



previsions inicials, fins aquest moment no s’ha estabilitzat la situació de salut 
d’un dels membres més joves de la família, fet que ha impossibilitat el fet de 
poder-se traslladar a un altre habitatges, per tal de caminar cap a una 
normalització de la vida familiar i social. Un cop s’ha constatat des dels serveis 
social bàsics que la família s troba estable dins la gravetat de la situació, es 
valora que es troben en situació de poder traslladar-se. Per la cosa, la Directora 
d’Acció Social i Salut Pública proposa ampliar el termini per deixar lliure 
l’habitatge de referència fins al 4 de juny de 2016. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
PRIMER.- Ampliar el termini per a què la família M.L. deixi lliure, de forma 
voluntària, l’habitatge d’inserció social del carrer Cedres 33, 2n 2a fins al dia 4 
de juny de 2016, prenent els següents acords amb la família: 
 
- Seguiment del pagament i del deute que té la família amb l’Ajuntament. 
- Visites setmanals i/o quinzenals amb l’objectiu de supervisar les tasques de 
recerca d’un habitatge. 
- Entrevistes de seguiment de la situació familiar. 
 
SEGON.- Notificar el present acord a les persones interessades.” 
 
 
ACORD NÚMERO SET.- Proposta relativa al Pla de Mobilitat Urbana 
Sostenible del municipi d'Esplugues de Llobregat. 
 
“Primer.- La Llei 9/2003, de 13 de juny, de Mobilitat de la Generalitat de 
Catalunya, defineix entre els instruments de planificació que han de concretar 
l’aplicació dels objectius de mobilitat establerts a la Llei, els Plans de mobilitat 
urbana (PMU), que s’articulen com a documents bàsics per a configurar les 
estratègies de mobilitat sostenible del municipis de Catalunya. 
 
Els Plans de mobilitat urbana són de caràcter obligatori pels municipis de més 
de vint mil habitats, i el seu àmbit territorial podrà estendre’s al terme municipal 
d’un únic municipi, o amb l’acord dels ajuntaments corresponents, al de 
diversos municipis que tinguin un esquema de mobilitat interdependent, tant si 
integren una àrea urbana continua, com si no integren cap. 
 
En aquest context el Ple de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat va acordar: 
 
- Declarar la conveniència i oportunitat de que el Pla de mobilitat urbana 
corresponent al municipi d’Esplugues, s’integri en un PMU, l’àmbit territorial del 
qual s’estengui al conjunt del territori dels municipis integrats a l’Entitat 
Metropolitana del Transport. 
 
- Aprovar la iniciativa adoptada pel Consell Metropolità de l’EMT, de la 
formulació per l’Entitat Metropolitana del Transport del Pla de Mobilitat Urbana 
dels municipis de l’àmbit de l’EMT, de conformitat amb les previsions del Pla 
Director de Mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona, elaborat per 
l’Autoritat del Transport Metropolità. 



 
Segon.- Posteriorment, l’Entitat Metropolitana del Transport i la Diputació de 
Barcelona (DIBA) van formalitzar un conveni de col·laboració per a redacció 
dels Plans de Mobilitat Urbana en l’àmbit de l’EMT, per part de la pròpia 
Diputació de Barcelona. 
 
Tercer.- Prèvies les actuacions oportunes ha estat redactat i lliurat a 
l’Ajuntament d’Esplugues el Pla de Mobilitat Urbana del nostre municipi, que 
contempla la forma d’assolir els objectius fixats a la Llei 9/2003, de 13 de juny, 
que són els següents: 
 
a) Configurar un model de transport més eficient per a millorar la competitivitat 
del sistema productiu. 
b) Augmentar la integració social tot aportant una accessibilitat més universal. 
c) Incrementar la qualitat de vida de la ciutadania. 
d) No comprometre les condicions de salut de la ciutadania. 
e) Aportar més seguretat en els desplaçaments. 
f) Establir unes pautes de mobilitat més sostenibles. 
 
Amb aquesta finalitat , en els darrers anys s’ha realitzat el procés d’anàlisi de la 
mobilitat del municipi i de proposició de mesures que ajudin a resoldre els 
problemes i els reptes futurs que la ciutat té en quant a la mobilitat i en quant a 
la organització territorial que aquesta comporta. 
 
El procés, en el que han col·laborat diferents serveis tècnics municipals i 
organismes supramunicipals i que ha estat realitzat, sota la supervisió de les 
administracions públiques implicades, per l’empresa redactora del document, 
ha culminat amb un procés participatiu en el que els agents generadors de 
mobilitat, les administracions amb responsabilitats en la matèria, les 
associacions de veïnals i ciutadania en general han col·laborat en la 
conformació d’un document que ha d’ajudar a la ciutat a organitzar la seva 
mobilitat en els propers 6 anys. 
 
Quart.- El Pla de Mobilitat Urbana aportat conté els següents documents: 
 
I. Memòria 
II. Programa d’Actuacions 
III.Annexos 
IV.Document de Síntesi 
V.Informe de Sostenibilitat Ambiental (ISA) 
 
Cinquè.- Les disposicions vigents en matèria de règim local, no determinen 
l’òrgan competent per a l’aprovació dels instruments de planificació, excepció 
feta dels instruments de planejament urbanístic, en la mesura en que les seves 
determinacions tenen el caràcter de disposició de caràcter general (reglament); 
de forma que per determinar la competència per a la tramitació i aprovació dels 
plans sectorials, caldrà estar al que determini, en cada cas, la legislació 
sectorial que estableixi i reguli l’instrument de planificació corresponent. 
 
La Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat, del Parlament de Catalunya. 



Aquesta llei tampoc estableix amb claredat l’òrgan competent per a l’aprovació 
dels instruments de planificació local en matèria de mobilitat, ja que en el seu 
art. 9, es limita a establir que “La iniciativa per a elaborar i aprovar els plans de 
mobilitat urbana correspon als ajuntaments.”. 
 
En conseqüència i atès que la llei sectorial no especifica l’òrgan municipal 
competent, cal considerar, a tenor del que disposa la Llei de Bases de règim 
local, que l’òrgan competent és l’Alcalde o Alcaldessa, seguint el procediment 
genèricament determinat en el mateix article 9 de la Llei 9/2003. 
 
Aquesta disposició legal no determina la necessitat d’un tràmit d’aprovació 
inicial, d’exposició pública i d’ulterior aprovació definitiva; però sí estableix la 
necessitat d’un període de consultes a la ciutadania en general i a determinats 
ens i organismes, inclusió feta d’un informe a emetre, en el nostre cas, per 
l’Autoritat del Transport Metropolità. (veure transcripció adjunta de l’article 9 
citat). 
 
No obstant, a la vista de la transcendència del PMU, de la necessitat de que la 
seva vigència s’estengui a diversos anys, i com a mínim fins a la seva revisió 
que s’haurà de fer en el termini de 6 anys, resulta aconsellable l’elevació al Ple 
de l’Ajuntament. Aquest criteri és compartit pels redactors del document que 
sobre els Plans de Mobilitat Urbana, va elaborar la Diputació de Barcelona l’any 
2010. 
 
Sisè.- D’altra la Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i 
programes, estableix al seu article 6 que: 
 
“1. Els plans i els programes que poden tenir efectes significatius sobre el medi 
ambient resten sotmesos a avaluació ambiental si són exigits per una 
disposició legal o reglamentària o per acord del Govern. 
 
2. S’entén que tenen efectes significatius sobre el medi ambient els plans i els 
programes que estableixen el marc per a l’autorització de projectes sotmesos a 
avaluació d’impacte ambiental, en els supòsits següents: (…c) Els plans i els 
programes relatius a l’agricultura, la ramaderia, la silvicultura, la pesca i 
l’aqüicultura, Llei 6/2009 27 l’energia, la indústria, el transport i la mobilitat, la 
gestió de residus, la gestió de recursos hídrics, l’ocupació del domini públic 
maritimoterrestre, la mineria, les telecomunicacions, el turisme, els 
equipaments comercials, els espais naturals i la biodiversitat.”  

Seguidament d’article 14. Tipus de procediments, estableix que:  

1. Els plans i els programes a què fan referència l’article 6 i l’annex 1 i les 
modificacions a què es refereix l’article 7 han de seguir, en el curs d’ésser 
elaborats, un procediment d’avaluació ambiental que ha de complir el que 
estableixen els articles 17 a 28 de la pròpia Llei 6/2009.  

