
 
 

JGL 45/2016 

 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 

SESSIÓ DECISÒRIA ORDINÀRIA DE 23 DE DESEMBRE DE 2016 

 
A la Casa Consistorial d’Esplugues de Llobregat, a la sala de reunions, a les 
tretze hores i set minuts del dia 23 de desembre 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. Santi 
Siquier Fadó. 
 
Assisteix igualment l'interventor director de l'Àrea de recursos generals i 
econòmics, Sr. Francisco Javier Vicén Encuentra. 
 
Actua de secretari el de l'Ajuntament Sr. Pedro Carmona Pérez. 
 
Oberta la sessió per la Sra. alcaldessa, s'hi entra en l'examen i debat dels 
assumptes que es relacionen a l'ordre del dia. 
 
 
ACORD NÚMERO U.- Aprovació, si escau, de l’acta núm. 43/16 
corresponent a la sessió ordinària de data 12 de desembre de 2016.                         
 
Per la Sra. alcaldessa i en relació a l’esborrany de l’acta núm. 43/16 
corresponent a la sessió ordinària de  data  12 de desembre de 2016 es 
pregunta si hi ha objecció d'alguna classe i no assenyalant-se'n cap, s'aprova  
l’esmentada acta per unanimitat i en compliment del que disposa l'article 107 
de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya i l'article 
110 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats 
locals, es transcriurà al llibre d'actes, autoritzant-se amb les signatures de la  
Sra. alcaldessa i Sr. secretari. 
 

TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

ACORD NÚMERO DOS.- Proposta per concedir llicència a IVAN LÓPEZ 
ZAMORA per executar obres de construcció d’un habitatge unifamiliar 
aïllat, a la finca ubicada al carrer Jaume Huguet núm. 10. (Exp. T032-2016-
44). 
 
“El senyor Ivan López Zamora sol·licita llicència per executar obres de 
construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat a la finca situada al carrer Jaume 



Huguet núm. 10, d'aquesta població, (referència cadastral 
3820508DF2832B0001MK) segons projecte tècnic aportat a tal efecte. 
(Expedient T032-2016-44). 
 
Atès l’informe favorable emès pels Serveis Tècnics Municipals del que resulta 
que el projecte presentat contempla bàsicament la construcció d’un habitatge 
unifamiliar aïllat en una parcel·la de 1.728,04 m². L’habitatge té una superfície 
construïda total de 1.619,09 m² i es desenvolupa escalonadament per adaptar-
se a la topografia, això provoca una doble consideració del que és la planta 
baixa. D’aquesta manera l’habitatge consta d’un total de 4 nivells, distribuïts en 
planta baixa i dues plantes pis en l’orientació sud-est i dues plantes soterrades, 
planta baixa i planta pis en l’orientació nord-oest, és a dir al carrer Jaume 
Huguet. 
 
El programa funcional proposat, és el següent: 
  

· La planta del nivell -3.10 consta de: hall, cambra higiènica, sala – 
menjador, sala d’estar, cuina, rebost, dormitori i bany pel servei, cambra 
per a la planxa, magatzems i cambra higiènica vinculada a una futura 
piscina. 
 
· La planta del nivell +0.00 consta de: tres dormitoris amb els respectius 
banys, un despatx, espai per a la bugada, l’estenedor i un espai per a 
instal·lacions. 
 
· A la planta del nivell +3.10 es situen: una cambra higiènica, el dormitori 
principal amb bany i vestidor, dos dormitoris amb els respectius banys, 
gimnàs i el garatge per a vuit cotxes. 
 
· La planta del nivell +6.20 consta de: hall, una sala multiusos, una 
cambra higiènica i un espai per a instal·lacions, gran part d’aquest nivell 
es destina a terrassa. 
 
· Per últim, per sobre de la part construïda de l’anterior nivell, es situa la 
coberta plana no transitable.  

 
Atès l’informe favorable emès pels Serveis Jurídics Municipals, de data 20 de 
desembre de 2016, els fonaments de dret del qual estableixen el següent: 
 

“Les obres mencionades estan subjectes a llicència urbanística prèvia, i 
aquesta s’ha d’atorgar d’acord amb la normativa urbanística, el 
planejament urbanístic i les ordenances municipals aplicables, segons 
prescriu l’article 187 del Text refós de la llei d'urbanisme, aprovat pel 
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost; d’acord amb la redacció donada 
per la Llei 16/2015, de 24 de juliol, de simplificació de l’activitat 
administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals 
de Catalunya i d’impuls de l’economia. 
 
En aquest sentit, d’acord amb l’article 187.c) està subjecte a llicència 
urbanística prèvia, la construcció d’edificis de nova planta que, d’acord 



amb la legislació sobre ordenació de l’edificació, requereixen l’elaboració 
d’un projecte tècnic, com és el cas que ens ocupa. 
 
D’acord amb l’article 188 del Text refós de la llei d'urbanisme, aprovat 
pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, i l’article 14 del Reglament 
esmentat, les llicències urbanístiques s’han d’atorgar d’acord amb les 
previsions de la legislació i el planejament urbanístics i les ordenances 
municipals sobre ús del sòl i edificació vigents en el moment de la 
resolució de la sol·licitud. 
 
Per tant, són d’aplicació l’article 75 i següents del Reglament d'obres, 
activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de 
juny. 
 
D’acord amb l’article 12 del Reglament sobre protecció de la legalitat 
urbanística, correspon a l’administració municipal atorgar les llicències 
urbanístiques respecte dels actes que hi són subjectes que es 
pretenguin executar en el seu terme. 
 
L’article 34 del Reglament exigeix l’aportació d’un projecte executiu quan 
el projecte objecte de la llicència tingui la consideració de projecte bàsic. 
En aquest cas, caldrà el projecte executiu complert, tal i com els Serveis 
tècnics municipals requereixen el seu informe. 
 
Les llicències urbanístiques caduquen si transcorre el termini per 
començar les obres o el termini per acabar-les, incloses les seves 
pròrrogues respectives, sense que hagin estat iniciades o finalitzades. 
Els terminis són d’un any per a iniciar les obres, i de 3 anys per a 
acabar-les una vegada iniciades. Ambdós terminis es computen a 
partir de l’endemà de la notificació de la llicència atorgada. 
 
A aquests efectes, en compliment de l’article 37 del Reglament sobre 
protecció de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 
de maig, correspon efectuar l’advertiment de caducitat de caducitat 
corresponent. 
 
Cal indicar a la persona titular de la llicència que ha de lliurar a 
l’administració atorgant una còpia de l’acta d’inici d’obres estesa per 
la direcció facultativa de les obres i, posteriorment, una còpia del 
certificat final d’obres expedit per aquesta mateixa direcció. Si les 
obres autoritzades no requereixen direcció facultativa per executar-les, 
les còpies de l’acta i del certificat esmentats han de ser substituïdes per 
la declaració responsable corresponent de la persona titular de la 
llicència urbanística. 
 
Quant a l’activitat, cal assenyalar que, una vegada concloses les obres, 
caldrà comunicar a l’Ajuntament l’estat final d’aquestes i la modificació 
no substancial de l’activitat. 
 
L’òrgan competent per a l’aprovació d’aquest Projecte és la Junta de 



Govern Local, per delegació expressa efectuada mitjançant Decret núm. 
1466, de 18 de juny de 2015. 
 
Conclusions 
 
Per tot l’exposat, només resta concloure que correspon informar 
favorablement la concessió de la llicència d’obres sol·licitada.“ 
 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
1.- Concedir llicència d’obres al senyor Iván López Zamora per a la 
construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat a la finca ubicada al carrer Jaume 
Huguet, núm. 10, d’Esplugues de Llobregat, d’acord amb el projecte bàsic 
presentat el 7 de setembre de 2016, (Registre general d'entrada núm. 2016 
00015847).  
 
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. Constituir dipòsit a la Tresoreria Municipal en metàl·lic o aval bancari 
d'import 9.000 euros en concepte de garantia per a la construcció o reposició 
de la vorera i per a la reposició de qualsevol dany que pogués ocasionar-se en 
els elements urbanístics de la via pública, en el transcurs de les obres de 
conformitat amb allò que disposa l'article 16 de les Ordenances Metropolitanes 
d'Edificació. 
 
2.1.2. Constituir dipòsit a la Tresoreria Municipal en metàl·lic o aval bancari 
solidari d'import 23.013,43 euros, en concepte de fiança per garantir la bona 
gestió dels residus de la construcció, de conformitat amb el que es disposa en 
el decret 89/2010 de 29 de juny. 
 
El sol·licitant ha de disposar del document de seguiment de residus. 
 
L'eficàcia d'aquesta llicència restarà demorada fins que no es 
constitueixin les fiances anteriorment indicades. 
 

Si el dipòsit és fa en metàl·lic, s'haurà de fer mitjançant transferència al 
compte de titularitat de l'Ajuntament d'Esplugues de LLobregat de 
l'entitat Caixabank SA núm. : IBAN ES45 2100 0148 5502 0000 6291, 
especificant qui fa d’ingrés i el concepte. 
 

2.1.3. Aportar projecte d’execució en compliment de l’Art.9 de la Llei de 
l’Habitatge i Certificat de l’Arquitecte autor del projecte, visat pel Col·legi 
d’Arquitectes de Catalunya, justificant el compliment del CTE i resta de 
normativa que es d’aplicació, i indicant que el mateix s’ajusta exactament al 
contingut del projecte bàsic en base al qual va ser concedida la corresponent 
llicència d’obres, o que les modificacions en el seu cas no són substancials i no 
alteren els paràmetres urbanístics/de l'edificació definits en el citat Projecte 
Bàsic. 



2.1.4. Aportar esmenes o modificat del “Projecte d’instal·lacions tèrmiques per a 
la producció ACS mitjançant captadors solars tèrmics” segons informe elaborat 
pels Serveis Tècnics Municipals en data 25 de novembre de 2016 en el qual es 
considera que: 
 
- “Cal definir quin és el programa funcional de l’habitatge. Segons el projecte 
constructiu, consta que hi ha 7 habitacions dobles (14 persones), i en el 
projecte d’energia solar és justifica només un consum d’ACS per a 7 persones. 
Possiblement, l’habitatge mai estigui ple al 100% però cal justificar i aplicar 
hipòtesis raonables. 
 
- El projecte presentat no justifica la demanda d’ACS segons el marc legal més 
restrictiu d’aplicació. En aquest sentit, cal determinar quina és l’energia 
demandada per l’Ordenança Municipal, quina és la demandada pel Decret 
d’Ecoeficiència i quina és la demandada pel Codi Tècnic i cal satisfer la més 
restrictiva.” 
 
2.1.5. Aportar estudi geotècnic subscrit per tècnic competent i visat pel Col·legi 
corresponent. 
 
2.1.6. Aportar programa de control de Qualitat. 
 
2.1.7. Aportar full d’assumeix de direcció d’obres de Arquitecte 
Tècnic/Aparellador. 
 
2.1.8. Aportar nomenament de coordinador de Seguretat i Salut. 
 
2.1.9. Aportar nomenament de Contractista. 
 
2.1.10. Aportar projecte d’infraestructures de telecomunicacions o en el seu cas 
documentació tècnica que justifiqui la legalització de la instal·lació. 
 
2.1.11. Comunicar, cursant avís per escrit a aquest Ajuntament, l’inici de les 
obres i procedir al replanteig i assenyalament de alineacions i rasants oficials 
en presència dels Serveis Tècnics Municipals. 
 
2.1.12. Justificar que s'ha sol·licitat informació a GAS NATURAL, sobre la 
ubicació de les seves instal·lacions, d'acord amb el que disposa el Reglament 
Tècnic de Distribució i Utilització de combustibles gasosos i amb la finalitat 
d'incrementar la seguretat de les instal·lacions de gas natural. 
 
3. Així mateix, la present llicència resta condicionada als següents requisits: 
 
3.1. La tanca de precaució de l’obra, ha de ser fixa i opaca, de 2 m d’alçada, 
com a mínim, estable, consistent i resistent a l’impacte, construïda amb paret 
d’obra vista o pintada, xapa metàl·lica, o pannell prefabricat, de tal manera que 
es mantingui en bon estat i ofereixi la seguretat necessària durant tot el procés 
que duri l’obra. 
 
3.2. Executar les escomeses de serveis (aigua, gas, electricitat, telèfon, etc.) en 



soterrani fins a l'edificació, havent d'assumir el titular el cost total derivat de les 
canalitzacions en soterrani d'aquests serveis per la via pública. L’actuació al 
que està obligat el propietari fa referència a tots aquells aspectes que siguin 
necessaris per dur-los a terme, inclòs el soterrament de les línies de serveis i 
subministraments que quedin afectades i la reposició d'aquelles que, estan ja 
soterrades es vegin també afectades. 
 
4. Advertir a Ivan López Zamora que a la finalització de les obres, ha de: 
 
4.1. Aportar certificat final de les obres executades. 
 
4.2. Comunicar la primera utilització i ocupació de l’edifici /habitatge, aportant la 
documentació indicada a l'art. 53 de les Ordenances Metropolitanes 
d'Edificació. 
 
4.3. Justificar el cost real i efectiu de les obres realitzades, i si s’escau efectuar 
l’autoliquidació complementària corresponent. 
 
4.4. Justificar la comunicació de les modificacions introduïdes a 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), aportant fotocopia de 
l’esmentat model. 
 
5. Advertir i manifestar a Ivan López Zamora: 
 
5.1. Que resta fora de l’àmbit d’aquesta llicència la construcció d’una piscina, ja 
que per això, cal l’elaboració del projecte bàsic de la piscina i el projecte 
executiu abans d’iniciar la seva construcció, així com que es fa necessari definir 
el detall d’altres elements tipus fonts o làmines d’aigua que apareixen a la 
proposta. 
 
5.2. Que per poder adquirir la placa d’obres, s’ha de justificar el dipòsit de les 
fiances o avals senyalats a la concessió de la llicència. L’esmentada placa s’ha 
d’adquirir al Punt d'Atenció a la Ciutadania, plaça Santa Magdalena núm. 24, 
abonant la quantitat de 48,40 euros, i que, una vegada complimentada, ha de 
col·locar en lloc visible. 
 
5.3. Que en cas de necessitar la col·locació de contenidors per a residus i 
runes ha de sol·licitar i obtenir l'oportuna autorització. 
 
5.4. Que per a la col·locació d’una grua – torre és necessari sol·licitar i tramitar 
la corresponent llicència municipal. 
 
6.- Subjectar l’anterior llicència al pagament de la taxa i l’impost que li 
correspongui, i a les condicions generals i especials que deriven dels informes 
tècnics municipals, de 25 de novembre de 2016, i 12 de desembre de 2016. 
 
7.- Advertir a la persona interessada, en compliment de l’article 37 del 
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 
64/2014, de 13 de maig, el següent: 



- Per a la comunicació de l’inici d’obres caldrà aportar una còpia de 
l’acta d’inici d’obres estesa per la direcció facultativa de les obres i, 
posteriorment, acabades aquestes, caldrà aportar una còpia del 
certificat final d’obres expedit per aquesta mateixa direcció. 
 
- Les llicències urbanístiques caduquen si transcorre el termini per 
començar les obres o el termini per acabar-les, incloses les seves 
pròrrogues respectives, sense que hagin estat iniciades o finalitzades. Si 
la llicència no dius res, els terminis són d’un any per a iniciar les obres, i 
de 3 anys per a acabar-les una vegada iniciades. Ambdós terminis es 
computen a partir de l’endemà de la notificació de la llicència 
atorgada. 

 
8.- Comunicar l’acord anterior a les persones interessades. 

9.- Aquesta llicència restarà condicionada al pagament de les liquidacions de la 
taxa per llicència urbanística d'import 42.034,62 euros (1314728-3) i de l'impost 
sobre construccions, instal·lacions i obres d’import 67.255,39 euros (1315889-
2) que seran notificades per l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona.” 

ACORD NÚMERO TRES.- Proposta per concedir llicència a INOCENCIO 
TAVERA CASTELLÓ per executar obres de reforma per adequar el local 
ubicat a l’avinguda Cornella, núm.43 entresol 1a, a l’ús d’habitatge. (Exp. 
T032-2016-25).  
 
“El senyor Pedro Gómez Vigo, en representació de Inocencio Tavera Castelló 
sol·licita llicència municipal per efectuar obres de reforma interior al local ubicat 
a l’entresòl 1a de l’edifici situat a l’av. Cornellà núm. 43 (referència cadastral 
3710808DF2831B0003PE) , d'aquesta població, pel seu canvi d’ús a habitatge, 
segons projecte tècnic aportat a tal efecte. (Expedient T032-2016-25). 
 
Atès l’informe favorable emès pels Serveis Tècnics Municipals del que resulta: 
 

1. “Antecedents. 
 
1.1. La Junta de Govern Local en sessió del dia 05/12/2014 va acordar 
entre altres extrems aprovar l'informe emès pels Serveis Tècnics 
Municipals (Exp. T019 2014 012) que conclou dient, que es pot 
autoritzar el canvi d’ús a habitatge, del local resultant no afectat pel 
xamfrà i per tant no inclosa en situació de fora d’ordenació, amb les 
condicions exigibles i les obres i usos, amb les condicions establertes 
per a les mateixes. Per a l’efectivitat de l’autorització del canvi d’ús 
prèviament s’hauria d’acreditar que el citat local constitueix una única 
entitat registral i per a l’execució de les obres s’hauria d’obtenir la 
corresponent llicència municipal. Aquest local resultant correspon a 
l’entresòl 1a del present informe. 
 
1.2. La Junta de Govern Local en sessió del dia 08/05/2015 va acordar 
entre altres extrems concedir llicència a Inocencio Tavera Castelló (Exp. 
T032 2015 005) per a la segregació d’un local únic en dos locals 



independents, locals resultants 1 i 2 que correspondrien respectivament 
a l’entresòl 2ª i entresòl 1ª. Aquesta llicència està condicionada a la 
formalització en escriptura pública de l’operació de segregació. En 
aquest Acord hi ha una errada material de denominació d’entresòls. El 
local resultant 2 en realitat correspon a l’entresòl 1ª i no al 2ª , i és en 
aquest, l’entresòl 1ª, en el que tot i que la finca es troba en situació de 
fóra d’ordenació, segons l’article 119.1.d) del Reglament de la Llei 
d’Urbanisme Decret 305/2006, es poden autoritzar obres de consolidació 
i rehabilitació, que no suposin increment del volum edificat i els canvis 
d’ús als usos admissibles a la clau 13b, incloent l’habitatge i complint les 
condicions aplicables a cadascun d’ells. 
 
2. Sol·licitud i documentació presentada. 
 
Per registre d’entrada amb data 20/05/2016 i número 2016 00009538 
Pedro Gómez Vigo en representació d’Inocencio Tavera Castelló, 
presenta a aquest Ajuntament, per sol·licitar llicència d’obres i la 
legalització del canvi d’ús a habitatge, el “Proyecto reforma local 
Entresuelo 1ª para cambio uso a vivienda” del local situat a l’avinguda 
Cornellà 43. S’aporta escriptura pública de segregació dels locals, 
necessària per fer efectiva la llicència de segregació, així com l’Estudi 
Bàsic de Seguretat i Salut i documentació complementària. 
 
Per registre d’entrada amb data 25/11/2016 i número 2016 00022077 
Pedro Gómez Vigo en representació d’Inocencio Tavera Castelló, 
presenta substituint l’anterior el “Proyecto reforma local Entresuelo 1ª 
para cambio uso a vivienda” del local situat a l’avinguda Cornellà 43, per 
sol·licitar llicència d’obres i la legalització del canvi d’ús a habitatge, el 
projecte es troba visat pel col·legi d’aparelladors amb data 22/11/2016, 
número AVT967 i subscrit pel tècnic, Pedro Gómez Vigo. També es 
presenta el full d’assumeix de la direcció i execució de l’obra, l’Estudi 
Bàsic de Seguretat i Salut i documentació complementària. 
 
Amb data 15/12/2016 es presenta en aquest Ajuntament, l’Annex 1 amb 
les “Justificaciones solicitadas por Ayuntamiento de Esplugues de 
Llobregat” amb les correccions i esmenes pertinents. També s’aporta la 
justificació de l’acompliment de l’Ordenança reguladora de la previsió de 
places d’aparcament en edificis resultants d’actuacions de rehabilitació, 
increment de número d’habitatges o canvi d’ús, aprovada definitivament 
pel Ple de l’Ajuntament en data 19 de febrer de 2.014. 
 
3. Projecte. 
 
“Proyecto reforma local Entresuelo 1ª para cambio uso a vivienda” 
– Avda. Cornellà núm. 43 Entresòl 1ª 
 
El projecte presentat proposa canviar l’ús d’un local resultant d’una 
segregació recentment escripturada. S’admet el canvi d’ús ja que amb 
l’augment del número d’habitatges no es supera el màxim permès 
segons normativa. Per adaptar-lo a aquest ús i per ajustar-se a la 



normativa actual d’habitabilitat es fa la sol·licitud per realitzar obres i 
poder legalitzar 58,15 m² de superfície útil com a habitatge. Aquestes 
obres no impliquen ampliacions volumètriques, ni modificacions en 
l’estructura de l’edifici i es respecten les façanes existents. Aquestes 
intervencions interiors de canvi d’ús corresponen al Grup C de l’Annex 4 
del Decret 141/2012, de 30 d’abril. 
 
El citat local, de 58,15 m² de superfície útil es troba actualment distribuït 
en dues dependències comunicades entre si i una cambra higiènica. 
 
Amb el canvi d’ús proposat resulta una habitatge de 58,15 m² de 
superfície útil distribuït en menjador – estar – cuina, dos dormitoris 
dobles i una cambra higiènica tots amb accés independent des d’un 
passadís – distribuïdor. També disposa d’un petit espai per a la 
rentadora i la caldera. L’habitatge té façana al carrer Narcís Monturiol i 
també s’il·lumina i ventila per una terrassa d’ús privatiu que dóna al pati 
interior d’illa i un pati interior compartit amb el local entresòl 2a. 
 
4. Valoració. 
 
4.1. Planejament vigent: 
Pla General Metropolità. 
4.2. Qualificació urbanística:  
Zona en densificació urbana semiintensiva—Clau 13b. 
4.3. Situació urbanística de l’edifici: 
Volum disconforme. 
4.4. Projecte: 
El projecte presentat compleix la normativa urbanística i és concordant 
amb la normativa que és d’aplicació per a les intervencions de canvi d’ús 
a habitatges, incloses al Grup C de l’Annex 4 del Decret 141/2012, de 30 
d’octubre. 
 
5. Proposta. 
 
Atenent a allò que s’ha exposat, el tècnic que subscriu considera que es 
pot informar favorablement el projecte d’obres i de canvi d’ús a habitatge 
del local ubicat a la planta entresòl porta 1a de l’edifici situat a l’Avinguda 
Cornellà, núm. 43 amb les següents condicions: 
 
5.1. Constituir dipòsit a la Tresoreria municipal en metàl·lic o aval bancari 
solidari per import de 150 € en concepte de fiança per a garantir el 
compliment del Decret 89/2010, de 29 de juny, relatiu a la gestió de 
residus de la construcció. El sol·licitant haurà de disposar del Document 
de seguiment de residus. 
 
5.2. Constituir dipòsit a la Tresoreria municipal en metàl·lic o aval bancari 
solidari per import de 400 € en concepte de fiança per a garantir el 
compliment de l'article 16 de les O.O.M.M.E, com a garantia de la 
urbanització i de reparació o indemnització dels danys que es puguin 
causar en els elements del sòl, subsòl i vol de la via pública.  



 
Presentar abans de l’inici de les obres: 
 
5.3. Nomenament del Contractista.” 

 
Atès l’informe favorable emès pels Serveis Jurídics Municipals, de data 21 de 
desembre de 2016, els fonaments de dret del qual estableixen el següent: 
 

“En primer terme, cal assenyalar que, en aplicació de l’article 109.2 de la 
Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les 
Administracions públiques, les administracions públiques poden 
rectificar, així mateix, en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels 
interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus 
actes. 
 
En segon lloc, pel que fa a la situació de fora d’ordenació de l’edificació, 
cal indicar que l’article 119.1.d) del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel 
qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme, estableix que si la 
construcció està fora d'ordenació per raó de resultar afectada 
parcialment per una nova alineació de vial subjecte a cessió gratuïta, 
però no està inclosa en cap sector de planejament derivat ni en cap 
polígon d'actuació urbanística, se li aplica el règim que estableix l'apartat 
següent, el qual fa referència al règim de volum disconforme.  
 
Respecte de les edificacions sotmeses a aquest règim l’article 119.2 
estableix, entre d’altres extrems, que es poden autoritzar obres de 
consolidació i obres de rehabilitació, sempre que el planejament 
urbanístic no les limiti, i es poden autoritzar els usos i activitats que 
siguin conformes amb el nou planejament. 
 
L’article 108.4 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual 
s'aprova el text refós de la Llei d'urbanisme, relatiu al règim de volum 
disconforme, preveu la possibilitat d’admetre canvis d’ús, sempre 
d’acord amb les condicions bàsiques del nou planejament. 
 
En aquest cas, tal i com s’indica en l’informe dels Serveis tècnics 
municipals, de 19 de desembre de 2016, l’ús residencial és admès, i la 
seva conversió en habitatge no incompleix el paràmetre de la densitat 
màxima aplicable. 
 
El canvi d’ús sol·licitat, de local a ús residencial, està subjecte a llicència 
urbanística prèvia, segons prescriu l’article 187.1.e) del Text refós de la 
llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost; 
d’acord amb la redacció donada per la Llei 16/2015, de 24 de juliol, de 
simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la 
Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’economia. 
 
D’acord amb l’article 188 del Text refós de la llei d'urbanisme, aprovat 
pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, i l’article 14 del Reglament 
esmentat, les llicències urbanístiques s’han d’atorgar d’acord amb les 



previsions de la legislació i el planejament urbanístics i les ordenances 
municipals sobre ús del sòl i edificació vigents en el moment de la 
resolució de la sol·licitud. 
 
Per tant, són d’aplicació l’article 75 i següents del Reglament d'obres, 
activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de 
juny. 
 
D’acord amb l’article 12 del Reglament sobre protecció de la legalitat 
urbanística, correspon a l’administració municipal atorgar les llicències 
urbanístiques respecte dels actes que hi són subjectes que es 
pretenguin executar en el seu terme. 
 
L’òrgan competent per a l’aprovació d’aquest Projecte és la Junta de 
Govern Local, per delegació expressa efectuada mitjançant Decret núm. 
1466, de 18 de juny de 2015. 
 
Conclusions 
 
Per tot l’exposat, només resta concloure que correspon informar 
favorablement la concessió de la llicència sol·licitada per al canvi d’ús, 
de local, a ús residencial, i les obres de reforma.” 
 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
1.- Corregir l’errada material, a l’empara de l’article 109.2 de la Llei 39/2015, de 
1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions 
públiques, advertida a l’acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat, de 8 de maig de 2015, de tal manera que, el 
denominat local resultant 2 es correspon amb l’entresòl 1a, i no amb 
l’entresòl 2a, com erròniament apareixia a l’acord esmentat. 
 
2.- Concedir llicència al senyor Inocencio Tavera Castelló, per a realitzar 
obres de reforma interior i canvi d’ús a habitatge, de l’immoble situat a 
l’avinguda Cornellà, núm. 43, entresòl 1a, d’Esplugues de Llobregat, segons el 
projecte presentat el 25 de novembre de 2016, (Registre general d'entrada 
núm. 2016 00022077), i la documentació annexa presentada el 15 de 
desembre de 2016. 
 
3. Condicionar aquesta llicència al compliment dels següents requisits: 
 
3.1. Abans d’iniciar les obres d’edificació ha de procedir a: 
 
3.2.2. Constituir dipòsit a la Tresoreria Municipal en metàl·lic o aval bancari 
d'import 400 euros en concepte de garantia per a la construcció o reposició de 
la vorera i per a la reposició de qualsevol dany que pogués ocasionar-se en els 
elements urbanístics de la via pública, en el transcurs de les obres de 
conformitat amb allò que disposa l'article 16 de les Ordenances Metropolitanes 
d'Edificació. 
 



3.2.3. 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 de la construcció, de conformitat amb el que es disposa en el 
decret 89/2010 de 29 de juny. 
 
El sol·licitant ha de disposar del document de seguiment de residus. 
 
L'eficàcia d'aquesta llicència restarà demorada fins que no es 
constitueixin les fiances anteriorment indicades. 

Si el dipòsit és fa en metàl·lic, s'haurà de fer mitjançant transferència al 
compte de titularitat de l'Ajuntament d'Esplugues de LLobregat de 
l'entitat Caixabank SA núm. : IBAN ES45 2100 0148 5502 0000 6291, 
especificant qui fa l'ingrés i el concepte. 

 
3.2.4. Aportar nomenament de Contractista  
 
4. Advertir a Inocencio Tavera Castelló que a la finalització de les obres, ha 
de:  
 
4.1. Aportar certificat final de les obres executades. 
 
4.2. Comunicar la primera utilització i ocupació de l’edifici /habitatge, aportant la 
documentació indicada a l'art. 53 de les Ordenances Metropolitanes 
d'Edificació. 
 
4.3. Justificar la comunicació de les modificacions introduïdes a 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), aportant fotocopia de 
l’esmentat model. 
 
5. Advertir i manifestar a Inocencio Tavera Castelló: 
 
5.1. Que per poder adquirir la placa d’obres, s’ha de justificar el dipòsit de les 
fiances o avals senyalats a la concessió de la llicència. L’esmentada placa s’ha 
d’adquirir al Punt d'Atenció a la Ciutadania, plaça Santa Magdalena núm. 24, 
abonant la quantitat de 48,40 euros, i que, una vegada complimentada, ha de 
col·locar en lloc visible. 
 
5.2. Que en cas de necessitar la col·locació de contenidors per a residus i 
runes ha de sol·licitar i obtenir l'oportuna autorització. 
 
6.- Advertir a la persona interessada, en compliment de l’article 37 del 
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 
64/2014, de 13 de maig, el següent: 
 

- Per a la comunicació de l’inici d’obres caldrà aportar una còpia de 
l’acta d’inici d’obres estesa per la direcció facultativa de les obres i, 
posteriorment, acabades aquestes, caldrà aportar una còpia del 
certificat final d’obres expedit per aquesta mateixa direcció. 
 



