
 
 

JGL 17/2016 
 
 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 

SESSIÓ DECISÒRIA ORDINÀRIA DE 6 DE MAIG DE 2016 

 
A la Casa Consistorial d’Esplugues de Llobregat, a la sala de reunions, a les 
tretze hores i quaranta minuts del dia 6 de maig 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. 

 
 

TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 
ACORD NÚMERO U.- Proposta relativa a l’expedient de declaració de 
situació anòmala dels habitatges titularitat de Aliseda, S.A. 

“Per acord de la Junta de Govern Local de data 5 de febrer de 2016 es va 
incoar expedient de declaració de situació anòmala dels següents habitatges 
titularitat de l’entitat ALISEDA S.A.: 

- C/ SAN JORDI, 12 Esc. D, 2-1 
- C/ DOCTOR MANUEL RIERA, 109 Esc. A, 4-3 
- C/ SAN JORDI, 16 Esc. C, B-2 
- C/ SAN JORDI, 16 Esc. C, 4-1 
- C/ SAN JORDI, 12 Esc. D, 5-1 
- C/ DOCTOR MANUEL RIERA, 109 Esc. A, 5-1 
 
L’entitat ALISEDA, S.A. va presentar dos escrits d’al·legacions fora del termini 
atorgat en els quals manifestava el següent respecte aquests habitatges:  



- C/ SAN JORDI, 16 Esc. C, 4-1: Manifesta l’entitat que respecte aquest 
habitatge s’ha formalitzat la seva compraventa mitjançant escriptura pública 
davant notari. En canvi, la còpia de l’escriptura pública aportada és incompleta 
ni es troba compulsada.  

- C/ DOCTOR MANUEL RIERA, 109 Esc. A, 5-1: S’indica que sobre aquest 
habitatge existeix una reserva de compraventa en data 16 de novembre de 
2015. Adjunta còpia del document de la reserva, el contingut del qual obligada 
a la part compradora a formalitzar la compra en un termini de trenta dies des de 
la seva signatura.  

- C/ SAN JORDI, 16 Esc. C, B-2: S’indica que sobre aquest habitatge existeix 
una reserva de compraventa en data 21 de desembre de 2015. Adjunta còpia 
del document de la reserva, el contingut del qual obligada a la part compradora 
a formalitzar la compra en un termini de trenta dies des de la seva signatura  

- C/ SAN JORDI, 12 Esc. D, 2-1: Respecte aquest habitatge es limita a 
manifestar que el mateix es troba a la venta o lloguer mitjançant una empresa 
comercialitzadora. 
 
Atesos els articles 41 i següents de Llei 18/2007 pel dret a l’habitatge, 42.5 i 71 
de la Llei 30/1992 del règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

ÚNIC.- Requerir a l’entitat ALISEDA S.A. que, en el termini de deu dies hàbils, 
a comptar des del dia següent a la notificació de la present resolució, compleixi 
amb el següent respecte a cadascun d’aquests habitatges:  

- C/ SAN JORDI, 16 Esc. C, 4-1; aporti còpia compulsada íntegra de l’escriptura 
pública de compraventa de data 27 de gener de 2016 número de protocol 119 i 
davant la notaria Sra. María Dolores Giménez Arbona.  

- C/ DOCTOR MANUEL RIERA, 109 Esc. A, 5-1; acrediti que s’hagi formalitzat 
la compraventa en els termes previstos en el document de reserva aportat a 
l’expedient.  

- C/ SAN JORDI, 16 Esc. C, B-2; acrediti que s’hagi formalitzat la compraventa 
en els termes previstos en el document de reserva aportat a l’expedient.  

- C/ SAN JORDI, 12 Esc. D, 2-1, certifiqui el preu de l’oferta de venta d’aquest 
habitatge.” 
 
 
ACORD NÚMERO DOS.- Proposta relativa a l’expedient de declaració de 
situació anòmala de l’habitatge titularitat de Banco Bilbao Vizcaya S.A. 

“Per acord de la Junta de Govern Local de data 5 de febrer de 2016 es va 
incoar expedient de declaració de situació anòmala de l’habitatge de titularitat 



de l’entitat BANCO BILBAO VIZCAYA S.A. emplaçat al carrer Hortènsia núm. 
22 SOB 1r (ref. cadastral 4705131DF2840F0015TS) com a conseqüència de la 
seva desocupació permanent per un període superior de dos anys. 
Pel mateix acord es va atorgar un termini de 10 dies hàbils a aquesta entitat per 
a què manifestés les mesures de foment que havia pres per afavorir l’ocupació 
d’aquest habitatge i al·legués el que considerés oportú per a la defensa dels 
seus interessos. 

L’entitat BANCO BILBAO VIZCAYA S.A. va presentar escrit d’al·legacions fora 
del termini atorgat en el qual manifestava que l’habitatge objecte de l’expedient 
havia estat aportat al Fons Social d’Habitatge per a què pogués ser ocupat per 
qualsevol de les persones que compleixin el requisits del Conveni per a la 
creació d’un Fons Social d’Habitatge. 

En aquest sentit, fetes les consultes a la pròpia pàgina web del Fons Social 
d’Habitatge (www.fondosocialdeviviendas.es), en un primer moment sí que 
apareixia un habitatge al municipi d’Esplugues de Llobregat amb una superfície 
similar a l’habitatge objecte d’aquest procediment. Realitzada una segona 
comprovació a la mateixa pàgina web es constata que no sortia cap habitatge 
al nostre municipi. 

Atesos els articles 41 i següents de Llei 18/2007 pel dret a l’habitatge, 42.5 i 71 
de la Llei 30/1992 del règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú  

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

ÚNIC.- Requerir a l’entitat BANCO BILBAO VIZCAYA S.A. que acrediti, en el 
termini de deu dies hàbils, a comptar des del dia següent a la notificació de la 
present resolució, que l’habitatge emplaçat al carrer Hortènsia núm. 22 SOB 1r 
(ref. cadastral 4705131DF2840F0015TS) ha estat cedit al Fons Social 
d’Habitatge o que, en cas contrari, actualment el mateix habitatge ha estat 
ocupat per alguna de les persones que haguessin complit amb els el requisits 
del Conveni per a la creació d’un Fons Social d’Habitatge.” 

 
ACORD NÚMERO TRES.- Proposta relativa a l’expedient de declaració de 
situació anòmala dels habitatges titularitat de Sareb Sociedad Gestión de 
Activos. 

“Per acord de la Junta de Govern Local de data 5 de febrer de 2016 es va 
incoar expedient de declaració de situació anòmala dels següents habitatges 
titularitat de l’entitat SOCIEDAD DE GESTIÓN DE ACTIVOS PROCEDENTES 
DE LA REESTRUCTURACION BANCARIA, S.A. (SAREB): 

- C/ CEDRES, 28-10 1-1 
- Pl. JACINTO BENAVENTE, 4 3-3 
- C/ MOLI, 8 4-2 
- C/ PUBILLA CASES, 39 Esc. AT, 
4-2 

http://www.fondosocialdeviviendas.es/


 
L’entitat SAREB va presentar en data 26 de febrer de 2016 escrit d’al·legacions 
i amb posterioritat, en data 15 de març de 2016, recurs de reposició contra 
l’acord d’incoació de l’expedient de declaració de situació anòmala dels 
habitatges referits. 

En relació al recurs de reposició interposat no hauria de procedir la seva 
admissió. Tanmateix els seus fonaments es tindran com a al·legacions 
complementàries a les presentades en data 26 de febrer de 2016. Sense 
perjudici que el peu de recurs de la notificació de la incoació per acord de la 
Junta de Govern Local de data 5 de febrer de 2016 s’indicava expressament 
que era un acte administratiu definitiu en via administrativa contra el qual es 
podia interposar recurs de reposició, la qüestió de fons d’aquest acte d’incoació 
en cap cas pot considerar-se com d’acte definitiu en via, sinó que presenta la 
naturalesa jurídica pròpia d’un acte de tràmit, no qualificat, d’incoació d’un 
expedient administratiu contradictori. Així es tracte d’una errada en la indicació 
dels recursos procedents de la notificació. 

Prenent en consideració les al·legacions contingudes en els dos escrits 
presentats, l’entitat SAREB manifesta el següent sobre els habitatges referits:  

- C/ CEDRES, 28-10 1-1; L’entitat manifesta que aquest habitatge va patir un 
intent d’ocupació il·legítima i que actualment es troba en fase de 
comercialització per a la seva ocupació.  

- Pl. JACINTO BENAVENTE, 4 3-3; Respecte a aquest habitatge es manifesta 
que va ser objecte d’ocupació il·legítima durant un període de l’any 2015, la 
qual cosa interrompre el termini de dos anys necessaris per declarar la situació 
anòmala. Tanmateix, el document que pretén utilitzar com a prova d’aquesta 
ocupació il·legítima, una denúncia davant els Mossos d’Esquadra) es recull 
literalment “intento de ocupación, el día 2 de junio de 2015”. Per tant, existeix 
una contradicció dels fets, entre els manifestats a la pròpia denúncia 
presentada i els que recull les al·legacions presentades en aquest expedient.  

- C/ MOLI, 8 4-2; En una primera al·legació, l’entitat indica que aquest habitatge 
havia estat objecte d’un contracte d’arrendament durant algun període en els 
darrers dos anys. Posteriorment manifesta que aquest habitatge ha estat cedit 
a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya mitjançant conveni de data 14 de juliol 
de 2015, amb l’entrega de les claus a l’administració autonòmica amb data 22 
de desembre de 2014. Novament, la pròpia entitat SAREB es contradiu 
respecte a l’estat d’ocupació d’un habitatge de la seva titularitat.  

- C/ PUBILLA CASES, 39 Esc. AT, 4-2; S’acompanya denúncia presentada 
davant els Mossos d’Esquadra de dia 17 de febrer de 2016 sobre l’ocupació 
il·legítima d’aquest.  

Atesos els articles 41 i següents de Llei 18/2007 pel dret a l’habitatge, 42.5 i 71 
de la Llei 30/1992 del règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú 



La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Inadmetre el recurs de reposició presentat en oficina de correos el 
dia 15 de març de 2016 i entrada al registre municipal el dia 17 de març de 
2016 i número 4.891 contra l’acord de la Junta de Govern Local de dia 5 de 
febrer de 2016 pel qual es va incoar expedient de declaració de situació 
anòmala d’uns habitatges, com a conseqüència que l’acte impugnat és un acte 
de tràmit, no qualificat, encara que per error es va indicar a la notificació que es 
tractava d’un acte definitiu en via administrativa i susceptible de presentar-hi 
recurs de reposició. Tot i així, els fonaments previstos en aquest recurs es 
tindran com al·legacions complementàries a les presentades en data 26 de 
febrer de 2016, les quals seran resoltes a posteriori. Per la cosa es torna a 
posar de manifest i en coneixement a les persones interessades aquest 
procediment, en els termes de l’article 84 de la Llei 30/1992, per a què puguin 
formular les al·legacions i aportar els documents que estimin procedents en el 
en el termini de deu dies hàbils, a comptar des del dia següent a la notificació 
del present acte administratiu. 

SEGON.-Requerir a l’entitat SOCIEDAD DE GESTIÓN DE ACTIVOS 
PROCEDENTES DE LA REESTRUCTURACION BANCARIA, S.A. que, en el 
termini de deu dies hàbils, a comptar des del dia següent a la notificació de la 
present resolució, compleixi amb el següent respecte a cadascun d’aquests 
habitatges:  

- C/ CEDRES, 28-10 1-1; acrediti l’intent d’ocupació il·legítima d’aquest 
habitatge i les mesures adoptades per evitar-ho, tal i com ha manifestat en els 
seus escrits d’al·legacions.  