Pels motius exposats i als efectes d’impulsar el procediment de tramitació i 
aprovació del Pla de Mobilitat Urbana del Municipi d’Esplugues de Llobregat  



La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Primer.- Aprovar inicialment el Pla de Mobilitat Urbana del Municipi 
d’Esplugues de Llobregat, redactat per l’empresa CINESI SLU, consultoria de 
Transport, per encàrrec de la Diputació de Barcelona.  

Segon.- Acordar la continuació de la tramitació, de conformitat amb les 
determinacions dels article 17 a 28 de la Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació 
ambiental de plans i programes, de l’Informe de Sostenibilitat Ambiental (ISA).  

Tercer.- Elevar consulta al Consell Comarcal del Baix Llobregat i als 
organismes, les entitats i els sectors socials vinculats a la mobilitat i sol·licitar 
l’informe de l’Autoritat del Transport Metropolità i a qualsevol altre que resulti 
preceptiu.  

Quart.- Conclosa la tramitació de referència i rebuts els informes corresponents 
es procedirà a elevar a l’òrgan competent de l’Ajuntament, el Pla de Mobilitat 
Urbana del municipi d’Esplugues de Llobregat, per l’aprovació, si escau.”  

 
ACORD NÚMERO VUIT.- Proposta d'aprovació de la memòria valorada per 
a la construcció del Complex Esportiu Municipal de Can Vidalet de 
sol·licitud de subvenció per a les meses de concertació del Pla "Xarxa de 
Governs Locals 2016-2019". 

“Atès el Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” i el seu Protocol general 
aprovat pel Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió celebrada el 26 de 
novembre de 2015, que estableix els principis que regiran el Pla esmentat, que 
és l’instrument preferent per a l’exercici de les funcions d’assistència i 
cooperació local de la Diputació de Barcelona, i té com a finalitat establir el 
marc general i la metodologia d’implementació de les actuacions i dels recursos 
compresos en el Pla. 

Atès que aquest Ajuntament considera convenient sol·licitar la inclusió en el 
Pla, en l’àmbit de les noves inversions per al foment de la diversificació 
econòmica, a efectes de les Meses de Concertació del Pla, de la següent 
necessitat : 
 
Obres de construcció del Complex Sociociultural i Esportiu de Can Vidalet, amb 
un pressupost total estimat de 7.239.902,85 €, IVA inclòs, per a les anualitats 
de 2017- 2018; i amb una subvenció del 27,62% del pressupost de l’actuació, 
per un import de 2.000.000,00 €, IVA inclòs. 

Atès que la sol·licitud de subvencions està atribuïda a la Junta de Govern Local 
per delegació del Ple de l'Ajuntament en sessió ordinària de data 15 de juliol de 
2015. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 



1.- Aprovar la memòria valorada de les obres de construcció del Complex 
Sociocultural i Esportiu de Can Vidalet, amb un pressupost total estimat de 
7.239.902,85 €, IVA inclòs €, IVA inclòs. 

2.- Sol·licitar la inclusió en el Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, en 
l’àmbit de les noves inversions per al foment de la diversificació econòmica, a 
efectes de les Meses de Concertació del Pla, de la següent necessitat: 

Obres de construcció del Complex Sociocultural i Esportiu de Can Vidalet, amb 
un pressupost total estimat de 7.239.902,85 €, IVA inclòs, per a les anualitats 
de 2017- 2018; i amb una subvenció del 27,62 % del pressupost de l’actuació, 
per un import de 2.000.000,00 €, IVA inclòs. 

3.- Aprovar i trametre la sol·licitud i documentació corresponent degudament 
complimentada a la Diputació de Barcelona per a la seva tramitació.” 

 
ACORD NÚMERO NOU.- Proposta de requeriment a la Junta de 
Compensació del Pla Parcial Urbanístic del sector afectat pel soterrament 
de les línies elèctriques aèries d'alta tensió de FECSA, relatiu a l'obra 
complementària OC06 Murs Escola Isabel de Villena. 

“Atès l’informe emès en data 14 de març de 2016 per l’enginyer municipal 
Director de Manteniment i Espai Públic, en relació al projecte d’urbanització del 
sector del terme municipal d’Esplugues de Llobregat afectat pel soterrament de 
línies elèctriques aèries d’alta tensió de FECSA, concretament, a la obra 
complementària OC06 Murs Escola Isabel de Villena, i als escrits presentats 
per la Sra. Teresa Ferré Canals, en representació de la Fundació privada 
Carme Serrallonga, titular de l’escola esmentada, informe que es transcriu a 
continuació: 
 
“1. ANTECEDENTS 

· En data 20 de juliol de 2004, el Govern de la Generalitat de Catalunya va 
acordar aprovar definitivament la modificació puntual del Pla General 
Metropolità al sector afectat pel soterrament de les línies elèctriques aèries 
d’alta tensió de FECSA, sub-àmbits nord i sud, d’Esplugues de Llobregat.  
 
· En data 15 de novembre de 2004, l’ajuntament d’Esplugues de Llobregat va 
notificar a CAUFEC, S.A., l’aprovació definitiva del pla parcial i el projecte 
d’urbanització del sector esmentat, amb les condicions a tenir en compte per a 
la redacció del text refós del Projecte d’Urbanització Executiu, entre les que 
figuraven la inclusió d’una sèrie d’Obres Extrasectorials. 

· En acompliment de les condicions indicades en el punt anterior, en data 17 de 
maig de 2005 i número de registre 9237, l’empresa CAUFEC, S.A., va 
presentat a aquest Ajuntament el projecte d’urbanització constituït pels 
documents anomenats: <<Document “A”. Projecte d’Urbanització del Text 
Refós del Pla Parcial del Sector Afectat pel Soterrament de les Línies 
Elèctriques Aèries d’Alta Tensió de FECSA>>, <<Document “B”. Obres 
Extrasectorials>> i <<Document “C”. Soterrament de les Línies Aèries d’Alta 



Tensió>>. 
 
· En data de 17 de juny de 2005 l’Ajuntament va suspendre l’aprovació de dit 
Projecte per tal de: 

-Que fos esmenat i completat d’acord amb l’informe emès pels Serveis Tècnics 
Municipals. 
-Que fossin emesos els informes preceptius del organismes corresponents. 
-Que fos donada la conformitat per la Junta de Compensació del sector de 
referència. 
 
· En data de 10 de novembre de 2005 es va presentar a l’ajuntament un nou 
expedient refós amb el següent contingut: 

-Dos exemplars visats pels Col·legis Oficials d’Arquitectes i d’Enginyers 
respectivament, del document “URBANITZACIÓ FINESTRELLES – Revisió 
setembre 2005. Projecte d’obres complementàries del Projecte d’Urbanització 
del Sector del Terme Municipal d’Esplugues de Llobregat afectat pel 
soterrament de les línies aèries d’Alta Tensió de FECSA”. 

-1 Assumeix de Direcció d’Obra – Arquitecte 

-1 Assumeix de Direcció d’Instal·lacions – Enginyers 

· En data 5 de maig de 2006 l’ajuntament va acordar l’aprovació inicial de dit 
projecte, condicionant dita aprovació a la presentació d’un text refós que 
recollís totes les consideracions de caràcter tècnic incloses en l’esmentat 
informe municipal. 

· En data 19 de setembre de 2006 l’empresa CAUFEC, S.A. va presentar a 
l’ajuntament text refós com a resposta a dita condició. 

· L’Ajuntament va aprovar el projecte executiu amb condicions, i es va fer 
efectiu l’inici de les obres amb la signatura de l’Acta d’inici en data de 2 d’agost 
de 2007. 

· En data 27 de juny de 2008 la Junta de Govern va aprovar el projecte d’obres 
complementàries del text refós del Projecte d’Urbanització del Sector Afectat 
pel Soterrament de les Línies Elèctriques Aèries d’Alta Tensió de FECSA, que 
incloïa, entre d’altres, l’Obra Complementària OC06 MURS COL·LEGI ISABEL 
DE VILLENA. 

· La totalitat de les obres del pla urbanístic han estat paralitzades des de juliol 
de 2010. 