- Les llicències urbanístiques caduquen si transcorre el termini per 
començar les obres o el termini per acabar-les, incloses les seves 
pròrrogues respectives, sense que hagin estat iniciades o finalitzades. 
Ambdós terminis es computen a partir de l’endemà de la notificació 
de la llicència atorgada. 

 
7.- Comunicar l’acord anterior a les persones interessades. 
 
8. Aquesta llicència restarà condicionada al pagament de les liquidacions de la 
taxa per llicència urbanística d'import 805 euros (1314728-13), de l'impost 
sobre construccions, instal·lacions i obres d’import 1.288 euros (1315898-11) ) i 
de la taxa per activitats jurídic-administratives art.6, 1.4.b ) d’import 700 euros 
(1314728-6) que seran notificades per l'Organisme de Gestió Tributària de la 
Diputació de Barcelona.” 
 
ACORD NÚMERO QUATRE.- Proposta d’aprovació de l’expedient de 
contractació per contracte menor per a la realització de les obres 
d’adequació del espai consergeria de l’edifici municipal La Baronda, 
d’aquesta població (Exp. G451-2016-027). 
 
“Atès l’informe dels Serveis Tècnics Municipals, de data 12 de desembre de 
2016, en el que informen que per encàrrec del Coordinador de l’Àmbit de 
Territori i Sostenibilitat, i atenent a les demandes formulades per la 
Coordinadora General d’Àmbits, i a la programació dels treballs d’adequació de 
l’edifici La Baronda, el Servei d’Obres Públiques ha estudiat i valorat les 
accions necessàries per distribuir el mobiliari disponible en dit edifici per tal de 
materialitzar el trasllat d’un conjunt de dependències municipals al mateix. 
 
L’objecte del contracte que es proposa es refereix als treballs d’adequació de 
l’espai de consergeria de l’edifici municipal la Baronda.  

Atès que en l’esmentat informe manifesten que han sol·licitat oferta a l’empresa 
CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES VICENÇ, S.L. i ha presentat 
oferta per 7.448,21 € IVA exclòs, i que proposen adjudicar els treballs 
d’adequació de l’espai de consergeria de l’edifici municipal la Baronda, a favor 
de l’empresa esmentada pel preu net de 7.448,21 €, més l’IVA del 21% d’import 
1.564,12 €, en total 9.012,33 €, IVA inclòs. .  

Atesos articles 138.3 i 111 del Text refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, sobre 
possibilitat de contractar obres, per contracte menor por raó de la quantia, la 
qual no excedeix de 50.000 €. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1.- Aprovar l’execució dels treballs d’adequació de l’espai de consergeria de 
l’edifici municipal la Baronda, d’aquesta població, per contracte menor, i 
adjudicar-les a favor de l’empresa CONSTRUCCIONES Y 
REHABILITACIONES VICENÇ, S.L. (CIF B-63635171), pel preu de 7.448,21 €, 



més l’ IVA del 21% per import de 1.564,12 €, en total 9.012,33 €, IVA inclòs, 
d’acord amb l’oferta presentada.  

3.- Aprovar la despesa corresponent per import de 9.012,33 €, IVA inclòs, amb 
càrrec a la partida pressupostària número 12.93300.63200 del Pressupost 
Municipal de 2016. 

La facturació, la qual s’incorporarà a l’expedient, complirà els efectes de 
formalització del contracte. 

El seu pagament es realitzarà de conformitat amb les previsions que estableixi 
la legislació vigent, des de l'entrada de la corresponent factura al Registre de 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, prèvia conformitat del departament 
responsable del seguiment del contracte. 

A efectes de compliment del previst en la Disposició Addicional trigèsima 
tercera del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 4 de novembre, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic:  

-Registre administratiu de presentació de les factures: Punt d’Atenció al Ciutadà 
Central situat a la Pl. Santa Magdalena núm. 24.  

-Òrgan de contractació: Junta de Govern Local.  

- Òrgan administratiu comptable: Intervenció Municipal. - - Òrgan administratiu 
destinatari: Servei d’Obres Públiques. 

4.- La Direcció Facultativa dels treballs esmentats estarà a càrrec del 
Arquitecte, Director de Projectes Francesc Lopez Pavon, i del Arquitecte Tècnic 
del Servei d’obres Públiques Agustí Erta Solans i com a Coordinadora de 
Seguretat i Salut es designa a l’arquitecta tècnica de Seguretat i Serveis, 
Yelena Sánchez Prados.” 

ACORD NÚMERO CINC.- Proposta de declaració d'inversions 
financerament sostenibles. 

“La llei Orgànica 2/2012 de 21 d’abril d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera a l’article 22 i en la disposició addicional sisena estableix les 
condicions que haurà d’acomplir una Corporació Local per a destinar el 
superàvit de la liquidació del Pressupost a finançar inversions sempre que al 
llarg de la seva vida útil aquestes siguin financerament sostenibles, de 
conformitat amb els requisits establerts per la disposició addicional setzena del 
Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març que aprova el text refós de la llei 
reguladora de les Hisendes Locals. 

El Ple de la Corporació, per acord de 27 d’abril de 2016, va aprovar un 
expedient de modificació de crèdits, habilitant crèdit adequat i suficient per a 
l’execució de projectes declarats financerament sostenibles amb càrrec al 
superàvit de l’exercici 2015 per un import de 2.294.367,13 €. 



Els serveis tècnics municipals han elaborat memòries tècniques de les 
inversions que han estat incorporats en la Memòria Tècnica Especifica 
subscrita per l’Alcaldessa. 

Vist l’informe emès per l’Interventor Municipal. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Declarar inversions financerament sostenibles els projectes d’inversió, dels 
quals s’adjunta memòria en annex, que s’indiquen a continuació: 
 
1.-Obres d’adequació i legalització de la instal·lació elèctrica del cementiri 
d’Esplugues de Llobregat. 

2.- Obres de reforma i millora de l’accessibilitat del carrer Serra del Montsec, 
entre la Plaça Joan Tomàs i Pere i el carrer Montesa. 

3.- Obres d’adequació i legalització de la instal·lació elèctrica de la Masia de 
Cal Suís d’Esplugues de Llobregat. 

4.- Obres de millora dels Esplais municipals de gent gran Centre-La Plana i el 
Gall. 

5.- Obres de millora de diversos passos elevats del municipi d’Esplugues de 
Llobregat. 

6.- Treballs de reparació del sistema d’avís per invidents de diferents semàfors 
de la ciutat. 

7.- Treballs de remodelació de la instal·lació d’enllumenat de les escales del 
carrer Nostra Senyora de Lourdes. 

8.- Obres de millora, renovació i senyalització de les infraestructures urbanes 
del municipi d’Esplugues de Llobregat. 

9.- Treballs de restauració d’un mur en el recinte històric de l’antiga fabrica 
Pujol i Bausis. 

10.- Treballs d’ impermeabilització del forn d’ampolla gran del recinte històric de 
l’antiga fabrica Pujol i Bausis. 

11.- Expropiació finca situada en el carrer Menta, 11. 

12.- Obres de reforma i millora de l’accessibilitat del Passatge Ametllers, entre 
el carrer Bruc i carrer Sant Gabriel. 
projecte Urbanització Passatge Ametllers. 

13.- Servei redacció del projecte executiu arranjament vorera Avda Països 
Catalans. 



14.- Servei redacció del projecte executiu de renovació de l’enllumenat del 
passeig Francesc Macià i Llussà, ronda del Canigó, carrer Rajoleria i ronda del 
Puigmal. 

15.-Obres de millora de diversos passos elevats del municipi d’Esplugues de 
Llobregat.”  
 
ACORD NÚMERO SIS.- Proposta d’aprovació del servei d’assistència 
tècnica per a la direcció d’obra i coordinació de seguretat i salut dels 
treballs corresponents al projecte constructiu de millora i estabilitat del 
mur de gravetat situat al Torrent d’en Farré. (Exp. G454-2016-068). 

“Per acord de la Junta de Govern Local de 8 d’abril de 2016 es va requerir a 
l’empresa TAU INGIENERIA DE CONSTRUCCIONES ESPECIALES S.A. (TAU 
ICESA), per a què en un termini màxim de 15 dies hàbils comptats des del dia 
següent al de la notificació, presentés el compromís fefaent d’iniciar els treballs 
contemplats al projecte en un termini màxim d’un mes. 

Així mateix es va manifestar a aquesta empresa que transcorregut el termini de 
quinze dies hàbils sense presentar el compromís esmentat, s’iniciaria expedient 
d’execució subsidiària de les obres, contractant aquests treballs al seu càrrec i 
executant la fiança dipositada, en el seu dia, mitjançant “Póliza de seguro de 
caución número 9500808874” de l’entitat MAPFRE CAUCIÓN Y CRÉDITO, 
Compañía Internacional de Seguros y Reaseguros, S.A. per un import de 
51.538,44 euros (del qual ja es van executar els imports de 26.387,97 euros, 
762,30 euros i 9.438,00 euros) en el contracte de “les obres d’Ordenació del 
Torrent d’en Farré, cinquena fase:adequació de talussos”. 
L’anterior acord es va notificar a TAU INGIENERIA DE CONSTRUCCIONES 
ESPECIALES S.A. (TAU ICESA) i a MAPFRE CAUCIÓN Y CRÉDITO, 
Compañía Internacional de Seguros y Reaseguros, S.A. sense que es 
presentessin al·legacions ni documentació complementària en el termini 
atorgat. 
 
Per acord de la Junta de Govern Local de 16 de setembre de 2016 es va 
aprovar de forma definitiva el projecte constructiu de millora de mur de gravetat 
situat al Torrent d’en Farré, redactat pel senyor Juan José Mas Viñola, enginyer 
de camins, canals i ports, amb un pressupost total de 210.527,56 €, IVA inclòs. 
 
Per acord de la Junta de Govern Local de 23 de setembre de 2016 es va 
acordar: 

- Procedir a l’execució subsidiària de les obres de millora de l’estabilitat del mur 
de gravetat situat al Torrent d’en Farré d’Esplugues de Llobregat, segons 
projecte redactat pel senyor Juan José Mas Viñola, enginyer de camins, canals 
i ports, amb un pressupost total de 210.527,56 €, IVA inclòs, requerides a 
l’empresa TAU INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES ESPECIALES; S.A. 
(TAU ICESA), per acord de la Junta de Govern Local de 8 d’abril de 2016. 
 
- Executar la resta de fiança definitiva del contracte de les obres d’Ordenació 
del Torrent d’en Farré, cinquena fase: adequació de talussos”, dipositada en el 



seu dia per l’empresa TAU INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES 
ESPECIALES; S.A. (TAU ICESA), mitjançant “Póliza de seguro de caución 
número 9500808874” de l’entitat MAFRE CAUCIÓN Y CRÉDITO, Compañía 
Internacional de Seguros y Reaseguros, S.A. per un import de 51.538,44 euros 
(del qual ja es van executar els imports de 26.387,97 euros, 762,30 euros i 
9.438,00 euros), i, en conseqüència, requerir a l’entitat MAPFRE CAUCIÓN Y 
CRÉDITO, Compañía Internacional de Seguros y Reaseguros, S.A. per a què 
en un termini màxim de 15 dies hàbils, comptats a partir de la notificació del 
present acord, ingressi a l’Ajuntament mitjançant transferència en el compte de 
Caixa Bank número ES 45 2100.0148.55.0200006291 pel concepte “Obres mur 
de gravetat”, l’import de 14.950,17 euros, per a finançar part de l’execució de 
les obres de millora de l’estabilitat del mur de gravetat situat al Torrent d’en 
Farré d’Esplugues de Llobregat. 

- Liquidar provisionalment a TAU INGIENERIA DE CONSTRUCCIONES 
ESPECIALES S.A. (TAU ICESA) (CIF – A08616641) la despesa de 195.577,39 
€ en concepte de l’execució subsidiària de les obres de millora de l’estabilitat 
del mur de gravetat situat al Torrent d’en Farré d’Esplugues de Llobregat. 
 
- Aprovar l’execució de les obres de millora de l’estabilitat del mur de gravetat 
situat al Torrent d’en Farré d’Esplugues de Llobregat, mitjançant l’expedient de 
contractació, per procediment obert, de tramitació ordinària, aplicant un únic 
criteri d’adjudicació, el preu més baix, per executar les obres de millora de 
l’estabilitat del mur de gravetat situat al Torrent d’en Farré d’Esplugues de 
Llobregat, amb un pressupost net de 173.989,72 €, més un 21% de l’IVA, per 
import de 36.537,84 €, en total 210.527,56 €, IVA inclòs, així com el plec de 
clàusules administratives particulars que regirà el contracte. 
 
En data 16 de desembre de 2016, l’ajuntament va adjudicar en sessió ordinària 
de Junta de Govern Local, els treballs a l’empresa ACSA, OBRAS E 
INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., per un import total d’adjudicació de 156.559,41 
€, amb un import net de 129.387,94 €, i una part d’IVA de 27.171,47 €, que 
correspon a una baixa del 25,6347214077 % i un termini d’execució de 2 
mesos, així com la resta de compromisos inclosos a l’oferta. 

Atès l’informe dels Serveis Tècnics Municipals, de data 14 de desembre de 
2016, s’indica que han sol·licitat pressupost a la l’empresa AAPLUS 
NORCONTROL, S.L.U. per tal de realitzar les tasques de direcció d’obra, així 
com les de coordinació de seguretat i salut i l’ha presentat per import de 
11.095,70 €, IVA inclòs, i que proposen adjudicar el servei d’assistència tècnica 
per a la direcció d’obra i coordinació de seguretat i salut de les obres de millora 
de l’estabilitat del mur de gravetat situat al Torrent d’en Farré, d’aquesta 
població, a favor de l’empresa esmentada pel preu net de 9.170,00 €, més l’IVA 
del 21% d’import 1.925,70 €, en total 11.095,70 €, IVA inclòs. 

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



La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1.- Procedir a l’execució subsidiària del servei d’assistència tècnica per a la 
direcció d’obra i coordinació de seguretat i salut de les obres de millora de 
l’estabilitat del mur de gravetat situat al Torrent d’en Farré, requerides a 
l’empresa TAU INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES ESPECIALES; S.A. 
(TAU ICESA), per acord de la Junta de Govern Local de 8 d’abril de 2016. 
 
2.- Aprovar l’execució del servei d’assistència tècnica per a la direcció d’obra i 
coordinació de seguretat i salut de les obres de millora de l’estabilitat del mur 
de gravetat situat al Torrent d’en Farré, d’aquesta població, mitjançant 
contracte menor, i adjudicar-lo a favor de l’empresa APPLUS NORCONTROL, 
S.L.U. ( CIF B-15044357 ), pel preu de 9.170,00 € més l’IVA del 21% de 
1.925,70 €, en total 11.095,70 €, IVA inclòs, que l’haurà de portar a terme 
d’acord amb l’oferta presentada. 

2.- Aprovar la despesa corresponent per import de 11.095,70 €, IVA inclòs, amb 
càrrec a la partida pressupostària número 12 13300 61900 del Pressupost 
General de 2016. 

La facturació, la qual s’incorporarà a l’expedient, complirà els efectes de 
formalització del contracte. 

El seu pagament es realitzarà de conformitat amb les previsions que estableixi 
la legislació vigent, des de l'entrada de la corresponent factura al Registre de 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, prèvia conformitat del departament 
responsable del seguiment del contracte. 

A efectes de compliment del previst en la Disposició Addicional trigèsima 
tercera del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 4 de novembre, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic:  

- Registre administratiu de presentació de les factures: Les factures de més de 
5.000 €, no emeses per persones físiques, es presentaran obligatòriament pel 
canal electrònic a traves de la plataforma e.F.A.C.T. Les factures emeses per 
persones físiques i les d’import inferior a 5.000 € es podran presentar en suport 
paper al Punt d’Atenció a la Ciutadania de plaça Santa Magdalena núm. 24, i 
també pel canal electrònic.  

-Òrgan de contractació: Junta de Govern Local.  

-Òrgan administratiu comptable: Intervenció Municipal.  

- Òrgan administratiu destinatari: Servei d’Obres Públiques. 

3.- Liquidar provisionalment a TAU INGIENERIA DE CONSTRUCCIONES 
ESPECIALES S.A. (TAU ICESA) (CIF – A08616641) la despesa de 11.095,70€ 
en concepte de l’execució subsidiària del servei d’assistència tècnica per a la 
direcció d’obra i coordinació de seguretat i salut de les obres de millora de 
l’estabilitat del mur de gravetat situat al Torrent d’en Farré.” 



ACORD NÚMERO SET.- Proposta d’aprovació del servei per a la 
realització de l’estudi geotècnic pel projecte de construcció del CEM de 
Can Vidalet, d’aquesta població, per contracte menor. (Exp. G454-2016-
069).  
 
“Atès l’informe dels Serveis Tècnics Municipals, de data 13 de desembre de 
2016, en el que informen que amb l’objecte d’elaborar l’estudi geotècnic que 
servirà de base per dimensionar l’estructura a incorporar en el projecte basic i 
executiu de construcció del CEM de Can Vidalet, d’aquesta població, han 
valorat aquests treballs en un import màxim de licitació de 15.200,00 € IVA 
inclòs.  
 
Atès que en l’esmentat informe es justifica tècnicament la necessitat d’haver 
sol·licitat oferta únicament a l’empresa APPLUS NORCONTROL, S.L.U., qui 
l’ha presentada per 11.212,95 € IVA exclòs, i que proposen adjudicar el servei 
per elaborar l’estudi geotècnic que servirà de base per dimensionar l’estructura 
a incorporar en el projecte basic i executiu de construcció del CEM Can Vidalet, 
d’aquesta població, a favor de l’empresa esmentada pel preu net de 11.212,95 
€, més l’IVA del 21% d’import 2.354,72 €, en total 13.567,66 €, IVA inclòs.  
 
Atesos articles 138.3 i 111 del Text refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, sobre 
possibilitat de contractar serveis, per contracte menor por raó de la quantia, la 
qual no excedeix de 18.000 €. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1.- Aprovar l’execució del servei per elaborar l’estudi geotècnic que servirà de 
base per dimensionar l’estructura a incorporar en el projecte basic i executiu de 
construcció del CEM Can Vidalet, d’aquesta població, mitjançant contracte 
menor, i adjudicar-lo a favor de l’empresa APPLUS NORCONTROL, S.L.U. ( 
CIF B-15044357), pel preu de 11.212,95 € més l’IVA del 21% de 2.354,72 €, en 
total 13.567,66 €, IVA inclòs, que l’haurà de portar a terme d’acord amb l’oferta 
presentada.  
 
2.- Aprovar la despesa corresponent per import de 13.567,66 €, IVA inclòs, amb 
càrrec a la partida pressupostària número 12 34000 62200 del Pressupost 
General de 2016. 

La facturació, la qual s’incorporarà a l’expedient, complirà els efectes de 
formalització del contracte. 

El seu pagament es realitzarà de conformitat amb les previsions que estableixi 
la legislació vigent, des de l'entrada de la corresponent factura al Registre de 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, prèvia conformitat del departament 
responsable del seguiment del contracte. 

A efectes de compliment del previst en la Disposició Addicional trigèsima 
tercera del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 4 de novembre, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic:  



- Registre administratiu de presentació de les factures: Les factures de més de 
5.000 €, no emeses per persones físiques, es presentaran obligatòriament pel 
canal electrònic a traves de la plataforma e.F.A.C.T. Les factures emeses per 
persones físiques i les d’import inferior a 5.000 € es podran presentar en suport 
paper al Punt d’Atenció a la Ciutadania de plaça Santa Magdalena núm. 24, i 
també pel canal electrònic.  

-Òrgan de contractació: Junta de Govern Local.  

-Òrgan administratiu comptable: Intervenció Municipal.  

-Òrgan administratiu destinatari: Servei d’Obres Públiques.” 

ACORD NÚMERO VUIT.- Proposta d’aprovació de la qualificació 
urbanística de la finca dels carrers Laureà Miró, núm. 2-14 i Sant Mateu, 
núm. 9, sol·licitada pel Sr. Mario Sanz Bernal, en representació de 
ADEQUA R.E.I.M., S.L. (Exp. T019-2016-00025). 

“El senyor Mario Sanz Bernal, en representació de ADEQUA R.E.I.M., S.L., 
sol·licita qualificació urbanística, de la finca situada als carrers Laureà Miró, 2-
14 i Sant Mateu, 9, d’Esplugues de Llobregat. (Exp. T019-2016-00025). 

Atès l'informe emès pels Serveis Tècnics Municipals. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1.- Aprovar l'informe emès pels Serveis Tècnics Municipals en data 13 de 
desembre de 2016, que a continuació es transcriu: 

“1. Sol-licitud 

Per registre de data 30/11/2016 i amb número 2016/00022272, el Sr. Mario 
Sanz presenta a aquest Ajuntament instància sol·licitant certificat d’aprofitament 
urbanístic de la finca situada al carrer Laureà Miró, 2-14 i Sant Mateu, 9. 
 
2. Planejament vigent 

Pla General Metropolità d'Ordenació Urbana de l'Entitat Metropolitana de 
Barcelona (PGM) de data 14/07/1976, concretat per la seva transcripció refosa 
a escala 1 / 2000 definitivament aprovada el 11/03/1983. 

Modificació Puntual del PGM en el sector del Terme Municipal d’Esplugues de 
Llobregat afectat pel soterrament de les línies elèctriques aèries d’Alta Tensió 
de FECSA, aprovada definitivament pel Govern de la Generalitat el 20 de juliol 
de 2004.  

Text Refós del Pla Parcial Urbanístic del Sector Afectat pel Soterrament de les 
línies elèctriques Aèries d’Alta Tensió de FECSA a Esplugues de Llobregat, 
aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona de 
la Generalitat de Catalunya el 17 de novembre de 2004. 



Modificació Puntual per a l’adaptació de determinades previsions urbanístiques 
del Pla General Metropolità en el sector d’esplugues de Llobregat afectat pel 
soterrament de les línies elèctriques aèries d’Alta Tensió de FECSA, aprovada 
definitivament pel Conseller de Política Territorial i Obres Públiques en data 14 
d’abril de 2010. 

Modificació Puntual per a l’adaptació de determinades previsions urbanístiques 
del Text Refòs del Pla Parcial Urbanístic del Sector Afectat pel Soterrament de 
les línies elèctriques Aèries d’Alta Tensió de FECSA a Esplugues de Llobregat, 
aprovada definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona 
de la Generalitat de Catalunya el 13 de maig de 2010. 

3. Qualificació urbanística 

Zona d'ús terciari (clau 102) 

Tipus d’ordenació: volumetria específica amb configuració flexible. 

4. Condicions bàsiques d’edificació 

Són bàsicament les definides en les normes urbanístiques del Text Refós del 
Pla Parcial Urbanístic del Sector Afectat pel Soterrament de les línies 
elèctriques Aèries d’Alta Tensió de FECSA a Esplugues de Llobregat, aprovat 
definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona de la 
Generalitat de Catalunya el 17 de novembre de 2004. 

En concret i, pel que fa als usos permesos, l’article 11.3 de l’esmentat Text 
Refós determina: 

“3. S’admeten els usos permesos segons l’article 306 de les NN.UU. del PGM 
per a zones subjectes a ordenació volumètrica específica, amb excepció de l’ús 
d’habitatge. Els usos principals seran el comercial, el recreatiu, la restauració, 
l’hoteler i el d’oficines” 

L’article 306 de les NN.UU., que determina els usos per a zones subjectes a 
ordenació volumètrica específica, admet els següents usos: Residencial, 
Comercial, Sanitari, Recreatiu, Esportiu, Religiós, Cultural, Oficines i Industrial 
(de primera i segona categoria). 

L’article 277 de les NN.UU. determina els usos inclosos dins de l’ús Residencial 
com aquells que es destinen a allotjament comunitari, com ara residències, 
asils, llars de gent gran, de matrimonis, residències de gent jove i allotjament 
temporal, com ara hotels, apart-hotels, motels i, en general, els del ram de 
l’hostaleria. 
 
Pel que fa a la resta de paràmetres edificatoris de la parcel·la, es determinen 
també en l’article 11 de l’esmentat Text Refós: 

“ 
5. La superfície construïda màxima sobre rasant per aquesta zona és de 



57.340 m2. La ordenació de l’edificació es definirà de forma unitària pe a la 
totalitat de la parcel.la. 

6. La ordenació de l’edificació seguirà els següents paràmetres: 

- La ordenació de l’edificació es determina a través del perímetre regulador i el 
perfil regulador i de la concreció de les cotes de referència de la planta baixa. 
- El perímetre regulador serà aquella figura possible que es pugui inscriure dins 
d’aquest àmbit, respectant les separacions especificades i sense superar 
l’ocupació màxima marcada per la totalitat de la parcel·la. Els cossos sortints 
estaran inclosos dins del perfil regulador i dins de l’ocupació màxima fixada. 
- El perfil regulador es determinarà per l’aplicació de l’alçada màxima permesa 
sobre la cota de referència de planta baixa i en relació al perímetre regulador 
abans especificat. 

- La planta baixa serà aquella que estigui situada sobre la planta soterrani i la 
seva cota de referència vindrà determinada per allò que disposa l’article 226-2 
de les NN.UU. del PGM. 

- Computaran, a efectes d’edificabilitat sobre rasant, i amb independència de la 
nomenclatura emprada per a les plantes, les plantes o porcions de planta que 
no tinguin la consideració de soterrani d’acord amb l’article 226-2 de les 
NN.UU. del PGM. 

- Les plantes o part de plantes que es destinin a ús terciari computaran com a 
edificabilitat amb independència de la seva consideració en funció de las 
rasants resultants. 

- L’ocupació de les edificacions no superarà el 80 % de la superfície de la zona. 

- Les plantes soterrani destinades a aparcaments i serveis podran ocupar fins 
el 100 % de la superfície de la zona. 

- L’alçada màxima de les edificacions no superarà els 36 m. en relació a la cota 
de referència de planta baixa. 

- L’alçada mínima entre plantes serà de 3 metres. 

- Les instal·lacions i serveis s’ubicaran dintre del gàlib definit per l’alçada 
anterior. Els espais destinats a aquest ús no computaran a efectes 
d’edificabilitat. 

- Les terrasses i els porxos es regularan per allò establert als articles 229 i 230 
de les NN.UU. del PGM. 

- Els porxos situats a nivell de planta baixa o al mateix nivell del carrer que es 
trobin oberts a l’exterior per al menys dos dels seus costats no computaran a 
efectes d’edificabilitat de la zona. Aquests porxos es tractaran com ampliació 
de les voreres perimetrals. 



- En les plantes d’aquesta edificació es podran admetre altells d’acord amb allò 
establert en l’article 225-6 de les NN.UU. La seva superfície s’inclourà en el 
còmput d’edificabilitat.” 

Pel que fa a la previsió d’aparcaments, caldrà reservar una plaça d’aparcament 
per a cada 60 m2. de superfície útil, tret de la reserva d’aparcament per a l’ús 
comercial, que serà de 25 m2. de superfície construïda destinada a quest ús.  
En el cas concret de l’ús hoteler, de residència d’estudiants o similar, caldrà 
acomplir, a més, la determinació de l’article 298 de les NN.UU. del PGM: 
 
· Una plaça d’aparcament per a cada tres habitacions dobles o l’equivalent de 
senzilles en hotels de quatre o cinc estrelles. 

· Una plaça d’aparcament per a cada cinc habitacions dobles o l’equivalent de 
senzilles en hotels de tres estrelles. 

· Una plaça d’aparcament per a cada sis habitacions dobles o l’equivalent de 
senzilles en altres hotels de menys estrelles. 

És important assenyalar que en data 30 de setembre de 2016 l’Ajuntament 
d’Esplugues va concedir llicència d’obres a l’empresa Finestrelles Shopping 
Centre SL per a la construcció d’un centre comercial i terciari a la parcel·la de 
referència amb un sostre total computable de 44.222 m2, una ocupació en 
plantes sobre rasant de 15.920 m2 (equivalent al 79’52 % de la parcel·la) i una 
ocupació sota rasant de 19.940 m2. (equivalent al 100 % de la parcel·la) i un 
total de 1.252 places d’aparcament.” 

2.- La taxa per emissió de la qualificació urbanística d'acord amb l'Ordenança 
Fiscal núm. 9, per un import de 300,00€, amb càrrec valor 
01304218/0000448256.” 
 
ACORD NÚMERO NOU.- Proposta d'autorització de la cessió d'ús de la 
plaça 127 del soterrani primer del pàrquing de Laureà Miró, 238, sol·licitat 
pel Sr. Albert Calaf Cot. 

“El Sr. Albert Calaf Cot, sol·licita autorització per a la cessió d'ús de la plaça 
núm. 127, del soterrani 1r, de l'aparcament de vehicles en règim de concessió 
administrativa, situat a la finca municipal amb front al carrer Laureà Miró, 
número 238, a favor dels Srs. Pedro Ruiz Moreno i Maria Prieto Castillo, 
segons instància registre d'entrada en aquest Ajuntament amb el núm. 22615 
de data 2 de desembre de 2016, pel preu de 11.000 €. 

El Sr. Albert Calaf Cot és titular del dret de la concessió administrativa de la 
plaça assenyalada, segons Escriptura Pública de data 23 de febrer de 2006 
davant el notari Sr. Carlos Masia Marti, número 393. 

L'Acta de lliurament, acceptació i inici de la concessió de l'esmentat 
aparcament va ser formalitzada en data 18 de gener del 2006, iniciant-se a 
partir de l’esmentada data el termini de la concessió de 50 anys que finalitzarà, 
per tot, el dia 17 de gener de l'any 2.056. 



A la clàusula desena vuitena del plec de condicions regulador dels drets d'ús 
privatiu de les places d'aparcament en règim de concessió aprovat, en el seu 
dia, s'estipula que el concessionari podrà efectuar cessions d'ús de les places 
d'aparcament a terceres persones, per a gaudir parcialment de la concessió 
amb tots els requisits i condicions que figuren en el mateix, que hauran de ser 
autoritzades per l'Ajuntament i formalitzar-se en Escriptura pública, que 
s'inscriurà en el Registre de la Propietat. A més a partir de la segona cessió del 
dret concessional i en les successives que, en les mateixes condicions i 
complint idèntics requisits puguin produir-se, l’Ajuntament tindrà dret de 
tempteig sobre la plaça o places objecte de cessió, pel preu determinat en la 
forma que s’esposà a l’apartat 2.b) d’aquesta clàusula. 