- Pl. JACINTO BENAVENTE, 4 3-3; acrediti i concreti documentalment, si es va 
materialitzar l’ocupació efectiva d’aquest habitatge atesa la contradicció 
existents en les seves manifestacions.  

- C/ MOLI, 8 4-2; acrediti documentalment l’arrendament d’aquest habitatge i la 
posterior cessió a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.” 

 

ACORD NÚMERO QUATRE.- Proposta relativa a la pròrroga del contracte 
derivat de l’acord marc entre el Consorci LOCALRET i la Diputació de 
Barcelona per a la contractació centralitzada de serveis de 
telecomunicacions de veu, telefonia mòbil i tràfic de dades. 

“La Junta de Govern Local de data 31 de maig de 2013 va aprovar l’adhesió de 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat al conveni de col·laboració subscrit el 27 
de febrer de 2013 entre el Consorci LOCALRET i la Diputació de Barcelona per 
a la contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions de veu, 
telefonia mòbil i tràfic de dades. 

El contracte es va adjudicar al seu dia i els contractes es troben actualment 
adjudicats de la següent forma: 



 
Lot Concepte Adjudicatari lnici Final 
1 Telefonia fixa Vodafone 23/7/2014 22/7/2016 
2 Telefonia móbil Telefónica  Móviles 22/5/2014 21/5/2016 
3 Internet i dades Telefónica 

 
En data 18 de març de 2016, el Consorci Localret i la Diputació de Barcelona 
informen per escrit de la intenció de prorrogar durant dos anys mes els actuals 
contractes derivats de l’acord marc. 
 
Per Decret de la Presidència de Localret núm. 2/2016 de 22 de gener de 2016 
s’acorda iniciar els tràmits administratiu adients i amb caràcter previ per tal de 
dur a terme la PRORROGA del contracte administratiu, l’adjudicació del qual es 
va realitzar de forma centralitzada i agregada, anomenat “Serveis de 
telecomunicacions (veu, mòbil i dades) per a la Diputació de Barcelona, 
els seus organisme, els municipis, consells comarcals i ens locals de la 
demarcació de Barcelona” per un període de dos anys més al vigent fins ara 
que finalitza el proper 22 de juliol de 2016 pel LOT 1 i el 21 de maig de 2016 
pels LOTS 2 i 3, realitzant les gestions oportunes amb tots i cadascun dels ens 
locals que en són beneficiaris per tal de concretar aquells que estiguin 
interessats en continuar, la qual cosa permetrà saber també l’import del 
pressupost total màxim d’aquesta prorroga, tot i que l’estimació del volum del 
serveis i consums sigui la mateixa que es va fixar pel període inicial. 
 
Ates l’informe dels Serveis tècnics municipals de data 25 d’abril del que resulta 
que es considera molt convenient per l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat la 
prorroga dels 3 lots del contracte que proposa Localret i la Diputació de 
Barcelona. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
Primer. L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat manifesta la seva conformitat a 
que el Consorci LOCALRET aprovi una pròrroga per dos anys més al període 
inicial, amb les mateixes condicions econòmiques que han regit fins ara en el 
contracte derivat anomenat “Serveis de telecomunicacions (veu, mòbil i dades) 
per a la Diputació de Barcelona, els seus organismes, els municipis, consells 
comarcals i ens locals de la demarcació de Barcelona” i, més concretament, en 
els LOTS següents: 
 
Lot 1. Serveis de Comunicacions de veu fixa. 
Lot 2. Serveis de Comunicacions mòbils de veu i dades. 
Lot 3. Serveis de dades i accés a Internet. 
 
Segon. Assumir el compromís de garantir la consignació pressupostària 
suficient per tal de poder aprovar les obligacions reconegudes que es generin 
per la prestació d’aquest servei durant els dos anys de vigència d’aquesta 
pròrroga, sense perjudici de l’import o cost que inicialment s’hagi assignat per 
aquesta i, per tant, alliberant al Consorci LOCALRET de qualsevol 
responsabilitat.”  
 



ACORD NÚMERO CINC.- Proposta de sol•licitud de subvencions dins el 
Programa d’Actuacions Municipals de Millora Urbana de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona. 
 
“El Consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, en sessió de data 
8 de maig de 2012, va aprovar el Pla d’Inversions Metropolità 2012-2015, el 
qual inclou el Programa d’Actuacions Municipals de Millora Urbana pel període 
esmentat, amb una assignació total per aquest municipi de 3.154.710,72 €, que 
suposa una assignació de 788.677,68 €, per any. 
 
Aquesta assignació total va ser acceptada per acord de la Junta de Govern 
Local de data 20 de setembre de 2012. 
 
Atès que a més de les actuacions ja sol·licitades es considera convenient 
sol·licitar dins el Programa d’Actuacions Municipals de Millora Urbana, anualitat 
2014, la inclusió de les obres de reforma i millora de l’accessibilitat del carrer 
Eduard Toldrà, adjudicades per Decret de l’Alcaldia número 1995 de data 16 
d’agost de 2013, per un import total de 505.780,00 €, IVA inclòs, amb una 
subvenció de 3.994,21€, IVA inclòs; i per a la anualitat de 2014, dins el mateix 
Programa, les obres de diverses actuacions de millora de barris, per un import 
total de 104.213,95€, IVA inclòs, amb una subvenció de 100.000,00€, 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 extraordinària de 15 de juliol de 
2015. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
1.- Sol·licitar a l'Àrea Metropolitana de Barcelona la inclusió definitiva al 
Programa d’Actuacions Municipals de Millora Urbana, de les següents 
actuacions amb les subvencions i per a les anualitats que s’especifiquen: 
 
Anualitat de 2014.- 
 
- Obres de reforma i millora de l’accessibilitat del carrer Eduard Toldrà, amb 
una subvenció de 3.994,21€, IVA inclòs. 
 
Anualitat de 2015.- 
 
- Obres de diverses actuacions de millora de barris, amb una subvenció de 
100.000,00€, IVA inclòs. 
 
2.- Aprovar les fitxes corresponents i trametre-les amb la sol·licitud a l'Àrea 
Metropolitana de Barcelona.” 
 
 
 
 



ACORD NÚMERO SIS.- Proposta per prendre en consideració l’informe 
emès per la Direcció General de Prevenció i Extinció d’Incendis i 
Salvaments en relació a l’activitat de centre veterinari que desenvolupa 
l’empresa Provitas Veterinària,S.L.P., al local ubicat al carrer Laureà Miró, 
núm. 266. (Exp. T120-2016-43). 
 
“La senyora Ana Munilla Muñoz, en representació de PROVITAS 
VETERINARIA, S.L.P., va aportar la documentació tècnica oportuna per 
sol·licitar informe de prevenció d’incendis municipal com a pas previ a la 
sol·licitud del corresponent títol acreditatiu per desenvolupar l’activitat de centre 
veterinari, al local ubicat al carrer Laureà Miró, núm. 266, d’aquesta població. 
(Exp. T120-2016-00043). 
 
Atès l’informe favorable emès pels Serveis Tècnics Municipals obrant a 
l’expedient el qual es transcriu:  

(...)  

c) Examinada la documentació presentada, aquesta es considera suficient i 
ajustada a la normativa, i s’emet informe favorable, en allò que es refereix al 
compliment de la normativa sobre protecció i prevenció contra incendis, sense 
condicions addicionals. Cal indicar que el titular és responsable d’executar i 
mantenir les mesures de seguretat previstes a la documentació tècnica, 
establertes per la reglamentació d’aplicació.  

d) En base al punt anterior, i pel fet de ser emès informe favorable, procedeix 
continuar la tramitació de l’expedient i del seu títol acreditatiu, per la qual cosa 
cal que la Junta de Govern aprovi l’informe esmentat de prevenció i protecció 
contra incendis i, posteriorment, cal que el titular procedeixi a presentar la 
documentació escaient per continuar el tràmit, en aquest cas com a activitat 
sotmesa al règim de Comunicació Prèvia, Annex III.  

e) Com a complement de tot allò anterior, cal considerar que la proposta 
presentada no compleix la normativa sobre supressió de barreres 
arquitectòniques, en allò que fa referència a l’accés, així com que cal disposar 
de servei higiènic adaptat. Tanmateix, aquests aspectes es valoraran amb la 
sol·licitud de llicència d’obres i la proposta per tramitar el títol acreditatiu per 
exercir l’activitat. 

(...)  

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.- Prendre en consideració l’informe favorable en matèria de prevenció i 
protecció contra incendis que els Serveis Tècnics Municipals han emès en data 



28/04/2016, amb relació a l’activitat de centre veterinari, al local ubicat al 
carrer Laureà Miró, núm. 266, d’aquesta població. (Exp. T120-2016-00043). 

2n.- Advertir a PROVITAS VETERINARIA, S.L.P., que ha d’executar i mantenir 
les mesures de seguretat previstes a la documentació tècnica, establertes per 
la reglamentació d’aplicació. 

3r.- Requerir a PROVITAS VETERINARIA, S.L.P., que procedeixi a presentar 
la documentació escaient, com a activitat sotmesa al règim de Comunicació 
Prèvia, Annex III, incorporant a la mateixa les justificacions necessàries amb 
relació al compliment de la normativa de supressió de barreres 
arquitectòniques i accessibilitat. 

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 300,00 euros, 
(càrrec-valor 1156673-180440) que serà notificada per l’ Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona.” 

 
ACORD NÚMERO SET.- Proposta per considerar com a suficient la 
documentació presentada per ORANGE ESPAGNE, S.A.U., en la qual 
efectua el tràmit de comunicació de la modificació per canvis no 
substancials de l’activitat d’estació base de telefonia mòbil, a la 
infraestructura existent al carrer Esmaragda, núm. 19-21, d’aquesta 
població, (Exp. T120-2014-00069), així com per donar l’assabentat al canvi 
de denominació social de l’entitat (abans FRANCE TELECOM ESPAÑA, 
S.A.U.) i per arxivar l’anterior expedient (número 108/06). 

“El senyor Josep Maria Rabes Cabus, en representació d’ ORANGE 
ESPAGNE, S.A.U., va aportar la documentació tècnica oportuna per comunicar 
el canvi de denominació social de la societat titular i la modificació per canvis 
no substancials del títol acreditatiu per desenvolupar l’activitat d’ estació base 
de telefonia mòbil, a la infraestructura existent al carrer Esmaragda, núm. 19-
21, d’aquesta població. (Exp. T120-2014-00069). 

Atès que es tracta d’una activitat actualment sotmesa al règim de comunicació 
a causa dels recents canvis normatius per tal de minimitzar la càrrega 
administrativa necessària per a la implantació d’aquestes activitats, 
considerades d’interès general per a la ciutadania. 

Atès l’informe emès pels Serveis Tècnics Municipals obrant a l’expedient, del 
qual resulta:  

- Que la documentació presentada per la titularitat es considera que és suficient 
i que s’ajusta a allò requerit per la normativa d’aplicació per al règim d’activitats 
subjectes a control ambiental.  

- Que es destaca que, entre la documentació presentada, hi ha: el projecte 
tècnic de la instal·lació, el certificat final d’instal·lacions del muntatge i l’informe 



tècnic amb mesures reals dels nivells d’emissió de les antenes, tot això amb 
resultat favorable.  