· L’Escola Isabel de Villena ha tramitat una modificació del planejament de la 
zona verda annexa a l’Escola en el que s’inclou una permuta d’una porció de 
l’escola per zona verda. 

· En data 25 de juny de 2014 es va signar entre Ajuntament i Junta de 
Compensació de Finestres el Protocol de les actuacions per a l’execució i 
recepció de les obres d’urbanització del Pla Parcial urbanístic en el sector 



afectat pel soterrament de les línies elèctriques aèries d’Alta Tensió de FECSA 
al TM d’Esplugues de Llobregat. En aquest protocol s’establia el procediment 
per tal de finalitzar i entregar les obres d’urbanització a l’Ajuntament, amb una 
planificació per fases. 

· En data 18 de setembre de 2014 es va signar l’Acta de reinici dels treballs de 
finalització de les obres d’urbanització i es va donar inici efectiu dels treballs. 
 
· En data 26 de febrer de 2016, la sra. Teresa Ferré presenta, en representació 
de l’Escola Isabel de Villena, un escrit amb núm. de registre 3276 en el que 
exposa que han decidit anul·lar l’accés a la sala de calderes de l’edifici, als 
efectes de tenir-ho en compte en la urbanització de la zona verda annexa a 
l’escola, a executar dintre de les obres d’urbanització del Sector Afectat pel 
Soterrament de les Línies Elèctriques Aèries d’Alta Tensió de FECSA. 
 
· En data 1 de març de 2016, la sra. Teresa Ferré presenta, en representació 
de l’Escola Isabel de Villena, un escrit amb núm. de registre 3485 en el que 
tenen pensat executar les obres d’adequació del seu pati i pista esportiva tan 
bon punt acabin les classes el dia 21 de juny de forma que es pugui iniciar el 
curs al setembre de 2016 amb les obres acabades. També sol·licita que es 
tingui en compte la petició de comunicar la porta de darrera de la seva escola 
amb la vialitat de la zona verda a executar dintre de les obres d’urbanització del 
Sector Afectat pel Soterrament de les Línies Elèctriques Aèries d’Alta Tensió de 
FECSA 
 
2. MURS ESCOLA 

El projecte d’obra complementària OC06 MURS COL·LEGI ISABEL DE 
VILLENA contempla el reforç necessari del mur de l’escola per tal de poder 
executar la zona verda annexa a l’escola. 

Com que l’Escola te previst modificar aquest estiu el seu mur, és del tot 
convenient estudiar la necessitat d’executar aquesta obra de forma prèvia a la 
de l’Escola, possibilitant així una millora de l’eficiència dels recursos de les 
dues parts. 

D’altra banda, els murs es veuen modificats d’acord a la proposta de projecte 
que ha presentat l’Escola, per tal d’ampliar la seva pista esportiva i segons la 
modificació de planejament aprovada. Això comporta que el projecte d’obra 
complementària OC06 MURS COL·LEGI ISABEL DE VILLENA s’hagi de 
revisar i modificar-lo per adaptar-se al que està previst executar-se. 
 
3. SORTIDA DE L’ESCOLA I RELACIÓ AMB LA ZONA VERDA COLINDANT 
 
El tècnic sota signant considera que és positiu que la zona verda annexa a 
l’Escola permeti una integració de la sortida de l’Escola pel pati posterior, tal 
com demana la institució, mitjançant la creació d’un camí accessible que 
comuniqui amb els camins prevists al projecte d’urbanització. 

Per tal de preveure aquesta circumstància caldria modificar el projecte 
d’urbanització aprovat. 



4. PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

Atenent al que s’ha exposat en aquest informe, es fa la següent proposta de 
resolució: 
 
Requerir a la Junta de Compensació del Projecte d’Urbanització del Sector 
Afectat pel Soterrament de les Línies Elèctriques Aèries d’Alta Tensió de 
FECSA: 
 
· Que modifiqui el projecte d’obra complementària OC06 MURS COL·LEGI 
ISABEL DE VILLENA per tal d’adaptar-ho a la modificació de planejament que 
ha realitzat l’escola i a les obres que la institució es disposa a fer a partir del 21 
de juny. 

· Que estudiï la conveniència o no d’executar l’obra complementària OC06 
MURS COL·LEGI ISABEL DE VILLENA de forma prèvia, simultània o posterior 
a la de l’escola. En cas d’executar-les prèviament ha de presentar a la major 
brevetat el projecte modificat de l’obra complementària OC06 MURS COL·LEGI 
ISABEL DE VILLENA per tal de que sigui aprovat. 

· Que modifiqui el Projecte d’Urbanització del Sector Afectat pel Soterrament de 
les Línies Elèctriques Aèries d’Alta Tensió de FECSA en la porció de zona 
verda annexa a l’Escola per tal de poder recollir la creació d’un camí accessible 
des de la sortida de l’Escola i que comuniqui amb els camins previstos als 
projecte d’urbanització.” 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1.- Prendre en consideració i aprovar, l’informe de 14 de març de 2016 emès 
per l’enginyer municipal Director de Manteniment i Espai Públic, transcrit a la 
part expositiva d’aquest acord, en relació a les obres d’urbanització del sector 
del terme municipal d’Esplugues de Llobregat afectat pel soterrament de línies 
elèctriques aèries d’alta tensió de FECSA, obra complementària OC06 Murs 
Escola Isabel de Villena. 

2.- Requerir a la Junta de Compensació del Pla Parcial Urbanístic del Sector 
Afectat pel Soterrament de les Línies Elèctriques Aèries d’Alta Tensió de 
FECSA, per a que en un termini de deu dies, comptat a partir de l’endemà de la 
notificació del present acord, es manifesti per escrit al respecte de l’execució de 
les següents actuacions: 

- Modificar el projecte d’obra complementària OC06 MURS COL·LEGI ISABEL 
DE VILLENA per tal d’adaptar-ho a la modificació de planejament que ha 
realitzat l’escola i a les obres que la institució es disposa a fer a partir del 21 de 
juny. 
 
- Estudiar la conveniència o no d’executar l’obra complementària OC06 MURS 
COL·LEGI ISABEL DE VILLENA de forma prèvia, simultània o posterior a la de 
l’escola. En cas d’executar-les prèviament ha de presentar a la major brevetat 
el projecte modificat de l’obra complementària OC06 MURS COL·LEGI ISABEL 
DE VILLENA per tal de que sigui aprovat. 



- Modificar el Projecte d’Urbanització del Sector Afectat pel Soterrament de les 
Línies Elèctriques Aèries d’Alta Tensió de FECSA en la porció de zona verda 
annexa a l’Escola per tal de poder recollir la creació d’un camí accessible des 
de la sortida de l’Escola i que comuniqui amb els camins previstos als projecte 
d’urbanització. 
 
3.- Notificar el present acord a la Fundació privada Carme Serrallonga, titular 
de l’escola Isabel de Villena, als efectes oportuns.” 

 

RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS 

ACORD NÚMERO DEU.- 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. 49 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
7.787,27 € 

Relació núm. 50 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
395.171,98 € 

Relació núm. 51 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
22.743,15 € 

Relació núm. 52 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
6.507,90 € 

Relació núm. 53 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
2.974,17 € 

Relació núm. 54 de documents O en fase prèvia per un import total de 8.304,00 
€ 
Relació núm. 55 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
57.981,85 € 

Relació núm. 56 de documents O en fase prèvia per un import total de 
12.732,44 € 

Relació núm. 57 de documents O en fase prèvia per un import total de 
19.735,61 € 

Relació núm. 58 de documents O en fase prèvia per un import total de 2.320,51 
€ 
Relació núm. 59 de documents O en fase prèvia per un import total de 780,00 € 

Relació núm. 60 de documents O en fase prèvia per un import total de 2.531,57 
€ 



Relació núm. 61 de documents ADOJ en fase prèvia per un import total de 
12.000,00 € 

Relació núm. 62 de documents O en fase prèvia per un import total de 
201.441,92 € 

Relació núm. 65 de documents O en fase prèvia per un import total de 9.900,00 
€ 

Relació núm. 66 de documents O en fase prèvia per un import total de 6.547,14 
€ 

Relació núm. 68 de documents O en fase prèvia per un import total de 7.987,52 
€ 
 
Liquidació i ingres a compte sobre rendiments del treball i activitats 
econòmiques del mes de febrer. 