Atès que d’acord amb l’apartat B).2.b) de la clàusula desena vuitena, el preu de 
les cessions a terceres persones serà de 15.025,30 €. Aquest import es 
mantindrà vigent durant els primers tres anys del període concessional, el que 
suposa que ha de ser aquest en lloc del demanat ja que no han transcorregut 
els tres anys des del 18/01/2006. 

Atès que aquest Ajuntament no considera oportú exercir el dret de tempteig 
sobre l’esmentada plaça. 

Atès que per acord de l’Ajuntament Ple de data 21 de setembre de 2011 es van 
delegar en la Junta de Govern Local les atribucions corresponents a les 
autoritzacions de cessions d’ús de les places del present aparcament de carrer 
Laureà Miró número 238, tant en primeres cessions com en segones i 
successives, així com per l’exercici o no, del dret de tempteig i retracte que 
tindrà l’ajuntament a partir de la segona cessió sobre la plaça o places objecte 
de cessió. 

Atès que el preu proposat per la cessió d’ús de la plaça sol·licitada no excedeix 
del preu màxim actualitzat d’acord amb l’establert a la clàusula desena vuitena 
del plec de condiciones regulador de la concessió. 

Atès l' informe emès pels Serveis Jurídics Municipals. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1.- Autoritzar al Sr. Albert Calaf Cot, la cessió d'ús de la plaça núm. 127 del 
soterrani -1 de l'aparcament de vehicles del carrer Laureà Miró número 238, a 
favor dels Srs. Pedro Ruiz Moreno i Maria Prieto Castillo, per l'import de 11.000 
€, més l’IVA corresponent. 

2.- Condicionar l'executivitat de la cessió d'ús de la plaça d'aparcament que 
s'autoritza a la seva formalització mitjançant d'escriptura pública especificant 
preu, termini i la resta de condicions disposades en la clàusula desena vuitena 
del Plec de condicions reguladores de la concessió de conformitat amb el 
mateix, i a la seva inscripció en el Registre de la Propietat. Tot això haurà 
d’acreditar-se davant d’aquest ajuntament en el termini màxim de dos mesos 
comptats des de la formalització de l’escriptura pública.  
3.- Aprovar la liquidació la taxa per autorització de la cessió d'ús en concessió 



administrativa, a partir de segones cessions (Ordenança Fiscal núm. 9) d'import 
240,40 €, cadascuna, i corresponent a la plaça d’aparcament número 127, amb 
càrrec a valor núm. 01309288/0000456579.” 

ACORD NÚMERO DEU.- Proposta d’aprovació de l’expedient de 
contractació per contracte menor per a la realització del servei de 
redacció del projecte bàsic i executiu de les obres de reforma i millora de 
l’accessibilitat del carrer Serra del Montsec, entre la plaça Tomàs i Pere i 
carrer Montesa, d’aquesta població. (Exp. G451-2016-065). 

“Per acord de la Junta de Govern Local de 23 de desembre de 2016 les obres 
de reforma i millora de l’accessibilitat del carrer Serra del Montsec, entre la 
plaça Joan Tomas i Pere i el carrer Montesa, d’aquesta població, segons 
Memòria redactada pels Serveis Tècnics Municipals, es van declarar com a 
inversió financerament sostenible, amb el següent detall:  

- PEM: 254.425,38 euros  

- Pressupost final estimat: 366.347,10 euros.  

La memòria per la qual es definia aquesta inversió a com a financerament 
sostenible incloïa els honoraris de redacció del projecte per un import de 
8.143,30 euros. 

Atès l’informe dels Serveis Tècnics Municipals, de data 2 de desembre de 
2016, proposant la realització del servei de redacció del projecte basic i 
executiu de les obres de reforma i millora de l’accessibilitat del carrer Serra del 
Montsec, entre la plaça Tomàs i Pere i carrer Montesa, d’aquesta població, i la 
seva contractació per contracte menor amb un pressupost net de 12.500,00 €, 
mes l’IVA del 21% d’import 2.625,00 €, en total 15.125,00 €, IVA inclòs. 
 
Atès que en l’esmentat informe manifesten que han sol·licitat ofertes per a 
l’execució del servei esmentat a cinc empreses, segons consta a l’expedient, i 
han presentat oferta les empreses:  

-SBS SIMON I BLANCO, S.L.P.  

Oferta econòmica d’import 6.730,00 € i una part d’IVA de 1.413,30 €, el que 
suposa una quantitat total de 8.143,30 €.  

-C.I.G. ENGINYERIA, S.L.P.  

Oferta econòmica d’import 7.000,00 € i una part d’IVA de 1.470,00 €, el que 
suposa un total de 8.470,00 €.  

-BASTERRECHEA-TEJADA ARQUITECTES, S.L.P.  

Oferta econòmica d’import 7.600,00 € i una part d’IVA de 1.596,00 €, el que 
suposa un total de 9.196,00 €.  



-TADEC, S.L.P.  

Oferta econòmica d’import 8.524,15 € i una part d’IVA de 1.790,07 €, el que 
suposa un total de 10.314,22 €.  

-ROSELLÓ.SANGENÍS ARQUITECTES, S.C.P.  

Oferta econòmica d’import 9.716,00 € i una part d’IVA de 2.040,36 €, el que 
suposa un total de 11.756,36 €. 

i que proposen adjudicar el servei de referència, a favor de l’empresa SBS 
SIMON I BLANCO, S.L.P. (B-64168933), ja que es valora com a oferta més 
favorable per l’Ajuntament, pel preu net de 6.730,00 €, més l’IVA del 21% 
d’import 1.413,30 €, en total 8.143,30 €. 

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

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1.- Aprovar l’execució del servei de redacció del projecte basic i executiu de les 
obres de reforma i millora de l’accessibilitat del carrer Serra del Montsec, entre 
la plaça Tomàs i Pere i carrer Montesa, d’aquesta població, mitjançant 
contracte menor, i adjudicar-lo a favor de l’empresa SBS SIMON I BLANCO, 
S.L.P. (CIF B-64168933), pel preu de 6.730,00 €, més l’IVA del 21% de 
1.413,30 €, en total 8.143,30 €, IVA inclòs, que l’haurà de portar a terme 
d’acord amb el plec aprovat i l’oferta presentada. 

2.- Aprovar la despesa corresponent per import de 8.143,30 €, IVA inclòs, amb 
càrrec a la partida pressupostària número 12 15320 61900 del Pressupost 
General de 2016. 

La facturació, la qual s’incorporarà a l’expedient, complirà els efectes de 
formalització del contracte. 

El seu pagament es realitzarà de conformitat amb les previsions que estableixi 
la legislació vigent, des de l'entrada de la corresponent factura al Registre de 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, prèvia conformitat del departament 
responsable del seguiment del contracte. 

A efectes de compliment del previst en la Disposició Addicional trigèsima 
tercera del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 4 de novembre, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic:  

- Registre administratiu de presentació de les factures: Les factures de més de 
5.000 €, no emeses per persones físiques, es presentaran obligatòriament pel 
canal electrònic a traves de la plataforma e.F.A.C.T. Les factures emeses per 
persones físiques i les d’import inferior a 5.000 € es podran presentar en suport 



paper al Punt d’Atenció a la Ciutadania de plaça Santa Magdalena núm. 24, i 
també pel canal electrònic.  

-Òrgan de contractació: Junta de Govern Local.  

-Òrgan administratiu comptable: Intervenció Municipal.  

-Òrgan administratiu destinatari: Servei d’Obres Públiques.” 

ACORD NÚMERO ONZE.- Proposta de rectificació de l’error material a 
l’acord d’adjudicació del contracte menor per les obres de tancament de 
parterres de rambla del Carme a Esplugues de Llobregat.  

“Per acord de la Junta de Govern Local de dia 25 de novembre de 2016 es va 
aprovar l’execució de les obres de tancament de parterres de la Rambla del 
Carme d’Esplugues de Llobregat, per contracte menor, i adjudicar-les a favor 
de l’empresa DISSENY BARRACA, S.L. (CIF B63710636), pel preu de 
39.084,00 €, més l’ IVA del 21% per import de 8.207,64 €, en total 47.291,64 €, 
IVA inclòs, que suposa una baixa del 21,7648 %, d’acord amb l’oferta 
presentada. 
 
Així mateix es va declarar de caràcter plurianual la despesa necessària per a 
l’execució de les obres per un import de 40.000,00 €, IVA inclòs, per a l’exercici 
econòmic de 2016 amb càrrec a la partida 2016-12-15320-61900; i per import 
de 7.291,64 €, IVA inclòs, per a l’exercici econòmic de 2017. 

Al haver detectat l’error material en els imports de la distribució de la despesa 
plurianual. 
 
L’article 109.2 de la Llei 39/2015 de 1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques, preveu que les administracions 
públiques podran rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels 
interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Esmenar i rectificar l’error material existent a l’acord de la Junta de 
Govern Local de dia 25 de novembre de 2016 en el qual es va aprovar 
l’execució de les obres de tancament de parterres de la Rambla del Carme 
d’Esplugues de Llobregat, per contracte menor, relatiu a la distribució plurianual 
de la despesa d’aquest contracte, establint-se el següent: 

Modificar el caràcter de plurianual de la despesa derivada del expedient de 
contractació relativa a les obres de tancament de parterres de la Rambla del 
Carme d’Esplugues de Llobregat, ates que la seva despesa serà imputable a 
l’exercici pressupostari de l’any 2016, amb un import total de 47.291,64 € IVA 
inclòs, amb càrrec a la partida 2016-12-15320-61900. 

SEGON.- Notificar el present acord a les persones interessades i en concret a 
l’empresa DISSENY BARRACA, S.L. (CIF B63710636).” 



ACORD NÚMERO DOTZE.- Proposta d’aprovació del servei de redacció 
del projecte executiu de renovació de l’enllumenat del passeig Francesc 
Macià i Llussà, Ronda del Canigó, carrer Rajoleria i Ronda del Puigmal, 
d’aquesta població, per contracte menor. (Exp. G454-2016-070). 

“Atès l’informe dels Serveis Tècnics Municipals, de data 14 de desembre de 
2016, proposant la realització del servei de redacció del projecte executiu de 
renovació de l’enllumenat del passeig Francesc Macià i Llussà, ronda del 
Canigó, carrer Rajoleria i ronda del Puigmal, d’aquesta població, d’acord amb el 
plec de condicions tècniques redactat i la seva contractació per contracte 
menor amb un pressupost net de 12.600,00 €, mes l’IVA del 21% d’import 
2.646,00 €, en total 15.246,00 €, IVA inclòs. 

Atès que en l’esmentat informe manifesten que han sol·licitat ofertes per a 
l’execució del servei esmentat a quatre empreses, segons consta a l’expedient, 
i han presentat oferta les empreses: 

 
Empresa Import net I.V.A. TOTAL 
AudingIntraesa, S.A. No presenta oferta 
INCOPE Consultores, S.L. 8.173,62 € 1.716,46 € 9.890,08 € 
Smartport, S.L. No presenta oferta 
Consultoría Técnica y Proyectos 1999, 
S.L. 

8.719,00 € 1.830,99 € 10.549,99 € 

 
i que proposen adjudicar el servei de referència, a favor de l’empresa INCOPE 
CONSULTORES, S.L. (B-83665513), ja que es valora com a oferta més 
favorable per l’Ajuntament, pel preu net de 8.173,62 €, més l’IVA del 21% 
d’import 1.716,46 €, en total 9.890,08 €, que suposa una baixa del 35,13 %. 
 
Atesos articles 138.3 i 111 del Text refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, sobre 
possibilitat de contractar serveis, per contracte menor por raó de la quantia, la 
qual no excedeix de 18.000 €. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
1.- Aprovar el plec de condicions tècniques, pel servei de redacció del projecte 
executiu de renovació de l’enllumenat del passeig Francesc Macià i Llussà, 
ronda del Canigó, carrer Rajoleria i ronda del Puigmal, d’aquesta població, amb 
un pressupost de contracte de 15.246,00 €, IVA inclòs. 
 
2.- Aprovar l’execució del servei esmentat mitjançant contracte menor, i 
adjudicar-lo a favor de l’empresa INCOPE CONSULTORES, S.L. (CIF B-
83665513), pel preu de 8.173,62 €, més l’IVA del 21% de 1.716,46 €, en total 
9.890,08 €, IVA inclòs, que l’haurà de portar a terme d’acord amb el plec 
aprovat i l’oferta presentada. 
 
3.- Aprovar la despesa corresponent per import de 9.890,08 €, IVA inclòs, amb 



càrrec a la partida pressupostària número 12 15320 61900 del Pressupost 
General de 2016. 
 
La facturació, la qual s’incorporarà a l’expedient, complirà els efectes de 
formalització del contracte. 
 
El seu pagament es realitzarà de conformitat amb les previsions que estableixi 
la legislació vigent, des de l'entrada de la corresponent factura al Registre de 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, prèvia conformitat del departament 
responsable del seguiment del contracte. 
 
A efectes de compliment del previst en la Disposició Addicional trigèsima 
tercera del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 4 de novembre, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic:  

- Registre administratiu de presentació de les factures: Les factures de més de 
5.000 €, no emeses per persones físiques, es presentaran obligatòriament pel 
canal electrònic a traves de la plataforma e.F.A.C.T. Les factures emeses per 
persones físiques i les d’import inferior a 5.000 € es podran presentar en suport 
paper al Punt d’Atenció a la Ciutadania de plaça Santa Magdalena núm. 24, i 
també pel canal electrònic.  

-Òrgan de contractació: Junta de Govern Local.  

-Òrgan administratiu comptable: Intervenció Municipal.  

-Òrgan administratiu destinatari: Servei de Manteniment i Espai Públic.” 

ACORD NÚMERO TRETZE.- Proposta d’aprovació del servei de redacció 
del projecte d’enderroc de les edificacions afectades per la construcció 
del CEM Can Vidalet, d’aquesta població, per contracte menor (Exp. G454-
2016-071). 

“Atès l’informe dels Serveis Tècnics Municipals, de data 19 de desembre de 
2016, en el que informen que a causa de la futura construcció del CEM de Can 
Vidalet, és necessari l’enderroc d’una sèrie d’elements i edificacions que estan 
afectats per la propera implantació d’aquest nou equipament. 

Atès que en l’esmentat informe es justifica tècnicament la necessitat d’haver 
sol·licitat oferta únicament a ALEX GALLEGO I URBANO, redactor del projecte 
basic i executiu de construcció del CEM de Can Vidalet i ha presentada oferta 
per 6.000,00 € IVA exclòs, i que proposen adjudicar el servei de redacció del 
projecte d’enderroc de les edificacions afectades per la construcció del CEM de 
Can Vidalet, a favor de ALEX GALLEGO I URBANO pel preu net de 6.000,00 €, 
més l’IVA del 21% d’import 1.260,00 €, en total 7.260,00 €, IVA inclòs. 

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



La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1.- Aprovar l’execució del servei de redacció del projecte d’enderroc de les 
edificacions afectades per la construcció del CEM de Can Vidalet, d’aquesta 
població, mitjançant contracte menor, i adjudicar-lo a favor d’ALEX GALLEGO I 
URBANO ( NIF 43434584G), pel preu de 6.000,00 € més l’IVA del 21% de 
1.260,00 €, en total 7.260,00 €, IVA inclòs, que l’haurà de portar a terme 
d’acord amb l’oferta presentada. 

2.- Aprovar la despesa corresponent per import de 10.690,35 €, IVA inclòs, amb 
càrrec a la partida pressupostària número 12-34000-62200 del Pressupost 
General de 2016. 

La facturació, la qual s’incorporarà a l’expedient, complirà els efectes de 
formalització del contracte. 

El seu pagament es realitzarà de conformitat amb les previsions que estableixi 
la legislació vigent, des de l'entrada de la corresponent factura al Registre de 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, prèvia conformitat del departament 
responsable del seguiment del contracte. 

A efectes de compliment del previst en la Disposició Addicional trigèsima 
tercera del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 4 de novembre, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic:  

- Registre administratiu de presentació de les factures: Les factures de més de 
5.000 €, no emeses per persones físiques, es presentaran obligatòriament pel 
canal electrònic a traves de la plataforma e.F.A.C.T. Les factures emeses per 
persones físiques i les d’import inferior a 5.000 € es podran presentar en suport 
paper al Punt d’Atenció a la Ciutadania de plaça Santa Magdalena núm. 24, i 
també pel canal electrònic.  

-Òrgan de contractació: Junta de Govern Local.  

-Òrgan administratiu comptable: Intervenció Municipal.  

-Òrgan administratiu destinatari: Servei d’Obres Públiques.” 

ACORD NÚMERO CATORZE.- Proposta relativa a l'autorització per a la 
adquisició del mobiliari existent a l'edifici municipal La Baronda. 

“Per acord del Ple municipal en sessió ordinària de 17 de febrer de 2016 es va 
declarar extingit el contracte de concessió d’obra pública a realitzar en una 
porció de la finca de propietat municipal situada al carrer de la Riba, núm. 36, 
d’Esplugues de Llobregat, per a la construcció i explotació de l’Edifici La 
Baronda, com a conseqüència de l’obertura de la fase de liquidació de la 
societat mercantil BARONDA FUTUR S.L. Així mateix es va declarar que 
procedia la reversió a l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat dels terrenys, 
béns, obres i instal·lacions existents sobre la finca sobre la que es va constituir 
la concessió i que formen part d’aquesta, lliure de càrregues, gravàmens i 



ocupants. 
 
Resulta que d’aquesta concessió d’obra pública estaven vinculats una sèrie de 
contractes d’ocupació de l’espai Edifici La Baronda per diferents empreses les 
quals disposaven d’un mobiliari, el qual es troba actualment en dipòsit en 
aquella dependència municipal com a conseqüència del procediment de 
concurs voluntari de creditors sobre l’empresa concessionària. En concret, la 
propietat d’aquest mobiliari correspon al BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 
en concepte d’arrendament financer amb l’empresa TAU INGENIERIA Y 
CONSTRUCCIONES ESPECIALES, S.A. i a diverses empresa del grup TAU 
(BARONDA FUTUR, S.L.; GRUP TAU-ICESA, S.L.; TAU INGENIERIA Y 
CONSTRUCCIONES ESPECIALES, S.A.; INVERFOST, S.L.; GABINET 
TÈCNIC D’ARQUITECTURA, URBANISME I GESTIÓ, S.L.). 

En relació a aquest mobiliari, el qual es troba en bon estat i és apte per a l’ús 
administratiu, els serveis tècnics municipals han practicat un inventari exhaustiu 
sobre els elements existents. El inventari s’annexa al present acord. 

És d’interés públic i municipal l’adquisició de la totalitat d’aquest mobiliari. Així, 
els propietaris d’aquest mobiliari han presentat les següents ofertes 
econòmiques:  

1. Mobiliari propietat de diverses empreses del grup TAU: preu net de 
14.930,00 €, més l’IVA del 21% d’import 3.135,30 €, en total 18.065,30 € IVA 
inclòs.  

2. Mobiliari propietat del BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.: preu net de 
66.000,00 €, més l’IVA del 21% d’import 13.860,00 €, en total 79.860,00 € IVA 
inclòs.  

Atès l’informe dels serveis tècnics municipals segons el qual:  

1. Tots els mobles inventariats són aptes funcionalment, útils, adequats i 
necessaris per a la dotació dels àmbits de l’edifici La Baronda que l’Ajuntament 
ha acordat destinar a l’ús de dependències municipals.  

2. El preu de venda és avantatjós i favorable a l’interès públic de l’Ajuntament, 
atès que és inferior al de mercat i, atenent al seu estat de conservació, es pot 
considerar raonablement un preu d’oportunitat.  

3. Atenent a les característiques específiques dels mobles de referència, el seu 
trasllat i ubicació dels elements de mobiliari, així com la seva adequació 
definitiva als punts de treball, comporta una despesa addicional que ha estat 
tramitada mitjançant els corresponents contractes públics aprovats. Aquesta 
despesa addicional, també hauria estat necessària en el cas d’haver adquirit 
dits mobles en el mercat de primera mà. 

Atès que es donen els requisits de l’article 173.e) del Reial Decret Legislatiu 
3/2011, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic, segons el qual es pot adjudicar un contracte de 



subministrament per procediment negociat quan es tracti d’un subministrament 
concertat en condicions especialment avantatjoses amb un proveïdor que cesi 
definitivament de les seves activitats comercials, o amb als administradors d’un 
concurs, o a través d’un acord judicial o un procediment de la mateixa 
naturalesa. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1.- Iniciar l'expedient de contractació, mitjançant procediment negociat, sense 
publicitat per a l’adquisició, mitjançant compravenda, del mobiliari existent en 
dipòsit en la dependència municipal La Baronda, de conformitat amb les ofertes 
presentades pel BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. i per l’Administradora 
Concursal de les mercantils BARONDA FUTUR, S.L.; GRUP TAU-ICESA, S.L.; 
TAU INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ESPECIALES, S.A.; INVERFOST, 
S.L.; GABINET TÈCNIC D’ARQUITECTURA, URBANISME I GESTIÓ, S.L., per 
import de 79.860,00 € (IVA inclòs) i 18.065,30 € (IVA inclòs), respectivament. 
 
2.- Declarar que la despesa derivada de l’expedient de contractació relativa a 
l’adquisició, mitjançant compravenda, del mobiliari existent en dipòsit en la 
dependència municipal La Baronda té caràcter plurianual, de conformitat amb 
el que estableix l'article 174 del Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març i per 
tant l’adjudicació resta sotmesa a la condició suspensiva d’existència de crèdit 
adequat i suficient per al finançament de les obligacions derivades del contracte 
en els futurs exercicis pressupostaris. 

La despesa plurianual derivada d’aquesta contractació, IVA inclòs, es farà 
efectiva per un import màxim de 97.925,30 € (IVA inclòs), dels quals 
78.667,00€ aniran a càrrec de l’exercici econòmic del 2016 a la partida 11 
92000 62500 - projecte 2016/2/INVER 15, i la resta de l’import 19.258,30 euros 
a càrrec de l’exercici econòmic del 2017.” 

ACORD NÚMERO QUINZE.- Proposta d’aprovació del subministrament 
d’uns complements i elements d’electrificació per al mobiliari existent 
corresponent a l’àmbit de la 1ª Fase de les obres d’adequació de l’edifici 
municipal La Baronda, per contracte menor (Exp. G455-2016-028).  
 
“Atès l’informe dels Serveis Tècnics Municipals, de data 19 de desembre de 
2016, en el que informen que per encàrrec del Coordinador de l’Àmbit de 
Territori i Sostenibilitat, i atenent a les demandes formulades per la 
Coordinadora General d’Àmbits, i a la programació dels treballs d’adequació de 
l’edifici La Baronda, el Servei d’Obres Públiques ha estudiat i valorat les 
accions necessàries per distribuir el mobiliari disponible en dit edifici. 
 
L’objecte del contracte que es proposa es refereix al subministrament i 
instal·lació d’uns complements i elements d’electrificació per el mobiliari 
existent corresponent a la 1ª Fase de l’edifici La Baronda.  

Cal tenir present que el mobiliari existent és específic de la marca IDUNA S.A., 
de Portugal, i la seva manipulació ha de ser realitzada per personal 



especialitzat i coneixedor d’aquesta. L’empresa proveïdora del mobiliari ja no 
és al mercat, motiu pel qual, el Servei d’Obres Públiques s’ha posat en contacte 
amb l’empresa BERNADI, S.A., la qual és distribuïdora actual de la marca 
IDUNA, i disposa d’operaris experts i capacitats per dur a terme les tasques 
sol·licitades.  
 
Atès que en l’esmentat informe manifesten que han sol·licitat oferta a l’empresa 
BERNADI, S.A. i ha presentat oferta per 8.415,29 € IVA exclòs, i que proposen 
adjudicar el subministrament i instal·lació d’uns complements i elements 
d’electrificació per el mobiliari existent corresponent a la 1ª Fase de l’edifici La 
Baronda, a favor de l’empresa esmentada pel preu net de 8.415,29 €, més l’IVA 
del 21% d’import 1.767,21 €, en total 10.182,50 €, IVA inclòs.  

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

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1.- Aprovar l’execució del subministrament i instal·lació d’uns complements i 
elements d’electrificació per el mobiliari existent corresponent a la 1ª Fase de 
l’edifici La Baronda, mitjançant contracte menor, i adjudicar-lo a favor de 
l’empresa BERNADI, S.A. (NIF A08449571), pel preu de 8.415,29 € més l’IVA 
del 21% de 1.767,21 €, en total 10.182,50 €, IVA inclòs.  

2.- Aprovar la despesa corresponent per import de 10.182,50 €, IVA inclòs, amb 
càrrec a la partida pressupostària número 11 92000 62500 del Pressupost 
General de 2016. 

La facturació, la qual s’incorporarà a l’expedient, complirà els efectes de 
formalització del contracte. 

El seu pagament es realitzarà de conformitat amb les previsions que estableixi 
la legislació vigent, des de l'entrada de la corresponent factura al Registre de 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, prèvia conformitat del departament 
responsable del seguiment del contracte. 

A efectes de compliment del previst en la Disposició Addicional trigèsima 
tercera del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 4 de novembre, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic:  

- Registre administratiu de presentació de les factures: Les factures de més de 
5.000 €, no emeses per persones físiques, es presentaran obligatòriament pel 
canal electrònic a traves de la plataforma e.F.A.C.T. Les factures emeses per 
persones físiques i les d’import inferior a 5.000 € es podran presentar en suport 
paper al Punt d’Atenció a la Ciutadania de plaça Santa Magdalena núm. 24, i 
també pel canal electrònic.  



-Òrgan de contractació: Junta de Govern Local.  

-Òrgan administratiu comptable: Intervenció Municipal.  

-Òrgan administratiu destinatari: Servei d’Obres Públiques.” 

ACORD NÚMERO SETZE.- Proposta d’aprovació de les obres d’adequació 
i legalització de la instal•lació elèctrica del Cementiri d’Esplugues de 
Llobregat, per contracte menor (Exp. G451-2016-030). 

“Per acord de la Junta de Govern Local de 23 de desembre de 2016 les obres 
d’adequació i legalització de la instal·lació elèctrica del cementiri d’Esplugues 
de Llobregat, segons Memòria redactada pels Serveis Tècnics Municipals, es 
van declarar com a inversió financerament sostenible, amb el següent detall:  

- PEM: 7.345,77 euros  

- Pressupost final estimat: 10.577,18 euros. 

Atès l’informe dels Serveis Tècnics Municipals de data 16 de desembre de 
2016 informant que durant el primer trimestre de l’any 2016, l’Ajuntament, 
d’acord amb el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT), sent 
titular de la instal·lació elèctrica i per tant sent la responsable del correcte 
manteniment de la mateixa, va sol·licitar a organisme de control autoritzat la 
inspecció periòdica del CEIP Lola Anglada.  

El certificat emès per l’organisme de control autoritzat relacionava una sèrie de 
defectes que condicionaven l’acta, entre els quals hi havia: 

Ref. 17.1 Existen instalaciones ajenas al colegio que se alimentan del 
suministro del colegio (instalación del cementerio). Categoria: G i Termini: 6 
meses. 
 
El passat 9 de desembre de 2016 es va sol·licitar pressupost a 6 empreses per 
l’obra d’adequació i legalització de la instal·lació elèctrica del Cementiri 
d’Esplugues de Llobregat, aportant les dades tècniques de les que es disposa i 
exigint per la presentació de la oferta una visita a l’equipament i l’instal·lació, i 
es van presentar les següents empreses: 

 
EMPRESA OFERTA 

ECONOMICA  

(IVA inclòs)  

PUNTUACIÓ 
TOTAL 

CATALANA ELECTRA I 
SANEJAMENT, S.L.U. Exclosa 

ALFA INSTAL·LACIONS S.A. No presenta oferta 
LLUMGAVA  Exclosa 



INSTAL. LACIONS I SERVEIS, 
S.L. 
JORDI DÍAZ SÁNCHEZ Exclosa 
CLIMASOL ENERGÍAS 
ALTERNATIVAS, S.L. 10.577,18 € 100 

COMSA SERVICE FM, S.A.U. No presenta oferta 

S’exclouen tres ofertes pels següents motius:  

· CATALANA ELECTRA I SANEJAMENT, S.L.U  

No aporta la següent documentació:  

- El pressupost aportat no incorpora les partides dels treballs.  

· LLUMGAVÀ INSTAL·LACIONS I SERVEIS, S.L.  

No aporta la següent documentació:  

- Declaració responsable del licitador fent constar que està al corrent del 
compliment de les obligacions tributàries i seguretat social.  

- Declaració responsable del licitador fent constar que accepta i reuneix totes i 
cadascuna de les condicions exigides en la memòria i plec de condicions 
tècniques que regeix la contractació, per contracte menor.  

- Justificació de la solvència tècnica.  

- El pressupost aportat no incorpora els percentatges d’aplicació que conté 
l’expedient de contractació.  

- Planificació temporal de l’obra.  

· JORDI DÍAZ SÁNCHEZ  

No aporta la següent documentació:  

- Justificació de la solvència tècnica.  

- El pressupost aportat no incorpora les partides dels treballs.  

I que una vegada fetes les valoracions, proposen adjudicar les obres de 
referència, a favor de l’empresa CLIMASOL ENERGIAS ALTERNATIVAS, S.L. 
pel preu net de 8.741,47 €, més l’IVA del 21% d’import 1.835,71 €, en total 
10.577,18 € IVA inclòs, i s’estima com a oferta més convenient per ajustar-se 
millor a les condicions d’aquest contracte.  



Atesos articles 138.3 i 111 del Text refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, sobre 
possibilitat de contractar obres, per contracte menor por raó de la quantia, la 
qual no excedeix de 50.000 €. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1.- Aprovar l’execució de les obres d’adequació i legalització de la instal·lació 
elèctrica del Cementiri d’Esplugues de Llobregat, per contracte menor, i 
adjudicar-les a favor de l’empresa CLIMASOL ENERGIAS ALTERNATIVAS, 
S.L. (CIF B-63020770), pel preu de 8.741,47 €, més l’ IVA del 21% per import 
de 1.835,71 €, en total 10.577,18 €, IVA inclòs, d’acord amb l’oferta presentada. 
 