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.- Considerar com a suficient la documentació que consta a l’expedient 
presentada per ORANGE ESPAGNE, S.A.U., en la qual efectua el tràmit de 
comunicació de la modificació per canvis no substancials de l’activitat d’ 
estació base de telefonia mòbil, a la infraestructura existent al carrer 
Esmaragda, núm. 19-21, d’aquesta població. (Exp. T120-2014-00069). 

2n.- Donar-se per assabentat del canvi de denominació social de l’entitat 
FRANCE TELECOM ESPAÑA, S.A.U., acordat en data 23 de gener de 2014 
per l’accionista únic de la mateixa en l’exercici de les competències de la Junta 
General que li confereix la llei, que a partir de l’esmentada data es denominarà 
ORANGE ESPAGNE, S.A.U., que serà la nova titularitat del títol acreditatiu per 
desenvolupar l'activitat d’ estació base de telefonia mòbil, a la infraestructura 
existent al carrer Esmaragda, núm. 19-21. 

3r.- Advertir expressament a ORANGE ESPAGNE, S.A.U., que conforme a la 
Llei General Tributària vigent, queda obligada al pagament a aquest Municipi 
de les deutes i responsabilitats tributàries derivades de l’exercici de l’activitat de 
la què passa a ser titular i que poden estar pendents de pagament a nom del 
transmitent. 
 
4t.-Comunicar a ORANGE ESPAGNE, S.A.U., que pot continuar l’exercici de 
l’activitat d’ estació base de telefonia mòbil, a la infraestructura existent al 
carrer Esmaragda, núm. 19-21, 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. 

5è.- 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. 
 
6è.- 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 255,00 euros, 



(càrrec-valor 1156673-180373) que serà notificada per l’ Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona. 

7è.- Procedir a arxivar l’expedient número 108/06, anterior a l’expedient T120-
2014-00069, que quedarà com antecedent d’ aquest darrer.” 

 
ACORD NÚMERO VUIT.- Proposta per considerar com a suficient la 
documentació presentada per ORANGE ESPAGNE, S.A.U., en la qual 
efectua el tràmit de comunicació de la modificació per canvis no 
substancials de l’activitat d’estació base de telefonia mòbil, a la 
infraestructura existent a l’avinguda de Cornellà, núm. 132, d’aquesta 
població. (Exp. T120-2014-00070), així com per donar l’assabentat al canvi 
de denominació social de l’entitat (abans FRANCE TELECOM ESPAÑA, 
S.A.U.) i per arxivar l’anterior expedient (número 77/07). 

“El senyor Josep Maria Rabes Cabus, en representació d’ ORANGE 
ESPAGNE, S.A.U., va aportar la documentació tècnica oportuna per comunicar 
el canvi de denominació social de la societat titular i la modificació per canvis 
no substancials del títol acreditatiu per desenvolupar l’activitat d’ estació base 
de telefonia mòbil, a la infraestructura existent a l’avinguda de Cornellà, núm. 
132, d’aquesta població. (Exp. T120-2014-00070). 

Atès que es tracta d’una activitat actualment sotmesa al règim de comunicació 
a causa dels recents canvis normatius per tal de minimitzar la càrrega 
administrativa necessària per a la implantació d’aquestes activitats, 
considerades d’interès general per a la ciutadania. 

Atès l’informe emès pels Serveis Tècnics Municipals obrant a l’expedient, del 
qual resulta:  

- Que la documentació presentada per la titularitat es considera que és suficient 
i que s’ajusta a allò requerit per la normativa d’aplicació per al règim d’activitats 
subjectes a control ambiental.  

- Que es destaca que, entre la documentació presentada, hi ha: el projecte 
tècnic de la instal·lació, el certificat final d’instal·lacions del muntatge i l’informe 
tècnic amb mesures reals dels nivells d’emissió de les antenes, tot això amb 
resultat favorable.  

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 ORANGE ESPAGNE, S.A.U., en la qual efectua el tràmit de 
comunicació de la modificació per canvis no substancials de l’activitat d’ 



estació base de telefonia mòbil, a la infraestructura existent a l’avinguda de 
Cornellà, núm. 132, d’aquesta població. (Exp. T120-2014-00070). 

2n.- Donar-se per assabentat del canvi de denominació social de l’entitat 
FRANCE TELECOM ESPAÑA, S.A.U, acordat en data 23 de gener de 2014 
per l’accionista únic de la mateixa en l’exercici de les competències de la Junta 
General que li confereix la llei, que a partir de l’esmentada data es denominarà 
ORANGE ESPAGNE, S.A.U., que serà la nova titularitat del títol acreditatiu per 
desenvolupar l'activitat d’ estació base de telefonia mòbil, a la infraestructura 
existent a l’avinguda de Cornellà, núm. 132. 

3r.- Advertir expressament a ORANGE ESPAGNE, S.A.U., que conforme a la 
Llei General Tributària vigent, queda obligada al pagament a aquest Municipi 
de les deutes i responsabilitats tributàries derivades de l’exercici de l’activitat de 
la que passa a ser titular i que poden estar pendents de pagament a nom del 
transmitent. 
 
4t.-Comunicar a ORANGE ESPAGNE, S.A.U., que pot continuar l’exercici de 
l’activitat d’ estació base de telefonia mòbil, a la infraestructura existent a 
l’avinguda de Cornellà, núm. 132, 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. 

5è.- 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. 
 
6è.- 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 255,00 euros, 
(càrrec-valor 1156673-180386) que serà notificada per l’ Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona. 

7è.- Procedir a arxivar l’expedient número 77/07, anterior a l’expedient T120-
2014-00070, que quedarà com antecedent d’ aquest darrer.” 

 

ACORD NÚMERO NOU.- Proposta per considerar com a suficient la 
documentació presentada per ORANGE ESPAGNE, S.A.U., en la qual 
efectua el tràmit de comunicació de la modificació per canvis no 
substancials de l’activitat d’estació base de telefonia mòbil, a la 
infraestructura existent a l’avinguda de Cornellà, núm. 30, d’aquesta 
població. (Exp. T120-2014-00071), així com per donar l’assabentat al canvi 



de denominació social de l’entitat (abans FRANCE TELECOM ESPAÑA, 
S.A.U.) i per arxivar els anteriors expedients (número T076-2012-00002 i 
T076-2012-00006). 
 
“El senyor Josep Maria Rabes Cabus, en representació d’ ORANGE 
ESPAGNE, S.A.U., va aportar la documentació tècnica oportuna per comunicar 
el canvi de denominació social de la societat titular i la modificació per canvis 
no substancials del títol acreditatiu per desenvolupar l’activitat d’ estació base 
de telefonia mòbil, a la infraestructura existent a l’avinguda de Cornellà, núm. 
30, d’aquesta població. (Exp. T120-2014-00071). 

Atès que es tracta d’una activitat actualment sotmesa al règim de comunicació 
a causa dels recents canvis normatius per tal de minimitzar la càrrega 
administrativa necessària per a la implantació d’aquestes activitats, 
considerades d’interès general per a la ciutadania. 

Atès l’informe emès pels Serveis Tècnics Municipals obrant a l’expedient, del 
qual resulta:  

- Que la documentació presentada per la titularitat es considera que és suficient 
i que s’ajusta a allò requerit per la normativa d’aplicació per al règim d’activitats 
subjectes a control ambiental.  

- Que es destaca que, entre la documentació presentada, hi ha: el projecte 
tècnic de la instal·lació, el certificat final d’instal·lacions del muntatge i l’informe 
tècnic amb mesures reals dels nivells d’emissió de les antenes, tot això amb 
resultat favorable.  

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 ORANGE ESPAGNE, S.A.U., en la qual efectua el tràmit de 
comunicació de la modificació per canvis no substancials de l’activitat d’ 
estació base de telefonia mòbil, a la infraestructura existent a l’avinguda de 
Cornellà, núm. 30, d’aquesta població. (Exp. T120-2014-00071). 

2n.- Donar-se per assabentat del canvi de denominació social de l’entitat 
FRANCE TELECOM ESPAÑA, S.A.U., acordat en data 23 de gener de 2014 
per l’accionista únic de la mateixa en l’exercici de les competències de la Junta 
General que li confereix la llei, que a partir de l’esmentada data es denominarà 
ORANGE ESPAGNE, S.A.U., que serà la nova titularitat del títol acreditatiu per 
desenvolupar l'activitat d’ estació base de telefonia mòbil, a la infraestructura 
existent a l’avinguda de Cornellà, núm. 30. 



3r.- Advertir expressament a ORANGE ESPAGNE, S.A.U., que conforme a la 
Llei General Tributària vigent, queda obligada al pagament a aquest Municipi 
de les deutes i responsabilitats tributàries derivades de l’exercici de l’activitat de 
la què passa a ser titular i que poden estar pendents de pagament a nom del 
transmitent. 
 
4t.-Comunicar a ORANGE ESPAGNE, S.A.U., que pot continuar l’exercici de 
l’activitat d’ estació base de telefonia mòbil, a la infraestructura existent a 
l’avinguda de Cornellà, núm. 30, 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. 

5è.- 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. 
 
6è.- 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 255,00 euros, 
(càrrec-valor 1156673-180359) que serà notificada per l’ Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona. 

7è.- Procedir a arxivar els expedients números T076-2012-00002 i T076-2012-
00006, anteriors a l’expedient T120-2014-00071, que quedaran com 
antecedents d’ aquest darrer.” 

 
ACORD NÚMERO DEU.- Proposta per ordenar a 4 A BERLÍN, S.C.P., el 
tancament de la terrassa ubicada al jardí Rosa Luxemburg, davant de 
l’establiment de l’activitat de bar- cafeteria que es desenvolupa al carrer 
Rafael de Casanovas, núm. 1, local 41 per no disposar d’autorització 
municipal per disposar de la mateixa. (Exp. 29/89). 

D'ordre de la Presidència es proposa i així s'acorda, per unanimitat, que quedi 
sobre la taula per ampliar informació. 

 
ACORD NÚMERO ONZE.- Proposta per ordenar a LA CUADRA PIZZA, S.L., 
el cessament de immediat de l’exercici de l’activitat de pizzeria (comerç al 
detall i expedició o lliurament a domicili) que es desenvolupa al local 
ubicat al carrer Mestre Joaquim Rosal, núm.26. per no disposar de les 
condicions sanitàries generals obligatòries ni de l’acte de posada en 
funcionament favorable. (Exp.T120-2010-126). 



“Arran d’una queixa formulada amb relació a l’activitat de pizzeria (comerç al 
detall i expedició i lliurament a domicili), que es desenvolupa al carrer 
Mestre Joaquim Rosal, núm. 26, d’aquesta població, els Serveis Tècnics 
Municipals van practicar en data 7/04/2016 inspecció al local abans esmentat 
amb l’objectiu de comprovar els fets denunciats (vessaments d’olis al desguàs 
del clavegueram). (Exp. T120-2010-00126). 

Posteriorment, en data 11/04/2016 els Serveis Tècnics Municipals van emetre 
informe del qual resulta: 

- Que durant la inspecció es va comprovar que, a causa d’una avaria, el local 
no disposa de desguàs intern ni tampoc es pot utilitzar el seu servei higiènic. 
Així mateix, l’encarregat va confirmar que recollien l’aigua bruta resultant de la 
neteja dels estris i safates i l’abocaven al desguàs del clavegueram.  
 
- Que es va detectar també una manca general de condicions sanitàries. 