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. 49 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 7.787,27 € 

2. Aprovar la relació núm. 50 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 395.171,98 € 

3. Aprovar la relació núm. 51 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 22.743,15 € 

4. Aprovar la relació núm. 52 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 6.507,90 € 

5. Aprovar la relació núm. 53 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 2.974,17 € 

6. Aprovar la relació núm. 54 de documents O en fase prèvia per un import total 
de 8.304,00€ 

7. Aprovar la relació núm. 55 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 57.981,85 € 

8. Aprovar la relació núm. 56 de documents O en fase prèvia per un import total 
de 12.732,44 € 

9. Aprovar la relació núm. 57 de documents O en fase prèvia per un import total 
de 19.735,61 € 



10. Aprovar la relació núm. 58 de documents O en fase prèvia per un import 
total de 2.320,51 € 

11. Aprovar la relació núm. 59 de documents O en fase prèvia per un import 
total de 780,00 € 

12. Aprovar la relació núm. 60 de documents O en fase prèvia per un import 
total de 2.531,57 € 

13. Aprovar la relació núm. 61 de documents ADOJ en fase prèvia per un 
import total de 12.000,00 € 

14. Aprovar la relació núm. 62 de documents O en fase prèvia per un import 
total de 201.441,92 € 

15. Aprovar la liquidació i ingrés a compte sobre rendiments del treball, 
activitats econòmiques del mes d’abril (mod. 111) per un import total de 
156.616.87 €. 

16. Aprovar la relació núm. 65 de documents O en fase prèvia per un import 
total de 9.900,00 € 

17. Aprovar la relació núm. 66 de documents O en fase prèvia per un import 
total de 6.547,14 € 

18.Aprovar la relació núm. 68 de documents O en fase prèvia per un import 
total de 7.987,52 €.” 

 
ACORD NÚMERO ONZE.- Proposta d'aprovació del padró de la Taxa per 
entrades de vehicles a través de les voreres (guals) i per reserves de via 
pública per aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de 
qualsevol mena de l'exercici 2016. 

“Vist el padró de la taxa per les entrades de vehicles a través de voreres (guals) 
i per les reserves de via pública per aparcament, càrrega i descàrrega de 
mercaderies de qualsevol mena, que ha estat confeccionat pel Servei 
d’Hisenda, d'acord amb el que disposa l'Ordenança fiscal núm. 10, reguladora 
d'aquesta taxa per a l'exercici de 2016, es proposa a la Junta de Govern Local 
l'adopció, si ho estima adient, de l'acord següent: 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1.- Aprovar el Padró de taxa per les entrades de vehicles a través de voreres i 
les reserves de via pública per aparcament, càrrega i descàrrega de 
mercaderies de qualsevol mena, de l'exercici de 2016, confeccionat d'acord 
amb el que disposa l'Ordenança fiscal núm. 10, que ascendeix a un total de 
414.224,28 €. 

2.- El període de cobrament en voluntària, dels rebuts inclosos en l’esmentat 
padró, serà el següent: 



· Rebuts domiciliats: 

- 1a fracció: 2 de maig 

- 2a fracció: 1 de juliol 

- 3a fracció: 3 d’octubre 

- 4a fracció: 1 de desembre 

· Rebuts no domiciliats: 

- Del 1 d’abril al 2 de juny, ambdós inclosos. 

3.- Exposar al públic l'esmentat padró, mitjançant anunci en el Tauler d’Anuncis 
– Seu Electrònica, al web de l’Ajuntament, durant un termini de vint dies 
naturals a comptar des de l’inici del període voluntari de pagament, tal i com es 
va indicar a l’anunci publicat per l’ORGT de la Diputació de Barcelona, al 
Butlletí Oficial de la Província de 10 de desembre de 2015.” 

 

ACORD NÚMERO DOTZE.- Proposta relativa a la contractació menor d'un 
servei auxiliar a l'edifici municipal "La Baronda" per als mesos d'abril i 
maig de 2016. 
 
“L’Ajuntament ple, en sessió ordinària del 17 de febrer de 2016 va declarar 
l’extinció de la concessió d’obra pública en una porció de la finca de propietat 
municipal situada al carrer de la Riba, núm. 36, -Edifici La Baronda- i la seva 
explotació.  
 
Davant aquest fet l’Ajuntament havia de garantir la correcta custòdia de l’Edifici 
La Baronda. De manera inicial es va fer un contracte menor pel període d’un 
mes (fins el proper 28 de març), creient que un cop finalitzat aquest es podria 
cobrir la necessitat de forma majoritària amb personal propi que treballarà en 
l’equipament. 
 
Amb el desenvolupament d’un pla funcional de l’equipament, el qual s’està 
acabant de redactar, l’Ajuntament està detectant oportunitats d’eficiència que 
convé analitzar i planificar de forma que el procés d’ocupació d’aquell es retardi 
en el temps i per això s’ha començat a treballar en un plec de condicions que 
permeti adjudicar el contracte de la custòdia de l’edifici en combinació amb la 
prestació de serveis amb recursos propis a partir de l’1 de juny. 
 
Per aquest motiu es fa necessària la contractació de manera inajornable d’un 
servei auxiliar que garanteixi la custòdia adequada d’aquest edifici municipal 
durant el torn de matí, nit i caps de setmana, des del 29 de març fins al 31 de 
maig, quan s’iniciarà la vigència del contracte licitat. 
 
Per aquest motiu s’ha contactat amb tres empreses especialistes en el sector 
sol·licitant pressupost detallat, en les mateixes condicions, que són ISS, 



NARGY i MULLOR, totes tres han respost a la oferta, sent la de la més 
avantatjosa per l’Ajuntament l’oferta que presenta NARGY SERVEIS 
AUXILIARS, per import de 10.860,00 € més IVA. 
 
Vist l’informe dels Serveis Jurídics que informen favorablement la utilització del 
procediment de contracte menor per a l’adjudicació d’aquest servei. 
 
Atès el que disposen els articles 111, 138.3 i 156.2 del Reial Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre de 2011, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
de Contractes del Sector Públic. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la despesa referida al contracte d’un servei auxiliar que 
garanteixi la custòdia de l’edifici municipal La Baronda, del 29 de març al 31 de 
maig inclòs, per un import màxim de 13.140,60€ IVA inclòs, a càrrec de la 
partida 11.92006.22699 del pressupost municipal per a l’any 2016. 
 
SEGON.- Adjudicar a l’empresa NARGY SERVEIS AUXILIARS, S.L., amb CIF 
B64863285, el contracte consistent en per un import de 10.860,00€, més 
2.280,60€ (21% d’IVA), import total del contracte 13.140,60€, IVA inclòs. 
 
La factura presentada pel contractista, i que s’incorporarà a l’expedient, 
complirà els efectes de formalització del contracte. 
 
El pagament s’efectuarà segons les condicions habituals de l’ajuntament, 
mitjançant transferència bancària, prèvia presentació de la factura 
corresponent, degudament conformada pel tècnic responsable del projecte.” 
 
 
ACORD NÚMERO TRETZE.- Proposta consistent en donar compte de tres 
sentències del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona, del 
Jutjat Social núm. 33 de Barcelona i del Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 7 de Barcelona.  
 
“Es dóna compte de les sentències següents: 
 
•   Decret núm. 20/2016 del Jutjat Contenciós Administratiu Núm. 13 de 
Barcelona, acordant tenir per desistit a la part recurrent RAUL SILES PULIDO 
declarant la terminació del procediment amb suspensió de la vista oral 
assenyalada en data 15 de març de 2016.   
Decret 
 
•  Sentència núm. 87/2015 del Jutjat Social Núm. 33 de Barcelona, mitjançant 
la qual s’estima parcialment la demanda presentada pels actors CRISTINA 
CATARINEU MARGAIX I CHANINE BOOTS contra COOPERATIVA 
D’INICIATIVES SOCIALS, EDUCATIVES I COMUNITÀRIES S.C.C.L. i declarar 
la improcedència de l’acomiadament comunicat el 12/06/2015, amb efectes del 
dia 12/06/2015, declarar extingida la relació laboral amb efectes del dia 4 de 
març de 2016 condemnant a  COOPERATIVA D’INICIATIVES SOCIALS, 



EDUCATIVES I COMUNITÀRIES S.C.C.L.que pagui als demandants les 
indemnitzacions i els salaris pendents de liquidació, més el 10% per mora 
salarial respecte dels salaris adeutats, amb absolució de Ayuntamiento de 
Esplugues de Llobregat. 
 