2.- Aprovar la despesa corresponent per import de 10.577,18 €, IVA inclòs, amb 
càrrec a la partida pressupostària número 12.93303.63200 del Pressupost 
Municipal de 2016. 

La facturació, la qual s’incorporarà a l’expedient, complirà els efectes de 
formalització del contracte. 

El seu pagament es realitzarà de conformitat amb les previsions que estableixi 
la legislació vigent, des de l'entrada de la corresponent factura al Registre de 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, prèvia conformitat del departament 
responsable del seguiment del contracte. 

A efectes de compliment del previst en la Disposició Addicional trigèsima 
tercera del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 4 de novembre, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic:  

- Registre administratiu de presentació de les factures: Punt d’Atenció al 
Ciutadà Central situat a la Pl. Santa Magdalena núm. 24.  

-Òrgan de contractació: Junta de Govern Local.  

- Òrgan administratiu comptable: Intervenció Municipal.-  

- Òrgan administratiu destinatari: Servei de Manteniment i Espai Públic. 

3.- La Direcció Facultativa dels treballs esmentats estarà a càrrec del Enginyer 
de Camins, canals i Ports, Director de Manteniment i Espai Públic Josep Mª 
González Lera i de l’Arquitecte Tècnica Ma.Falgàs Castellà Casals, 
Coordinadora Tècnica d’Espai Públic i Mobilitat; i com a Coordinadora de 
Seguretat i Salut es designa a l’arquitecta tècnica de Seguretat i Serveis, 
Yelena Sánchez Prados.” 

ACORD NÚMERO DISSET.- Proposta d’adjudicació del contracte de les 
obres ordinàries de reforma i millora de l’accessibilitat del carrer Vicenç 
Bou, entre el carrer Eduard Toldrà i l’avinguda Isidre Marti, d’aquesta 
población. (Exp. G451-2016-017). 



“La Junta de Govern Local en sessió del dia 21 d’octubre de 2016, va acordar 
aprovar l’expedient de contractació, per procediment obert, de tramitació 
ordinària, aplicant varis criteris d’adjudicació per executar les obres ordinàries 
de reforma i millora de l’accessibilitat del carrer Vicenç Bou entre el carrer 
Eduard Toldrà i l’avinguda Isidre Martí d’Esplugues de Llobregat, segons 
projecte redactat pel Servei d’Obres Públiques, per un import de 141.160,24 €, 
IVA no inclòs, més 29.643,65 € en concepte d’IVA, en total 170.803,89 € IVA 
inclòs, així com el plec de clàusules administratives particulars que regeixen 
aquesta contractació. 

Segons consta a l’expedient, dins del termini assenyalat per a la presentació de 
pliques, d’acord amb l’anunci publicat al Butlletí Oficial de la província de data 
28/10/2016, es van presentar disset ofertes subscrites per les següents 
empreses: HPSA, CONSTRUCCION Y SERVICIOS AMBIENTALES, S.A; M I J 
GRUAS, S.A; INFRAESTRUCTURASTRADE, S.L; CONSTRUCCIONES Y 
REHABILITACIONES VICENÇ, S.L; CIVIL STONE, S.L; AUXILIAR DE OBRA 
CIVIL, S.A; OBRES I PROJECTES DE CATALUNYA, S.L; CATALANA 
D’INVERSIÓ I CONSTRUCCIÓ TRES, S.L; HERCAL DIGGERS, S.L; 
COSPLAAN; CONSTRUCCIONES FERTRES, S.L; NOVES OPORTUNITATS 
D’INVERSIÓ I SERVEIS, S.L, MOIX, SERVEIS I OBRES, S.L; VIALITAT I 
SERVEIS, S.L.U; GRUPMAS CONSATRUCTORS, S.L.U; ARTIFEX 
INFRAESTRUCTURAS, S.L; SERVEIS INTEGRALS 360 PLUS, S.L. 
 
L’obertura del sobre núm. 2 “Documentació relativa als criteris avaluables 
automàticament i oferta econòmica”de les pliques presentades, en acte públic, 
es va celebrar el dia 29 de novembre de 2016, prèvia la qualificació de la 
documentació del sobre número 1, segons consta a les Actes corresponents, i 
van ser admeses totes les empreses presentades amb el següent resultat: 

 
EMPRESES Oferta IVA Millores 
HPSA, CONSTRUCCION Y SERVICIOS 
MEDIOAMBIENTALES, S.A. 125.559,08 26.367,41 2 

M i J GRUAS, S.A. 133.396,43 28.013,25 2 
INFRAESTRUCTURAS TRADE, S.L. 123.001,82 25.830,38 2 
CONSTRUCCIONES Y 
REHABILITACIONES VICENÇ, S.L. 119.427,75 25.079,83 2 

CIVIL STONE, S.L. 124.850,00 26.218,50 2 
AUXILIAR DE OBRA CIVIL, S.A. 131.325,67 27.578,39 2 
OBRES I PROJECTES DE CATALUNYA, 
S.L. 127.279,62 26.728,72 2 

CATALANA D'INVERSIÓ I 
CONSTRUCCIÓ TRES, S.L. 133.123,98 27.956,04 2 

HERCAL DIGGERS, S.L. 126.389,29 26.541,75 2 
COSPLAAN 134.102,22 28.161,47 2 
CONSTRUCCIONES FERTRES, S.L. 119.125,00 25.016,25 2 
NOVES OPORTUNITATS D'INVERSIÓ I 
SERVEIS, S.L. 125.000,00 26.250,00 0 



MOIX SERVEIS OBRES, S.L. 122.103,61 25.641,76 1 
VIALITAT I SERVEIS, S.L.U. 119.271,52 25.047,02 0 
GRUPMAS CONSTRUCTORS, S.L.U. 119.191,21 25.030,15 2 
ARTÍFEX INFRAESTRUCTURAS, S.L. 120.000,00 25.200,00 0 
SERVEIS INTEGRALS 360 PLUS, S.L. 129.203,03 27.132,64 2 
 
I la seva valoració va ser la següent:  

 
EMPRESES TOTAL 
CONSTRUCCIONES FERTRES, S.L. 100,00 
GRUPMAS CONSTRUCTORS, S.L.U. 99,77 
CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES 
VICENÇ, S.L. 98,97 

INFRAESTRUCTURAS TRADE, S.L. 86,80 
MOIX SERVEIS OBRES, S.L. 83,87 
CIVIL STONE, S.L. 80,51 
HPSA, CONSTRUCCION Y SERVICIOS 
MEDIOAMBIENTALES, S.A. 78,10 

HERCAL DIGGERS, S.L. 75,27 
VIALITAT I SERVEIS, S.L.U. 74,50 
OBRES I PROJECTES DE CATALUNYA, S.L. 72,24 
ARTÍFEX INFRAESTRUCTURAS, S.L. 72,02 
SERVEIS INTEGRALS 360 PLUS, S.L. 65,70 
AUXILIAR DE OBRA CIVIL, S.A. 58,47 
NOVES OPORTUNITATS D'INVERSIÓ I SERVEIS, 
S.L. 55,00 

CATALANA D'INVERSIÓ I CONSTRUCCIÓ TRES, 
S.L. 52,35 

M i J GRUAS, S.A. 51,43 
COSPLAAN 49,02 

 
La Mesa de Contractació en data 1 de desembre de 2016, atès l’informe emes 
pels Serveis Tècnics Municipals en data 30 de novembre de 2016 i el Plec de 
clàusules administratives particulars que regeix el procediment obert, va 
acceptar i va donar la conformitat en tots els seus extrems a l’esmentat informe 
tècnic i va acordar elevar proposta a l’òrgan de contractació per tal que es 
requerís a l’empresa amb l’oferta mes avantatjosa, que va ser 
CONSTRUCCIONES FERTRES, S.L., amb una puntuació de 100 punts, per un 
import total de 144.141,25 €, amb un pressupost net de 119.125,00 € i una part 
d’IVA de 25.016,25 €, aixi com l’execució de la millora num 2 del plec, un 
termini d’execució de 3 mesos i la resta de compromisos inclosos a l’oferta, i 
que correspon a una baixa del 15,6100896400 % per a que en el termini de 10 
dies hàbils següents al de la notificació del requeriment, diposités en la 
Tresoreria Municipal la quantitat de 5.956,25 €, en concepte de fiança definitiva 
del contracte i presentés la documentació justificativa d’estar al corrent en el 
compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social; i una 



vegada complimentat el requeriment, amb proposta d’adjudicació del contracte, 
a favor de l’empresa esmentada, per executar les obres ordinàries de reforma i 
millora de l’accessibilitat del carrer Vicenç Bou entre el carrer Eduard Toldrà i 
l’avinguda Isidre Martí d’Esplugues de Llobregat per un import total de 
144.141,25 €, IVA inclòs, amb un pressupost net de 119.125,00 € i una part 
d’IVA de 25.016,25 €, el que correspon a una baixa del 15,6100896400 %. 
 
Atès que en data 19 de desembre de 2016, CONSTRUCCIONES FERTRES, 
S.L. ha presentat fiança definitiva relativa al present contracte, per import total 
de 5.956,25 €, així com la documentació justificativa d’estar al corrent de les 
seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i la documentació que 
acrediti la capacitat i solvència exigida segons les previsions dels plecs de 
clausules administratives particulars. 
 
Atès el que preveu l’article 151 i concordants del Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 
de novembre i el plec de clàusules administratives particulars que regeix el 
procediment obert. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
1.- Declarar la validesa de la licitació, i adjudicar el contracte d’execució de les 
obres ordinàries de reforma i millora de l’accessibilitat del carrer Vicenç Bou 
entre el carrer Eduard Toldrà i l’avinguda Isidre Martí d’Esplugues de Llobregat, 
per procediment obert, de tramitació ordinària, aplicant varis criteris 
d’adjudicació a favor de l’empresa CONSTRUCCIONES FERTRES, S.L. (CIF 
B64410327), per un import net de 119.125,00 €, més 25.016,25 € en concepte 
d’IVA, en total 144.141,25 €, IVA inclòs, així com l’execució de la millora num 2 
del plec, un termini d’execució de 3 mesos i la resta de compromisos inclosos a 
l’oferta, i que correspon a una baixa del 15,6100896400 % i que hauran 
d’executar d’acord amb el contingut de l’oferta presentada, el projecte i el plec 
de clàusules administratives aprovats. 
 
2.- Modificar el caràcter de plurianual de la despesa derivada del expedient de 
contractació relativa a les obres ordinàries de reforma i millora de l’accessibilitat 
del carrer Vicenç Bou entre el carrer Eduard Toldrà i l’avinguda Isidre Martí 
d’Esplugues de Llobregat, ates que la seva despesa serà imputable a l’exercici 
pressupostari de l’any 2016. 
 
3.- Aprovar la despesa corresponent per un import total de 144.141,25 €, IVA 
inclòs, amb càrrec de la partida 12 15320 61900 del Pressupost Municipal de 
2.016. 
 
4.- Comunicar a l’adjudicatari l’obligació de signar el contracte en el termini dels 
15 dies hàbils següents al de la notificació de la present adjudicació, així com 
l’obligació de satisfer a aquest Ajuntament la quantitat de 607,84 €, 
corresponent a la publicació del anunci de licitació en el BOP. 
Si el pagament és fa en metàl·lic s'haurà de fer mitjançant transferència al 
compte de titularitat de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat de l'entitat 



Caixabank SA núm. : IBAN ES45 2100 0148 5502 0000 6291, especificant qui 
fa l’ingrés i el concepte. 
 
5.- Sol·licitar a l’empresa adjudicatària de les obres, que en el termini màxim de 
20 dies naturals des de l’adjudicació del contracte, presenti el Pla de Seguretat 
i Salut en compliment del RD 1627/97 de 24 d’octubre, per a la seva aprovació 
abans de l‘inici de les obres. 
 
6.- Designar com a Direcció Facultativa de les obres a l’arquitecte Director del 
Servei d’Obres Públiques, Joan Mamano Roig, i l’arquitecte tècnic del Servei 
esmentat, Xavier Exposito Gayo; i així mateix, designar com a Coordinadora de 
Seguretat i Salut a l’arquitecte tècnica de Seguretat i Serveis, Yelena Sánchez 
Prados. 
 
7.- Notificar la present adjudicació als licitadors i, simultàniament, publicar-la en 
el perfil del contractant, juntament amb l’informe tècnic de valoració de les 
proposicions.”  
 
ACORD NÚMERO DIVUIT.- Proposta relativa a la contractació del servei 
de manteniment de l’aparell elevador instal•lat al Casal de Cultura Robert 
Brillas. 
 
“Els Serveis Tècnics Municipals han emès informe de 15 de desembre de 2016, 
proposant la contractació del servei de manteniment de l’ascensor instal·lat al 
Casal de Cultura Robert Brillas, i la seva adjudicació per contracte menor, a la 
pròpia empresa instal·ladora KONE ELEVADORES S.A. amb una despesa de 
0,00 euros en concepte de compensació com a conseqüència de la seva 
culpabilitat en l’endarreriment en la instal·lació del mateix, de conformitat amb 
el previst a l’informe emès pels serveis tècnics i la pròpia compareixença de la 
representant legal de l’empresa instal·ladora en data 4 d’agost de 2016. 
 
Actualment, l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat manté un contracte de 
manteniment integral de tots els aparells elevadors de les dependències 
municipals amb l’empresa KONE ELEVADORES, SA., el qual es va modificar 
per acord de la junta de govern local de 22 de juny de 2016 amb un increment 
del 8,334% per la inclusió del manteniment de l’aparell elevador existent a 
l’edifici la Baronda. Per la qual cosa, el manteniment del nou ascensor instal·lat 
al Casal de Cultura Robert Brillas no podria quedar inclòs al contracte integral 
de manteniment dels aparells elevadors. 
 
Atesos articles 138.3 i 111 del Text refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, sobre 
possibilitat de contractar serveis, per contracte menor por raó de la quantia, la 
qual no excedeix de 18.000 €. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
Únic.- Aprovar l’execució del servei de manteniment de l’ascensor instal·lat al 
Casal de Cultura Robert Brillas mitjançant contracte menor, i adjudicar-lo a 
favor de l’empresa KONE ELEVADORES, S.A. (CIF A-28791069), pel preu de 



0,00 euros de conformitat amb l’informe emès pels serveis tècnics i la 
compareixença de 4 d’agost de 2016 del representant legal de l’empresa 
adjudicatària, que l’haurà de portar a terme d’acord amb els condicions 
tècniques previstes.” 
 
ACORD NÚMERO DINOU.- Proposta d’adjudicació del contracte del 
subministrament d’una furgoneta elèctrica destinada al Servei de la 
Brigada Municipal. (Exp. G455-2016-029). 
 
“Atès l’informe dels Serveis Tècnics Municipals, de data 7 de desembre de 
2016, en el que informen la proposta d’adjudicació per contracte menor del 
subministrament d’una furgoneta elèctrica destinada al servei de la Brigada 
Municipal.  
 
Atès que en l’esmentat informe manifesten que han sol·licitat oferta tres 
empreses amb el següent resultat: 
  

EMPRESA 

OFERTA 
ECONOMICA  

(IVA inclòs) 

BAIXA 
PUNTUACIÓ 
BAIXA  I 
TOTAL 

Renault Retail Group 
Barcelona, S.A. 21.509,57 € -0,6899% 30 

Motor 2000 Esplugues  

(concessionari Citroën) 
No presenta oferta 

Motor Llansà  

(concessionari Nissan) 
No presenta oferta 

Les millores presentades són les següents:  

EMPRESA MILLORA 
PUNTUACIÓ  

MILLORA 

PUNTUACIÓ 
TOTAL  

MILLORES 

Renault Retail Group 
Barcelona, S.A. 

Porta lateral 
dreta lliscant 
en xapa 

6 

26 
Terra de fusta 
per la zona de 
càrrega 

6 

Autoradio 3 
Galeria de 
sostre 11 

 
i que proposen adjudicar el subministrament d’una furgoneta elèctrica 
destinada al servei de la Brigada Municipal, a favor de l’empresa Renault Retail 



Group Barcelona, S.A. pel preu net de 17.776,50 €, més l’IVA del 21% d’import 
3.733,07 €, en total 21.509,57 €, IVA inclòs. 
 
Atesos articles 138.3 i 111 del Text refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, sobre 
possibilitat de contractar serveis, per contracte menor por raó de la quantia, la 
qual no excedeix de 18.000 €. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
1.- Aprovar l’execució del subministrament d’una furgoneta elèctrica destinada 
al servei de la Brigada Municipal, mitjançant contracte menor, i adjudicar-lo a 
favor de l’empresa Renault Retail Group Barcelona, S.A. (NIF A-08189946), pel 
preu de 17.776,50 €, més l’IVA del 21% d’import 3.733,07 €, en total 21.509,57 
€, IVA inclòs. La bateria elèctrica del vehicle serà en règim de lloguer, per la 
qual cosa s’haurà de tramitar i iniciar l’expedient administratiu per a la seva 
contractació.  

2.- Aprovar la despesa corresponent per import de 21.509,57 €, IVA inclòs, amb 
càrrec a la partida pressupostària número12 15320 62400 del Pressupost 
General de 2016. 

La facturació, la qual s’incorporarà a l’expedient, complirà els efectes de 
formalització del contracte. 

El seu pagament es realitzarà de conformitat amb les previsions que estableixi 
la legislació vigent, des de l'entrada de la corresponent factura al Registre de 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, prèvia conformitat del departament 
responsable del seguiment del contracte. 

A efectes de compliment del previst en la Disposició Addicional trigèsima 
tercera del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 4 de novembre, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic:  

- Registre administratiu de presentació de les factures: Les factures de més de 
5.000 €, no emeses per persones físiques, es presentaran obligatòriament pel 
canal electrònic a traves de la plataforma e.F.A.C.T. Les factures emeses per 
persones físiques i les d’import inferior a 5.000 € es podran presentar en suport 
paper al Punt d’Atenció a la Ciutadania de plaça Santa Magdalena núm. 24, i 
també pel canal electrònic.  

-Òrgan de contractació: Junta de Govern Local.  

-Òrgan administratiu comptable: Intervenció Municipal.-  

-Òrgan administratiu destinatari: Servei d’Obres Públiques.” 

ACORD NÚMERO VINT.- Proposta d’aprovació de les obres de millora 
dels Esplais municipals de gent gran Centre-La Plana i el Gall, d’aquesta 
població, per contracte menor. (Exp. G451-2016-031).  



“Per acord de la Junta de Govern Local de 23 de desembre de 2016 les obres 
de millora dels Esplais municipals de gent gran Centre-La Plana i el Gall, 
d’aquesta població, segons Memòria redactada pels Serveis Tècnics 
Municipals, es van declarar com a inversió financerament sostenible, amb el 
següent detall:  

- PEM: 33.730,34 euros  

- Pressupost final estimat: 41.838,79 euros. 

Atès l’informe dels Serveis Tècnics Municipals de data 16 de desembre de 
2016, proposant la realització de les obres de millora dels Esplais municipals de 
gent gran Centre-La Plana i el Gall, d’aquesta població, d’acord amb el projecte 
redactat, i la seva contractació per contracte menor, per raó de la quantia, amb 
un pressupost net de 40.139,10 €, més l’IVA del 21 % per import de 8.429,21 €, 
en total 48.568,31 €, IVA inclòs. 

Atès que en l’esmentat informe manifesten que han sol·licitat ofertes per a 
l’execució de les obres esmentades, a tres empreses, i han presentat oferta les 
següents empreses: 

 

EMPRESA 

OFERTA 
ECONOMICA  

(IVA no 
inclòs) 

BAIXA 
PUNTUACIÓ 
BAIXA  I 
TOTAL 

    Contratas Gimeno 
2006, S.L. NO PRESENTA OFERTA 

Novapox, S.L. 46.430,69 € -4,40% 31,76 
Construcciones y 
Rehabilitaciones 
Vicenç, S.L. 

41.838,79 € -
13,8557% 100 

 
I que una vegada fetes les valoracions, proposen adjudicar les obres de 
referència, a favor de l’empresa CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES 
VICENÇ, S.L. pel preu net de 34.577,51 €, més l’IVA del 21% d’import 7.261,28 
€, en total 41.838,79 € IVA inclòs, que suposa una baixa del 13,855783 % i 
s’estima com a oferta més convenient per ajustar-se millor a les condicions 
d’aquest contracte.  

Atesos articles 138.3 i 111 del Text refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, sobre 
possibilitat de contractar obres, per contracte menor por raó de la quantia, la 
qual no excedeix de 50.000 €. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 



1.- Aprovar el projecte redactat pels Serveis Tècnics Municipals de les obres de 
millora dels Esplais municipals de gent gran Centre-La Plana i el Gall, 
d’aquesta població, amb un pressupost net de 40.139,10 €, més l’IVA del 21 % 
per import de 8.429,21 €, en total 48.568,31 €, IVA inclòs. 

2.- Aprovar l’execució de les obres de millora dels Esplais municipals de gent 
gran Centre-La Plana i el Gall,, d’aquesta població, per contracte menor, i 
adjudicar-les a favor de l’empresa CONSTRUCCIONES Y 
REHABILITACIONES VICENÇ, S.L. (CIF B-63635171), pel preu de 34.577,51 
€, més l’ IVA del 21% per import de 7.261,28 €, en total 41.838,79 €, IVA inclòs, 
que suposa una baixa del 13,855783 %, d’acord amb l’oferta presentada. 
 
3.- Aprovar la despesa corresponent per import de 41.838,79 €, IVA inclòs, amb 
càrrec a la partida pressupostària número 12.93304.63200 del Pressupost 
Municipal de 2016. 

La facturació, la qual s’incorporarà a l’expedient, complirà els efectes de 
formalització del contracte. 

El seu pagament es realitzarà de conformitat amb les previsions que estableixi 
la legislació vigent, des de l'entrada de la corresponent factura al Registre de 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, prèvia conformitat del departament 
responsable del seguiment del contracte. 

A efectes de compliment del previst en la Disposició Addicional trigèsima 
tercera del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 4 de novembre, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic:  

- Registre administratiu de presentació de les factures: Punt d’Atenció al 
Ciutadà Central situat a la Pl. Santa Magdalena núm. 24.  

-Òrgan de contractació: Junta de Govern Local.  

- Òrgan administratiu comptable: Intervenció Municipal.  

-Òrgan administratiu destinatari: Servei de Manteniment i Espai Públic. 

4.- Designar com a Direcció Facultativa de les obres a l’Enginyer de camions, 
canals i Ports Director del Servei de Manteniment i Espai Públic, Jose Maria 
Gonzalez Lera, i l’arquitecte tècnica del Servei esmentat, Ma.Falgas Castella 
Casals; i així mateix, designar com a Coordinadora de Seguretat i Salut a 
l’arquitecte tècnica de Seguretat i Serveis, Yelena Sánchez Prados.” 

ACORD NÚMERO VINT-I-UN.- Proposta d’aprovació del servei de redacció 
del projecte de reforma i millora de l’accessibilitat del passatge Ametllers, 
entre el carrer Bruc i el carrer Sant Gabriel, d’aquesta població, per 
contracte menor. (Exp. G454-2016-073). 

“Atès l’informe dels Serveis Tècnics Municipals, de data 19 de desembre de 
2016, en el que informen El progressiu envelliment de les infraestructures 



urbanes requereix d’actuacions de renovació i millora que assegurin una 
ampliació de la seva vida útil. En aquest cas, l’Ajuntament ha considerat 
necessària la reforma i millora de l’accessibilitat del passatge Ametllers, entre el 
carrer Bruc i el carrer Sant Gabriel.  

Atès que en l’esmentat informe es justifica tècnicament la necessitat d’haver 
sol·licitat oferta únicament a l’empresa ROSELLÓ SANGENIS ARQUITECTES, 
S.C.P., qui l’ha presentada per 4.957,00 € IVA exclòs, i que proposen adjudicar 
el servei de redacció del projecte DE REFORMA I MILLORA DE 
L’ACCESSIBILITAT DEL PASSATGE Ametllers, entre el carrer Bruc i el carrer 
Sant Gabriel, d’aquesta població, a favor de l’empresa esmentada pel preu net 
de 4.957,00 €, més l’IVA del 21% d’import 1.040,97 €, en total 5.997,97 €, IVA 
inclòs.  
 
Atesos articles 138.3 i 111 del Text refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, sobre 
possibilitat de contractar serveis, per contracte menor por raó de la quantia, la 
qual no excedeix de 18.000 €. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1.- Aprovar l’execució del servei de redacció del projecte de reforma i millora de 
l’accessibilitat del passatge Ametllers, entre el carrer Bruc i el carrer Sant 
Gabriel, d’aquesta població, mitjançant contracte menor, i adjudicar-lo a favor 
de l’empresa ROSELLÓ SANGENÍS ARQUITECTES, S.C.P. ( CIF J-
61571741), pel preu de 4.957,00 € més l’IVA del 21% de 1.040,97 €, en total 
5.997,97 €, IVA inclòs, que l’haurà de portar a terme d’acord amb l’oferta 
presentada.  
 
2.- Aprovar la despesa corresponent per import de 5.997,97 €, IVA inclòs, amb 
càrrec a la partida pressupostària número 12 15320 61900 del Pressupost 
General de 2016. 

La facturació, la qual s’incorporarà a l’expedient, complirà els efectes de 
formalització del contracte. 

El seu pagament es realitzarà de conformitat amb les previsions que estableixi 
la legislació vigent, des de l'entrada de la corresponent factura al Registre de 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, prèvia conformitat del departament 
responsable del seguiment del contracte. 

A efectes de compliment del previst en la Disposició Addicional trigèsima 
tercera del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 4 de novembre, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic:  

- Registre administratiu de presentació de les factures: Les factures de més de 
5.000 €, no emeses per persones físiques, es presentaran obligatòriament pel 
canal electrònic a traves de la plataforma e.F.A.C.T. Les factures emeses per 
persones físiques i les d’import inferior a 5.000 € es podran presentar en suport 



paper al Punt d’Atenció a la Ciutadania de plaça Santa Magdalena núm. 24, i 
també pel canal electrònic.  

-Òrgan de contractació: Junta de Govern Local.  

-Organ administratiu comptable: Intervenció Municipal.-  

-Òrgan administratiu destinatari: Servei d’Obres Públiques.” 

ACORD NÚMERO VINT-I-DOS.- Proposta d’acceptació de la subvenció per 
al Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya per al període 2016-2017. 

“Vist el Decret 273/2016, de 12 de juliol, pel qual s’aproven les bases 
reguladores de la línia de subvencions per a despeses de reparacions, 
manteniment i conservació del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya per al 
període 2016-2017, i s’obre la convocatòria per a aquest període. 
 
Vist l’informe emès per l’assessora jurídica de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, 
de 16 de desembre de 2016, que estableix el següent: 

“Antecedents  
 
El 9 de setembre de 2016, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat va acordar el següent: 

“PRIMER.- SOL·LICITAR la subvenció per al Pla únic d’obres i serveis de 
Catalunya (PUOSC) per al període 2016-2017, d’acord amb la Memòria 
descriptiva de les despeses que es finançaran a càrrec de la subvenció, 
elaborada pels Serveis tècnics municipals en compliment de l’article 4.4 del 
Decret 273/2016, de 12 de juliol, pel qual s’aproven les bases reguladores de la 
línia de subvencions per a despeses de reparacions, manteniment i 
conservació del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya per al període 2016-
2017. 
 
SEGON.- PRESENTAR la petició de la subvenció, a través de la plataforma 
EACAT, i amb els requisits establerts a les bases reguladores de la subvenció, 
adjuntant certificat d’aquest acord i la memòria descriptiva indicada en l’apartat 
anterior.” 
 
El 12 de setembre de 2016, va ser presentada la sol·licitud esmentada a través 
de la plataforma EACAT, segons consta acreditat a l’expedient. 

D’acord amb l’article cinquè de la Resolució d’aprovació de les Bases 
reguladores de la subvenció, la concessió de les subvencions per a les dues 
anualitats es duria a terme mitjançant una única resolució de la persona titular 
del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, que es 
publicaria al DOGC, a efectes de notificació. 

El 30 de novembre de 2016, va tenir lloc la publicació al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya núm. 7258, la RESOLUCIÓ GAH/2698/2016, de 24 



de novembre, de concessió de les subvencions per a despeses de reparacions, 
manteniment i conservació del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya per al 
període 2016-2017. 

Mitjançant aquesta Resolució, la Consellera del Departament de Governació 
Administracions Públiques i Habitatge resol concedir les subvencions per a 
despeses de reparacions, manteniment i conservació del Pla únic d'obres i 
serveis de Catalunya per al període 2016-2017, que figuren als annexos de la 
mateixa Resolució, per un import total de seixanta milions d'euros 
(60.000.000,00 €), a càrrec de la partida pressupostària GO 03 
D/464000100/7130, Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya. 

D’acord amb el punt tercer de la Resolució, s’atorga una bestreta a tots els ens 
beneficiaris del 50% de la subvenció concedida per a l'anualitat 2016, de la línia 
de subvencions per a despeses de reparacions, manteniment i conservació, a 
càrrec de la partida pressupostària GO.03.D/464000100/7130, Pla únic d'obres 
i serveis de Catalunya. 

Segons apareix a l’Annex I d’aquesta Resolució, es concedeix a l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat l’import de 64.887,70.-euros; per a l’anualitat de 
2016, i amb una bestreta de 32.443,85.-euros, i l’import de 64.887,70.-
euros, per a l’anualitat de 2017. 

D’acord amb les Bases reguladores de la subvenció de referència, són 
subvencionables les despeses de reparació, manteniment i conservació 
d'actuacions realitzades, que s'apliquin a l'article pressupostari 21 de l'annex 3 
de l'Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s'aprova l'estructura 
dels pressupostos de les entitats locals, i que es duguin a terme dins el període 
d'execució. Segons el que disposa l'apartat primer de la base quarta, les 
actuacions subvencionades de l'anualitat 2016 s'han de dur a terme entre l'1 de 
gener i el 31 de desembre de 2016, i les subvencions de l'anualitat 2017 
s'hauran de dur a terme, entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2017. 
 