- Que, a més a més, l’activitat no disposa de l’ acta de posada en servei 
favorable i que tampoc ha presentat el certificat final d’instal·lacions ni la 
documentació requerida a la llicència atorgada en el seu dia. 

- Que pels motius esmentats en els punts anteriors cal ordenar el cessament de 
l’activitat fins l’esmena de les deficiències detectades, la presentació de la 
documentació corresponent i l’obtenció de l’ acta de posada en servei 
favorable.  
 
En data 18/04/2016 es va posar de manifest a la titularitat l’informe indicat, a 
l’objecte de poder formular les al·legacions oportunes en el termini de deu dies 
hàbils i, fent ús d’aquest dret, el senyor David Lorente Urpí, en representació de 
LA CUADRA PIZZA, S.L., presenta en data 21/04/2016 la instància amb 
número de registre 2016-6850 en la qual manifesta en essència que 
desconeixen que mancava aportar la documentació per finalitzar el tràmit del 
títol acreditatiu, que els vessaments varen ser puntuals i han cessat i que 
desitgen finalitzar la tramitació, motiu pel qual sol·liciten una pròrroga per 
preparar la documentació. També sol·liciten l’arxiu de la denúncia. 

Atès l’informe emès en data 27/04/2016 pels Serveis Tècnics Municipals per 
donar resposta a les al·legacions formulades i del qual resulta: 

- Que es pot concedir una pròrroga de 15 dies sense caducar l’expedient, però, 
ja que no es disposa de la certificació final ni de l’acta de posada en servei, i 
tenint en compte que fins i tot amb el tràmit actual (règim de comunicació 
prèvia) s’exigeix que per l’exercici de l’activitat cal disposar de totes les 
condicions i compliment de la normativa i cal haver presentat tota la 
documentació preceptiva, l’activitat ha de cessar en el seu exercici fins no 
disposar de les condicions esmentades i haver presentat tota la documentació.  
 
- Que, atesa, a més a més, la situació actual de l’establiment, pel fet de no 
disposar de desguàs interior, de tenir inutilitzat el servei higiènic propi i de les 



deficients condicions sanitàries generals, es reitera que cal ordenar el 
cessament immediat de l’activitat. 

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.- Desestimar les al·legacions presentades per LA CUADRA PIZZA, S.L., i 
ordenar el cessament de l’activitat de pizzeria (comerç al detall i expedició i 
lliurament a domicili) que es desenvolupa al carrer Mestre Joaquim Rosal, 
núm. 26, d’aquesta població (Exp. T120-2010-00126), en el termini de 48 
HORES, comptades a partir de la recepció de la present notificació per les 
deficiències sanitàries detectades i per no disposar de l’acta de posada en 
servei favorable. 

2n.- Advertir a LA CUADRA PIZZA, S.L. que en cas d’incompliment del punt 
anterior en el termini fixat, els Serveis Tècnics Municipals, assistits per agents 
de la Policia Local, procediran a precintar tots aquells elements necessaris per 
impedir el desenvolupament de l’activitat. 

3r.- Requerir a LA CUADRA PIZZA, S.L. que realitzi les actuacions necessàries 
per restablir les condicions sanitàries i reparar el desguàs. Caldrà acreditar de 
manera fefaent que les esmentades deficiències han estat esmenades. 

4t.- Requerir a LA CUADRA PIZZA, S.L., que un cop esmenades les 
deficiències presenti el certificat final d’instal·lacions i la documentació indicada 
a la llicència tal i com consta a la mateixa. 

5è.- Atorgar a LA CUADRA PIZZA, S.L. un termini de 15 dies hàbils comptats 
des de l’endemà de la recepció de la present notificació per a la presentació de 
la documentació esmentada amb l’advertència que, cas contrari, es procedirà a 
la caducitat de l’expedient. La implantació de l’activitat requerirà la presentació 
de nova documentació i l’abonament de noves taxes si és que es desitja 
continuar amb el seu exercici. 

6è.- Advertir a LA CUADRA PIZZA, S.L. que el cessament s’ha de mantenir 
mentre no s’obtingui la conformitat municipal i la corresponent acta de posada 
en servei favorable. 

7è.- Advertir a LA CUADRA PIZZA, S.L. que l’incompliment del cessament 
voluntari pot comportar també la imposició de les sancions que s’estimin 
convenients, sense perjudici del precinte esmentat.” 

 
 



ACORD NÚMERO DOTZE.- Proposta de concessió de llicència a Virginia 
Sánchez Casellas per executar obres de construcció d’una piscina a l’aire 
lliure a la finca del carrer Josep Miquel Quintana, núm. 77-79, d'aquesta 
població. (Expedient T032-2016-18). 

“La senyora Virginia Sánchez Casellas sol·licita llicència per executar obres 
de construcció d’una piscina a pati privat la finca situada al carrer Josep Miquel 
Quintana núm. 77-79, baixos, (referència cadastral 3506903DF2830F0001QB) 
segons projecte tècnic aportat. (Expedient T032-2016-18). 

Atès l’informe emès pels Serveis Tècnics Municipals del que resulta que el 
projecte presentat contempla bàsicament la construcció, a l’espai lliure 
d’edificació d’un edifici plurifamiliar entre mitgeres, d’una piscina a l’aire lliure, 
de 6,30 x 2,30 m. amb escala, i fondària variable amb 1,15 m. i 1,38 m. de 
profunditat mínima i màxima respectivament. 

Atesos l’article 187 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, 234 del Reglament 
de l’esmentada llei, 79 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals 
i 24 de les Ordenances metropolitanes d'edificació. 

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 Virginia Sánchez Casellas llicència per a la construcció d’una 
piscina a l’aire lliure a l’espai lliure d’edificació dels edificis plurifamiliars entre 
mitgeres situats al carrer Josep Miquel Quintana, núm. 77 i 79, segons projecte 
tècnic aportat, amb un termini d’execució d’un any per a l’inici de les obres i tres 
per a la finalització de les mateixes. 

2.- Condicionar aquesta llicència al compliment dels següents requisits: 

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

2.1.1. Mantenir el dipòsit a la Tresoreria municipal en metàl·lic o aval bancari 
solidari per import de 1.800 euros en concepte de fiança per garantir en 
compliment de l'article 16 de les OME, com a garantia per a la reparació o 
indemnització dels danys que puguin causar-se en els elements del sòl, subsòl 
i vol de la via pública, que es va imposar com a condició 2.1.2 en l’acord de 
concessió de llicència per la reforma interior i ampliació de dos locals 
independents situats als números 77 i 79 del carrer Josep Miquel Quintana i la 
seva agrupació per constituir un únic habitatge. (Exp. T032-2015-40). 

2.1.2. Constituir dipòsit a la Tresoreria Municipal en metàl·lic o aval bancari 
solidari d'import 150 euros, en concepte de fiança per garantir la bona gestió 
dels residus corresponents a excavació i residus procedents del procés 
constructiu, de conformitat amb el que es disposa en el decret 201/1994 de 



data 26 de juliol, regulador dels enderrocs i residus de la construcció, modificat 
per Decret 161/2001 de 12 de juny (GOGC núm. 3414 de 21/06/01). 

El sol·licitant de la llicència d’obres ha d’acreditar, davant de l’Ajuntament, 
haver signat amb un gestor autoritzat un document d’acceptació que garanteixi 
el correcte destí dels residus separats per grups. En aquest document ha de 
constar el codi del gestor i el domicili de la obra.(art. 5-2ª del Decret 
201/1994”Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció”. 
 
El gestor està obligat al compliment d’allò disposat a l‘article 6 de l’esmentat 
Decret. 
 
2.1.3. Aportar nomenament de contractista. 

2.1.4. Aportar projecte executiu visat i resta de documentació complementària 
exigible. 
 
2.1.5. 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 de Serveis Econòmics, plaça Santa Magdalena 
núm. 24, abonant la quantitat de 48,40 €. 

2.1.6. Que un cop executades les obres, ha de comunicar les modificacions 
que pateixi la finca a la Gerència Territorial del Cadastre, c/ Travessera de 
Gràcia núm.58 2a planta de Barcelona, per ajustar les dades a la realitat (Mod. 
902). 
 
2.1.7. Aportar certificat final de les obres executades. 

3.- Aquesta llicència restarà condicionada al pagament de les liquidacions de la 
taxa per llicència urbanística d'import 258,73 euros (1155453-181371) i de 
l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres d’import 413,97 euros 
(1163217-181369) que seran notificades per l'Organisme de Gestió Tributària 
de la Diputació de Barcelona. 

Una vegada acabades les obres s’ha de justificar, en el termini d’UN MES 
comptat a partir del dia següent de la data del certificat final d’obra, el cost real i 
efectiu de les obres realitzades, i en el seu cas, efectuar l’autoliquidació 
complementària corresponent.” 

 

RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS 

 
ACORD NÚMERO TRETZE.- 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. 114 de documents ADO en fase prèvia per un import total 
12.105,37 € 
 
Relació núm. 115 de documents ADO en fase prèvia per un import total 
3.751,68 € 
 
Relació núm. 116 de documents ADO en fase prèvia per un import total 
25.449,66 € 
 
Relació núm. 117 de documents ADO en fase prèvia per un import total 
8.142,30 € 
 
Relació núm. 118 de documents ADOJ en fase prèvia per un import total de 
12.000,00 € 
 
Relació núm. 121 de documents O en fase prèvia per un import total de 
685.021,42 € 
 
Relació núm. 123 de documents O en fase prèvia per un import total de 
6.866,48 € 
 
Relació núm. 124 de documents O en fase prèvia per un import total de 
2.178,00 € 
 
Rectificar l’import de la relació núm. 104, aprovada en la passada junta del dia 
29 d’abril de documents ADO que ascendia a un total de 20.255,28 €, import 
que s’ha de substituir per 19.035,06 € 
 
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. 114 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total 12.105,37 € 
 
2. Aprovar la relació núm. 115 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total 3.751,68 € 
 
3. Aprovar la relació núm. 116 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total 25.449,66 € 
 
4. Aprovar la relació núm. 117 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total 8.142,30 € 
 
5. Aprovar la relació núm. 118 de documents ADOJ en fase prèvia per un 
import total de 12.000,00 € 



 
6. Aprovar la relació núm. 121 de documents O en fase prèvia per un import 
total de 685.021,42 € 
7. Aprovar la relació núm. 123 de documents O en fase prèvia per un import 
total de 6.866,48 € 
 
8. Aprovar la relació núm. 124 de documents O en fase prèvia per un import 
total de 2.178,00 € 
 
9. Aprovar la rectificació de l’import de la relació núm. 104, aprovada en la 
passada junta del dia 29 d’abril de documents ADO que ascendia a un total de 
20.255,28 €, import que s’ha de substituir per 19.035,06 €.” 
 
 
ACORD NÚMERO CATORZE.- Proposta de personació en el recurs 
contenciós administratiu núm. 350/2015-BR del Jutjat contenciós 
administratiu número 14 de Barcelona, interposat per TELEFÓNICA DE 
ESPAÑA, S.A.U. 
 
“Havent-se interposat per TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. recurs 
contenciós-administratiu contra la resolució d'aquest Ajuntament què va 
recaure en l'expedient núm. 1500001214, sobre infracció de l’art. 9. bis de la 
Llei 18/2009, de 23 de novembre i que amb el núm. 350/2015 - BR se 
substancia en el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 de Barcelona.  
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
1r.- Personar-se en l'esmentat recurs contenciós-administratiu núm. 350/2015 - 
BR Procediment abreujat, que penja en el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 
14 de Barcelona. 
 