                                        
•  Sentència núm. 77/2016 del Jutjat Contenciós Administratiu Núm. 7 de 
Barcelona, mitjançant la qual es desestima íntegrament el recurs contenciós 
administratiu interposat per la representació processal en actuacions de Juan 
César Hernández Ibáñez enfront a la resolució administrativa referenciada en el 
fonament de Dret primer d’aquesta resolució, sense expressa condemna en 
costes a la part recurrent.   
 
La Junta de Govern es dóna per assabentada.”    
 

ACORD NÚMERO CATORZE.- Proposta d'aprovació del conveni de 
cooperació educativa de pràctiques amb l'UPC - Escola Tècnica Superior 
de Camins, Canals i Ports de Barcelona. 
 
“Atès el Conveni de pràctiques acadèmiques externes que presenta la UPC – 
Escola Tècnica Superior de Camins, Canals i Ports de Barcelona que té 
l’objecte del desenvolupament de pràctiques acadèmiques externes 
d’estudiants, a través d’entitats. 

Tenint en compte el Projecte Formatiu en el que proposen a l’alumne que 
consta en annex per realitzar les esmentades pràctiques, en el període 
comprés de l’1 d’abril al 10 de juny de 2016, amb un total de 180 hores, a raó 
de 6 hores diàries. 

Aquest que el Conveni de col·laboració té un ajut i contraprestació de serveis, 
que respon a 1.260€ en concepte d’ajut econòmic a l’alumne que consta en 
annex, per les 180 hores que desenvoluparà en el període abans esmentat, i 
239,36 ( 15,7% de 1.260 € i IVA inclòs) per cobrir les despeses de gestió del 
conveni que seran aportades a la UPC. 

Tenint en compte el Reial Decret 1493/2011, de 24 d’octubre, en el que es 
regulen els termes i condicions d’inclusió en el Règim General de la Seguretat 
Social de les persones que participen en programes de formació, en el 
desenvolupament del previst en la disposició addicional tercera de la llei 
27/2011, d’1 d’agost, en relació a l’actualització, adequació i modernització del 
sistema de la Seguretat Social. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Primer.- Aprovar el Conveni de Cooperació Educativa per a la realització de 
pràctiques acadèmiques externes en entitats col·laboradores, a realitzar per 
l’alumne que consta en annex, amb efectes de l’1 d’abril al 10 de juny de 2016, 
amb un total de 180 hores, a raó de 6 hores diàries. 



Segon.- Aprovar la despesa total que genera el Conveni per un import de 
1.604,03 €, que responen 1.260 € en concepte d’ajut a l’alumne,amb càrrec a la 
partida 11/23100/14300, 104,67 de costos a la Seguretat Social, amb càrrec a 
la partida 11/92000/16000, i 239,36 €, per cobrir les despeses de gestió del 
conveni que seran aportades a la UPC i amb càrrec a la partida 
12/32600/45390. 
 
Tercer.- La retribució es farà mensualment en funció de les hores realitzades 
per l’alumne, a raó de 7 euros l’hora. 

Quart.- Nomenament com a tutor de l’alumne, al director del Servei de 
Manteniment i Espai Públic.” 

S’incorpora a la sessió el regidor Sr. Santiago Siquier Fadó 
 
 
ACORD NÚMERO QUINZE.- Proposta d'aprovació de la nòmina 
corresponent a la mensualitat de març 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 febrer de diferents treballadors 
amb motiu de baixes i altes d’it i at, una vegada abonada la nòmina, es 
procedeix a regularitzar pels imports de diferencial de 0,01 euros bruts, -0,43 
euros nets, -42,50 euros bruts, 0,01 euros bruts, 43,95 euros bruts, -4,10 euros 
nets i 42,61 euros bruts. 

Vist la posterior confecció de quitança d’una treballadora per acomiadament, 
una vegada ja estaven aprovades i abonades les nòmines corresponents al 
febrer, la qual resulta un import de 2603,51 euros bruts. 

Atesa la despesa corresponent a la nòmina del mes de març de l’any actual 
que ascendeix a la suma total de 832.092,55 euros. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1r.- Aprovar el pagament, en la nòmina del mes de març 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 86,82 € 
Serveis extraordinaris 8.439,75 € 
Festius 795,79 € 
Productivitat P.L. en horari festiu 7.543,92 € 
Nocturnitat Agents en horari nocturn 5.828,30 € 
Nocturnitat en horari nocturn 90,21 € 
Complement IT Empresa 6.791,62 € 
Indemnització Empresa 1.069,33 € 
IP/Productivitat alienes lloc treball 61.288,31 € 
Condic. Especial Rigidesa Horària 4.679,27 € 
Condic. Risc Especial 1.320,15 € 
Condició especial Bossa Horària 414,40 € 
Productivitat Guàrdia 689,20 € 
Dietes 266,55 € 
Dietes assistències jutjats 250,00 € 
 
2.- Aprovar la despesa corresponent al mes de març de l’any actual que 
ascendeix a la suma total de 832.092,55 euros. 

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

 
ACORD NÚMERO SETZE.- Proposta d’aprovació de l’incentiu per 
rendiment de l’exercici 2015.  
 
“Vist l’informe de la Coordinadora General d’Àmbits relatiu a l’avaluació dels 
resultats generals de la organització i a l’acompliment dels objectius individuals. 



 
Vist l’informe del Servei de Gestió de les Persones sobre el personal que, 
durant l’exercici avaluat, té acumulades més d’1 mes d’absències originades 
per malaltia comuna i indisposició. 

A la vista dels acords formalitzats sobre l’incentiu de rendiment, per part de 
l’Ajuntament i els representants sindicals, que varen ser aprovats mitjançant 
acord plenari de 20 de febrer de 2013. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1. Aprovar els trams d’aplicació de l’incentiu per rendiment a cadascun dels 
empleats, segons consta a l’Annex I. 

2. Aprovar les quantitats individualitzades, tenint en compte el nombre acumulat 
d’absències, que correspon a cada persona i que consta a l’annex II, amb 
import total de 541.182,53 euros en concepte de Rendiment exercici 2015.  
 
3. Aprovar les quantitats individualitzades, tenint en compte la proporció del 
temps de servei prestat del personal que va deixar de treballar en l’exercici de 
meritació de l’incentiu de referència i també del personal que per la seva 
situació actual, baixa per llicència de maternitat, no el pot percebre en aquesta 
nòmina de març i que consta a l’annex III, amb import total de 20.141,06 euros 
en concepte de Rendiment exercici 2015. 

4. Informar d’aquest acord a la Junta de Personal i al Comitè d’ Empresa.” 
 

ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA 

ACORD NÚMERO DISSET.- Proposta d'aprovació de les Bases 
específiques reguladores de l'atorgament de subvencions del 
Departament de Cultura de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat 
adreçades a les activitats de la Rua de Carnaval, any 2016. 
 
“En data 16 de desembre de 2015, el Ple de l’Ajuntament va procedir a 
l’aprovació inicial de l’Ordenança general reguladora de la concessió de 
subvencions de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, la qual va entrar en 
vigor en data 16 de febrer de 2016. 
 
L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat fomenta, anualment, el compliment 
d’objectius d’interès local i la consolidació del teixit associatiu del municipi. Per 
aquesta finalitat destina una part dels pressupostos a l’atorgament d’ajuts 
econòmics de suport pel desenvolupament d’activitats ciutadanes. 
 
Així, en els darrers anys han estat aprovades les corresponents Bases per a 
l’atorgament de subvencions pel desenvolupament d’activitats i serveis a la 
ciutat i les corresponents convocatòries de concurs. 
 
En aquest sentit, s’han confeccionat unes bases específiques que defineixen el 
conjunt de condicions i el procediment a seguir per a la sol·licitud, tramitació, 



concessió, pagament i justificació dels ajuts que atorgui l’Ajuntament 
d’Esplugues a entitats ciutadanes per a la seva participació dins la Rua de 
Carnaval 2016, així com els criteris de valoració que es prendran en 
consideració a l’hora d’avaluar les diferents sol·licituds. 
 