Els ens locals beneficiaris han de presentar la documentació justificativa a 
través dels mitjans telemàtics de l'extranet de les administracions catalanes, a 
l'adreça http://www.eacat.cat, fins al 31 de març de 2017, per a la despesa 
executada de l'anualitat 2016, i fins al 31 de març de 2018, per a la despesa 
executada de l'anualitat 2017. 

Els ens locals, en estar sotmesos a la Llei 118/2010, de 7 de juny, de la 
Sindicatura de Comptes, i a la fiscalització prèvia d'acord amb el Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, d'aprovació del Text refós de la Llei d'hisendes 
locals, han de presentar: 

–Un model normalitzat de compte justificatiu simplificat, que contingui una 
relació classificada de les despeses i les inversions de l'activitat, amb indicació 
del creditor i del document, l'import i la data d'emissió, amb el detall d'ingressos 
o subvencions que hagin finançat l'activitat subvencionada, i amb indicació de 
l'import i la procedència, signada per l'interventor/a o el secretari/ària 
interventor/a. 

http://www.eacat.cat/


 
–El certificat de l'interventor/a de l'entitat que acrediti que les despeses 
corresponen a accions correctament realitzades i a despeses subvencionables i 
justificades mitjançant factures o altres documents comptables de valor 
probatori equivalent, amb el vistiplau de l'alcalde. 

–Una memòria justificativa del compliment de les condicions establertes en les 
bases, amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts. 
 
Atorgada una bestreta, la part restant es tramitarà un cop s’hagi presentat la 
justificació de la totalitat de les despeses de l'actuació subvencionada i, el 
pagament es tramitarà a partir del venciment del termini per executar les 
actuacions subvencionades. 

Els ens locals, en estar sotmesos a la Llei 118/2010, de 7 de juny, de la 
Sindicatura de Comptes, i a la fiscalització prèvia d'acord amb el Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, d'aprovació del Text refós de la Llei d'hisendes 
locals, han de presentar: 

–Un model normalitzat de compte justificatiu simplificat, que contingui una 
relació classificada de les despeses i les inversions de l'activitat, amb indicació 
del creditor i del document, l'import i la data d'emissió, amb el detall d'ingressos 
o subvencions que hagin finançat l'activitat subvencionada, i amb indicació de 
l'import i la procedència, signada per l'interventor/a o el secretari/ària 
interventor/a. 
 
–El certificat de l'interventor/a de l'entitat que acrediti que les despeses 
corresponen a accions correctament realitzades i a despeses subvencionables i 
justificades mitjançant factures o altres documents comptables de valor 
probatori equivalent, amb el vistiplau de l'alcalde. 

–Una memòria justificativa del compliment de les condicions establertes en les 
bases, amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts. 
 
Fonaments de dret 

El 14 de juliol de 2016, es va publicar al DOGC núm. 7162 el Decret 273/2016, 
de 12 de juliol, pel qual s’aproven les bases reguladores de la línia de 
subvencions per a despeses de reparacions, manteniment i conservació del Pla 
únic d'obres i serveis de Catalunya per al període 2016-2017, i s’obre la 
convocatòria per a aquest període. 

Aquesta convocatòria té caràcter pluriennal, ja que comprèn els exercicis 2016 i 
2017 i 2018. 

L’òrgan competent per a la sol·licitud i acceptació de subvencions d’entitats 
públiques és la Junta de Govern Local, per delegació expressa realitzada 
mitjançant el Decret núm. 1466, de 18 de juny de 2015. 



Conclusions 
 
Per tot l’exposat, només resta concloure que s’informa favorablement i que 
correspon elevar a la Junta de Govern Local l’acceptació de la subvenció per 
al Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per al període 2016-2017, amb 
l’import de 64.887,70.-euros, per a l’anualitat de 2016, i una bestreta de 
32.443,85.-euros, i l’import de 64.887,70.-euros, per a l’anualitat de 2017.” 
 
Per tot l’exposat. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- ACCEPTAR la subvenció atorgada a l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat, per al Pla únic d’obres i serveis de Catalunya (PUOSC) per al 
període 2016-2017, atorgada mitjançant la Resolució de la Consellera del 
Departament de Governació Administracions Públiques i Habitatge de la 
Generalitat de Catalunya, publicada el 30 de novembre de 2016, al DOGC 
núm. 7258, amb l’import de 64.887,70.-euros, per a l’anualitat de 2016, i una 
bestreta de 32.443,85.-euros, i l’import de 64.887,70.-euros, per a l’anualitat 
de 2017. 

SEGON.- PRESENTAR la documentació justificativa de la subvenció, a través 
de la plataforma EACAT, amb els requisits i els terminis establerts a les bases 
reguladores de la subvenció. 

TERCER.- COMUNICAR aquest acord al Departament de Manteniment i Espai 
Públic, i al Departament d’Intervenció i de Comptabilitat.” 

ACORD NÚMERO VINT-I-TRES.- Proposta d’adjudicació del contracte de 
les obres ordinàries d’execució de les obres del Passatge Nebot, 
d’aquesta població. (Exp. G451-2016-018). 

“La Junta de Govern Local en sessió del dia 28 d’octubre de 2016, va acordar 
aprovar l’expedient de contractació, per procediment obert, de tramitació 
ordinària, per a l’execució de les obres del Passatge Nebot, d’aquesta població, 
segons projecte redactat pel Servei d’Obres Publiques, per un import de 
209.394,13 €, IVA no inclòs, més 43.972,77 € en concepte d’IVA, en total 
253.366,90 € IVA inclòs, així com el plec de clàusules administratives 
particulars que regeixen aquesta contractació. 

Segons consta a l’expedient, dins del termini assenyalat per a la presentació de 
pliques, d’acord amb l’anunci publicat al Butlletí Oficial de la província de data 
08/11/2016, es van presentar vint ofertes subscrites per les següents 
empreses: VIALITAT I SERVEIS, S.L; GRUPO SOLER CANO 2007, S.L; 
AUXILIAR DE OBRA CIVIL, S.A; INFRAESTRUCTURAS TRADE, S.L; 
ELECTRICA DEL CADI, S.L. en UTE amb CONSTRUCCIONS BERAVI, S.L; 
RAVI OBRAS TRANSPORTES Y EXCAVACIONES, S.L; SERVEIS 
INTREGALS 360 PLUS, S.L; CIVIL STONE, S.L; OBRAS Y 
CONSTRUCIONES CORBERA, S.L; OBRES Y PROJECTES DE 
CATALUNYA, S.L; VORACYS, S.L; RIGEL OVER, S.L; CONSTRUCCIONES Y 



SERVICIOS FAUS, S.A; GESTION INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE LA 
COSTA DORADA, S.A; COYNSA 2000, S.L; JORDI RIERA, S.L; MOIX, 
SERVEI I OBRES, S.L; CONSTRUCCIONES FERTRES, S.L; COSPLAAN, 
S.L; EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, S.A. 

L’obertura del sobre núm. 2 “Documentació relativa als criteris avaluables 
automàticament i oferta econòmica”de les pliques presentades, en acte públic, 
es va celebrar el dia 12 de desembre de 2016, prèvia la qualificació de la 
documentació del sobre número 1, segons consta a les Actes corresponents, i 
van ser admeses totes les empreses presentades amb el següent resultat: 

 
EMPRESES Oferta IVA Millores 
VIALITAT I SERVEIS, S.L..U. 202.896,30 42.608,22 0 
GRUPO SOLER CANO 2007, S.L. 185.831,82 39.024,68 1 
AUXILIAR DE OBRA CIVIL, S.A. 185.017,28 38.853,63 0 
INFRAESTRUCTURAS TRADE, S.L. 157.499,41 33.074,88 1 
ELÈCTRICA DEL CADÍ, S.L. en UTE amb 
CONSTRUCCIONS BERAVI, S.L. 179.651,50 37.726,82 1 

RAVI OBRAS, TRANSPORTES Y 
EXCAVACIONES, S.L. 165.630,76 34.782,46 1 

SERVEIS INTEGRALS 360 PLUS, S.L. 179.168,47 37.625,38 1 
CIVIL STONE, S.L. 163.237,30 34.279,83 1 
OBRES I CONSTRUCCIONS CORBERA, 
S.L. 196.401,11 41.244,23 1 

OBRES I PROJECTES DE CATALUNYA, 
S.L. 178.380,16 37.459,83 1 

VORACYS, S.L. 162.578,38 34.141,46 1 
RIGEL OVER, S.L. 186.872,61 39.243,25 1 
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS 
FAUS, S.A. 158.707,43 33.328,56 1 

GESTIÓN INGINERÍA Y 
CONSTRUCCIÓN DE LA COSTA 
DORADA, S.A. 

187.369,55 39.347,61 1 

COYNSA 2000, S.L. 181.862,52 38.191,13 1 
CONSTRUCCIONS JORDI RIERA, S.L. 176.519,25 37.069,04 1 

MOIX, SERVEIS I OBRES, S.L. 

Exclosa per no 
valorar la 
variant de BT 
d’Endesa  

  

CONSTRUCCIONES FERTRES, S.L. 146.785,28 30.824,91 1 
COSPLAAN, S.L. 182.545,14 38.334,48 1 
EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, S.A. 172.780,31 36.283,87 1 

EMPRESES BAIXA 
D’ADJUDICACIÓ PUNTUACIÓ 

VIALITAT I SERVEIS, S.L..U. 3,1031576673 7,78 



GRUPO SOLER CANO 2007, S.L. 11,2526124777 28,23 
AUXILIAR DE OBRA CIVIL, S.A. 11,6416109659 29,20 
INFRAESTRUCTURAS TRADE, S.L. 24,7832735330 62,17 
ELÈCTRICA DEL CADÍ, S.L. en UTE amb 
CONSTRUCCIONS BERAVI, S.L. 14,2041374321 35,63 

RAVI OBRAS, TRANSPORTES Y 
EXCAVACIONES, S.L. 20,8999984861 52,42 

SERVEIS INTEGRALS 360 PLUS, S.L. 14,4348172511 36,21 
CIVIL STONE, S.L. 22,0430391244 55,29 
OBRES I CONSTRUCCIONS CORBERA, S.L. 6,2050545543 15,56 
OBRES I PROJECTES DE CATALUNYA, S.L. 14,8112891226 37,15 
VORACYS, S.L. 22,3577184327 56,08 
RIGEL OVER, S.L. 10,7555641603 26,98 
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS FAUS, 
S.A. 24,2063614677 60,72 

GESTIÓN INGINERÍA Y CONSTRUCCIÓN DE 
LA COSTA DORADA, S.A. 10,5182413662 26,38 

COYNSA 2000, S.L. 13,1482243557 32,98 
CONSTRUCCIONS JORDI RIERA, S.L. 15,7000007593 39,38 
CONSTRUCCIONES FERTRES, S.L. 29,9000024499 75,00 
COSPLAAN, S.L. 12,8222266785 32,16 
EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, S.A. 17,4856000023 43,86 
Millora a escollir Puntuació  
Millora núm. 1 25,00  

 EMPRESES MILLORA PUNTUACIÓ 
MILLORES 

 VIALITAT I SERVEIS, S.L..U. 0 0,00 

 GRUPO SOLER CANO 2007, S.L. 1 25,00 

 AUXILIAR DE OBRA CIVIL, S.A. 0 0,00 

 INFRAESTRUCTURAS TRADE, S.L. 1 25,00 

 
ELÈCTRICA DEL CADÍ, S.L. en UTE amb 
CONSTRUCCIONS BERAVI, S.L. 1 25,00 

 
RAVI OBRAS, TRANSPORTES Y 
EXCAVACIONES, S.L. 1 25,00 

 SERVEIS INTEGRALS 360 PLUS, S.L. 1 25,00 

 CIVIL STONE, S.L. 1 25,00 

 
OBRES I CONSTRUCCIONS CORBERA, 
S.L. 1 25,00 

 
OBRES I PROJECTES DE CATALUNYA, 
S.L. 1 25,00 

 VORACYS, S.L. 1 25,00 

 RIGEL OVER, S.L. 1 25,00 

 
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS FAUS, 
S.A. 1 25,00 



 
GESTIÓN INGINERÍA Y CONSTRUCCIÓN 
DE LA COSTA DORADA, S.A. 1 25,00 

 COYNSA 2000, S.L. 1 25,00 

 CONSTRUCCIONS JORDI RIERA, S.L. 1 25,00 

 CONSTRUCCIONES FERTRES, S.L. 1 25,00 

 COSPLAAN, S.L. 1 25,00 

 EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, S.A. 1 25,00 
 
Un cop realitzada la valoració de totes les ofertes admeses i considerada la 
totalitat dels criteris establerts pels Plecs del concurs, la puntuació total en 
ordre decreixent és la següent: 
  

EMPRESES TOTAL 
CONSTRUCCIONES FERTRES, S.L. 100,00 
INFRAESTRUCTURAS TRADE, S.L. 87,17 
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS FAUS, S.A. 85,72 
VORACYS, S.L. 81,08 
CIVIL STONE, S.L. 80,29 
RAVI OBRAS, TRANSPORTES Y EXCAVACIONES, 
S.L. 77,42 

EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, S.A. 68,86 
CONSTRUCCIONS JORDI RIERA, S.L. 64,38 
OBRES I PROJECTES DE CATALUNYA, S.L. 62,15 
SERVEIS INTEGRALS 360 PLUS, S.L. 61,21 
ELÈCTRICA DEL CADÍ, S.L. en UTE amb 
CONSTRUCCIONS BERAVI, S.L. 60,63 

COYNSA 2000, S.L. 57,98 
COSPLAAN, S.L. 57,16 
GRUPO SOLER CANO 2007, S.L. 53,23 
RIGEL OVER, S.L. 51,98 
GESTIÓN INGINERÍA Y CONSTRUCCIÓN DE LA 
COSTA DORADA, S.A. 51,38 

OBRES I CONSTRUCCIONS CORBERA, S.L. 40,56 
AUXILIAR DE OBRA CIVIL, S.A. 29,20 
VIALITAT I SERVEIS, S.L..U. 7,78 

 
 
Els Serveis Tècnics municipals van emetre informe el 12 de desembre de 2016, 
manifestant que l’oferta més avantatjosa presentada per CONSTRUCCIONES 
FERTRES, S.L., amb una baixa del 29,9000024499 %, es podria considerar 
com a desproporcionada o temerària, de conformitat amb el que disposa 
l’article 85 del Reglament de Contractes del Estat i que d’acord amb el que 
preveu l’article 152.3 del TRLCSP, procedia concedir audiència a l’empresa 
esmentada per tal de justificar la seva oferta, i que presentés: Llistat del 
personal propi d’ofici destinat a l’execució de l’obra, així com el tipus de 
contracte de cadascú, i la seva justificació de forma fefaent. Cal tenir en compte 



que l’encarregat d’obra ha de tenir l’especialitat d’encofrador; Llistat dels 
subcontractistes que intervindran a l’obra, justificant la seva solvència tècnica, 
així com els treballs i percentatge d’obra a executar per cadascú d’ells; 
Justificació tècnica i constructiva de la solució a emprar per permetre l’accés 
als habitatges en el moment d’executar els treballs. 
 
En data 15 de desembre de 2016 l’empresa CONSTRUCCIONES FERTRES, 
S.L., ha presentat la documentació i justificació de l’oferta requerides. 
 
Atès l’informe emès pels Serveis Tècnics Municipals, de data 15 de desembre 
de 2016, posant de manifest que la documentació justificativa de l’oferta 
presentada per l’empresa CONSTRUCCIONES FERTRES, S.L., en data 15 de 
desembre de 2016 es correcta i es justifica adequadament, i que per tant, es 
considera que és l’oferta més avantatjosa, per un import total de 177.610,19 €, 
IVA inclòs, així com l’execució de la millora num. 1 del plec, un termini 
d’execució de 3 mesos i la resta de compromisos inclosos a l’oferta, i que 
correspon a una baixa del 29,90000024499 % proposant requerir la 
documentació corresponent i la constitució de la garantía definitiva, a l’empresa 
esmentada amb proposta d’adjudicació al seu favor, una vegada complimentat 
el requeriment. 
 
Atès que la Mesa de Contractació reunida en data 15 de desembre de 2016, 
accepta i dóna la conformitat en tots els seus extrems a l’esmentat informe 
tècnic i acorda elevar proposta a l’òrgan de contractació per tal que requereixi 
la constitució de la fiança definitiva i presentació de la documentació 
corresponent, a l’empresa amb l’oferta mes avantatjosa, que ha estat 
CONSTRUCCIONES FERTRES, S.L., per un import total de 177.610,19 €, amb 
un pressupost net de 146.785,28 € i una part d’IVA de 30.824,91 , i la resta de 
compromisos inclosos a l’oferta, i que correspon a una baixa del 
29,90000024499 %. 
 
Ates que en data 22 de desembre de 2016 l’empresa CONSTRUCCIONES 
FERTRES, S.L., ha presentat fiança definitiva relativa al present contracte, per 
import total de 14.678,53 €, i ha presentat la documentació acreditativa del 
compliment de les obligacions tributaries i amb la seguretat social i la 
documentació que acrediti la capacitat i solvència exigida segons les previsions 
dels plecs de condicions econòmicoadministratives i tècniques. 
 
Atès el que preveu l’article 151 i concordants del Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 
de novembre i el plec de clàusules administratives particulars que regeix el 
procediment obert. 
  
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
1.- Declarar la validesa de la licitació, i adjudicar el contracte d’execució de les 
obres del Passatge Nebot, d’aquesta població, per procediment obert, de 
tramitació ordinària, a favor de l’empresa CONSTRUCCIONES FERTRES, S.L. 
(CIF B-64410327), per un import net de 146.785,28 €, més 30.824,91 € en 
concepte d’IVA, en total 177.610,19 €, IVA inclòs, així com l’execució de la 



millora num. 1 del plec, un termini d’execució de 3 mesos i la resta de 
compromisos inclosos a l’oferta, i que correspon a una baixa del 
29,9000024499 %, i que hauran d’executar d’acord amb el contingut de l’oferta 
presentada, i resta de compromisos, i el projecte i el plec de clàusules 
administratives aprovats. 
 
2.- Modificar el caràcter de plurianual de la despesa derivada del expedient de 
contractació relativa a les obres ordinàries del Passatge Nebot, ates que la 
seva despesa serà imputable a l’exercici pressupostari de l’any 2016. 
 
3.- Aprovar la despesa corresponent per un import total de 177.610,19 €, IVA 
inclòs, amb càrrec de la partida 12 15320 61900 del Pressupost Municipal de 
2.016. 
 
4.- Comunicar a l’adjudicatari l’obligació de signar el contracte en el termini dels 
15 dies hàbils següents al de la notificació de la present adjudicació, així com 
l’obligació de satisfer a aquest Ajuntament la quantitat de 705,09 €, 
corresponent a la publicació del anunci de licitació en el BOP. 
Si el pagament és fa en metàl·lic s'haurà de fer mitjançant transferència al 
compte de titularitat de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat de l'entitat 
Caixabank SA núm. : IBAN ES45 2100 0148 5502 0000 6291, especificant qui 
fa l’ingrés i el concepte. 
 
5.- Sol·licitar a l’empresa adjudicatària de les obres, que en el termini màxim de 
20 dies naturals des de l’adjudicació del contracte, presenti el Pla de Seguretat 
i Salut en compliment del RD 1627/97 de 24 d’octubre, per a la seva aprovació 
abans de l‘inici de les obres. 
 
6.- Designar com a Direcció Facultativa de les obres a l’arquitecte Director del 
Servei d’Obres Públiques, Joan Mamano Roig, i l’arquitecte tècnic del Servei 
esmentat, Xavier Exposito Gayo; i així mateix, designar com a Coordinadora de 
Seguretat i Salut a l’arquitecte tècnica de Seguretat i Serveis, Yelena Sánchez 
Prados. 
 
7.- Notificar la present adjudicació als licitadors i, simultàniament, publicar-la en 
el perfil del contractant, juntament amb l’informe tècnic de valoració de les 
proposicions.”  
 
ACORD NÚMERO VINT-I-QUATRE.- Proposta d’aprovació del servei de 
redacció del projecte de les obres d’adequació del parc dels Torrents per 
ampliar la platja de la piscina de La Baronda, d’aquesta població, per 
contracte menor. 
 
“Atès l’informe dels Serveis Tècnics Municipals, de data 19 de desembre de 
2016, en el que informen de la necessitat de contractar el servei de redacció 
del projecte de les obres d’adequació del parc dels Torrents per ampliar la 
platja de la piscina de la Baronda, d’aquesta població. 
 
Atès que en l’esmentat informe es justifica tècnicament la necessitat d’haver 
sol·licitat oferta únicament a l’empresa C.I.G. ENGINYERIA, S.L.P., qui l’ha 



presentada per 6.000,00 € IVA exclòs, i que proposen adjudicar el servei de 
redacció del projecte de les obres d’adequació del parc dels Torrents per 
ampliar la platja de la piscina de la Baronda, d’aquesta població, a favor de 
l’empresa esmentada pel preu net de 6.000,00 €, més l’IVA del 21% d’import 
1.260,00 €, en total 7.260,00 €, IVA inclòs. 
 
Atesos articles 138.3 i 111 del Text refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, sobre 
possibilitat de contractar serveis, per contracte menor por raó de la quantia, la 
qual no excedeix de 18.000 €. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
1.- Aprovar l’execució del servei de redacció del projecte de les obres 
d’adequació del parc dels Torrents per ampliar la platja de la piscina de la 
Baronda, d’aquesta població, mitjançant contracte menor, i adjudicar-lo a favor 
de l’empresa C.I.G. ENGINEYRIA, S.L.P. ( CIF B-43389329), pel preu de 
6.000,00 € més l’IVA del 21% de 1.260,00 €, en total 7.260,00 €, IVA inclòs, 
que l’haurà de portar a terme d’acord amb l’oferta presentada.  
 
2.- Aprovar la despesa corresponent per import de 7.260,00 €, IVA inclòs, amb 
càrrec a la partida pressupostària número 12 3400 62200 del Pressupost 
General de 2016. 
 
La facturació, la qual s’incorporarà a l’expedient, complirà els efectes de 
formalització del contracte. 
 
El seu pagament es realitzarà de conformitat amb les previsions que estableixi 
la legislació vigent, des de l'entrada de la corresponent factura al Registre de 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, prèvia conformitat del departament 
responsable del seguiment del contracte. 
 
A efectes de compliment del previst en la Disposició Addicional trigèsima 
tercera del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 4 de novembre, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic:  

- Registre administratiu de presentació de les factures: Les factures de més de 
5.000 €, no emeses per persones físiques, es presentaran obligatòriament pel 
canal electrònic a traves de la plataforma e.F.A.C.T. Les factures emeses per 
persones físiques i les d’import inferior a 5.000 € es podran presentar en suport 
paper al Punt d’Atenció a la Ciutadania de plaça Santa Magdalena núm. 24, i 
també pel canal electrònic.  

-Òrgan de contractació: Junta de Govern Local.  

-Òrgan administratiu comptable: Intervenció Municipal.  

- Òrgan administratiu destinatari: Servei d’Obres Públiques.” 



ACORD NÚMERO VINT-I-CINC.- Proposta d’aprovació del servei de 
redacció dels documents de “Modificació puntual del Pla General 
Metropolita de Barcelona a l’àmbit industrial de Montesa d’Esplugues de 
Llobregat” i de “Modificació Puntual del Pla General Metropolità de 
Barcelona a l’ambit industrial de La Plana d’Esplugues de Llobregat”, per 
contracte menor. 

“Atès l’informe dels Serveis Tècnics Municipals, de data 20 de desembre de 
2016, en el que informen de la necessitat d’adjudicar el contracte del servei per 
a la redacció dels documents de “Modificació Puntual del Pla General 
Metropolita de Barcelona a l’àmbit Industrial de Montesa d’Esplugues de 
Llobregat” i de “Modificació Puntual del Pla general Metropolita de Barcelona a 
l’àmbit industrial de La Plana d’Esplugues de Llobregat”.  

Atès que en l’esmentat informe es justifica tècnicament la necessitat d’haver 
sol·licitat oferta únicament a l’empresa Interlands ®, Ciutat i Territori SL , qui 
l’ha presentada per 17.355,00 € IVA exclòs, i que proposen adjudicar el servei 
de redacció dels documents de “Modificació Puntual del Pla General 
Metropolita de Barcelona a l’àmbit Industrial de Montesa d’Esplugues de 
Llobregat” i de “Modificació Puntual del Pla general Metropolita de Barcelona a 
l’ambit industrial de La Plana d’Esplugues de Llobregat”, a favor de l’empresa 
esmentada pel preu net de 17.355,00 €, més l’IVA del 21% d’import 3.644,55 €, 
en total 20.999,55 €, IVA inclòs. 

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

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1.- Aprovar l’execució del servei de redacció dels documents de “Modificació 
Puntual del Pla General Metropolita de Barcelona a l’àmbit Industrial de 
Montesa d’Esplugues de Llobregat” i de “Modificació Puntual del Pla general 
Metropolita de Barcelona a l’àmbit industrial de La Plana d’Esplugues de 
Llobregat, mitjançant contracte menor, i adjudicar-lo a favor de l’empresa 
Interlands ®, Ciutat i Territori SL ( CIF B-60526712), pel preu de 17.355,00 € 
més l’IVA del 21% de 3.644,55 €, en total 20.999,55 €, IVA inclòs, que l’haurà 
de portar a terme d’acord amb l’oferta presentada. 

2.- Aprovar la despesa corresponent per import de 20.999,55 €, IVA inclòs, amb 
càrrec a la partida pressupostària número 15 43300 22700 del Pressupost 
General de 2016. 

La facturació, la qual s’incorporarà a l’expedient, complirà els efectes de 
formalització del contracte. 

El seu pagament es realitzarà de conformitat amb les previsions que estableixi 
la legislació vigent, des de l'entrada de la corresponent factura al Registre de 



l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, prèvia conformitat del departament 
responsable del seguiment del contracte. 

A efectes de compliment del previst en la Disposició Addicional trigèsima 
tercera del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 4 de novembre, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic:  

- Registre administratiu de presentació de les factures: Les factures de més de 
5.000 €, no emeses per persones físiques, es presentaran obligatòriament pel 
canal electrònic a traves de la plataforma e.F.A.C.T. Les factures emeses per 
persones físiques i les d’import inferior a 5.000 € es podran presentar en suport 
paper al Punt d’Atenció a la Ciutadania de plaça Santa Magdalena núm. 24, i 
també pel canal electrònic.  

-Òrgan de contractació: Junta de Govern Local.  

-Òrgan administratiu comptable: Intervenció Municipal.  

-Òrgan administratiu destinatari: Servei d’Obres Públiques.” 

ACORD NÚMERO VINT-I-SIS.- Proposta d’adjudicació del contracte de les 
obres ordinàries de reforma i rehabilitació dels vestuaris del Camp de 
Futbol Salt del Pi, d’aquesta població. (Exp. G451-2016-020). 

“La Junta de Govern Local en sessió del dia 4 de novembre de 2016, va 
acordar aprovar l’expedient de contractació, per procediment obert, de 
tramitació ordinària, per a l’execució de les obres de reforma i rehabilitació dels 
vestidors del Camp Municipal de Futbol del Salt del Pi d’Esplugues de 
Llobregat, segons projecte redactat per l’arquitecte Xavier Gilabert i Ralda, per 
un import de 569.626,05 €, més un 21% de l’IVA, per import de 119.621,47 €, 
en total 689.247,52 € IVA inclòs, així com el plec de clàusules administratives 
particulars que regeixen aquesta contractació. 

Segons consta a l’expedient, dins del termini assenyalat per a la presentació de 
pliques, d’acord amb l’anunci publicat al Butlletí Oficial de la província de data 
08/11/2016, es van presentar vint ofertes subscrites per les següents 
empreses: TOP PROYECTOS Y CONTRATAS, S.L.; COPISA 
CONSTRUCTORA PIRENAICA, S.A.; M i J GRUAS, S.A.; INSYTE 
INSTALACIONES, S.A.; EXNOVO REHABILITACIÓ I RESTAURACIÓ, S.L. en 
UTE amb S'LECTRIC, S.L.; VORACYS, S.L. en UTE amb PLAN YOUR 
FUTURE, S.L.; BIGAS GRUP, S.L.; CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS 
FAUS, S.A.; MCM PROJECTS I SERVEIS, S.A.; GESTIÓN INGIENERÍA Y 
CONSTRUCCIÓN DE LA COSTA DORADA, S.A. en UTE amb 
INSTALACIONES Y PROYECTOS DE VANGUARDIA, S.L.; OBRES I 
CONTRACTES PENTA, S.A.; CALAM TAPIAS CONSTRUCCIONS, S.L.; 
CONSTRUCCIONES FERTRES, S.L.; GRUPMAS EDIFICACIÓ, S.L.; 
ARTÍFEX INFRAESTRUCTURAS, S.L.; CONSTRUCTORA Y 
REHABILITADORA SECLA, S.A.; INICIATIVAS PARA LA CONSTRUCCION Y 
OBRA CIVIL, S.L.; RUBAU-TARRÉS, S.A.U.; SERRANO AZNAR OBRAS 
PÚBLICAS, S.L.; INVEX OBRES I INSTAL·LACIONS, S.L. 



L’obertura del sobre núm. 2 “Documentació relativa als criteris avaluables 
automàticament i oferta econòmica”de les pliques presentades, en acte públic, 
es va celebrar el dia 12 de desembre de 2016, prèvia la qualificació de la 
documentació del sobre número 1, segons consta a les Actes corresponents, i 
van ser admeses totes les empreses presentades amb el següent resultat: 

 

EMPRESES Oferta IVA Millores Reducció 
termini 

TOP PROYECTOS Y 
CONTRATAS, S.L. 458.510,01 96.287,10 2 30 

COPISA CONSTRUCTORA 
PIRENAICA, S.A. 453.991,96 95.338,31 2 30 

M i J GRUAS, S.A. 491.872,09 103.293,14 2 30 
INSYTE INSTALACIONES, S.A. 395.598,92 83.075,77 0 0 
EXNOVO REHABILITACIÓ I 
RESTAURACIÓ, S.L. en UTE amb 
S'LECTRIC, S.L. 