2n.- Que la representació i defensa d'aquesta Corporació sigui assumida, 
indistintament, pels lletrats d'aquesta, D. Juan ABELLA FERNÁNDEZ i D. 
Pedro CARMONA PÉREZ.” 
 
 
ACORD NÚMERO QUINZE.- Proposta d’aprovació de les bases 
reguladores per a la sol·licitud i atorgament de subvencions destinades a 
afavorir la instal·lació d’activitats econòmiques i l’ocupació d’Esplugues 
de Llobregat, any 2016 i de la convocatòria corresponent. 
 
“Per tal de donar compliment a l’actuació núm. 21 continguda al Pacte per a la 
Dinamització Econòmica i l’Ocupació a Esplugues de Llobregat, subscrit en 
data dia 5 de març de 2013 per part de tots els grups polítics amb 
representació al consistori, en data 22 de març de 2013, la Junta de Govern 
Local va aprovar el text de les bases reguladores de les subvencions a atorgar 
per tal d’afavorir la instal·lació d’activitats econòmiques així com a la creació de 
llocs de treball a la nostra ciutat, corresponents a l’any 2013. 
 
Aquesta línia de subvenció també va ser aprovada els anys 2014 i 2015 i, en 



raó de la bona acollida que ha tingut fins ara entre les empreses i les entitats, 
s’ha considerat d’interès renovar-la per l’any 2016. 
 
Aquesta línia d’actuació està sotmesa a la regulació de l’Ordenança general de 
concessió de subvencions de l’Ajuntament, de febrer de 2016, i a les Bases 
d’Execució del pressupost en vigor. S’inscriu en el Pla Estratègic de 
Subvencions 2016 i en el Pressupost Municipal de 2016, amb càrrec a la 
partida 94.43300.47900 “Polítiques actives per a l’establiment de petites i 
mitjanes empreses”. 
 
Vist l’informe de la Directora del servei d’Empresa i Ocupació. 
 
Atès que en la redacció de les bases indicades s’ha tingut en compte les 
disposicions reguladores de l’activitat de foment de les administracions 
públiques i especialment, 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 General de Subvencions, i el Reglament 
d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals de Catalunya, aprovat per Decret 
179/1995, de 13 de juny. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar el text de les Bases per a la sol·licitud i atorgament de 
subvencions destinades a afavorir la instal·lació d’activitats econòmiques i 
l’ocupació a Esplugues de Llobregat, any 2016, que s’adjunten com a annex 1, i 
sotmetre les bases a informació pública per un període de vint dies, mitjançant 
anunci al Butlletí Oficial de la Província, al Tauler Virtual d’Edictes de la 
Corporació i als mitjans de comunicació locals que es considerin oportuns. 
 
En el cas que es presentin al·legacions, hauran de ser resoltes expressament i 
implicaria la suspensió automàtica del procediment de concurs. 
 
SEGON.- Obrir, simultàniament a l’anterior termini, la convocatòria per a la 
sol·licitud de les subvencions contemplades en aquestes bases, fixant les 
següents dates de presentació: 
 
El període de presentació de sol·licituds s’iniciarà a partir de la publicació de la 
convocatòria en el BOP i s’acabarà el 31 de desembre de 2016.  
Pel que fa a les sol·licituds ja presentades amb anterioritat a l’aprovació i 
publicació d’aquestes bases, hauran de ser ratificades mitjançant instància 
presentada al Registre de la Corporació o pels mitjans establerts a la vigent Llei 
de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu, 
ratificant l’anterior i remetent-se a la documentació presentada o aportant la 
que calgui, i declarant que s’acullen a les presents bases. En tot cas, la data a 
considerar a efectes de declaració de drets i obligacions que es derivin de la 
convocatòria serà la de la instància posterior a l’obertura de la convocatòria.” 
 
 
ACORD NÚMERO SETZE.- Proposta de contractació menor del 
subministrament d'un programa de seguretat informàtica. 



“Atesa la necessitat de contractar el subministrament d’un programa de 
seguretat informàtica, a través de les corresponents llicències (300), el Director 
de Sistemes d’Informació ha informat dels requeriments i garanties precises, 
manifestant que l’únic producte que els compleix en el mercat és la solució 
antivirus del fabricant Sophos i que el seu únic partner autoritzat per a la 
distribució a Espanya és ARONTE ENTERPRISE SERVICE, SL. 

Dins del termini establert, ha estat presentada oferta d’aquesta empresa, per 
import de 8.530,50€, IVA inclòs. 

Vist l’informe emès pel Director de Sistemes d’Informació, en el sentit de que la 
proposta presentada s’adapta a les condicions de producte i preu requerides. 
 
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. Així com la directiva 2014/24/CE, del 
Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació 
pública, en aquelles disposicions que siguin d’efecte directe. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Aprovar la despesa referida al contracte del subministrament d’un 
programa de seguretat informàtica, per un import màxim de 8.530,50 €, IVA 
inclòs, a càrrec de la partida 2016-11-92000-64100, Adquisició d’aplicacions 
informàtiques, del pressupost municipal per a l’any 2016. 

SEGON.- Adjudicar a ARONTE ENTERPRISE SERVICE, SL. amb CIF 
B65723157, el contracte consistent en el subministrament del programa de 
seguretat informàtica, Sophos, a través de 300 llicències, per un import total 
màxim de 7.050,00€, més 1.480,50€ en concepte d’IVA (import total del 
contracte 8.530,50 €, IVA inclòs). 

L’import unitari de cada llicència és de 23,50€ sense IVA. 

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 DISSET.- Proposta de sol·licitud de subvenció per al 
projecte "Generant oportunitats a Esplugues", en el marc de la 
convocatòria 2016 de l'Àrea Metropolitana de Barcelona del pla 
metropolità de suport a polítiques socials municipals 2016/2019. 

“Durant el mandat 2012-2015 el Govern de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
(AMB) va acordar una línia de cooperació econòmica destinada a donar suport 
a les polítiques socials dels ajuntaments metropolitans. Aquesta s’adreçava a 



posar a disposició dels municipis un conjunt de recursos destinats a 
complementar els pressupostos i les actuacions que s’impulsaven des dels 
àmbits i serveis socioeconòmics municipals, amb l’objectiu d’afrontar les greus 
conseqüències de la crisi econòmica sobre la ciutadania. 

El nou Govern de l’AMB considera adient mantenir el Pla metropolità de suport 
a les polítiques socials municipals pel mandat 2016-2019, entenent-lo com a 
instrument de suport per assolir un dels objectius estratègics prioritaris de la 
institució: ajudar a mantenir i recuperar la cohesió social. 

La finalitat del Pla és donar suport a les accions municipals destinades a 
incrementar l’ocupació efectiva, considerant prioritaris aquells col·lectius amb 
dificultats ( joves, dones, aturats de llarga durada i els pertanyents a famílies 
amb tots els seus membres a l’atur), així com aquelles altres dissenyades per 
promoure l’activitat emprenedora i l’autoocupació. 

Pel que fa a les assignacions dels recursos, s’ha fixat una fórmula de distribució 
econòmica que finalment proposa atorgar a cada municipi un import total en 
base a dos criteris: 

1) Índex d’atur ponderat per población 

2) Renda Bruta Familiar Disponible per habitant (aplicat de manera inversa) 

En el cas de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, l’assignació global 2016-
2019 és de 732.540€, corresponent al 80% del cost total del pla a Esplugues de 
Llobregat.  
 
Aquesta assignació s’aprova en dues convocatòries, la primera , ja publicada, 
pel període 2016–2017 i amb un import de 366.270€ equivalents al 50% del 
total assignat; i la segona pel període 2018-2019, d’igual import i que es 
publicarà més endavant. 

Pel que fa a la convocatòria actual, l’import assignat de 366.270€ es distribueix 
en dos projectes: contractació directa per l'Ajuntament de persones en situació 
d’atur, amb un 50% de l’import total assignat, i la línia de Subvenció a la 
contractació per empreses i entitats de persones en situació d’atur, amb el 50% 
restant. 
 
Pel que fa al projecte de contractació directa per l'Ajuntament de persones en 
situació d’atur, els recursos aplicats són 183.135€, corresponents al 50% de 
l’import total assignat pel període 2016-2017. L’ajuntament d’Esplugues haurà 
de cofinançar l’actuació amb 45.783,75 €. 

El servei d’Empresa i Ocupació de l’ajuntament ha elaborat la memòria tècnica 
del projecte “GENERANT OPORTUNITATS A ESPLUGUES”, a presentar 
davant l’AMB, amb continguts de treball i formatius, i un pressupost, tot d’acord 
amb els termes de la convocatòria de l’AMB. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 



PRIMER.- Aprovar la memòria tècnica del projecte a presentar davant l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, relativa a la sol·licitud de finançament per al Pla 
Metropolità de suport a les polítiques socials municipals 2016-2017 que consta 
a l’expedient. 

SEGON.- Aprovar la sol·licitud de finançament a l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona per al Pla Metropolità de suport a les polítiques socials municipals 
2016-2017, que s’acompanya amb la present proposta.” 

 

ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA 

 
ACORD NÚMERO DIVUIT.- Proposta d’aprovació de les Bases 
específiques reguladores de l’atorgament de subvencions de l'Àmbit 
d'Acció Social i Ciutadania de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat i 
convocatòria dels corresponents concursos, 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 i persones pel desenvolupament d’activitats i serveis a la 
ciutat, així com a entitats ciutadanes pel desenvolupament de projectes de 
desenvolupament en els països del sud i brigadistes. 
 
Les Bases defineixen també 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 de l’àmbit d’Acció Social i Ciutadania de 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, 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 les següents despeses màximes, a càrrec de les partides 
pressupostària que tot seguit s’indiquen, per fer front a les obligacions 
pressupostàries derivades de l’aprovació de les presents bases: 
 

ÀMBIT APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA DESCRIPCIÓ IMPORT 

Acció social 68 23100 48000 Suport entitats serveis 
socials 4.900,00 € 

Cooperació al 
desenvolupament 47 32700 48001 Suport solidaritat i 

cooperació 
84.000,00 
€  

Cultura 33 33400 48004 Suport entitats culturals 54.532,00 
€ 

Educació 47 32600 48000 Subvencions activitats 
extraescolars 

31.400,00 
€ 

Esports 36 34100 48001 Suport entitats esportives 17.530,00 
€ 

Igualtat 11 23101 48000 Suport entitats dones 600,00 € 
Infància i Joventut 36 33700 48000 Suport entitats juvenils 2.800,00 € 

Nova ciutadania 65 32700 48000 Subvencions entitats 
projectes nova ciutadania 1.000,00 € 

Salut pública 68 31100 48000 Suport entitats salut 4.500,00 € 
 
TERCER.- Convocar, simultàniament a l’anterior termini, el concurs per a 
l’atorgament de les subvencions de l’àmbit d’Acció Social i Ciutadania de 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, any 2016, fixant les següents dates de 
presentació: 
 



· Subvencions per activitats de Festa Major i Santa Magdalena: des de la data 
de publicació fins el 13 de juny de 2016. 

· Subvencions per la resta d’activitats: des de la data de publicació fins el 27 de 
juny de 2016.” 

 
ACORD NÚMERO DINOU.- Proposta d'adjudicació del contracte menor 
consistent en la realització de l'activitat "Nit Esotèrica", dins del Programa 
de les Festes de Primavera 2016. 