Aquesta línia d’actuació està sotmesa a la regulació de l’Ordenança General 
reguladora de la concessió de subvencions d’aquest Ajuntament, la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, així com en el Reial 
Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
38/2003, General de Subvencions, a les pròpies Bases específiques que es 
sotmeten a aprovació, a les Bases d’Execució del pressupost en vigor i al 
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals de Catalunya, aprovat 
per Decret 179/1995, de 13 de juny. 
 
Atès que es compleix amb la previsió recollida a l’article 16.1 de l’Ordenança 
general reguladora de la concessió de subvencions d’aquest Ajuntament, en el 
sentit de que “com a regla general, el procediment ordinari per l’atorgament de 
les subvencions serà el règim de concurrència competitiva”. 
 
Vist l’informe dels Serveis Jurídics i la fiscalització de la Intervenció. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar el text de les Bases específiques reguladores de 
l’atorgament de subvencions del Departament de Cultura de l’Ajuntament 
adreçades a les activitats de la Rua de Carnaval, any 2016, i sotmetre les 
bases a informació pública per un període de vint dies hàbils, mitjançant anunci 
al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (a través de la “Base de Datos 
Nacional de Subvenciones”) i al Tauler Virtual d’Edictes de la Corporació. 
 
En el cas que es presentin al·legacions, hauran de ser resoltes expressament i 
implicaria la suspensió automàtica del procediment de concurs. 
 
SEGON.- Aprovar una despesa màxima de 6.700 euros a càrrec de la partida 
pressupostària 33.33400.48004. (Suport Entitats Culturals) per fer front a les 
obligacions pressupostàries derivades de l’aprovació de les presents bases.  
 
TERCER.- Convocar, simultàniament a l’anterior termini, el concurs per a 
l’atorgament de les subvencions del Departament de Cultura de l’Ajuntament 
per a les comparses i participants a la Rua de Carnaval, any 2016, fixant les 
següents dates de presentació: 
 
· Des de la data de publicació fins el 27 de maig de 2016.” 
 
 
ACORD NÚMERO DIVUIT.- Proposta de devolució de la fiança dipositada 
per l'entitat FUNDACIÓ PIA INSTITUT PERE TARRÉS D'EDUCACIÓ EN 
L'ESPLAI (FUNDACIÓ PERE TARRES) corresponent al contracte del 
servei "Minuts Menuts municipal", espai de conciliació familiar. 



 
“Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 20 de desembre de 
2013 es va procedir a l’adjudicació del contracte relatiu al servei “Minuts 
Menuts Municipal” espai de conciliació familiar, a l’entitat FUNDACIÓ PIA 
INSTITUT PERE TARRES D’EDUCACIÓ EN L’ESPLAI (FUNDACIÓ PERE 
TARRÉS), qui havia dipositat en data 13 de desembre de 2013 aval bancari per 
import de 682,26 euros, en concepte de fiança definitiva. 
 
El contracte s’ha executat dins el període comprés entre l’1 de gener de 2014 i 
el 31 de desembre de 2015. 
 
Vistos els informes favorables de la Tresorera municipal en funcions i de la 
Tècnica d’Atenció Social i Igualtat sobre la devolució de la fiança en qüestió, i 
d’acord amb el que disposa l’article 102 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.- Retornar a l’entitat FUNDACIÓ PIA INSTITUT PERE TARRES 
D’EDUCACIÓ EN L’ESPLAI (FUNDACIÓ PERE TARRÉS), amb número de NIF 
R-5800395-E, la fiança definitiva d’import 682,26 euros que té dipositada 
mitjançant aval bancari en aquest Ajuntament, en concepte de garantia de la 
contractació del servei “Minuts Menuts Municipal” espai de conciliació familiar 
(període comprés entre l’1 de gener de 2014 i el 31 de desembre de 2015). 
 
SEGON.- Donar per finalitzat l’expedient corresponent. 
 
A partir dels 15 dies següents a la recepció d’aquesta notificació la devolució de 
fiança s’efectuarà mitjançant alguna de les següents modalitats: 
 
· Si la fiança es va dipositar mitjançant aval bancari aquest serà retornat a les 
Oficines de Serveis Econòmics de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat 
(Plaça Santa Magdalena, 5 i 6 – planta baixa) en horari de dilluns a divendres 
de 9 del mati a les 14,30 hores. 
 
· Si la fiança es va dipositar en metàl·lic, es retornarà mitjançant transferència 
bancària sempre que es disposin de les dades bancàries corresponents. En 
canvi, si no consten a la Tresoreria municipal les dades bancàries per efectuar 
la transferència, la fiança es retornarà mitjançant xec bancari nominatiu que es 
podrà retirar a les Oficines del Punt d’Atenció al Ciutadà (Plaça Santa 
Magdalena, 24 planta baixa) de 8,30 a 14,30 hores (excepte dissabtes) i els 
dijous a la tarda de 16 a 18 h, excepte en el mes d’agost. 
 
Per poder retirar l’aval bancari o el xec corresponent el titular del dret de 
cobrament haurà d’aportar la corresponent documentació que acrediti la seva 
personalitat física (DNI) o be si es tracta de una persona jurídica, escriptura on 
es faci constar els poders de cobrament atorgats.” 



 
ACORD NÚMERO DINOU.- Proposta d'aprovació dels comptes 
justificatius presentats per l'entitat ASSOCIACIÓ DE JUBILATS I 
PENSIONISTES EL GALL en concepte de liquidació econòmica de la 
subvenció atorgada per al desenvolupament de la seva "Programació 
Anual", 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 ASSOCIACIÓ JUBILATS I 
PENSIONISTES ESPLAI EL GALL el següent ajut econòmic pel 
desenvolupament de la següent activitat i en la data que així mateix s’indica: 

 
Data 
aprovació Activitat Import 

03/07/2015 Programació anual 6.228,00 € 
 
Vist que en data 22 de gener de 2016 l’entitat ASSOCIACIÓ JUBILATS I 
PENSIONISTES ESPLAI EL GALL va presentar comptes justificatius relatius a 
la despesa executada pel desenvolupament de l’esmentada activitat 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 la 
Directora d’Acció Social. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat ASSOCIACIÓ 
JUBILATS I PENSIONISTES ESPLAI EL GALL, amb NIF G60163102, en 
relació a la subvenció atorgada per aquest Ajuntament pel desenvolupament de 
l’activitat que a continuació s’esmenta, d’acord amb el següent quadre: 
 
 

Activitat 2015 Subvenció 
atorgada 

Subvenció  
a justificar 

Import  
Justificat  

Programació anual 6.228,00 € 6.228,00 € 6.457,17 € 

 
 



ACORD NÚMERO VINT.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius 
presentats per l'entitat ASSOCIACIÓ PROGAT ESPLUGUES en concepte 
de justificació de la subvenció atorgada per al desenvolupament de 
l'activitat "Col·laboració manteniment gatera municipal", 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 PROGAT ESPLUGUES el 
següent ajut econòmic pel desenvolupament de la següent activitat i en la data 
que així mateix s’indica: 

 
Data  
aprovació Activitat Import 

06/03/2015 Col·laboració manteniment de la gatera 4.500,00 euros 
 
Vist que en data 8 de febrer de 2016, l’entitat PROGAT ESPLUGUES va 
presentar comptes justificatius relatius a la despesa executada pel 
desenvolupament de l’esmentada activitat 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 Jurídic administrativa de 
l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania i la Tècnica de Salut Pública. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat PROGAT 
ESPLUGUES (CIF: G66155763) en relació a la subvenció atorgada per aquest 
Ajuntament pel desenvolupament de l’activitat que a continuació s’esmenta, 
d’acord amb el següent quadre: 
 

Activitat/s – any 2015 Import 
atorgat 

Import 
justificat 

Col·laboració manteniment de la gatera 4.500,00 euros 5.943,89 euros 

 
ACORD NÚMERO VINT-I-UN.- Proposta d'aprovació dels comptes 
justificatius presentats per l'entitat COLLA DELS TRES TOMBS en 
concepte de liquidació econòmica de la subvenció atorgada per al 
desenvolupament de la seva "Programació Anual", 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 COLLA DELS TRES TOMBS el 
següent ajut econòmic pel desenvolupament de la següent activitat i en la data 
que així mateix s’indica: 

Data aprovació Activitat Import 
06/03/2015 Programació Anual Conveni en vigor 15.500,00 euros 
 
Vist que en data 10 de febrer de 2016, l’entitat COLLA DELS TRES TOMBS va 
presentar comptes justificatius relatius a la despesa executada pel 
desenvolupament de l’esmentada activitat 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 Jurídic administrativa de 
l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania i la Directora de Cultura. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat COLLA DELS 
TRES TOMBS (CIF: G61146197) en relació a la subvenció atorgada per aquest 
Ajuntament pel desenvolupament de l’activitat que a continuació s’esmenta, 
d’acord amb el següent quadre: 

ACTIVITAT/S – ANY 2015 IMPORT 
ATORGAT 

IMPORT 
JUSTIFICAT 

Programació Anual Conveni en vigor 15.500,00 € 18.755,39 €  
 
 
ACORD NÚMERO VINT-I-DOS.- Proposta d'aprovació d'una subvenció a 
favor de l'entitat COLLA DELS TRES TOMBS D'ESPLUGUES en execució 
del conveni en vigor, any 2016. 