454.561,60 95.457,94 2 38 

VORACYS, S.L. en UTE amb 
PLAN YOUR FUTURE, S.L. 410.154,22 86.132,39 0 0 

BIGAS GRUP, S.L. 452.394,70 95.002,89 2 30 
CONSTRUCCIONES Y 
SERVICIOS FAUS, S.A. 415.827,02 87.323,67 2 51 

MCM PROJECTS I SERVEIS, 
S.A. 431.018,21 90.513,82 2 0 

GESTIÓN INGIENERÍA Y 
CONSTRUCCIÓN DE LA COSTA 
DORADA, S.A. en UTE amb 
INSTALACIONES Y PROYECTOS 
DE VANGUARDIA, S.L. 

460.010,15 96.602,13 2 0 

OBRES I CONTRACTES PENTA, 
S.A. 487.579,76 102.391,75 0 15 

CALAM TAPIAS 
CONSTRUCCIONS, S.L. 515.010,18 108.152,14 2 11 

CONSTRUCCIONES FERTRES, 
S.L. 437.724,99 91.922,25 2 10 

GRUPMAS EDIFICACIÓ, S.L. 485.051,68 101.860,85 2 30 
ARTÍFEX INFRAESTRUCTURAS, 
S.L. 448.625,10 94.211,27 2 30 

CONSTRUCTORA Y 
REHABILITADORA SECLA, S.A. 497.358,77 104.445,34 2 30 

INICIATIVAS PARA LA 
CONSTRUCCION Y OBRA CIVIL, 
S.L. 

453.819,55 95.302,11 2 30 

RUBAU-TARRÉS, S.A.U. 546.841,04 114.836,62 0 0 
SERRANO AZNAR OBRAS 
PÚBLICAS, S.L. 449.550,52 94.405,61 2 15 



INVEX OBRES  I 
INSTAL·LACIONS, S.L. 399.165,88 83.824,83 2 60 

EMPRESES BAIXA 
D’ADJUDICACIÓ PUNTUACIÓ 

TOP PROYECTOS Y CONTRATAS, S.L. 19,5068396187 47,89 
COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA, S.A. 20,3000003248 49,83 
M i J GRUAS, S.A. 13,6500007329 33,51 
INSYTE INSTALACIONES, S.A. 30,5511185803 75,00 
EXNOVO REHABILITACIÓ I RESTAURACIÓ, 
S.L. en UTE amb S'LECTRIC, S.L. 20,1999978758 49,59 

VORACYS, S.L. en UTE amb PLAN YOUR 
FUTURE, S.L. 27,9958808064 68,73 

BIGAS GRUP, S.L. 20,5804053379 50,52 
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS FAUS, 
S.A. 26,9999993856 66,28 

MCM PROJECTS I SERVEIS, S.A. 24,3331287254 59,74 
GESTIÓN INGIENERÍA Y CONSTRUCCIÓN 
DE LA COSTA DORADA, S.A. en UTE amb 
INSTALACIONES Y PROYECTOS DE 
VANGUARDIA, S.L. 

19,2434843877 47,24 

OBRES I CONTRACTES PENTA, S.A. 14,4035354422 35,36 
CALAM TAPIAS CONSTRUCCIONS, S.L. 9,5880218259 23,54 
CONSTRUCCIONES FERTRES, S.L. 23,1557282185 56,85 
GRUPMAS EDIFICACIÓ, S.L. 14,8473494146 36,45 
ARTÍFEX INFRAESTRUCTURAS, S.L. 21,2421728255 52,15 
CONSTRUCTORA Y REHABILITADORA 
SECLA, S.A. 12,6867933796 31,14 

INICIATIVAS PARA LA CONSTRUCCION Y 
OBRA CIVIL, S.L. 20,3302675501 49,91 

RUBAU-TARRÉS, S.A.U. 3,9999943823 9,82 
SERRANO AZNAR OBRAS PÚBLICAS, S.L. 21,0797118566 51,75 
INVEX OBRES  I INSTAL·LACIONS, S.L. 29,9249253085 73,46 
Millora a escollir Puntuació  
Millora núm. 1 9,98  
Millora núm. 2 15,00  

 EMPRESES MILLORA PUNTUACIÓ 
MILLORES 

 TOP PROYECTOS Y CONTRATAS, S.L. 2 15,00 

 
COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA, 
S.A. 2 15,00 

 M i J GRUAS, S.A. 2 15,00 

 INSYTE INSTALACIONES, S.A. 0 0,00 

 

EXNOVO REHABILITACIÓ I 
RESTAURACIÓ, S.L. en UTE amb 
S'LECTRIC, S.L. 

2 15,00 



 
VORACYS, S.L. en UTE amb PLAN YOUR 
FUTURE, S.L. 0 0,00 

 BIGAS GRUP, S.L. 2 15,00 

 
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS FAUS, 
S.A. 2 15,00 

 MCM PROJECTS I SERVEIS, S.A. 2 15,00 

 

GESTIÓN INGIENERÍA Y CONSTRUCCIÓN 
DE LA COSTA DORADA, S.A. en UTE amb 
INSTALACIONES Y PROYECTOS DE 
VANGUARDIA, S.L. 

2 15,00 

 OBRES I CONTRACTES PENTA, S.A. 0 0,00 

 CALAM TAPIAS CONSTRUCCIONS, S.L. 2 15,00 

 CONSTRUCCIONES FERTRES, S.L. 2 15,00 

 GRUPMAS EDIFICACIÓ, S.L. 2 15,00 

 ARTÍFEX INFRAESTRUCTURAS, S.L. 2 15,00 

 
CONSTRUCTORA Y REHABILITADORA 
SECLA, S.A. 2 15,00 

 
INICIATIVAS PARA LA CONSTRUCCION Y 
OBRA CIVIL, S.L. 2 15,00 

 RUBAU-TARRÉS, S.A.U. 0 0,00 

 SERRANO AZNAR OBRAS PÚBLICAS, S.L. 2 15,00 

 INVEX OBRES  I INSTAL·LACIONS, S.L. 2 15,00 

EMPRESES REDUCCIÓ 
TERMINI 

PUNTUACIÓ 
TERMINI 

TOP PROYECTOS Y CONTRATAS, S.L. 30 5,00 
COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA, S.A. 30 5,00 
M i J GRUAS, S.A. 30 5,00 
INSYTE INSTALACIONES, S.A. 0 0,00 
EXNOVO REHABILITACIÓ I RESTAURACIÓ, 
S.L. en UTE amb S'LECTRIC, S.L. 38 6,33 

VORACYS, S.L. en UTE amb PLAN YOUR 
FUTURE, S.L. 0 0,00 

BIGAS GRUP, S.L. 30 5,00 
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS FAUS, S.A. 51 8,50 
MCM PROJECTS I SERVEIS, S.A. 0 0,00 
GESTIÓN INGIENERÍA Y CONSTRUCCIÓN DE 
LA COSTA DORADA, S.A. en UTE amb 
INSTALACIONES Y PROYECTOS DE 
VANGUARDIA, S.L. 

0 0,00 

OBRES I CONTRACTES PENTA, S.A. 15 2,50 
CALAM TAPIAS CONSTRUCCIONS, S.L. 11 1,83 
CONSTRUCCIONES FERTRES, S.L. 10 1,67 
GRUPMAS EDIFICACIÓ, S.L. 30 5,00 
ARTÍFEX INFRAESTRUCTURAS, S.L. 30 5,00 
CONSTRUCTORA Y REHABILITADORA 30 5,00 



SECLA, S.A. 
INICIATIVAS PARA LA CONSTRUCCION Y 
OBRA CIVIL, S.L. 30 5,00 

RUBAU-TARRÉS, S.A.U. 0 0,00 
SERRANO AZNAR OBRAS PÚBLICAS, S.L. 15 2,50 
INVEX OBRES  I INSTAL·LACIONS, S.L. 60 10,00 
 
Un cop realitzada la valoració de totes les ofertes admeses i considerada la 
totalitat dels criteris establerts pels Plecs del concurs, la puntuació total en 
ordre decreixent és la següent:  
 

EMPRESES TOTAL 
INVEX OBRES  I INSTAL·LACIONS, S.L. 98,46 
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS FAUS, S.A. 89,78 
INSYTE INSTALACIONES, S.A. 75,00 
MCM PROJECTS I SERVEIS, S.A. 74,74 
CONSTRUCCIONES FERTRES, S.L. 73,51 
ARTÍFEX INFRAESTRUCTURAS, S.L. 72,15 
EXNOVO REHABILITACIÓ I RESTAURACIÓ, S.L. en 
UTE amb S'LECTRIC, S.L. 70,92 

BIGAS GRUP, S.L. 70,52 
INICIATIVAS PARA LA CONSTRUCCION Y OBRA 
CIVIL, S.L. 69,91 

COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA, S.A. 69,83 
SERRANO AZNAR OBRAS PÚBLICAS, S.L. 69,25 
VORACYS, S.L. en UTE amb PLAN YOUR FUTURE, 
S.L. 68,73 

TOP PROYECTOS Y CONTRATAS, S.L. 67,89 
GESTIÓN INGIENERÍA Y CONSTRUCCIÓN DE LA 
COSTA DORADA, S.A. en UTE amb 
INSTALACIONES Y PROYECTOS DE 
VANGUARDIA, S.L. 

62,24 

GRUPMAS EDIFICACIÓ, S.L. 56,45 
M i J GRUAS, S.A. 53,51 
CONSTRUCTORA Y REHABILITADORA SECLA, 
S.A. 51,14 

CALAM TAPIAS CONSTRUCCIONS, S.L. 40,37 
OBRES I CONTRACTES PENTA, S.A. 37,86 
RUBAU-TARRÉS, S.A.U. 9,82 

 
Els Serveis Tècnics municipals van emetre informe el 15 de desembre de 2016, 
manifestant que l’oferta més avantatjosa presentada per INVEX, OBRES I 
INSTAL.LACIONS, S.L., amb una baixa del 29,9249253085%, es podria 
considerar com a desproporcionada o temerària, de conformitat amb el que 
disposa l’article 85 del Reglament de Contractes del Estat i que d’acord amb el 
que preveu l’article 152.3 del TRLCSP, procedia concedir audiència a 



l’empresa esmentada per tal de justificar la seva oferta, i que presentés: Llistat 
del personal propi d’ofici destinat a l’execució de l’obra, així com el tipus de 
contracte de cadascú, i la seva justificació de forma fefaent; - Llistat dels 
subcontractistes que intervindran a l’obra, justificant la seva solvència tècnica, 
així com els treballs i percentatge d’obra a executar per cadascú d’ells; - 
Justificació de la reducció del termini d'execució ofertat (2 mesos). 
 
En data 19 de desembre de 2016 l’empresa INVEX, OBRES I 
INSTAL.LACIONS, S.L., ha presentat la documentació i justificació de l’oferta 
requerides. 
 
Atès l’informe emès pels Serveis Tècnics Municipals, de data 19 de desembre 
de 2016, posant de manifest que la documentació justificativa de l’oferta 
presentada per l’empresa INVEX, OBRES I INSTAL.LACIONS, S.L., en data 19 
de desembre de 2016 es correcta i es justifica adequadament, i que per tant, es 
considera que és l’oferta més avantatjosa, per un import total de 482.990,72 €, 
IVA inclòs, així com l’execució de la millora num. 2 del plec, un termini 
d’execució de 2 mesos i la resta de compromisos inclosos a l’oferta, i que 
correspon a una baixa del 29,9249253085% proposant requerir la 
documentació corresponent i la constitució de la garantía definitiva, a l’empresa 
esmentada amb proposta d’adjudicació al seu favor, una vegada complimentat 
el requeriment. 
 
Atès que la Mesa de Contractació reunida en data 19 de desembre de 2016, 
accepta i dóna la conformitat en tots els seus extrems a l’esmentat informe 
tècnic i acorda elevar proposta a l’òrgan de contractació per tal que requereixi 
la constitució de la fiança definitiva i presentació de la documentació 
corresponent, a l’empresa amb l’oferta mes avantatjosa, que ha estat INVEX, 
OBRES I INSTAL.LACIONS, S.L., per un import total de 482.990,72 €, amb un 
pressupost net de 399.165,88 € i una part d’IVA de 83.824,83 €, i la resta de 
compromisos inclosos a l’oferta, i que correspon a una baixa del 
29,9249253085%.  
 
Ates que en data 21 de desembre de 2016 l’empresa INVEX, OBRES I 
INSTAL.LACIONS, S.L., ha presentat fiança definitiva relativa al present 
contracte, per import total de 39.916,58 €, i ha presentat la documentació 
acreditativa del compliment de les obligacions tributaries i amb la seguretat 
social i la documentació que acrediti la capacitat i solvència exigida segons les 
previsions dels plecs de condicions econòmicoadministratives i tècniques. 
 
Atès el que preveu l’article 151 i concordants del Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 
de novembre i el plec de clàusules administratives particulars que regeix el 
procediment obert. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
1.- Declarar la validesa de la licitació, i adjudicar el contracte d’execució de les 
obres de reforma i rehabilitació dels vestidors del Camp Municipal de Futbol del 
Salt del Pi d’Esplugues de Llobregat, per procediment obert, de tramitació 



ordinària, a favor de l’empresa INVEX OBRES I INSTAL.LACIONS, S.L. (CIF B-
25691700), per un import net de 399.165,88 €, més 83.824,83 € en concepte 
d’IVA, en total 482.990,72 €, IVA inclòs, així com l’execució de la millora num. 2 
del plec, un termini d’execució de 2 mesos i la resta de compromisos inclosos a 
l’oferta, i que correspon a una baixa del 29,9249253085 %, i que hauran 
d’executar d’acord amb el contingut de l’oferta presentada, i resta de 
compromisos, i el projecte i el plec de clàusules administratives aprovats.  
 
2.- Modificar el caràcter de plurianual de la despesa derivada del expedient de 
contractació relativa a les obres de reforma i rehabilitació dels vestidors del 
Camp Municipal de Futbol del Salt del Pi d’Esplugues de Llobregat,, ates que la 
seva despesa serà imputable a l’exercici pressupostari de l’any 2016 . 
 
3.- Aprovar la despesa corresponent per un import total de 482.990,72 €, IVA 
inclòs, amb càrrec de la partida 12 93301 61900 del Pressupost Municipal de 
2.016. 
 
4.- Comunicar a l’adjudicatari l’obligació de signar el contracte en el termini dels 
15 dies hàbils següents al de la notificació de la present adjudicació, així com 
l’obligació de satisfer a aquest Ajuntament la quantitat de 739,48 €, 
corresponent a la publicació del anunci de licitació en el BOP. 
Si el pagament és fa en metàl·lic s'haurà de fer mitjançant transferència al 
compte de titularitat de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat de l'entitat 
Caixabank SA núm. : IBAN ES45 2100 0148 5502 0000 6291, especificant qui 
fa l’ingrés i el concepte. 
 
5.- Sol·licitar a l’empresa adjudicatària de les obres, que en el termini màxim de 
20 dies naturals des de l’adjudicació del contracte, presenti el Pla de Seguretat 
i Salut en compliment del RD 1627/97 de 24 d’octubre, per a la seva aprovació 
abans de l‘inici de les obres. 
 
6.- Designar com a Direcció Facultativa de les obres a l’arquitecte Director del 
Servei d’Obres Públiques, Francesc Lopez Pavon, i l’arquitecte tècnic del 
Servei esmentat, Agustí Erta; i així mateix, designar com a Coordinadora de 
Seguretat i Salut a l’arquitecte tècnica de Seguretat i Serveis, Yelena Sánchez 
Prados. 
 
7.- Notificar la present adjudicació als licitadors i, simultàniament, publicar-la en 
el perfil del contractant, juntament amb l’informe tècnic de valoració de les 
proposicions.”  
 
ACORD NÚMERO VINT-I-SET.- Proposta de manteniment del programari i 
servei d’assistència tècnica del Sistema d’Informació de l’Energia. 
 
“Atès l’informe dels Serveis Tècnics Municipals, de data 20 de desembre de 
2016, en el que informen l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat disposa d’un 
sistema de gestió de la comptabilitat energètica municipal que li permet portar 
el control de la facturació dels diferents subministraments energètics i d’aigua 
(SIE), realitzant seguiment dels possibles desviaments i plantejar opcions de 



millora, així com tenir emmagatzemades totes les dades per tal de prendre 
decisions al respecte. 
 
Atès que aquest sistema instal·lat és propietat de l’empresa RSM GASSO 
CIMNE ENERGI, S.L. es justifica tècnicament la necessitat de proposar la 
contractació d’aquesta empresa per procediment menor del servei de 
manteniment del Sistema d’Informació Energètica Municipal i suport al gestor 
energètic municipal per l’any 2016, la qual cosa permet tenir actualitzat el 
sistema, així com l’atenció i l’assistència associats a la gestió del sistema.  
 
Atesos articles 138.3 i 111 del Text refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, sobre 
possibilitat de contractar serveis, per contracte menor por raó de la quantia, la 
qual no excedeix de 18.000 €. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
1.- Aprovar l’execució del servei de manteniment del Sistema d’Informació 
Energètica Municipal i suport al gestor energètic municipal per l’any 2016, 
mitjançant contracte menor, i adjudicar-lo a favor de l’empresa RSM GASSO 
CIMNE ENERGI, S.L. ( CIF B-65869273), pel preu de 5.706,52 € més l’IVA del 
21% de 1.198,37 €, en total 6.904,89 €, IVA inclòs. 
 
2.- Aprovar la despesa corresponent per import de 6.904,89 €, IVA inclòs, amb 
càrrec a la partida pressupostària número 12 16500 22600 del Pressupost 
General de 2016. 
 
La facturació, la qual s’incorporarà a l’expedient, complirà els efectes de 
formalització del contracte. 
 
El seu pagament es realitzarà de conformitat amb les previsions que estableixi 
la legislació vigent, des de l'entrada de la corresponent factura al Registre de 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, prèvia conformitat del departament 
responsable del seguiment del contracte. 
 
A efectes de compliment del previst en la Disposició Addicional trigèsima 
tercera del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 4 de novembre, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic:  

- Registre administratiu de presentació de les factures: Les factures de més de 
5.000 €, no emeses per persones físiques, es presentaran obligatòriament pel 
canal electrònic a traves de la plataforma e.F.A.C.T. Les factures emeses per 
persones físiques i les d’import inferior a 5.000 € es podran presentar en suport 
paper al Punt d’Atenció a la Ciutadania de plaça Santa Magdalena núm. 24, i 
també pel canal electrònic.  

-Òrgan de contractació: Junta de Govern Local.  

-Òrgan administratiu comptable: Intervenció Municipal.  



-Òrgan administratiu destinatari: Servei de Manteniment i Espai Públic.” 

ACORD NÚMERO VINT-I-VUIT.- Proposta de manteniment del sistema de 
telecontrol de la xarxa de reg. 

“Atès l’informe dels Serveis Tècnics Municipals, de data 20 de desembre de 
2016, en el que informen l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat disposa d’un 
sistema de telecontrol de la xarxa de reg municipal que permet la programació 
de tot el sistema de forma remota, per dia i hora de l’any, diferenciant cada 
sector. Fins i tot permet para automàticament el sistema quan plou, el que 
redunda en una major eficiència dels recursos. 

Atès que aquest sistema instal·lat és propietat de l’empresa SAMCLA ESIC SL 
es justifica tècnicament la necessitat de proposar la contractació d’aquesta 
empresa per procediment menor del servei de manteniment programat del 
telecontrol de la xarxa de reg de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat per 
l’any 2016, la qual cosa permet tenir actualitzat el sistema, així com l’atenció i 
l’assistència associats a la gestió del sistema. 

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

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1.- Aprovar l’execució del servei de manteniment programat del telecontrol de la 
xarxa de reg de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat per l’any 2016, 
mitjançant contracte menor, i adjudicar-lo a favor de l’empresa SAMCLA ESIC 
SL (CIF B-62975396), pel preu de 3.270,00 € més l’IVA del 21% de 687,70 €, 
en total 3.956,70 €, IVA inclòs. 

2.- Aprovar la despesa corresponent per import de 3.956,70 €, IVA inclòs, amb 
càrrec a la partida pressupostària número 12 17100 21000 del Pressupost 
General de 2016. 

La facturació, la qual s’incorporarà a l’expedient, complirà els efectes de 
formalització del contracte. 

El seu pagament es realitzarà de conformitat amb les previsions que estableixi 
la legislació vigent, des de l'entrada de la corresponent factura al Registre de 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, prèvia conformitat del departament 
responsable del seguiment del contracte. 

A efectes de compliment del previst en la Disposició Addicional trigèsima 
tercera del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 4 de novembre, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic:  

- Registre administratiu de presentació de les factures: Les factures de més de 
5.000 €, no emeses per persones físiques, es presentaran obligatòriament pel 



canal electrònic a traves de la plataforma e.F.A.C.T. Les factures emeses per 
persones físiques i les d’import inferior a 5.000 € es podran presentar en suport 
paper al Punt d’Atenció a la Ciutadania de plaça Santa Magdalena núm. 24, i 
també pel canal electrònic.  

-Òrgan de contractació: Junta de Govern Local.  

-Òrgan administratiu comptable: Intervenció Municipal.  

-Òrgan administratiu destinatari: Servei de Manteniment i Espai Públic.” 

ACORD NÚMERO VINT-I-NOU.- Proposta de modificació del contracte de 
les obres ordinàries de reparació del col•lector en el parc dels Torrents 
d’Esplugues de LLobregat. 

“El contracte d’obres ordinàries de reparació del col·lector en el parc dels 
Torrents d’Esplugues de Llobregat es va adjudicar per acord de la Junta de 
Govern Local de dia 21 d’octubre de 2016 a l’empresa CIVIL STONE, S.L. (CIF 
B-65349623), amb un per un import net de 65.011,05 €, més 13.652,32 € en 
concepte d’IVA, en total 78.663,37 €, IVA inclòs. 

Segons els serveis tècnics municipals en informe de data 19 de desembre de 
2016 indiquen que un cop executades les primeres actuacions de l’obra s’ha 
posat de manifest una sèrie de circumstàncies que justifiquen proposar una 
sèrie de modificacions en el projecte i contracte d’obra per garantir la correcte 
execució de la mateixa i l’eliminació de qualsevol risc per a les persones i la 
salut pública. Les justificacions de les modificacions proposades es detallen en 
l’informe dels serveis tècnics municipals. 

En quan a les raons d’interès públic que justifiquen la modificació del present 
contracte, els serveis tècnics informen que la modificació del contracte és 
necessària per tal d’adequar els procediments constructius previst al projecte 
inicial a la realitat de la situació estructural del col·lector, que no s’ha pogut 
determinar amb exactitud fins el moment en el que s’ha pogut executar la part 
d’obra que ha permès visitar i inspeccionar la totalitat del col·lector. 
 
La reparació del col·lector és necessària per tal de continuar prestant el servei 
de sanejament, que és bàsic, d’acord amb les prescripcions necessàries 
d’estanqueïtat i evitant els possibles esfondraments en el terreny que es poden 
produir per causa de les cavitats que s’han generat al terreny per culpa del 
rentat de les terres degut al mal estat del col·lector actual. 

Vista la compareixença de data 21 de desembre de 2016 del representant legal 
de l’empresa CIVIL STONE, S.L. donant la conformitat a la modificació del 
contracte per aquest objecte. 

De conformitat amb el que disposa la clàusula 37 del Plec de Condicions 
Administratives Particulars reguladores del contracte els arts. 107, 210 i 219 del 
Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, dins dels límits i amb subjecció als 



requisits i efectes assenyalats en els mateixos, l’òrgan de contractació, ostenta, 
entre d’altres, la prerrogativa de modificar els contractes por raons d’interès 
públic sempre que siguin degudes a necessitats noves o causes imprevistes, 
justificant-ho degudament en l’expedient. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat:  

PRIMER.- Aprovar la modificació del contracte d’obres ordinàries de reparació 
del col·lector en el parc dels Torrents d’Esplugues de Llobregat, adjudicat a 
l’empresa CIVIL STONE, S.L. (CIF B-65349623), com a conseqüència de les 
incidències tècniques definides a l’informe dels serveix tècnics municipals de 
data 19 de desembre de 2016, el que comporta ampliar el crèdit disponible per 
l’execució del contracte en 384,15 € sense IVA més 80,67 € d’IVA, el que fa un 
total de 464,82 € IVA inclòs i que representa un augment net del 0,59 % 
establint la despesa total màxima d’aquest contracte en un import de 79.128,19 
€ 
 
La modificació entrarà en vigor i serà efectiva a partir del dia següent al de la 
notificació del present acord a l’empresa contractista. 

SEGON.- Aprovar la despesa corresponent de 464,82 €, IVA inclòs, amb càrrec 
a la partida pressupostària núm. 2016-12-16000-63300 del pressupost 
municipal vigent. 

TERCER- Manifestar a l’empresa adjudicatària CIVIL STONE, S.L., que haurà 
d’ingressar a la Tresoreria municipal l’ampliació de la fiança definitiva del 
contracte per un import de 19,21 €, en el termini de 15 dies comptats des de la 
notificació del present acord i formalitzar l’ampliació del contracte en document 
administratiu. 

Si el dipòsit/garantia/fiança és fa en metàl·lic s'haurà de fer mitjançant 
transferència al compte de titularitat de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat 
de l'entitat Caixabank SA núm. : IBAN ES45 2100 0148 5502 0000 6291, 
especificant qui fa l’ingrés i el concepte.” 

ACORD NÚMERO TRENTA.- Proposta d’adjudicació del contracte del 
servei d’assistència tècnica per a la redacció de l’annex de càlcul 
estructural i pressupost de la clava incloses en les obres de millora en la 
infraestructura del servei de sanejament de l’avinguda Cornella i el carrer 
Gall, d’aquesta població. 
 
“Atès l’informe dels Serveis Tècnics Municipals, de data 19 de desembre de 
2016, en el que informen de la necessitat per contractar el servei d’assistència 
tècnica per a la redacció de l’annex de càlcul estructural i pressupost de la 
clava incloses en les obres de millora en la infraestructura del servei de 
sanejament de l’avinguda Cornella (entre l’avinguda Sant ildefons i c/ Gall) i el 
carrer Gall (entre Av.Cornella i c/ Juli Garreta), d’aquesta població. 
 
Atès que en l’esmentat informe es justifica tècnicament la necessitat d’haver 
sol·licitat oferta únicament a l’empresa S.B.B. SIMON I BLANCO, S.L.P. qui l’ha 



presentada per 4.870,00 € IVA exclòs, i que proposen adjudicar el servei 
d’assistència tècnica per a la redacció de l’annex de càlcul estructural i 
pressupost de la clava incloses en les obres de millora en la infraestructura del 
servei de sanejament de l’avinguda Cornella (entre l’avinguda Sant ildefons i c/ 
Gall) i el carrer Gall (entre Av.Cornella i c/ Juli Garreta), d’aquesta població, a 
favor de l’empresa esmentada pel preu net de 4.870,00 €, més l’IVA del 21% 
d’import 1.022,70 €, en total 5.892,70 €, IVA inclòs. 
 
Atesos articles 138.3 i 111 del Text refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, sobre 
possibilitat de contractar serveis, per contracte menor por raó de la quantia, la 
qual no excedeix de 18.000 €. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
1.- Aprovar l’execució del servei d’assistència tècnica per a la redacció de 
l’annex de càlcul estructural i pressupost de la clava incloses en les obres de 
millora en la infraestructura del servei de sanejament de l’avinguda Cornella 
(entre l’avinguda Sant ildefons i c/ Gall) i el carrer Gall (entre Av.Cornella i c/ 
Juli Garreta), d’aquesta població, mitjançant contracte menor, i adjudicar-lo a 
favor de l’empresa S.B.B SIMON I BLANCO, S.L.P. ( CIF B-64168933), pel 
preu de 4.870,00 € més l’IVA del 21% de 1.022,70 €, en total 5.892,70 €, IVA 
inclòs, que l’haurà de portar a terme d’acord amb l’oferta presentada.  
 
2.- Aprovar la despesa corresponent per import de 5.892,70 €, IVA inclòs, amb 
càrrec a la partida pressupostària número 12 16000 61900 del Pressupost 
General de 2016. 
 
La facturació, la qual s’incorporarà a l’expedient, complirà els efectes de 
formalització del contracte. 
 
El seu pagament es realitzarà de conformitat amb les previsions que estableixi 
la legislació vigent, des de l'entrada de la corresponent factura al Registre de 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, prèvia conformitat del departament 
responsable del seguiment del contracte. 
 
A efectes de compliment del previst en la Disposició Addicional trigèsima 
tercera del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 4 de novembre, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic:  

- Registre administratiu de presentació de les factures: Les factures de més de 
5.000 €, no emeses per persones físiques, es presentaran obligatòriament pel 
canal electrònic a traves de la plataforma e.F.A.C.T. Les factures emeses per 
persones físiques i les d’import inferior a 5.000 € es podran presentar en suport 
paper al Punt d’Atenció a la Ciutadania de plaça Santa Magdalena núm. 24, i 
també pel canal electrònic.  

-Òrgan de contractació: Junta de Govern Local.  

-Òrgan administratiu comptable: Intervenció Municipal.  



-Òrgan administratiu destinatari: Servei d’Obres Públiques.” 

 
ACORD NÚMERO TRENTA-UN.- Proposta d’aprovació de l’expedient de 
contractació per contracte menor per la realització de les obres 
d’adequació i legalització de la instal•lació elèctrica de la Masia de Cal 
Suis. (Exp. G451-2016-029. 
  
“Per acord de la Junta de Govern Local de 23 de desembre de 2016 les obres 
d’adequació i legalització de la instal·lació elèctrica de la Masia de Cal Suís, 
d’aquesta població, segons Memòria redactada pels Serveis Tècnics 
Municipals, es van declarar com a inversió financerament sostenible, amb el 
següent detall:  

- PEM: 19.083,75 euros  

- Pressupost final estimat: 27.478,69 euros. 