“Atesa la necessitat de contractar la realització de l’activitat “Nit Esotèrica”, dins 
del programa de les Festes de Primavera 2016, la Directora de Cultura ha 
elaborat un document de condicions tècniques a fi de contractar l’esmentat 
servei. 
 
Tanmateix, la Directora de Cultura ha sol·licitat oferta a les següents empreses 
especialitzades: 
 
· IL·LUSIONA ARTISTES, S.L. 

· ERA PRODUCCIONS, S.L. (LAIONRIC) 

· PELEVIN, S.L. 

· GRUP FOCUS, S.A. 

· DRAFT INICIATIVAS, S.L. 

· ARTISTIC EVENTS, S.L. 

· ARTRISTRAS, S.C.C.L. 

· MANAGEMENT I DISSENY D’ESPECTACLES, S.L. (FIRES A MIDA) 

· EVENTS BERKANA 

Dins del termini establert només ha presentat oferta l’empresa ARTISTIC 
EVENTS, S.L. 

Vist l’informe emès per la Directora de Cultura, en el sentit de que la proposta 
presentada per l’empresa ARTÍSTIC EVENTS, S.L. és adequada per a la 
realització de l’esmentat 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 consistent en la realització 
de l’activitat “Nit Esotèrica”, dins del programa de les Festes de Primavera 



2016, per un import de 13.068 euros, IVA inclòs, a càrrec de la partida 
2016.33.33402.22609. (Despeses Dinamització Cultural) del pressupost 
municipal en vigor. 

SEGON.- Adjudicar a l’empresa ARTISTIC EVENTS, S.L., provista de NIF B-
62477831 el contracte consistent en la realització de l’activitat “Nit Esotèrica”, 
dins del programa de les Festes de Primavera 2016, per un import de 10.800 
euros, més 2.268 euros en concepte d’IVA (import total del contracte, 13.068 
euros, IVA inclòs). 

Les factures presentades pel contractista i que s’incorporaran a l’expedient 
compliran 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 
signada per l’empresa adjudicatària i degudament conformada pel tècnic 
responsable del projecte.” 

 
ACORD NÚMERO VINT.- Proposta d’aprovació dels comptes justificatius 
presentats per l'entitat ASSOCIACIÓ CRÒNICA VIDA D’ESPLUGUES en 
concepte de justificació de la subvenció atorgada per al desenvolupament 
de l’activitat “Revista local d’informació”, 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 CRÒNICA DE LA 
VIDA 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 
08/05/2015 Publicació Revista Local d’Informació 3.675,00 euros 
 
Vist que en 23 de febrer de 2016, l’entitat ASSOCIACIÓ CRÒNICA DE LA 
VIDA 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 
Comunicació. 
 

 



La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat ASSOCIACIÓ 
CRÒNICA DE LA VIDA D’ESPLUGUES (CIF: G59795740) 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 

Publicació Revista Local 
d’Informació 

3.675,00 euros 4.536,40 euros 

 
 
 
ACORD NÚMERO VINT-I-UN.- Proposta d’aprovació dels comptes 
justificatius presentats per l'entitat ASSOCIACIÓ DE DONES EL TALLER 
en concepte de justificació 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 DE DONES EL 
TALLER CAN VIDALET el següent ajut econòmic pel desenvolupament de la 
següent activitat i en la data que així mateix s’indica: 

Data  
aprovació 

Activitat Import 

17/07/2015 Programació anual  3.325,00 euros 
 
Vist que en data 4 d’abril de 2016, l’entitat ASSOCIACIÓ DE DONES EL 
TALLER CAN VIDALET 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 d’Atenció 
Social i Igualtat. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat ASSOCIACIÓ 
DE DONES EL TALLER CAN VIDALET (CIF: G62272752) 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  3.325,00 euros  4.388,13 euros 
 
 
 
ACORD NÚMERO VINT-I-DOS.- Proposta d’aprovació dels comptes 
justificatius presentats per l'entitat ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DISTRICTE I 
BARRI CENTRE en concepte de justificació 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 DE VEÏNS 
DISTRICTE PRIMER BARRI CENTRE el següent ajut econòmic pel 
desenvolupament de la següent activitat i en la data que així mateix s’indica: 

Data aprovació Activitat Import 
22/05/2015 Programació anual conveni en vigor 2.654,00 euros 
 
Vist que en data 24 de febrer de 2016, l’entitat ASSOCIACIÓ DE VEÏNS 
DISTRICTE PRIMER BARRI CENTRE 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 ASSOCIACIÓ 
DE VEÏNS DISTRICTE PRIMER BARRI CENTRE (CIF: V60153285) 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 2.654,00 euros 3.350,63 euros 



ACORD NÚMERO VINT-I-TRES.- Proposta d’aprovació dels comptes 
justificatius presentats per l'entitat COLLA DE GEGANTERS 
D'ESPLUGUES en concepte de justificació 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 DE GEGANTERS 
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 
18/09/2015 Programació anual conveni en vigor 6.260,00 euros 
 
Vist que en data 11 de març de 2016, l’entitat COLLA DE GEGANTERS 
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 COLLA DE 
GEGANTERS D'ESPLUGUES (CIF: V58660838) 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 6.260,00 euros 7.589,99 euros 
 
 
ACORD NÚMERO VINT-I-QUATRE.- Proposta d'aprovació d'una subvenció 
a favor de l'entitat COLLA DE GEGANTERS D'ESPLUGUES en execució 
del conveni en vigor, any 2016. 

“La Junta de Govern Local va acordar en sessió del 28 de juny del 2013 
l’aprovació del conveni de col·laboració amb l’entitat Colla de Geganters 
d’Esplugues, amb una vigència prevista pel període 2013-2016. 



En data 6 d’abril de 2016 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 COLLA DE GEGANTERS 
D'ESPLUGUES (CIF: V58660838), per un import de 7.000,00 euros, amb 
càrrec a la partida del pressupost municipal en vigor 33.33400.48024 (Conveni 
amb Colla de Geganters d’Esplugues). 

SEGON.- Ratificar la vigència del conveni del col·laboració amb l’entitat COLLA 
DE GEGANTERS D'ESPLUGUES (CIF: V58660838) per a l’any 2016 i atorgar 
a aquesta entitat la subvenció corresponent per import 7.000,00 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.” 

 
ACORD NÚMERO VINT-I-CINC.- Proposta d’aprovació dels comptes 
justificatius presentats per l'entitat INSTITUT SEVERO OCHOA en 
concepte de justificació de la subvenció atorgada per al desenvolupament 
de l’activitat “Activitats i material escolar”, 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 INSTITUT SEVERO OCHOA el 
següent ajut econòmic pel desenvolupament de la següent activitat i en la data 
que així mateix s’indica: 

Data aprovació Activitat Import 
16/10/2015 Activitats i material escolar 800,00 euros 
 
Vist que en data 26 de febrer de 2016, l’entitat INSTITUT SEVERO OCHOA 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 Coordinadora Tècnica d’Educació. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat INSTITUT 
SEVERO OCHOA (CIF: Q5855409H) 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 

Activitats i material escolar 800,00 euros 1.097,00 euros 
 
 
ACORD NÚMERO VINT-I-SIS.- Proposta d’aprovació dels comptes 
justificatius presentats per l'entitat PROA ASSOCIACIÓ PRO DISMINUITS 
PSÍQUICS en concepte de justificació de les subvencions atorgades per al 
desenvolupament de les activitats “Aeròbic” i “Logopèdia”, 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 PROA, ASSOCIACIÓ PRO 
DISMINUÏTS PSÍQUICS els següents ajuts econòmics pel desenvolupament de 
les següents activitats i en la data que així mateix s’indica: 

 



Data aprovació Activitat Import 
04/05/2015 Aeròbic 1.100,00 € 
04/05/2015 Logopèdia 690,00 € 
 
Vist que en data 26 de febrer de 2016, l’entitat PROA, ASSOCIACIÓ PRO 
DISMINUÏTS PSÍQUICS va presentar comptes justificatius relatius a les 
despeses executades 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 Jurídic administrativa de l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania i la 
Coordinadora Tècnica d’Atenció Social i Igualtat. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Únic.- Aprovar les justificacions econòmiques presentades per l’entitat PROA, 
ASSOCIACIÓ PRO DISMINUÏTS PSÍQUICS (CIF: G58154519) 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: 

ACTIVITAT/S – ANY 2015 IMPORT 
ATORGAT 

IMPORT 
JUSTIFICAT 

Aeròbic 1.100,00 € 2.131,68 € 
Logopèdia 690,00 € 1.170,78 € 
 
 
 
ACORD NÚMERO VINT-I-SET.- Proposta d’aprovació dels comptes 
justificatius presentats per l'entitat XARXA DE DONES EMPRENEDORES 
D’ESPLUGUES en concepte de justificació de la subvenció atorgada per 
al desenvolupament de l’activitat “Fem Xarxa”, 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 XARXA DE DONES 
EMPRENEDORES D’ESPLUGUES el següent ajut econòmic pel 
desenvolupament de les següents activitats i en la data que així mateix s’indica: 

Data aprovació Activitat Import 
04/05/2015 Informa-te’n 989,33 euros 
 
 



Vist que en data 31 de març de 2016, l’entitat XARXA DE DONES 
EMPRENEDORES D’ESPLUGUES, va presentar comptes justificatius relatius 
a la despesa executada pel desenvolupament de les esmentades 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 per 
l’Agent d’Igualtat. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat XARXA DE 
DONES EMPRENEDORES D’ESPLUGUES 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 

Informa-te’n 600,00 euros 989,33 euros 
 
 
 
ACORD NÚMERO VINT-I-VUIT.- Proposta d'aprovació d’ajuts econòmics, 
dins l’àmbit d’acció social, per a la participació de menors amb 
necessitats socioeducatives a activitats extraordinàries d’hivern 
organitzades per l’esplai Espluga Viva. 

“La Llei 12/2007, de Serveis Socials i la Llei 14/2010 dels Drets i Oportunitats 
en la infància i l’adolescència, estableixen com a funció dels ens locals la 
promoció de centres oberts o serveis d’intervenció socioeductiva no residencial 
per a infants i adolescents, per tal de vetllar per la integració dels menors amb 
dificultats i garantir la promoció dels seus drets. 

En aquest sentit, des del serveis socials bàsics de l’Ajuntament s’acorda 
atendre conjuntament amb els esplais de forma prioritària aquells menors en 
seguiment per part dels educadors/es socials. La integració dels menors amb 
necessitats educatives a les activitats de lleure i esportives obertes a tota la 
ciutadania d’Esplugues els garanteix l’aprenentatge en positiu de nous models i 
nous patrons educatius. 

D’acord amb els pactes establerts amb l’esplai Espluga Viva, i vist l’informe 
emès per la directora del Servei d’Acció Social, on adjunta el llistat de menors 
que han gaudit d’activitats extraordinàries d’hivern durant els cursos 2014-15 
(casal de Nadal) i 2015-2016 (casal de Nadal i casal de Setmana Santa), degut 
a la valoració social realitzada d’aquests casos, així com el cost que suposen. 
 
Vist el Reglament d'obres, activitats i serveis aprovat mitjançant Decret 
179/1995 de la Generalitat de Catalunya, en la part que regula l'activitat 
subvencionadora de l'Administració. 