“La Junta de Govern Local va acordar en sessió del 10 de maig del 2013 
l’aprovació del conveni de col·laboració amb l’entitat Colla dels Tres Tombs 
d’Esplugues, amb una vigència prevista pel període 2013-2016. 

En data 22 de febrer de 2016 aquesta entitat ha sol·licitat la subvenció 
corresponent a l’any 2016, acompanyada del programa d’activitats. 

D’acord amb el que estableix el text del conveni de col·laboració en la seva 
clàusula 3.1 i, pel que fa al present any 2016, “...l’aportació municipal, restarà 
condicionada suspensivament a l’aprovació anual i expressa per l’òrgan 



competent de l’ajuntament i a l’efectiva consignació pressupostària de la 
despesa”. 
 
Vist l’informe emès per la Directora de Cultura. 

Vist l’informe emès per la Unitat Jurídic - Administrativa de l’Acció Social i 
Ciutadania i la Intervenció Municipal. 

Vista la regulació del Reglament Municipal 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, any 2016, en 
execució del conveni de col·laboració amb l’entitat COLLA DELS TRES 
TOMBS D'ESPLUGUES, amb NIF G61146197, per un import de 15.500,00 
euros, amb càrrec a la partida del pressupost municipal en vigor 
33.33400.48009 (conveni amb Colla Tres Tombs d’Esplugues). 

SEGON.- Ratificar la vigència del conveni del col·laboració amb l’entitat COLLA 
DELS TRES TOMBS D’ESPLUGUES, NIF G61146197, per a l’any 2016 i 
atorgar a aquesta entitat la subvenció corresponent per import 15.500,00 euros, 
d’acord amb el següent desglossament: 

NOM ACTIVITAT IMPORT  
Reis, carrossa de carbó, carruatge reis 

15.500,00 € Festa dels Tres Tombs 
Festa Major, tartanes i ponis 
 
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.” 
 
 
ACORD NÚMERO VINT-I-TRES.- Proposta d'aprovació dels comptes 
justificatius presentats per l'entitat ESBART VILA D'ESPLUGUES en 
concepte de justificació de la subvenció atorgada per al desenvolupament 
de l'activitat "Acte de celebració 30è aniversari", 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 ESBART VILA D’ESPLUGUES 
el següent ajut econòmic pel desenvolupament de la següent activitat i en la 
data que així mateix s’indica: 
 
Data aprovació Activitat Import 
04/05/2015 Acte Celebració del 30è Aniversari 950,00 euros 
 
Vist que en data 18 de desembre de 2015, l’entitat ESBART VILA 
D’ESPLUGUES va presentar comptes justificatius relatius a la despesa 
executada pel desenvolupament de l’esmentada activitat 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 Jurídic 
administrativa de l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania i la Directora de Cultura. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat ESBART VILA 
D’ESPLUGUES (CIF: G60737764) en relació a la subvenció atorgada per 
aquest Ajuntament pel desenvolupament de l’activitat que a continuació 
s’esmenta, d’acord amb el següent quadre: 
 

Activitat/s – any 2015 Import 
atorgat 

Import 
Justificat 

Acte Celebració del 30è Aniversari 950,00 euros 2.470,00 euros 

 
ACORD NÚMERO VINT-I-QUATRE.- Proposta d'aprovació d'una subvenció 
a favor de l'entitat ESBART VILA D'ESPLUGUES en execució del conveni 
en vigor, any 2016. 

“La Junta de Govern Local va acordar en sessió del 22 de març del 2013 
l’aprovació del conveni de col·laboració amb l’entitat ESBART VILA 
D'ESPLUGUES, amb una vigència prevista pel període 2013-2016.  
 
En data 18 de desembre de 2015 l’entitat ha sol·licitat la subvenció 
corresponent a l’any 2016, acompanyada del programa d’activitats. 
 
D’acord amb el que estableix el text del conveni de col·laboració en la seva 
clàusula 3.1 i, pel que fa al present any 2016, “...l’aportació municipal, restarà 
condicionada suspensivament a l’aprovació anual i expressa per l’òrgan 
competent de l’ajuntament i a l’efectiva consignació pressupostària de la 
despesa”. 
 
Vist l’informe emès per la Directora de Cultura. 



Vist l’informe emès per la Unitat Jurídic - Administrativa de l’Acció Social i 
Ciutadania i la Intervenció Municipal. 

Vista la regulació del Reglament Municipal 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, any 2016, en 
execució del conveni de col·laboració amb l’entitat ESBART VILA 
D’ESPLUGUES (NIF: G-60.737.764), per un import de 8.035,00 euros, amb 
càrrec a la partida del pressupost municipal en vigor 33.33400.48010 (Conveni 
amb Esbart Vila d’Esplugues). 

SEGON.- Ratificar la vigència del conveni del col·laboració amb l’entitat 
ESBART VILA D’ESPLUGUES (NIF: G-60.737.764), per a l’any 2016 i atorgar 
a aquesta entitat la subvenció corresponent per import 8.035,00 euros, d’acord 
amb el següent desglossament: 

NOM ACTIVITAT IMPORT  
Gran Espectacle Musical la Llegenda de St. Jordi 

8.035,00 € Gran Ballada de Festa Major 
Programació anual 
 
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.” 
 
 
ACORD NÚMERO VINT-I-CINC.- Proposta relativa a la resolució de 
sol·licituds de tarifació social, curs 2015-2016, en concepte d'assistència 
de menors a les Escoles Bressol Municipals. 
 
D'ordre de la Presidència es proposa i així s'acorda, per unanimitat, que quedi 
sobre la taula per ampliar informació. 
 
 
ACORD NÚMERO VINT-I-SIS.- Proposta relativa a la resolució de 
sol·licituds d'ajuts econòmics, dins l'àmbit d'acció social, curs 2015-2016, 
en concepte de beques de menjador d'Escoles Bressol Municipals. 
 
D'ordre de la Presidència es proposa i així s'acorda, per unanimitat, que quedi 
sobre la taula per ampliar informació. 
 



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 
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 VINT-I-SIS.- Proposta d'aprovació d'una subvenció a 
favor de l'entitat ASSOCIACIÓ DE JUBILATS I PENSIONISTES ESPLAI EL 
GALL en execució del conveni en vigor, any 2016. 

“La Junta de Govern Local va acordar en sessió del 24 de maig del 2013 
l’aprovació del conveni de col·laboració amb l’entitat Associació de jubilats i 
pensionistes esplai El Gall , amb una vigència prevista pel període 2013-2016.  
 
En data 17 de març de 2016 aquesta entitat ha sol·licitat la subvenció 
corresponent a l’any 2016, acompanyada del programa d’activitats. 

D’acord amb el que estableix el text del conveni de col·laboració en la seva 
clàusula 3.1 i, pel que fa al present any 2016, “...l’aportació municipal, restarà 
condicionada suspensivament a l’aprovació anual i expressa per l’òrgan 
competent de l’Ajuntament i a l’efectiva consignació pressupostària de la 
despesa”. 
 
Vist l’informe emès per la Directora d’Acció Social. 

Vist l’informe emès per la Unitat Jurídic - Administrativa de l’Acció Social i 
Ciutadania i la Intervenció Municipal. 