Atès l’informe dels Serveis Tècnics Municipals de data 16 de desembre de 
2016, en el que el Director de Manteniment i Espai Públic, Josep Ma. González 
Lera, va emetre informe de l’estat de la instal·lació elèctrica de la Masia de Cal 
Suís. En l’informe s’indicava que calia procedir al precintat de la instal·lació 
elèctrica d’immediat pels riscos greus que presenta l’estat de conservació de la 
instal·lació, suposant un risc d’electrocució i fins i tot la mort. I es proposava 
iniciar la contractació d’una empresa per tal de que solucioni els defectes de la 
instal·lació elèctrica si es vol fer seguir fent ús de l’equipament. 

Atès que en l’esmentat informe manifesten que han sol·licitat ofertes per a 
l’execució de les obres esmentades, a sis empreses, i han presentat oferta les 
següents empreses: 

Les ofertes presentades són les següents: 

 

EMPRESA 

OFERTA 
ECONOMICA  

(IVA inclòs) 

PUNTUACIÓ 
TOTAL 

   CATALANA ELECTRA I 
SANEJAMENT, S.L.U. Exclosa 

ALFA INSTAL·LACIONS S.A. No presenta oferta 
LLUMGAVA  

INSTAL. LACIONS I SERVEIS, 
S.L. 

Exclosa 

JORDI DÍAZ SÁNCHEZ Exclosa 
CLIMASOL ENERGÍAS 
ALTERNATIVAS, S.L. 27.478,69 100 

COMSA SERVICE FM, S.A.U. No presenta oferta 



S’exclouen dues ofertes pels següents motius:  

· CATALANA ELECTRA I SANEJAMENT, S.L.U  

No aporta la següent documentació:  

- El pressupost aportat no incorpora les partides dels treballs.  

· LLUMGAVÀ INSTAL·LACIONS I SERVEIS, S.L.  

No aporta la següent documentació:  

- Declaració responsable del licitador fent constar que està al corrent del 
compliment de les obligacions tributàries i seguretat social.  

- Declaració responsable del licitador fent constar que accepta i reuneix totes i 
cadascuna de les condicions exigides en la memòria i plec de condicions 
tècniques que regeix la contractació, per contracte menor.  

- Justificació de la solvència tècnica.  

- El pressupost aportat no incorpora els percentatges d’aplicació que conté 
l’expedient de contractació.  

- Planificació temporal de l’obra.  

· JORDI DÍAZ SÁNCHEZ  

No aporta la següent documentació:  

- Justificació de la solvència tècnica.  

- El pressupost aportat no incorpora les partides dels treballs.  

- Planificació temporal de l’obra.  

I que una vegada fetes les valoracions, proposen adjudicar les obres de 
referència, a favor de l’empresa CLIMASOL ENERGIAS ALTERNATIVAS, S.L. 
pel preu net de 22.709,66 €, més l’IVA del 21% d’import 4.769,03 €, en total 
27.478,69 € IVA inclòs.  

Atesos articles 138.3 i 111 del Text refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, sobre 
possibilitat de contractar obres, per contracte menor por raó de la quantia, la 
qual no excedeix de 50.000 €. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1.- Aprovar l’execució de les obres d’adequació i legalització de la instal·lació 
elèctrica de la Masia de Cal Suís, d’aquesta població, per contracte menor, i 



adjudicar-les a favor de l’empresa CLIMASOL ENERGIAS ALTERNATIVAS, 
S.L. (CIF B-63020770), pel preu de 22.709,66 €, més l’ IVA del 21% per import 
de 4.769,03 €, en total 27.478,69 €, IVA inclòs. 

2.- Aprovar la despesa corresponent per import de 27.478,69 €, IVA inclòs, amb 
càrrec a la partida pressupostària número 12.93303.63200 del Pressupost 
Municipal de 2016. 

La facturació, la qual s’incorporarà a l’expedient, complirà els efectes de 
formalització del contracte. 

El seu pagament es realitzarà de conformitat amb les previsions que estableixi 
la legislació vigent, des de l'entrada de la corresponent factura al Registre de 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, prèvia conformitat del departament 
responsable del seguiment del contracte. 

A efectes de compliment del previst en la Disposició Addicional trigèsima 
tercera del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 4 de novembre, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic:  

- Registre administratiu de presentació de les factures: Punt d’Atenció al 
Ciutadà Central situat a la Pl. Santa Magdalena núm. 24.  

-Òrgan de contractació: Junta de Govern Local.  

- Òrgan administratiu comptable: Intervenció Municipal.  

-Organ administratiu destinatari: Servei de Manteniment i Espai Públic. 
 
3.- La Direcció Facultativa dels treballs esmentats estarà a càrrec del Enginyer 
de Camins, canals i Ports, Director de Manteniment i Espai Públic Josep Mª 
González Lera i de l’Arquitecte Tècnica Ma.Falgàs Castellà Casals, 
Coordinadora Tècnica d’Espai Públic i Mobilitat; i com a Coordinadora de 
Seguretat i Salut es designa a l’arquitecta tècnica de Seguretat i Serveis, 
Yelena Sánchez Prados.” 

ACORD NÚMERO TRENTA-DOS.- Proposta d’adjudicació del contracte de 
les obres ordinàries de reforma i millora de l’accessibilitat del carrer Bruc, 
d’aquesta població. (Exp. G451-2016-015). 

“La Junta de Govern Local en sessió del dia 14 d’octubre de 2016, va acordar 
aprovar l’expedient de contractació, per procediment obert, de tramitació 
ordinària, per a l’execució de les obres de reforma i millora de l’accessibilitat del 
carrer Bruc, entre la plaça de la sardana i c/ Sant Antoni Maria Claret, 
d’aquesta població, segons projecte redactat pel Servei d’Obres Publiques, per 
un import de 681.744,29 €, IVA no inclòs, més 143.166,30 € en concepte d’IVA, 
en total 824.910,59 € IVA inclòs, així com el plec de clàusules administratives 
particulars que regeixen aquesta contractació. 



Segons consta a l’expedient, dins del termini assenyalat per a la presentació de 
pliques, d’acord amb l’anunci publicat al Butlletí Oficial de la província de data 
31/10/2016, es van presentar vint i cinc ofertes subscrites per les següents 
empreses: M I J GRUAS, S.A; CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES 
VICENÇ, S.L; AUXILIAR DE OBRA CIVIL, S.A; EHISA CONSTRUCCIONES Y 
OBRAS, S.A; XAVIER ALSINA, S.A; ROMERO DESMONTES Y 
CONSTRUCCIONES ROMERO, S.A; CIVIL STONE, S.L. en UTE amb HPSA, 
CONSTRUCCION Y SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.A; GRUP MAS 
CONSTRUCTORS, S.L.U; BIGAS GRUP, S.L.U; HIDRAULICA Y OBRAS, S.A; 
MOIX, SERVEIS I OBRES, S.L; OBRES I PROJECTES DE CATALUNYA, S.L; 
CONTRATAS VILOR, S.L. en UTE amb LOPEZ INSTALACIONES 
ELECTRICAS, S.A; CONSTRUCTORA CALAF, S.A.U; ACSA, OBRAS E 
INFRAESTRUCTURAS, S.A; ELECTRICA DEL CADI, S.L. en UTE amb 
CONSTRUCCIONS BERAVI, S.L; SERRANO AZNAR OBRAS PUBLICAS, S.L; 
ROMA INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, S.A.U; VIALITAT I SERVEIS, 
S.L.U; VORACYS, S.L; CONSTRUCCIONES FERTRES, S.L; GICSA 
EMPRESA CONSTRUCTORA; OBRES I SERVEIS ROIG, S.A; CATALANA 
D’INVERSIÓ I CONSTRUCCIÓ TRES, S.L; ARTIFEX INFRAESTRUCTURAS, 
S.L. 
 
L’obertura del sobre núm. 2 “Documentació relativa als criteris avaluables 
automàticament i oferta econòmica”de les pliques presentades, en acte públic, 
es va celebrar el dia 1 de desembre de 2016, prèvia la qualificació de la 
documentació del sobre número 1, segons consta a les Actes corresponents, i 
van ser admeses totes les empreses presentades amb el següent resultat: 

EMPRESES Oferta IVA Millores 
M i J GRUAS, S.A. 530.397,06 111.383,38 2 
CONSTRUCCIONES Y 
REHABILITACIONES VICENÇ, S.L. 500.152,41 105.032,01 2 

AUXILIAR DE OBRA CIVIL, S.A. 613.365,44 128.806,74 2 
EHISA CONSTRUCCIONES Y OBRAS, 
S.A. 475.640,48 99.884,50 2 

XAVIER ALSINA, S.A. 613.570,00 128.849,70 2 
DESMONTES Y CONSTRUCCIONES 
ROMERO, S.A. 582.266,17 122.275,90 2 

CIVIL STONE, S.L. en UTE amb HPSA, 
CONSTRUCCION Y SERVICIOS 
MEDIOAMBIENTALES, S.A. 

499.990,00 104.997,90 2 

GRUPMAS CONSTRUCTORS, S.L.U. 503.432,32 105.720,79 2 
BIGAS GRUP, S.L.U. 499.282,35 104.849,29 0 
HIDRÀULICA Y OBRAS, S.A. 614.213,82 128.984,90 2 
MOIX SERVEIS OBRES, S.L. 532.908,71 111.910,83 2 
OBRES I PROJECTES DE CATALUNYA, 
S.L. 548.321,21 115.147,45 2 

CONTRATAS VILOR, en UTE amb 
LÓPEZ INSTALACIONES ELÈCTRICAS, 
S.A. 

504.800,00 106.008,00 2 



CONSTRUCTORA CALAF, S.A.U. 531.144,05 111.540,25 2 
ACSA, OBRAS E 
INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. 509.626,38 107.021,54 2 

ELÈCTRICA DEL CADÍ, S.L. en UTE 
amb CONSTRUCCIONS BERAVI, S.L. 537.965,58 112.972,77 2 

SERRANO AZNAR OBRAS PÚBLICAS, 
S.L. 518.125,66 108.806,39 2 

ROMÀ INFRAESTRUCTURES I 
SERVEIS, S.A.U. 511.580,38 107.431,88 2 

VIALITAT I SERVEIS, S.L.U. 514.758,77 108.099,34 0 
VORACYS, S.L. en UTE amb PYF, S.L. 485.474,09 101.949,56 2 
CONSTRUCCIONES FERTRES, S.L. 448.725,00 94.232,25 2 
GESTIÓN INGIENERÍA Y 
CONSTRUCCIÓN DE LA COSTA 
DORADA, S.A. en UTE amb 
INSTALACIONES Y PROYECTOS DE 
VANGUARDIA, S.L. 

524.743,40 110.196,11 2 

OBRES I SERVEIS ROIG, S.A. 563.851,99 118.408,92 2 
CATALANA D'INVERSIÓ I 
CONSTRUCCIÓ TRES, S.L. 484.471,46 101.739,01 2 

ARTÍFEX INFRAESTRUCTURAS, S.L. 485.029,00 101.856,09 2 

EMPRESES BAIXA 
D’ADJUDICACIÓ PUNTUACIÓ 

M i J GRUAS, S.A. 22,1999996509 48,71 
CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES 
VICENÇ, S.L. 26,6363624402 58,45 

AUXILIAR DE OBRA CIVIL, S.A. 10,0299849963 22,01 
EHISA CONSTRUCCIONES Y OBRAS, S.A. 30,2318351651 66,34 
XAVIER ALSINA, S.A. 9,9999796111 21,94 
DESMONTES Y CONSTRUCCIONES 
ROMERO, S.A. 14,5917056379 32,02 

CIVIL STONE, S.L. en UTE amb HPSA, 
CONSTRUCCION Y SERVICIOS 
MEDIOAMBIENTALES, S.A. 

26,6601851553 58,50 

GRUPMAS CONSTRUCTORS, S.L.U. 26,1552568339 57,39 
BIGAS GRUP, S.L.U. 26,7639850713 58,73 
HIDRÀULICA Y OBRAS, S.A. 9,9055424432 21,74 
MOIX SERVEIS OBRES, S.L. 21,8315843907 47,90 
OBRES I PROJECTES DE CATALUNYA, S.L. 19,5708393832 42,94 
CONTRATAS VILOR, en UTE amb LÓPEZ 
INSTALACIONES ELÈCTRICAS, S.A. 25,9546420257 56,95 

CONSTRUCTORA CALAF, S.A.U. 22,0904292429 48,47 
ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, 
S.A.U. 25,2466962356 55,40 

ELÈCTRICA DEL CADÍ, S.L. en UTE amb 21,0898297366 46,28 



CONSTRUCCIONS BERAVI, S.L. 
SERRANO AZNAR OBRAS PÚBLICAS, S.L. 24,0000000587 52,66 
ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, 
S.A.U. 24,9600785069 54,77 

VIALITAT I SERVEIS, S.L.U. 24,4938641144 53,75 
VORACYS, S.L. en UTE amb PYF, S.L. 28,7894160434 63,17 
CONSTRUCCIONES FERTRES, S.L. 34,1798667650 75,00 
GESTIÓN INGIENERÍA Y CONSTRUCCIÓN 
DE LA COSTA DORADA, S.A. en UTE amb 
INSTALACIONES Y PROYECTOS DE 
VANGUARDIA, S.L. 

23,0292929920 50,53 

OBRES I SERVEIS ROIG, S.A. 17,2927447621 37,95 
CATALANA D'INVERSIÓ I CONSTRUCCIÓ 
TRES, S.L. 28,9364843818 63,49 

ARTÍFEX INFRAESTRUCTURAS, S.L. 28,8547029855 63,32 
La puntuació millores:  

EMPRESES MILLORA PUNTUACIÓ 
MILLORES 

M i J GRUAS, S.A. 2 25,00 
CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES 
VICENÇ, S.L. 2 25,00 

AUXILIAR DE OBRA CIVIL, S.A. 2 25,00 
EHISA CONSTRUCCIONES Y OBRAS, S.A. 2 25,00 
XAVIER ALSINA, S.A. 2 25,00 
DESMONTES Y CONSTRUCCIONES ROMERO, 
S.A. 2 25,00 

CIVIL STONE, S.L. en UTE amb HPSA, 
CONSTRUCCION Y SERVICIOS 
MEDIOAMBIENTALES, S.A. 

2 25,00 

GRUPMAS CONSTRUCTORS, S.L.U. 2 25,00 
BIGAS GRUP, S.L.U. 0 0,00 
HIDRÀULICA Y OBRAS, S.A. 2 25,00 
MOIX SERVEIS OBRES, S.L. 2 25,00 
OBRES I PROJECTES DE CATALUNYA, S.L. 2 25,00 
CONTRATAS VILOR, en UTE amb LÓPEZ 
INSTALACIONES ELÈCTRICAS, S.A. 2 25,00 

CONSTRUCTORA CALAF, S.A.U. 2 25,00 
ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. 2 25,00 
ELÈCTRICA DEL CADÍ, S.L. en UTE amb 
CONSTRUCCIONS BERAVI, S.L. 2 25,00 

SERRANO AZNAR OBRAS PÚBLICAS, S.L. 2 25,00 
ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, S.A.U. 2 25,00 
VIALITAT I SERVEIS, S.L.U. 0 0,00 
VORACYS, S.L. en UTE amb PYF, S.L. 2 25,00 
CONSTRUCCIONES FERTRES, S.L. 2 25,00 



GESTIÓN INGIENERÍA Y CONSTRUCCIÓN DE 
LA COSTA DORADA, S.A. en UTE amb 
INSTALACIONES Y PROYECTOS DE 
VANGUARDIA, S.L. 

2 25,00 

OBRES I SERVEIS ROIG, S.A. 2 25,00 
CATALANA D'INVERSIÓ I CONSTRUCCIÓ TRES, 
S.L. 2 25,00 

ARTÍFEX INFRAESTRUCTURAS, S.L. 2 25,00 
 
La puntuació resultant en ordre decreixent: 
  

EMPRESES TOTAL 
CONSTRUCCIONES FERTRES, S.L. 100,00 
EHISA CONSTRUCCIONES Y OBRAS, S.A. 91,34 
CATALANA D'INVERSIÓ I CONSTRUCCIÓ TRES, 
S.L. 88,49 

ARTÍFEX INFRAESTRUCTURAS, S.L. 88,32 
VORACYS, S.L. en UTE amb PYF, S.L. 88,17 
CIVIL STONE, S.L. en UTE amb HPSA, 
CONSTRUCCION Y SERVICIOS 
MEDIOAMBIENTALES, S.A. 

83,50 

CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES 
VICENÇ, S.L. 83,45 

GRUPMAS CONSTRUCTORS, S.L.U. 82,39 
CONTRATAS VILOR, en UTE amb LÓPEZ 
INSTALACIONES ELÈCTRICAS, S.A. 81,95 

ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. 80,40 
ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, S.A.U. 79,77 
SERRANO AZNAR OBRAS PÚBLICAS, S.L. 77,66 
GESTIÓN INGIENERÍA Y CONSTRUCCIÓN DE LA 
COSTA DORADA, S.A. en UTE amb 
INSTALACIONES Y PROYECTOS DE 
VANGUARDIA, S.L. 

75,53 

M i J GRUAS, S.A. 73,71 
CONSTRUCTORA CALAF, S.A.U. 73,47 
MOIX SERVEIS OBRES, S.L. 72,90 
ELÈCTRICA DEL CADÍ, S.L. en UTE amb 
CONSTRUCCIONS BERAVI, S.L. 71,28 

OBRES I PROJECTES DE CATALUNYA, S.L. 67,94 
OBRES I SERVEIS ROIG, S.A. 62,95 
BIGAS GRUP, S.L.U. 58,73 
DESMONTES Y CONSTRUCCIONES ROMERO, 
S.A. 57,02 

VIALITAT I SERVEIS, S.L.U. 53,75 
AUXILIAR DE OBRA CIVIL, S.A. 47,01 



XAVIER ALSINA, S.A. 46,94 
HIDRÀULICA Y OBRAS, S.A. 46,74 

 
Els Serveis Tècnics municipals van emetre informe el 2 de desembre de 2016, 
manifestant que l’oferta més avantatjosa presentada per CONSTRUCCIONES 
FERTRES, S.L., amb una baixa del 34,1798667650%, es podria considerar 
com a desproporcionada o temerària, de conformitat amb el que disposa 
l’article 85 del Reglament de Contractes del Estat i que d’acord amb el que 
preveu l’article 152.3 del TRLCSP, procedia concedir audiència a l’empresa 
esmentada per tal de justificar la seva oferta, i que presentés: Llistat del 
personal propi d’ofici destinat a l’execució de l’obra, així com el tipus de 
contracte de cadascú, i la seva justificació de forma fefaent; Llistat dels 
subcontractistes que intervindran a l’obra, justificant la seva solvència tècnica, 
així com els treballs i percentatge d’obra a executar per cadascú d’ells; Llistat 
del tipus de material emprat en la valoració de l’oferta, marca i model, 
concretament en l’apartat d’enllumenat i mobiliari urbà; Justificació tècnica i 
constructiva dels treballs inclosos als capítols de clavegueram, paviments 
especificant el tipus de solució en cadascun dels casos. 

En data 7 de desembre de 2016 l’empresa CONSTRUCCIONES FERTRES, 
S.L., ha presentat la documentació i justificació de l’oferta requerides. 
 
Atès l’informe emès pels Serveis Tècnics Municipals, de data 7 de desembre 
de 2016, posant de manifest que la documentació justificativa de l’oferta 
presentada per l’empresa CONSTRUCCIONES FERTRES, S.L., en data 7 de 
desembre de 2016 es correcta i es justifica adequadament, i que per tant, es 
considera que és l’oferta més avantatjosa, per un import total de 542.957,25 €, 
IVA inclòs, així com l’execució de la millora num. 2 del plec, un termini 
d’execució de 6 mesos i la resta de compromisos inclosos a l’oferta, i que 
correspon a una baixa del 34,1798667650% proposant requerir la 
documentació corresponent i la constitució de la garantía definitiva, a l’empresa 
esmentada amb proposta d’adjudicació al seu favor, una vegada complimentat 
el requeriment. 

Atès que la Mesa de Contractació reunida en data 12 de desembre de 2016, 
accepta i dóna la conformitat en tots els seus extrems a l’esmentat informe 
tècnic i acorda elevar proposta a l’òrgan de contractació per tal que requereixi 
la constitució de la fiança definitiva i presentació de la documentació 
corresponent, a l’empresa amb l’oferta mes avantatjosa, que ha estat 
CONSTRUCCIONES FERTRES, S.L., per un import total de 542.957,25 €, amb 
un pressupost net de 448.725,00 € i una part d’IVA de 94.232,25 €, i la resta de 
compromisos inclosos a l’oferta, i que correspon a una baixa del 
34,1798667650 %. 

Atès que en data 19 de desembre de 2016 l’empresa CONSTRUCCIONES 
FERTRES, S.L., ha presentat fiança definitiva relativa al present contracte, per 
import total de 44.872,50 €, i ha presentat la documentació acreditativa del 
compliment de les obligacions tributaries i amb la seguretat social i la 
documentació que acrediti la capacitat i solvència exigida segons les previsions 
dels plecs de condicions econòmicoadministratives i tècniques. 



Atès el que preveu l’article 151 i concordants del Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 
de novembre i el plec de clàusules administratives particulars que regeix el 
procediment obert. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1.- Declarar la validesa de la licitació, i adjudicar el contracte d’execució de les 
obres de reforma i millora de l’accessibilitat del carrer Bruc, entre la plaça de la 
sardana i c/ Sant Antoni Maria Claret, d’aquesta població, per procediment 
obert, de tramitació ordinària, a favor de l’empresa CONSTRUCCIONES 
FERTRES, S.L. (CIF B-64410327), per un import net de 448.725,00 €, més 
94.232,25 € en concepte d’IVA, en total 542.957,25 €, IVA inclòs, així com 
l’execució de la millora num. 2 del plec, un termini d’execució de 6 mesos i la 
resta de compromisos inclosos a l’oferta, i que correspon a una baixa del 
34,1798667650 %, i que hauran d’executar d’acord amb el contingut de l’oferta 
presentada, i resta de compromisos, i el projecte i el plec de clàusules 
administratives aprovats. 

2.- Modificar el caràcter de plurianual de la despesa derivada del expedient de 
contractació relativa a les obres de reforma i millora de l’accessibilitat del carrer 
Bruc, entre la plaça de la sardana i c/ Sant Antoni Maria Claret, d’aquesta 
població,ates que la seva despesa serà imputable a l’exercici pressupostari de 
l’any 2016 . 

3.- Aprovar la despesa corresponent per un import total de 542.957,25 €, IVA 
inclòs, amb càrrec de la partida 2016-12-15320-61900 del Pressupost 
Municipal de 2.016. 

4.- Comunicar a l’adjudicatari l’obligació de signar el contracte en el termini dels 
15 dies hàbils següents al de la notificació de la present adjudicació, així com 
l’obligació de satisfer a aquest Ajuntament la quantitat de 186,65 €, 
corresponent a la publicació del anunci de licitació en el BOP. 
Si el pagament és fa en metàl·lic s'haurà de fer mitjançant transferència al 
compte de titularitat de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat de l'entitat 
Caixabank SA núm. : IBAN ES45 2100 0148 5502 0000 6291, especificant qui 
fa l’ingrés i el concepte. 

5.- Sol·licitar a l’empresa adjudicatària de les obres, que en el termini màxim de 
20 dies naturals des de l’adjudicació del contracte, presenti el Pla de Seguretat 
i Salut en compliment del RD 1627/97 de 24 d’octubre, per a la seva aprovació 
abans de l‘inici de les obres. 

6.- Designar com a Direcció Facultativa de les obres a l’arquitecte Director del 
Servei d’Obres Públiques, Joan Mamano Roig, i l’arquitecte tècnic del Servei 
esmentat, Xavier Exposito Gayo; i així mateix, designar com a Coordinadora de 
Seguretat i Salut a l’arquitecte tècnica de Seguretat i Serveis, Yelena Sánchez 
Prados. 
 
7.- Notificar la present adjudicació als licitadors i, simultàniament, publicar-la en 
el perfil del contractant, juntament amb l’informe tècnic de valoració de les 



proposicions.”  
 
ACORD NÚMERO TRENTA-TRES.- Proposta d'aprovació del document 
refós sobre les inversions declarades financerament sostenibles de 
l'exercici 2016. 

“L’article 22 i la disposició addicional sisena de la Llei Orgànica 2/2012, de 21 
d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, estableixen les 
condicions que haurà d’acomplir una Corporació Local per a destinar el 
superàvit de la liquidació del pressupost a finançar inversions, sempre que al 
llarg de la seva vida útil aquestes siguin financerament sostenibles, de 
conformitat amb els requisits establerts per la disposició addicional setzena del 
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals. 

El 27 d’abril de 2016, el Ple de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat va 
aprovar un expedient de modificació de crèdits, habilitant crèdit adequat i 
suficient per a l’execució de projectes declarats financerament sostenibles, amb 
càrrec al superàvit de l’exercici 2015, per un import de 2.294.367,13.-€. 
 
Durant l’exercici 2016, han estat declarades diverses actuacions com a 
inversions financerament sostenibles, per acord de Junta de Govern Local 
d’aquest Ajuntament. 

Atès que alguns dels imports de les inversions declarades com a financerament 
sostenibles s’han modificat respecte a l’import finalment adjudicat en el 
procediment de licitació de cadascuna d’elles. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Únic.- Aprovar en aquest acord el conjunt de les inversions declarades 
financerament sostenibles de l’exercici 2016 i l’import definitiu vinculat a aquest 
finançament. 
 

Acord 
Junta 
aprovació 
memòria 

Inversions declarades financerament sostenible Import  

   

23/12/2016 EXPROPIACIÓ FINCA SITUADA AL CARRER 
MENTA , 11 

14.000,00 

23/12/2016 OBRES MILLORA DIVERSOS PASSOS ELEVATS 
MUNICIPI 

43.318,01 

23/12/2016 OBRES MILLORA, RENOVACIÓ I SENYALITZACIÓ 
INFRAESTRUCTURES URBANES 

104.620,92 

23/12/2016 REPARACIÓ SISTEMA AVIS INVIDENTS 
SEMÀFORS POBLACIÓ 

8.194,12 

23/12/2016 REMODELACIÓ ENLLUMENAT ESCALES N.SRA. 
LOURDES 

6.140,60 

23/12/2016 REDACCIÓ PROJECTE OBRES SERRA 8.143,30 



MONTSECH 
23/12/2016 PROJECTE URBANITZACIÓ PASSATGE 

AMETLLERS 
5.997,97 

23/12/2016 REDACCIÓ PROJECTE EXECUTIU ARRANJAMENT 
VORERA AV. PAÏSOS CATALANS  

10.690,35 

23/12/2016 REDACCIÓ PROJECTE EXECUTIU RENOVACIÓ 
ENLLUMENAT PASSEIG F. MACIA  

9.890,08 

23/12/2016 MILLORA INFRAESTRUCTURES URBANES  209.241,84 
14/10/2016 ENDERROC FINCA I. MARTI  18.210,50 
17/06/2016 MILLORA I ACCESSIBILITAT CARRER BRUCH  542.957,25 
01/07/2016 ENCREUAMENT CIUTAT HOSPITALET - AVE 

MARIA 
23.770,23 

23/12/2016 PASSOS CIUTAT HOSPITALET 8.463,95 
17/06/2016 MILLORA I ACCESSIBILITAT VICENÇ BOU (entre I. 

Marti i E. Toldrà) 
144.141,25 

25/11/2016 TANCA PARTERRES RAMBLA DEL CARME  47.291,64 
29/05/2015 REMODELACIÓ CARRER SANTA ROSA   5.907,83 
29/05/2015 REMODELACIÓ ACCÉS CEMENTARI PARROQUIAL 2.718,73 
01/07/2016 MILLORA I ACCESSIBILITAT PASSATGE NEBOT   177.610,20 
17/06/2016 COL.LECTOR AVINGUDA CORNELLÀ (EL GALL) 8.252,20 
17/06/2016 RENOVACIÓ ENLLUMENAT CIUTAT 

D'HOSPITALET  
134.541,71 

10/06/2016 VESTIDORS CAMP DE FÚTBOL EL MOLI   8.994,91 
10/06/2016 VESTIDORS CAMP DE FÚTBOL SALT DEL PI  482.990,71 
23/12/2016 TREBALLS RESTAURACIÓ RECINTE HISTÒRIC 

ANTIGA FABRICA PUJOL I BAUCIS 
14.399,00 

23/12/2016 IMPERMEABILITZACIÓ FORN AMPOLLA PUJOL I 
BAUCIS 

10.333,40 

23/12/2016 CAL SUIS 27.478,69 
23/12/2016 INSTAL.LACIÓ ELECTRICA CEMENTERI 

MUNICIPAL 
10.577,18 

29/05/2015 ADAPTAC. SORT. EMER. I REP. FILTRACIONS B. 
PARE MIQUEL ESPLUGUES   

2.585,77 

29/05/2015 IGNIFUGACIÓ COMPLEX ESPORTIU LES 
MORERES  

1.413,00 

01/07/2016 ADEQUACIÓ CASA CONSISTORIAL- 1A. PLANTA 12.950,18 
16/09/2016 OBRES REHABILITACIÓ CENTRES ESCOLARS  46.267,57 
16/12/2016 ADEQUACIÓ INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES  43.583,85 
16/12/2016 ADEQUACIÓ INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES  41.999,78 
23/12/2016 MILLORES CASALS GENT GRAN   41.838,79 
18/11/2016 ADEQUACIÓ ELECTRICA CASALS GENT GRAN 12.449,40 
29/05/2015 REPARACIÓ COL.LECTOR TORRENT D'EN FARRE 2.401,74 

   

 

Import total de les inversions financerament 
sostenibles de l'exercici 2016     

2.294.366,65 



 
 
ACORD NÚMERO TRENTA-QUATRE.- Proposta d’aprovació de l’expedient 
de contractació per contracte menor dels treballs de reparació del sistema 
d’avís per invidents de diferents semàfors de la ciutat. (Exp. G451-2016-
032). 
 
“Per acord de la Junta de Govern Local de 23 de desembre de 2016 les obres 
de reparació del sistema d’avis per invidents de diferents semàfors de la ciutat, 
segons Memòria redactada pels Serveis Tècnics Municipals, es van declarar 
com a inversió financerament sostenible, amb el següent detall:  

- Pressupost final estimat: 55.785,50 euros. 

Atès l’informe dels Serveis Tècnics Municipals, de data 20 de desembre de 
2016, proposant la realització de les obres de reparació del sistema d’avis per 
invidents de diferents semàfors de la ciutat. 