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 de 1.807,15 euros, amb càrrec a la partida 
pressupostària 68.23100.48018 del pressupost vigent, en concepte d’ajuts 
econòmics per a la participació de menors amb necessitats socioeducatives a 
activitats extraordinàries d’hivern organitzades per l’esplai Espluga Viva, a favor 
dels tutors legals que es relacionen, amb el imports que així mateix s’indiquen: 

TUTOR/A LEGAL ALUMNE/A  

Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom Primer 

Cognom 
Segon 
Cognom Nom  Cost 

Activitat 
M. H. T. J. M. M. B. A. 205,00 € 
M. F. M. J. F. D .P. L. 205,00 € 
M. F. M. J. F. D. P. L. 120,00 € 
M. C. E. B. N. M. B. 166,40 € 
M. C. E. B. B. C. D. 192,50 € 
M. C. E. B. B. M. E.D. 174,25 € 
M. C. E. B. B. M. R.G. 164,00 € 
H. G. R. I. E. H. M. 80,00 € 
V. A. M. G. V. A. 125,00 € 
P. H. M. D. R. E. P. T.L. 125,00 € 
M. G. L. C. M. A.H. 125,00 € 
A.  R.N. S. M. F. A. D. 125,00 € 

      
1.807,15 
€  

 
SEGON.- Les quantitats reconegudes en la present proposta, per valor total de 
1.807,15 euros, seran pagades a l’esplai ESPLUGA VIVA, amb NIF G-
58.698.424.” 
 
 
ACORD NÚMERO VINT-I-NOU.- Proposta de resolució de sol·licituds 
d’ajuts econòmics, dins l'àmbit de cultura, curs 2015-2016, en concepte de 
beques d’assistència a activitats culturals. 
 
“La Junta de Govern Local va aprovar el document “Barems i criteris per a 
l’atorgament d'ajuts econòmics d’Esplugues de Llobregat, curs 2015-2016” i la 
seva posterior modificació, en sessions ordinàries de dates 22 de maig i 16 
d’octubre de 2015 respectivament. 
 
L’Ajuntament d’Esplugues, amb la finalitat de garantir les necessitats bàsiques 
en l’àmbit de la infància i adolescència, atorga uns ajuts econòmics en 
concepte de beques d’activitats culturals per a persones empadronades a 
Esplugues. 



 
Ateses les 9 sol·licituds d’ajuts econòmics presentades i vist l’informe emès per 
la coordinadora de la UJA de l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania, on fa constar 
que s’ha realitzat la valoració econòmica i administrativa corresponent a 
aquests tipus d’ajuts econòmics, en compliment dels barems i criteris per a 
l’atorgament d’ajuts econòmics de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, curs 
2015-2016. 
 
Vist el Reglament d'obres, activitats i serveis aprovat mitjançant Decret 
179/1995 de la Generalitat de Catalunya, en la part que regula l'activitat 
subvencionadora de l'Administració. 
 
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.- Estimar un total de 8 sol·licituds d’ajuts econòmics per a la integració 
dels següents menors en concepte de beques d’assistència a activitats 
culturals, pel curs 2015-2016, amb els percentatges de bonificació valorats per 
cada cas que s’indiquen: 
  
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom Cost Activitat 

% 
Beca 

L. C. A. 111,30 € 65% 
C. G. N. 166,96 € 65% 
C. G. E.M. 675,90 € 65% 
N. U. J. 664,50 € 90% 
O. M. M. C. 165,30 € 65% 
M. G. P. 345,00 € 65% 
B. O. N. 345,00 € 50% 
F. 

 
L. 181,02 € 50% 

 
 
SEGON.- Aprovar una despesa de 1.812,97 euros, amb càrrec a la partida 
pressupostària 33.33400.48001 del pressupost vigent, en concepte de beques 
d’assistència a activitats culturals, a favor dels tutors legals que es relacionen, 
amb el imports resultants que així mateix s’indiquen: 

CALAIX DE CULTURA (CIF Centre :B-63.033.740 -
CERÀMICA) 

 TUTOR/A LEGAL 
   Primer 

Cognom 
Segon 
Cognom Nom Cost 

Ajuntament 
Exercici 
2015 

Exercici 
2016 

C. C. E. G. 72,35 € 0,00 € 72,35 € 
G. C. M. V. 108,52 € 36,17 € 72,35 € 
ESCOLA MUNICIPAL DE MUSICA(CIF Centre :B59489351 



TRANSIT PROJECTES S.L) 
TUTOR/A LEGAL 

   Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom Cost 

Ajuntament 
Exercici 
2015 

Exercici 
2016 

C. G. E. M. 439,34 € 146,45 € 292,89 € 
N. B. F. J. 598,05 € 199,35 € 398,70 € 
CENTRE MUNICIPAL PUIG 
COCA(PINTURA I DIBUIX.) 

   TUTOR/A LEGAL 
   Primer 

Cognom 
Segon 
Cognom Nom Cost 

Ajuntament 
Exercici 
2015 

Exercici 
2016 

O. M. M. C. 107,45 € 35,82 € 71,63 € 
G. R. A. 224,25 € 74,75 € 149,50 € 
DRECERA (CRAE FERRER I 
GUÀRDIA) 172,50 € 57,50 € 115,00 € 
DRECERA (CRAE FERRER I 
GUÀRDIA) 90,51 € 30,17 € 60,34 € 
 
 
TERCER.- Les quantitats reconegudes en la present proposta, seran pagades 
a les entitats i persones següents: 
 
- CALAIX DE CULTURA, S.L., amb NIF B-63.033.740, empresa gestora del 
servei de l’escola de ceràmica, la quantitat de 180,87 euros. 
 
- TRANSIT PROJECTES S.L, amb NIF B-59.489.351, empresa gestora del 
servei de l’escola de música, la quantitat de 1.037,39 euros. 
 
- O. M., M. C., amb NIF 38.420.150-F, usuària del taller de pintura i dibuix, la 
quantitat de 107,45 euros. 
 
- G. R., A., amb NIF 46.555.283-V, tutora legal del menor P. M. G., la quantitat 
de 224,25 euros. 
 
- DRECERA, SCCL, amb NIF F-08.954.059, societat tutora legal dels menors 
N. B. O. i L. F., per delegació de la Generalitat de Catalunya a través del Centre 
Residencial d’Acció Educativa Ferrer i Guàrdia, la quantitat de 263,01 euros. 
 
El pagament de les quantitats reconegudes i efectivament acreditades per les 
entitats es realitzarà de manera proporcional en funció del nivell d’assistència a 
l’activitat dels alumnes becats, durant el període de maig a juny de 2016. 
 
QUART.- Desestimar una sol·licitud d’ajut econòmic en concepte de beca de 
l’Escola Municipal de Música, curs 2015-2016, que es detalla a l’annex de 
l’informe adjunt, pel motiu que al mateix s’indica.” 
 
 
 



ACORD NÚMERO TRENTA.- Proposta de resolució de sol·licituds d'ajuts 
econòmics, dins l'àmbit d'acció social, curs 2015-2016, en concepte de 
beques de menjador escolar. 

“La Junta de Govern Local va aprovar el document “Barems i criteris per a 
l’atorgament d'ajuts econòmics d’Esplugues de Llobregat, curs 2015-2016” i la 
seva posterior modificació, en sessions ordinàries de dates 22 de maig i 16 
d’octubre de 2015 respectivament. 

L’Ajuntament d’Esplugues, amb la finalitat de garantir les necessitats bàsiques 
en l’àmbit de la infància i adolescència, atorga uns ajuts econòmics en 
concepte de beques de menjador escolar per als menors empadronats a 
Esplugues i escolaritzats en centres públics d’Esplugues o de poblacions 
veïnes. 
 
Ateses les 56 sol·licituds d’ajuts econòmics presentades i vist l’informe emès 
per la coordinadora de la UJA de l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania, on fa 
constar que s’ha realitzat la valoració econòmica i administrativa corresponent 
a aquests tipus d’ajuts econòmics, en compliment dels barems i criteris per a 
l’atorgament d’ajuts econòmics de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, curs 
2015-2016. 
 
Vist l’informe emès per la directora d’Acció Social. 

Vist el Reglament d'obres, activitats i serveis aprovat mitjançant Decret 
179/1995 de la Generalitat de Catalunya, en la part que regula l'activitat 
subvencionadora de l'Administració. 

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.- Estimar un total de 9 sol·licituds d’ajuts econòmics per a la integració 
dels següents menors en concepte de beques de menjador escolar, pel curs 
2015-2016, amb els percentatges de bonificació valorats per cada cas que 
s’indiquen: 

ALUMNE/A 
    

Primer Cognom 
Segon 
Cognom Nom 

Cost 
Activitat 

% 
Beca 

M. A. D. 
1.091,20 
€ 50% 

M. A. D. 
1.091,20 
€ 50% 

M. A. S. 327,36 € 50% 

V. A. K. P. 
1.091,20 
€ 50% 

C. R. I. V. 436,48 € 100% 



G. C. J. 436,48 € 100% 
P. V. V. 654,72 € 40% 
C. G. D. F. 436,48 € 50% 
M. R. J. 436,48 € 100% 
 
SEGON.- Aprovar una despesa màxima de 3.590,05 euros, amb càrrec a la 
partida pressupostària 68.23100.48018 del pressupost vigent, en concepte de 
beques de menjador escolar, a favor dels tutors legals que es relacionen, amb 
el imports resultants que així mateix s’indiquen: 

ESCOLA GRAS I SOLER 
TUTOR/A LEGAL  

   Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom N.I.F. 

Cost 
Ajuntament 

Exercici 
2015 

Exercici 
2016 

A. V. V. . 545,60 € 218,24 € 327,36 € 
A. V. V. . 545,60 € 218,24 € 327,36 € 
ESCOLA CAN VIDALET 
TUTOR/A LEGAL  

   Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom N.I.F. 

Cost 
Ajuntament 

Exercici 
2015 

Exercici 
2016 

A. R. A. . 163,68 € 0,00 € 163,68 € 
ESCOLA JOAN MARAGALL 
TUTOR/A LEGAL  

   Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom N.I.F. 

Cost 
Ajuntament 

Exercici 
2015 

Exercici 
2016 

V. P. H. . 545,60 € 218,24 € 327,36 € 
ESCOLA MATILDE ORDUÑA 
TUTOR/A LEGAL  

   Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom N.I.F. 

Cost 
Ajuntament 

Exercici 
2015 

Exercici 
2016 

R. M. A. C. . 436,48 € 436,48 € 0,00 € 
G. C. M. M. . 436,48 € 436,48 € 0,00 € 
ESCOLA LOLA ANGLADA 
TUTOR/A LEGAL  

   Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom N.I.F. 

Cost 
Ajuntament 

Exercici 
2015 

Exercici 
2016 

V. S. C. . 261,89 € 0,00 € 261,89 € 
C. G. S. C. . 218,24 € 0,00 € 218,24 € 
ESCOLA PRAT DE LA RIBA 
TUTOR/A LEGAL  

   Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom N.I.F. 

Cost 
Ajuntament 

Exercici 
2015 

Exercici 
2016 

M. R. A. . 436,48 € 436,48 € 0,00 € 
 
TERCER.- Desestimar un total de 47 sol·licituds d’ajuts econòmics en concepte 



de beques de menjador escolar, curs 2015-2016, que es detallen a l’annex de 
l’informe adjunt, pels motius que al mateix s’indiquen. 