Vista la regulació del Reglament Municipal 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, per a l’any 
2016, en execució del conveni de col·laboració en vigor, amb l’entitat 
ASSOCIACIÓ JUBILATS I PENSIONISTES ESPLAI EL GALL, amb NIF G-
60163102, per un import de 6.228 euros, amb càrrec a la partida del pressupost 
municipal en vigor 68.33700.48013 (Conveni amb Associació Jubilats i 
pensionistes Esplai El Gall), d’acord amb el següent desglossament: 

 
Nom activitat  Import 
Aportació municipal a conveni en vigor any 206 6.228,00 € 



 
SEGON.- Ratificar la vigència del conveni de col·laboració amb l’entitat 
ASSOCIACIÓ JUBILATS I PENSIONISTES ESPLAI EL GALL amb NIF G-
60163102, per a l’any 2016 i atorgar a aquesta entitat la subvenció 
corresponent per import de 6.228,00 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 dels presents acords, no ha manifestat 
expressament la renúncia.” 

 
ACORD NÚMERO VINT-I-VUIT.- Proposta d'ajudicació del contracte menor 
del servei de commissioning de l'edifici La Baronda de l'Ajuntament 
d'Esplugues de Llobregat. 

“Atès l’informe dels Serveis Tècnics Municipals, de data 17 de març de 2016, 
proposant la realització del servei de commissioning, de l’edifici La Baronda, 
consistent en la verificació de l’estat de conservació, manteniment i us del 
equipament i les seves instal·lacions de l’edifici Baronda de l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat, d’acord amb el plec de condicions tècniques 
redactat, i la seva contractació per contracte menor. 

Atès que en l’esmentat informe manifesten que han sol·licitat ofertes per a 
l’execució del servei esmentat a cinc empreses, segons consta a l’expedient, i 
han presentat oferta les empreses SGS TECNOS, S.A., per un import de 
16.230,00 €, IVA exclòs, MULTISERVEIS NDAVANT, S.L. per un import de 
11.608,52 €, IVA exclòs, i AUDINGINTRAESA, S.A., per un import de 
11.600,00 €, IVA exclos i que proposen adjudicar el servei de referència, a 
favor de l’empresa AUDINGINTRAESA, S.A., ja que es valora com a oferta 
més favorable per l’Ajuntament, pel preu net de 11.600,00 €, més l’IVA del 21% 
d’import 2.436,00 €, en total 14.036,00 €. 

Atesos articles 138.3 i 111 del Text refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, sobre 
possibilitat de contractar serveis, per contracte menor por raó de la quantia, la 
qual no excedeix de 18.000 €. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1.- Aprovar el plec de condicions tècniques, pel servei de servei de 
commissioning de l’edifici Baronda de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat.  
 
2.- Aprovar l’execució del servei esmentat mitjançant contracte menor, i 
adjudicar-lo a favor de l’empresa AUDINGINTRAESA, S.A. (CIF A-08646226), 
pel preu de 11.600,00 € més l’IVA del 21% de 2.436,00 €, en total 14.036,00 €, 
IVA inclòs, que l’haurà de portar a terme d’acord amb el plec aprovat i l’oferta 
presentada. 
 
3.- Aprovar la despesa corresponent per import de 14.036,00 €, IVA inclòs, amb 



càrrec a la partida pressupostària número 11-92005-22699 del Pressupost 
Municipal de 2016. 

4.- La supervisió del servei estarà a càrrec del Enginyer de Camins, canals i 
Ports, Director de Manteniment i Espai Públic Josep Mª González Lera i de 
l’Arquitecte Tècnica Ma.Falgàs Castellà Casals, Coordinadora Tècnica d’Espai 
Públic i Mobilitat.” 

 
ACORD NÚMERO VINT-I-NOU.- Proposta d’aprovació de nòmines 
complementàries dels mesos de febrer i març de 2016, d’un regidor.  

“Mitjançant acord plenari de data 16 de març de l’any en curs, es va donar 
compte del canvi de la retribució per dedicació parcial del regidor Marcos 
Sánchez Siles, amb efectes 22 de febrer de 2016. 

Tenint en compte que en les nòmines de febrer i març el senyor Sánchez Siles 
han estan calculades com a dietes per assistències i no s’ha pogut recollir la 
retribució per dedicació parcial reconegut per als portaveus de Grups 
Municipals, motiu pel que procedeix abonar-li les quantitats que corresponguin 
com a diferencial de les quantitats percebudes. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Aprovar i abonar el pagament de 450 i 844 euros bruts, corresponents a les 
nòmines complementàries dels mesos de febrer i març del regidor senyor 
Macos Sánchez Siles.” 

 

ACORD NÚMERO TRENTA.- Adhesió de la Junta de Govern Local de 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat a la Declaració de la Diputació de 
Barcelona sobre l’acollida de refugiats a Europa. 

“La Junta de Govern Local ha tingut coneixement de la Declaració de la 
Diputació de Barcelona sobre l’acollida de refugiats a Europa, i vol expressar, 
mitjançant el present acord, la seva plena adhesió al contingut de la mateixa, 
fen propis els seus pronunciaments. 
 
Per la qual cosa, s’aprova per unanimitat el següent: 
 
Únic: Expressar l’adhesió de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat a la Declaració de la Diputació de Barcelona sobre 
l’acollida de refugiats a Europa, que seguidament es transcriu: 
 
“DECLARACIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA SOBRE L’ACOLLIDA 
DE REFUGIATS A EUROPA  
 
La Diputació de Barcelona condemna tota violació del dret internacional 
humanitari, els drets humans i, en especial, els drets dels infants i exigeix la fi 
de la violència i el seu suport a la recerca d’una solució política al conflicte de 



Síria a través de converses de pau inclusives, sense condicions prèvies, i que 
respectin els drets i aspiracions de la població siriana, que culminin amb unes 
eleccions lliures i democràtiques. 
 
La Diputació de Barcelona, compromesa amb els valors universals de 
democràcia, justícia i llibertat, davant la gravetat de la situació que pateixen les 
persones que fugen dels conflictes armats, manifesta que l’acollida de 
persones refugiades constitueix un deure per a tots els països democràtics, tal i 
com recull la Convenció de Ginebra que, cal recordar, forma part de la nostra 
legalitat. 
 
Davant els preacords que es van assolir el passat 7 de març en la cimera entre 
la UE i Turquia i, que hauran de ser discutits en el Consell Europeu dels dies 17 
i 18 de març, La Diputació de Barcelona manifesta la seva preocupació pel fet 
que aquests puguin vulnerar greument la legislació que protegeix les persones 
refugiades, empitjorant la crisi humanitària que estan vivint, i sol·licita al Govern 
en funcions de l’Estat que bloquegi el preacord i posi per davant la protecció de 
les persones perseguides. 
 
La Diputació de Barcelona fa una crida a les institucions catalanes, espanyoles 
i europees a intensificar les actuacions concretes que millorin les condicions de 
vida en els camps d’acollida de persones refugiades i en les rutes de trànsit i a  
posar atenció especial als grups més vulnerables del conflicte, dones i 
minories, i entre ells infants, prioritzant la seva alimentació, educació i 
restabliment psicològic i facilitant la reunificació familiar. 
 
La Diputació de Barcelona declara que, de la mateixa manera que molts 
catalans i catalanes van trobar refugi quan fugien de la dictadura, avui 
Catalunya vol assumir la responsabilitat d’acollir persones refugiades d’acord 
amb la democràcia, els drets humans i un model de societat oberta i solidària. 
Per aquest motiu expressa la disponibilitat de col·laborar amb el reassentament 
i l’arribada directa de persones refugiades al nostre país, d’acord amb les lleis 
internacionals i l’Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats, i 
crida a tota la ciutadania i a totes les institucions a col·laborar en la seva 
acollida i integració mentre duri la seva estada a Catalunya.  
 
Finalment, la Diputació de Barcelona se suma a la proposta de baixar la 
bandera de la Unió Europea a mig pal. Aquesta acció tracta de visibilitzar la 
passivitat i inoperància de les institucions de la Unió Europea en la 
implementació d’una política comuna d’acollida als refugiats i conforme al 
sistema internacional i europeu de Drets Humans; així com la denúncia 
expressa a aquells Estats membres que a través d’accions unilaterals -i 
mitjançant el discurs del racisme i la xenofòbia- bloquegen qualsevol possibilitat 
d’acord.” 
 

I sense més assumptes a tractar, a les quinze hores i 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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