QUART.- Les quantitats reconegudes en la present proposta, per valor total de 
3.590,05 euros, seran pagades als centres escolars següents: 
 
- A l’Escola Gras i Soler, amb NIF Q0868038A, la quantitat de 1.091,20 euros. 
- A l’Escola Can Vidalet, amb NIF Q5855027H, la quantitat de 163,68 euros. 
- A l’Escola Joan Maragall, amb NIF Q5855043E, la quantitat de 545,60 euros. 
- A l’Escola Matilde Orduña, amb NIF Q5855033F, la quantitat de 872,96 euros. 
- A l’Escola Lola Anglada, amb NIF Q5856020B, la quantitat de 480,13 euros. 
- A l’Escola Prat de la Riba, amb NIF Q5855037G, la quantitat de 436,48 euros 
 
El pagament de les quantitats reconegudes i efectivament acreditades per les 
entitats es realitzarà en tres terminis, de manera proporcional en funció del 
nivell d’assistència a l’activitat dels alumnes becats, durant el període d’abril a 
juny de 2016.” 

 
ACORD NÚMERO TRENTA-UN.- Proposta de resolució de sol·licituds 
d'ajuts econòmics, dins l'àmbit d'acció social, curs 2015-2016, en 
concepte de beques d'educació especial. 

“La Junta de Govern Local, en sessió ordinària duta a terme en data 22 de 
maig de 2015, va aprovar el document “Barems i criteris per a l’atorgament 
d'ajuts econòmics”, curs 2015-2016. 

L’Ajuntament d’Esplugues, amb la finalitat de garantir les necessitats bàsiques 
en l’àmbit de la infància i adolescència, atorga uns ajuts econòmics en 
concepte de beques d’Educació Especial i Tractament Psicoterapèutic per als 
menors empadronats a Esplugues. 

Ateses les 15 sol·licituds d’ajuts econòmics presentades i vist l’informe emès 
per la coordinadora de la Unitat Jurídica Administrativa amb el vistiplau del 
director de la Unitat Jurídica Administrativa, on fa constar que s’ha realitzat la 
valoració social, econòmica i administrativa corresponent a aquests tipus 
d’ajuts econòmics, en compliment dels barems i criteris per a l’atorgament 
d’ajuts econòmics de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, curs 2015-2016. 
 
Vist el Reglament d'obres, activitats i serveis aprovat mitjançant Decret 
179/1995 de la Generalitat de Catalunya, en la part que regula l'activitat 
subvencionadora de l'Administració. 

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.- Estimar un total de 13 sol·licituds d’ajuts econòmics per a la 
integració dels següents menors en concepte de beques d’Educació Especial i 



Tractament Psicoterapèutic, pel curs 2015-2016, amb els percentatges de 
bonificació valorats per cada cas que s’indiquen: 

Primer 
Cognom  

Segon 
Cognom Nom  

Cost 
Activitat 

% 
IRSC 

Cost 
Ajuntament 

G C Y K 2.595,00 € 16% 1.062,40 € 
A G H L 680,00 €  16% 424,96 € 
B G A M 880,00 €  16% 424,96 € 
DE J E V 1.370,00 €  16% 743,68 € 
D J E 1.200,00 €  16% 637,44 € 
G C XL A 1.400,00 €  16% 637,44 € 
G V A 1.400,00 €  16% 637,44 € 
M R D 1.400,00 €  16% 637,44 € 
M M C R 745,00 €  16% 531,20 € 
M M S 1.600,00 €  16% 743,68 € 
P G D 1.740,00€  16% 424,96 € 
R EL B A 560,00 €  16% 560,00 € 
R EL B A 560,00 €  16% 560,00 € 
 
SEGON.- Aprovar una despesa total màxima de 8.025,60 euros, a càrrec a la 
partida pressupostària 68.23100.48018 en concepte de beques d’Educació 
Especial i Tractament Psicoterapèutic, a favor dels tutors legals que es 
relacionen, amb el imports resultants que així mateix s’indiquen: 

FUNDACIÓ NOUXAMFRÀ(CIF Centre :G-08882318) 
Primer 
Cognom  

Segon 
Cognom  Nom  

Cost 
Ajuntament 2015 2016 

C H L M 1.062,40 € 
424,96 
€ 

637,44 
€ 

   
1.062,40 € 

424,96 
€ 

637,44 
€ 

NEUROESPLUGUES(CIF Centre :47830151H) 
Primer 
Cognom  

Segon 
Cognom  Nom  

Cost 
Ajuntament 2015 2016 

E G M C 743,68 € 0,00 € 743,68 € 
M R F 531,20 € 0,00 € 531,20 € 

   
1.274,88 € 0,00 € 

1.274,88 
€ 

CENTRO PSICOPEDAGOGICO CAN VIDALET(Mª del 
Roser Artacho- 38425445N) 
Primer 
Cognom  

Segon 
Cognom  Nom  

Cost 
Ajuntament 2015 2016 

EL B C T 560,00 € 0,00 € 560,00 € 
EL B C T 560,00 € 0,00 € 560,00 € 
G G S 424,96 € 0,00 € 424,96 € 

   
1.544,96 € 0,00 € 1.544,96 



€ 
CENTRE D'ASSIST I DIAGN PSICOL D'ESPLUGUES(CIF 
Centre :E-59944215) 
Primer 
Cognom  

Segon 
Cognom  Nom  

Cost 
Ajuntament 2015 2016 

R R M. I 637,44 € 0,00 € 637,44 € 
C H L M 637,44 € 0,00 € 637,44 € 
M P E 743,68 € 0,00 € 743,68 € 
V A M 637,44 € 0,00 € 637,44 € 
D B J 637,44 € 0,00 € 637,44 € 
G R M S 424,96 € 0,00 € 424,96 € 

   
3.718,40 € 0,00 € 

3.718,40 
€ 

KHEPRA(CIF Centre :CIF B65395022) 
Primer 
Cognom  

Segon 
Cognom  Nom  

Cost 
Ajuntament 2015 2016 

G  B E 424,96 € 0,00 € 424,96 € 

   
424,96 € 0,00 € 424,96 € 

 
 
TERCER.- Desestimar un total de 2 sol·licituds d’ajuts econòmics en concepte 
de beques d’Educació Especial i Tractament Psicoterapèutic, curs 2015-2016, 
que es detallen a l’annex de l’informe adjunt, pels motius que al mateix 
s’indiquen. 
 
 
QUART.- Les quantitats reconegudes en la present proposta, per valor total de 
8.025,60 euros, amb càrrec a la partida pressupostària 68323100.48018, seran 
pagades als centres següents: 

-Neuroesplugues, amb NIF 47830151H, la quantitat de 1.274,88 euros. 

-Centre d’assistència i Diagnòstic Psicològic d’Esplugues, amb NIF E59944215, 
la quantitat de 3.718,40 euros. 

-Centre Psicològic Can Vidalet, amb NIF 38425445N, la quantitat de 1.544,96 
euros. 
 
-Fundació NouXamfrà, amb NIF G08882318, la quantitat de 1.062,40 euros. 

-Khepra, amb NIF B65395022, la quantitat de 424,96 euros. 

El pagament de les quantitats reconegudes i efectivament acreditades per les 
entitats es realitzarà de manera proporcional en funció del nivell d’assistència a 
l’activitat dels alumnes becats, durant el període de maig a juny de 2016.” 
 
 

 



ACORD NÚMERO TRENTA-DOS.- Proposta de revocació d'un ajut 
econòmic atorgat, dins l'àmbit d'acció social, curs 2015-2016, en concepte 
de bonificació del preu públic d'assistència a escoles bressol municipals. 
 
“L'epígraf VII de l'annex de la vigent ordenança fiscal núm. 12, reguladora dels 
preus públics de l’Ajuntament d’Esplugues, contempla la bonificació del preu 
públic corresponent a assistència a Escoles-Bressol Municipals, per a les 
persones residents a Esplugues que compleixen amb els requisits establerts. 
 
La Junta de Govern Local, en data 16 d’octubree de 2015 va estimar, entre 
d’altres, una sol·licitud presentada per J. E. R., en representació del menor K. 
A. M. R., atorgant una bonificació del 80% sobre el preu públic de l’assistència 
a l’escola bressol Montesa, per valor total de 1.003,20 euros. 

Vist que en data 18/02/2016, l’Escola Bressol Montesa informa a aquest 
ajuntament que el menor K. A.l M. R., no ha assistit a l’activitat i que causa 
baixa defintiva del servei, amb efectes des de setembre de 2015 fins juliol de 
2016. 
 
Vist l’informe emès per la directora d’Acció Social. 

Vist el Reglament d'obres, activitats i serveis aprovat mitjançant Decret 
179/1995 de la Generalitat de Catalunya, en la part que regula l'activitat 
subvencionadora de l'Administració. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

ÚNIC.- Revocar l’ajut econòmic per a la integració del menor K. A. M. R. en 
concepte de bonificació sobre el preu públic aplicable a l’assistència a escoles 
bressols, pel curs 2015-2016, atorgat per l’Ajuntament d’Esplugues mitjançant 
acord de Junta de Govern Local de data 16/10/2015, a J. E. R., amb efectes 
des de setembre de 2015 fins juliol de 2016, per valor total de 1.003,20 euros, 
atès que no realitza l’activitat objecte dels ajuts.” 

 
ACORD NÚMERO TRENTA-TRES.- Proposta de revocació d’ajuts 
econòmics, dins l’àmbit d’acció social, curs 2015-2016, en concepte de 
beques d’escoles esportives. 

“La Junta de Govern Local va aprovar el document “Barems i criteris per a 
l’atorgament d'ajuts econòmics d’Esplugues de Llobregat, curs 2015-2016” i la 
seva posterior modificació, en sessions ordinàries de dates 22 de maig i 16 
d’octubre de 2015 respectivament. 

La Junta de Govern Local, en data 23 de desembre de 2015 va estimar, entre 
d’altres, dos sol·licituds presentades per Y. N. M., en representació dels menors 
M. i D. C. M., atorgant un ajut del 90% del cost de l’activitat esportiva que 
realitza l’entitat Futbol Associació Espluguenc, per valor total de 675,00 euros. 
 
La Junta de Govern Local, en data 5 de febrer de 2016 va estimar, entre 
d’altres, una sol·licitud presentada per S. A. P. M., en representació de la 



menor N. G. P., atorgant un ajut del 90% del cost de l’activitat esportiva que 
realitza l’entitat Club Natació Esplugues, per valor total de 252,00 euros. 
 
Posteriorment, s’informa a aquest Ajuntament que els menors esmentats han 
causat baixa definitiva de les respectives entitats. 

Vist l’informe emès per la directora d’Acció Social. 

Vist el Reglament d'obres, activitats i serveis aprovat mitjançant Decret 
179/1995 de la Generalitat de Catalunya, en la part que regula l'activitat 
subvencionadora de l'Administració. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Revocar la part proporcional de dos ajuts econòmics atorgats per 
l’Ajuntament d’Esplugues mitjançant acord de Junta de Govern Local de data 
23/12/2015, a J. G. C. F., en concepte de beques d’assistència a activitats 
esportives dels menors M. i D. C. M., amb efectes 1 d’abril de 2016, per valor 
total de 225,00 euros, atès que no realitzen l’activitat objecte dels ajuts. 
 
SEGON.- Revocar la totalitat d’un ajut econòmic atorgat per l’Ajuntament 
d’Esplugues mitjançant acord de Junta de Govern Local de data 05/02/2016, a 
S. A. P. M., en concepte de beques d’assistència a activitats esportives de la 
menor N. G. P., amb efectes des d’octubre de 2015 fins juny de 2016, per valor 
total de 252,00 euros, atès que no realitzen l’activitat objecte dels ajuts.” 
 
 

I sense més assumptes a tractar, a les catorze hores i cinquanta-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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