Atès que en l’esmentat informe es justifica tècnicament la necessitat d’haver 
sol·licitat oferta únicament a l’empresa ETRA BONAL, S.A., qui l’ha presentada 
per 6.772,00 € IVA exclòs, i que proposen adjudicar les obres de reparació del 
sistema d’avis per invidents de diferents semàfors de la ciutat, a favor de 
l’empresa esmentada pel preu net de 6.772,00 €, més l’IVA del 21% d’import 
1.422,12 €, en total 8.194,12 €, IVA inclòs. 

Atesos articles 138.3 i 111 del Text refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, sobre 
possibilitat de contractar serveis, per contracte menor por raó de la quantia, la 
qual no excedeix de 50.000 €. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1.- Aprovar l’execució de les obres de reparació del sistema d’avis per invidents 
de diferents semàfors de la ciutat, mitjançant contracte menor, i adjudicar-lo a 
favor de l’empresa ETRA BONAL,S .A. ( CIFA-08522955), pel preu de 6.772,00 
€ més l’IVA del 21% de 1.422,12 €, en total 8.194,12 €, IVA inclòs, que l’haurà 
de portar a terme d’acord amb l’oferta presentada. 

2.- Aprovar la despesa corresponent per import de 8.194,12 €, IVA inclòs, amb 
càrrec a la partida pressupostària número 12-15320-61900 del Pressupost 
General de 2016. 

La facturació, la qual s’incorporarà a l’expedient, complirà els efectes de 
formalització del contracte. 

El seu pagament es realitzarà de conformitat amb les previsions que estableixi 
la legislació vigent, des de l'entrada de la corresponent factura al Registre de 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, prèvia conformitat del departament 
responsable del seguiment del contracte. 



A efectes de compliment del previst en la Disposició Addicional trigèsima 
tercera del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 4 de novembre, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic:  

- Registre administratiu de presentació de les factures: Les factures de més de 
5.000 €, no emeses per persones físiques, es presentaran obligatòriament pel 
canal electrònic a traves de la plataforma e.F.A.C.T. Les factures emeses per 
persones físiques i les d’import inferior a 5.000 € es podran presentar en suport 
paper al Punt d’Atenció a la Ciutadania de plaça Santa Magdalena núm. 24, i 
també pel canal electrònic.  

-Òrgan de contractació: Junta de Govern Local.  

-Òrgan administratiu comptable: Intervenció Municipal.  

-Organ administratiu destinatari: Servei de Manteniment i Espai Públic.” 

ACORD NÚMERO TRENTA-CINC.- Proposta d’aprovació de l’expedient de 
contractació per contracte menor de les obres de millora de diversos 
passos elevats del municipi d’Esplugues de Llobregat. 

“Per acord de la Junta de Govern Local de 23 de desembre de 2016 les obres 
de millora de diversos passos elevats del municipi d’Esplugues de LLobregat, 
d’aquesta població, segons Memòria redactada pels Serveis Tècnics 
Municipals, es van declarar com a inversió financerament sostenible, amb el 
següent detall:  

- PEM: 42.004,73 euros  

Atès l’informe dels Serveis Tècnics Municipals de data 22 de desembre de 
2016, proposant la realització de les obres de millora de diversos passos 
elevats del municipi d’Esplugues de Llobregat, i la seva contractació per 
contracte menor.  

Atès que en l’esmentat informe manifesten que han sol·licitat ofertes per a 
l’execució de les obres esmentades, a tres empreses, i han presentat oferta les 
següents empreses: 

EMPRESA 

OFERTA 
ECONOMICA  

(IVA inclòs) 

PUNTUACIÓ 
TOTAL 

   CONSTRUCCIONES Y 
REHABILITACIONES  
VICENÇ, S.L. 

43.318,01 € 100 

EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, 
S.A.U. No presenta oferta 

OBRES I PROJECTES DE 
CATALUNYA, S.L. No presenta oferta 



I que proposen adjudicar les obres de referència, a favor de l’empresa 
CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES VICENÇ, S.L. pel preu net de 
35.800,01 €, més l’IVA del 21% d’import 7.518,00 €, en total 43.318,01 € IVA 
inclòs, i s’estima com a oferta més convenient per ajustar-se millor a les 
condicions d’aquest contracte.  

Atesos articles 138.3 i 111 del Text refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, sobre 
possibilitat de contractar obres, per contracte menor por raó de la quantia, la 
qual no excedeix de 50.000 €. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1.- Aprovar l’execució de les obres de millora de diversos passos elevats, 
d’aquesta població, per contracte menor, i adjudicar-les a favor de l’empresa 
CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES VICENÇ, S.L. (CIF B-63635171), 
pel preu de 35.800,01 €, més l’ IVA del 21% per import de 7.518,00 €, en total 
43.318,01 €, IVA inclòs, d’acord amb l’oferta presentada. 

2.- Aprovar la despesa corresponent per import de 43.318,01 €, IVA inclòs, amb 
càrrec a la partida pressupostària número 12.15320.61900 del Pressupost 
Municipal de 2016. 

La facturació, la qual s’incorporarà a l’expedient, complirà els efectes de 
formalització del contracte. 

El seu pagament es realitzarà de conformitat amb les previsions que estableixi 
la legislació vigent, des de l'entrada de la corresponent factura al Registre de 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, prèvia conformitat del departament 
responsable del seguiment del contracte. 

A efectes de compliment del previst en la Disposició Addicional trigèsima 
tercera del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 4 de novembre, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic:  

- Registre administratiu de presentació de les factures: Punt d’Atenció al 
Ciutadà Central situat a la Pl. Santa Magdalena núm. 24.  

-Òrgan de contractació: Junta de Govern Local.  

- Òrgan administratiu comptable: Intervenció Municipal.  

- Òrgan administratiu destinatari: Servei de Manteniment i Espai Públic. 
 
3.- Designar com a Direcció Facultativa de les obres a l’Enginyer de camions, 
canals i Ports Director del Servei de Manteniment i Espai Públic, Jose Maria 
Gonzalez Lera, i l’arquitecte tècnica del Servei esmentat, Ma.Falgas Castella 
Casals; i així mateix, designar com a Coordinadora de Seguretat i Salut a 
l’arquitecte tècnica de Seguretat i Serveis, Yelena Sánchez Prados.” 



ACORD NÚMERO TRENTA-SIS.- Proposta d’aprovació de l’informe 
urbanístic de la finca de l’Avinguda Isidre Martí, núm. 21, sol·licitada per la 
Sra. Magdalena Gómez Faura. (Exp. T019-2016-021). 

“La senyora Magdalena Gómez Faura, sol·licita informe urbanístic, de la finca 
situada a l’Avinguda Isidre Martí, 21, d’Esplugues de Llobregat . (Exp. T019-
2016-00021). 
 
Atès l'informe emès pels Serveis Tècnics Municipals. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1.- Aprovar l'informe emès pels Serveis Tècnics Municipals en data 20 de 
desembre de 2016, que a continuació es transcriu: 

“1. Sol-licitud 

Per registre de data 29/09/2016 i amb número 2016/00017794, la Sra. 
Magdalena Gómez Faura presenta a aquest Ajuntament instància sol·licitant 
certificat d’aprofitament urbanístic de la finca situada a l’Av. Isidre Martí, 21. 

2. Planejament vigent 

Pla General Metropolità d'Ordenació Urbana de Barcelona (PGM) de data 
14/07/1976, concretat per la seva transcripció refosa a escala 1 / 2000 
definitivament aprovada el 11/03/1983. 

Modificació Puntual del Pla Especial d’Equipaments del Sector Comprés entre 
els carrers Av. Isidre Martí, Lluís Millet, Josep Rodorera i Doctor Turró, 
aprovada definitivament pel Consell Metropolità de la Corporació Metropolitana 
de Barcelona el 11 de març de 1982. 

3. Qualificació urbanística 

Sistema d’Equipaments Comunitaris (clau 7b – sòls reservats per a 
equipaments d’àmbit local). 

Ús: Residencial Tercera Edat 

4. Condicions bàsiques d’edificació 

Són bàsicament les definides en les normes urbanístiques de la Modificació 
Puntual del Pla Especial d’Equipaments del Sector Comprés entre els carrers 
Av. Isidre Martí, Lluís Millet, Josep Rodorera i Doctor Turró, aprovada 
definitivament pel Consell Metropolità de la Corporació Metropolitana de 
Barcelona el 11 de març de 1982. 

En concret i, pel que fa als paràmetres bàsics, l’article 6 de l’esmentada 
Modificació determina: 



· Coeficient d’edificabilitat: 1’70 m2st/m2sòl 

· Ocupació Màxima: 60 % 

· Ocupació màxima en planta soterrani: 70 % 

· Alçada reguladora màxima: 16’70 m. (PB + 4 pisos) 

És important assenyalar que la part qualificada de Sistema Viari (clau 5) de la 
finca corresponent a l’Av. Isidre Martí, 21 (631’37 m2) va ser adquirida per 
expropiació per l’Ajuntament d’Esplugues en març de 2014 i, per tant, en 
l’actualitat, la finca té una superfície aproximada de 276 m2 (que caldrà, en 
qualsevol cas, fixar amb el corresponent aixecament topogràfic), que és la resta 
qualificada de Sistema d’Equipament Comunitari – clau 7b com s’ha indicat 
anteriorment.” 
 
2.- La taxa per emissió de la qualificació urbanística d'acord amb l'Ordenança 
Fiscal núm. 9, per un import de 300,00€, amb càrrec valor 
01267410/0000389980.” 

ACORD NÚMERO TRENTA-SET.- Proposta d’aprovació de la qualificació 
urbanística de la finca de la Plaça Santa Magdalena, núm. 12, sol·licitada 
pel Sr. José Javier García Garrido, en representació del Sr. Xavier 
Armengol Siscares. (Exp. T019-2016-026). 

“El senyor José Javier García Garrido, en representació del Sr. Xavier 
Armengol Siscares, sol·licita qualificació urbanística, de la finca situada a la 
Plaça Santa Magdalena, 12, d’Esplugues de Llobregat . (Exp. T019-2016-
00026). 
 
Atès l'informe emès pels Serveis Tècnics Municipals. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1.- Aprovar l'informe emès pels Serveis Tècnics Municipals en data 20 de 
desembre de 2016, que a continuació es transcriu: 

“1. Sol-licitud 

Per registre de data 01/12/2016 i amb número 2016/00022382, el Sr. José 
Javier Garcia Garrido presenta a aquest Ajuntament instància sol·licitant 
certificat d’aprofitament urbanístic de la finca situada a la Plaça Santa 
Magdalena, 12 i 13. Donat que les finques corresponent als números 12 i 13 de 
la Plaça Santa Magdalena tenen caràcter independent i tenen referències 
cadastrals diferents, s’ha emès un informe d’aprofitament urbanístic separat per 
cadascuna de les finques. 

2. Planejament vigent 



Pla General Metropolità d'Ordenació Urbana de Barcelona (PGM) de data 
14/07/1976, concretat per la seva transcripció refosa a escala 1 / 2000 
definitivament aprovada el 11/03/1983. 

3. Qualificació urbanística 

La finca es troba en sòl qualificat com Zona de casc antic: de substitució de 
l’edificació antiga (Clau 12). 

4. Condicions bàsiques d’edificació 

Les condicions d’edificació son bàsicament les establertes en les Normes i 
Ordenances del citat PGM, i especialment en els seus articles 223 a a 244, 302 
i 315 al 320, i 302, que es resumeixen a continuació: 

Tipus d’ordenació Segons alineació de vial 
Longitud mínima de façana 
Art. 320-4ª NNUU 

6,50 m .  

Profunditat edificable 
Art. 320-2ª NNUU 

21.40 m. 
Espai lliure d’illa no edificable en planta baixa  

Punt d’aplicació de l’ARM 
Art. 240 NNUU 

Aplicació de l’article 240 NNUU 

ARM/ Nº màxim plantes 
Art. 320-3ª NNUU. 

Donat que la façana no arriba a 6’50 m., l’alçada 
màxima permesa serà de 10’60 m. (planta baixa i 
2 pisos). En el cas d’agrupacions de parcel.la 
que superin aquesta longitud, l’alçada màxima 
permesa serà la corresponent a 16’40 m. (planta 
baixa + 4 pisos).  

Alçades de plantes  
Art. 225-2 i 320-3ª NNUU 

Planta baixa: Alçada lliure mínima i alçada 
mínima del seu sostre sobre la cota de referència 
de l’alçada reguladora màxima: 4 m. (en el cas 
d’habitatges unifamiliars 3’30 m.) 
 
Plantes pis: Alçada mínima inclosos els forjats: 
3’05 m. 

Patis 
Articles 235-1 NNUU i 178 
OME 

Si l’edifici requereix patis de llums i ventilació, 
sense perjudici del compliment de les condicions 
de superfícies establertes per els celoberts i patis 
de ventilació, la suma de les corresponents als 
que s’estableixen a les plantes pis d’un edifici, 
assolirà un percentatge en relació amb la 
superfície edificable a l’alçada reguladora 
superior al dotze. 

Cossos sortints  
Art. 320-5ª NNUU 

Cossos sortints oberts a carrer : 
 
Vol màxim 1/20 de l'ample de vial.  
En projecció horitzontal , amb la finalitat de que 
no siguin miradors, no ocuparan en la seva 
amplada total més de la longitud de la façana ni 



cadascun dels cossos sortints tindrà una longitud 
superior a l tres metres seixanta centímetres 
(3,60 m).  
 
No son admissibles els cossos sortints a pati 
interior d’illa - 

Coberta 
Article 239.3 a) i b) 
Acord de la Comissió de 
Govern del 15/01/2000 i 
Criteris municipals 

a) Coberta plana 
 
Per sobre de l’alçada reguladora màxima es 
permeten les cambres d’aire i elements de 
cobertura en els casos de terrats o coberta 
plana, amb una altura total màxima de 60 
centímetres. 
 
b) Coberta inclinada  
Per sobre de l’alçada reguladora màxima es 
permet la coberta d’acabament de l’edifici , de 
pendent inferior al 30 per 100 i les arrancades de 
la qual siguin línies horitzontals paral·leles als 
paraments exteriors de les façanes, a alçada no 
superior a la reguladora màxima i vol màxim 
determinat pel vols dels ràfecs. El espais 
resultants sota coberta no seran habitables. 
 
Espais resultants sota coberta 
 
S’admet que l’espai sota coberta no habitable 
sigui utilitzable amb les següents condicions: 
 
Tenir l’ús exclusiu de magatzem general , 
quedant expressament prohibit l'ús d'habitatge 
 
Estar vinculat a l'habitatge situat sota el mateix. 
 
Tenir accés exclusiu mitjançant una escala 
interior que el comuniqui amb el citat habitatge. 
Es prohibeix l’accés a l’espai sota coberta des de 
espais comuns de l’edifici. 
 
Tenir il·luminació i ventilació exclusivament 
zenital. 
 
No tenir sortida directa a terrasses. 
 
Tenir una alçada lliure màxima inferior als 2,50 
m. en qualsevol punt del mateix mesurat entre 
elements estructurals. 
 
La seva superfície construïda no serà 
computable a: efectes del càlcul de la superfície 



construïda de l'edifici per determinar el número 
màxim d’habitatges admissibles a l’edifici.. 

Número màxim 
d’habitatges 
Text refós de la Modificació 
puntual de les Normes 
urbanístiques i Ordenances 
Metropolitanes d’Edificació 
del Pla General Metropolità , 
en relació a la limitació del 
nombre màxim d’habitatges 
en zones qualificades amb 
claus 12 i 13 b, d’Esplugues 
de Llobregat amb resolució 
de conformitat del dia 17 de 
març de 2010 del Conseller 
de Política Territorial i Obres 
Públiques, en compliment de 
la resolució del titular del 
Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques 
d’aprovació definitiva de data 
17 de juliol de 2009.  

Resultat, per defecte, de dividir la superfície 
construïda sobre rasant del edifici pel mòdul de 
80 m2. 
 
Als efectes d’aquest càlcul, s’entén per superfície 
construïda de l’edifici la compresa entre 
tancaments exteriors de l’edifici, i queden 
excloses d’aquest còmput les superfícies 
corresponents a: 
 
· Elements tècnics d’instal·lacions situats sobre 
l’alçada reguladora màxima. 
· Patis d’il·luminació i ventilació. 
· Espais sota coberta no habitables. 
· Cossos sortints oberts i semitancats 
· Porció de planta baixa que sobrepassa la 
profunditat edificable 
· Altells 
· Plantes soterrànies. 

Usos  
Art. 272 a 285 NNUU 
Art. 302 NNUU 

Habitatge – Residencial -- Comercial – Sanitari – 
Recreatiu -- Esportiu – Religiós i cultural –
Oficines – Indústria i Estacionaments i 
aparcaments. 
 
Observacions: Tots el usos indicats son 
admissibles amb les limitacions establertes 
en l’article 302 de les NNUU. 

Previsió d’aparcaments 
Ordenança municipal 
reguladora de la previsió de 
places d’aparcament en 
edificis de nova construcció o 
resultants d’actuacions de 
rehabilitació (BOP 
6/03/2014). 

El que resulti de l’aplicació de l’Ordenança. 

 
5. Preexistències 

En la finca existeixen un edifici de planta baixa i dos pisos, disconforme amb 
les condicions vigents de planejament i que data, aproximadament, de l’any 
1900, segons dades cadastrals.” 



2.- La taxa per emissió de la qualificació urbanística d'acord amb l'Ordenança 
Fiscal núm. 9, per un import de 300,00€, amb càrrec valor 
01309623/0000457599.” 

ACORD NÚMERO TRENTA-VUIT.- Proposta d’aprovació de la qualificació 
urbanística de la finca de la Plaça Santa Magdalena, núm. 13, sol·licitada 
pel Sr. José Javier García Garrido, en representació del Sr. Xavier 
Armengol Siscares (Exp. T019-2016-026). 

“El senyor José Javier García Garrido, en representació del Sr. Xavier 
Armengol Siscares, sol·licita qualificació urbanística, de la finca situada a la 
Plaça Santa Magdalena, 13, d’Esplugues de Llobregat . (Exp. T019-2016-
00026). 
 
Atès l'informe emès pels Serveis Tècnics Municipals. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1.- Aprovar l'informe emès pels Serveis Tècnics Municipals en data 20 de 
desembre de 2016, que a continuació es transcriu: 

“1. Sol-licitud 

Per registre de data 01/12/2016 i amb número 2016/00022382, el Sr. José 
Javier Garcia Garrido presenta a aquest Ajuntament instància sol·licitant 
certificat d’aprofitament urbanístic de la finca situada a la Plaça Santa 
Magdalena, 12 i 13. Donat que les finques corresponent als números 12 i 13 de 
la Plaça Santa Magdalena tenen caràcter independent i tenen referències 
cadastrals diferents, s’ha emès un informe d’aprofitament urbanístic separat per 
cadascuna de les finques. 

2. Planejament vigent 

Pla General Metropolità d'Ordenació Urbana de Barcelona (PGM) de data 
14/07/1976, concretat per la seva transcripció refosa a escala 1 / 2000 
definitivament aprovada el 11/03/1983. 

3. Qualificació urbanística 

La finca es troba en sòl qualificat com Zona de casc antic: de substitució de 
l’edificació antiga (Clau 12). 

4. Condicions bàsiques d’edificació 

Les condicions d’edificació son bàsicament les establertes en les Normes i 
Ordenances del citat PGM, i especialment en els seus articles 223 a a 244, 302 
i 315 al 320, i 302, que es resumeixen a continuació: 

Tipus d’ordenació Segons alineació de vial 
Longitud mínima de façana 6,50 m .  



Art. 320-4ª NNUU 
Profunditat edificable 
Art. 320-2ª NNUU 

21.40 m. 
Espai lliure d’illa no edificable en planta baixa  

Punt d’aplicació de l’ARM 
Art. 240 NNUU 

Aplicació de l’article 240 NNUU 

ARM/ Nº màxim plantes 
Art. 320-3ª NNUU. 

Donat que la façana no arriba a 6’50 m., l’alçada 
màxima permesa serà de 10’60 m. (planta baixa i 
2 pisos). En el cas d’agrupacions de parcel.la 
que superin aquesta longitud, l’alçada màxima 
permesa serà la corresponent a 16’40 m. (planta 
baixa + 4 pisos).  

Alçades de plantes  
Art. 225-2 i 320-3ª NNUU 

Planta baixa: Alçada lliure mínima i alçada 
mínima del seu sostre sobre la cota de referència 
de l’alçada reguladora màxima: 4 m. (en el cas 
d’habitatges unifamiliars 3’30 m.) 
 
Plantes pis: Alçada mínima inclosos els forjats: 
3’05 m. 

Patis 
Articles 235-1 NNUU i 178 
OME 

Si l’edifici requereix patis de llums i ventilació, 
sense perjudici del compliment de les condicions 
de superfícies establertes per els celoberts i patis 
de ventilació, la suma de les corresponents als 
que s’estableixen a les plantes pis d’un edifici, 
assolirà un percentatge en relació amb la 
superfície edificable a l’alçada reguladora 
superior al dotze. 

Cossos sortints  
Art. 320-5ª NNUU 

Cossos sortints oberts a carrer : 
 
Vol màxim 1/20 de l'ample de vial.  
En projecció horitzontal , amb la finalitat de que 
no siguin miradors, no ocuparan en la seva 
amplada total més de la longitud de la façana ni 
cadascun dels cossos sortints tindrà una longitud 
superior a l tres metres seixanta centímetres 
(3,60 m).  
 
No son admissibles els cossos sortints a pati 
interior d’illa - 

Coberta 
Article 239.3 a) i b) 
Acord de la Comissió de 
Govern del 15/01/2000 i 
Criteris municipals 

a) Coberta plana 
 
Per sobre de l’alçada reguladora màxima es 
permeten les cambres d’aire i elements de 
cobertura en els casos de terrats o coberta 
plana, amb una altura total màxima de 60 
centímetres. 
 
b) Coberta inclinada  
Per sobre de l’alçada reguladora màxima es 
permet la coberta d’acabament de l’edifici , de 



pendent inferior al 30 per 100 i les arrancades de 
la qual siguin línies horitzontals paral·leles als 
paraments exteriors de les façanes, a alçada no 
superior a la reguladora màxima i vol màxim 
determinat pel vols dels ràfecs. El espais 
resultants sota coberta no seran habitables. 
 
Espais resultants sota coberta 
 
S’admet que l’espai sota coberta no habitable 
sigui utilitzable amb les següents condicions: 
 
Tenir l’ús exclusiu de magatzem general, 
quedant expressament prohibit l'ús d'habitatge 
 
Estar vinculat a l'habitatge situat sota el mateix. 
 
Tenir accés exclusiu mitjançant una escala 
interior que el comuniqui amb el citat habitatge. 
Es prohibeix l’accés a l’espai sota coberta des de 
espais comuns de l’edifici. 
 
Tenir il·luminació i ventilació exclusivament 
zenital. 
 
No tenir sortida directa a terrasses.. 
 
Tenir una alçada lliure màxima inferior als 2,50 
m. en qualsevol punt del mateix mesurat entre 
elements estructurals. 
 
La seva superfície construïda no serà 
computable a: efectes del càlcul de la superfície 
construïda de l'edifici per determinar el número 
màxim d’habitatges admissibles a l’edifici.. 

Número màxim 
d’habitatges 
Text refós de la Modificació 
puntual de les Normes 
urbanístiques i Ordenances 
Metropolitanes d’Edificació 
del Pla General Metropolità , 
en relació a la limitació del 
nombre màxim d’habitatges 
en zones qualificades amb 
claus 12 i 13 b, d’Esplugues 
de Llobregat amb resolució 
de conformitat del dia 17 de 
març de 2010 del Conseller 
de Política Territorial i Obres 

Resultat, per defecte, de dividir la superfície 
construïda sobre rasant del edifici pel mòdul de 
80 m2. 
 
Als efectes d’aquest càlcul, s’entén per superfície 
construïda de l’edifici la compresa entre 
tancaments exteriors de l’edifici, i queden 
excloses d’aquest còmput les superfícies 
corresponents a : 
 
· Elements tècnics d’instal·lacions situats sobre 
l’alçada reguladora màxima. 
· Patis d’il·luminació i ventilació. 
· Espais sota coberta no habitables. 
· Cossos sortints oberts i semitancats 



Públiques, en compliment de 
la resolució del titular del 
Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques 
d’aprovació definitiva de data 
17 de juliol de 2009.  

· Porció de planta baixa que sobrepassa la 
profunditat edificable 
· Altells 
· Plantes soterrànies. 

Usos  
Art. 272 a 285 NNUU 
Art. 302 NNUU 

Habitatge – Residencial -- Comercial – Sanitari – 
Recreatiu -- Esportiu – Religiós i cultural –
Oficines – Indústria i Estacionaments i 
aparcaments. 
 
Observacions: Tots el usos indicats son 
admissibles amb les limitacions establertes 
en l’article 302 de les NNUU. 

Previsió d’aparcaments 
Ordenança municipal 
reguladora de la previsió de 
places d’aparcament en 
edificis de nova construcció o 
resultants d’actuacions de 
rehabilitació (BOP 
6/03/2014). 

El que resulti de l’aplicació de l’Ordenança. 

 
5. Preexistències 

En la finca existeixen un edifici de planta baixa i dos pisos, disconforme amb 
les condicions vigents de planejament i que data, aproximadament, de l’any 
1900, segons dades cadastrals.” 

2.- La taxa per emissió de la qualificació urbanística d'acord amb l'Ordenança 
Fiscal núm. 9, per un import de 300,00€, amb càrrec valor 
01306672/0000451718.” 
 
ACORD NÚMERO TRENTA-NOU.- Proposta d’aprovació del servei de 
redacció del document del “Pla Especial de Concreció de l’Ús i de les 
condicions d’edificació de l’Escola Pública Lola Anglada”, per contracte 
menor. 

“Atès l’informe dels Serveis Tècnics Municipals, de data 21 de desembre de 
2016, en el que informen de la necessitat d’adjudicar el contracte del servei per 
a la redacció del document de “Pla Especial de Concreció de l’ús i de les 
condicions d’edificació de l’Escola Pública Lola Anglada”, d’aquesta població.  
 
Atès que en l’esmentat informe es justifica tècnicament la necessitat d’haver 
sol·licitat oferta únicament a l’empresa BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP, 
qui l’ha presentada per 11.800,00 € IVA exclòs, i que proposen adjudicar el 
servei de redacció del document de “Pla Especial de Concreció de l’ús i de les 
condicions d’edificació de l’Escola Pública Lola Anglada”, d’aquesta població, a 



favor de l’empresa esmentada pel preu net de 11.800,00 €, més l’IVA del 21% 
d’import 2.478,00 €, en total 14.278 €, IVA inclòs. 

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

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1.- Aprovar l’execució del servei de redacció del document de “Pla Especial de 
Concreció de l’ús i de les condicions d’edificació de l’Escola Pública Lola 
Anglada”, d’aquesta població, mitjançant contracte menor, i adjudicar-lo a favor 
de l’empresa BATLLE I ROIG ARQUITECTURA, S.L.P.( CIF B-66825936), pel 
preu de11.800,00 € més l’IVA del 21% de 2.478,00 €, en total 14.278,00 €, IVA 
inclòs, que l’haurà de portar a terme d’acord amb l’oferta presentada.  
 
2.- Aprovar la despesa corresponent per import de 14.278,00 €, IVA inclòs, amb 
càrrec a la partida pressupostària número 12-15100-22700 del Pressupost 
General de 2016. 

La facturació, la qual s’incorporarà a l’expedient, complirà els efectes de 
formalització del contracte. 

El seu pagament es realitzarà de conformitat amb les previsions que estableixi 
la legislació vigent, des de l'entrada de la corresponent factura al Registre de 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, prèvia conformitat del departament 
responsable del seguiment del contracte. 

A efectes de compliment del previst en la Disposició Addicional trigèsima 
tercera del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 4 de novembre, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic:  

- Registre administratiu de presentació de les factures: Les factures de més de 
5.000 €, no emeses per persones físiques, es presentaran obligatòriament pel 
canal electrònic a traves de la plataforma e.F.A.C.T. Les factures emeses per 
persones físiques i les d’import inferior a 5.000 € es podran presentar en suport 
paper al Punt d’Atenció a la Ciutadania de plaça Santa Magdalena núm. 24, i 
també pel canal electrònic.  

-Òrgan de contractació: Junta de Govern Local.  

-Òrgan administratiu comptable: Intervenció Municipal.  

-Òrgan administratiu destinatari: Servei d’Obres Públiques.” 

ACORD NÚMERO QUARANTA.- Proposta d’aprovació de les certificacions 
de la 1 a la 5 de les obres del projecte de Camí per a la connexió ciclable 
entre Esplugues de Llobregat i Barcelona, per l’Avinguda Diagonal. (Exp. 
T023-2015-001). 



“Vist el Conveni subscrit el 28 de maig de 2015, entre l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona i l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, per al finançament de les 
obres del projecte de camí per a la connexió ciclable entre Barcelona i 
Esplugues de Llobregat. 

Vistes les 5 certificacions d’obra corresponents al Projecte del Camí per a la 
connexió ciclable entre Barcelona i Esplugues de Llobregat per l’avinguda 
Diagonal.  
 
Vist l’informe emès pels Serveis tècnics municipals del Servei d’obres 
públiques, el 20 de desembre de 2016, que estableix el següent: 
 
“INFORME  

En data 28 de maig de 2016, l’Àrea Metropolitana de Barcelona i l’Ajuntament 
d’esplugues de Llobregat van signar un conveni que regulava la col·laboració 
entre ambdues administracions per al finançament de les obres del projecte de 
Camí per a la connexió ciclable entre Barcelona i Esplugues de Llobregat per 
l’avinguda Diagonal.  

El finançament de dites obres es reparteix amb els següents percentatges:  

- 75% finançat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona.  

- 25% finançat per l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat.  

Aquestes obres es van adjudicar a l’empresa ROMERO GAMERO S.A., i es 
van iniciar en data 7 de juliol de 2016, segons consta a l’acta d’inici d’obra i 
comprovació del replanteig.  

La direcció facultativa de les obres correspon a BATLLE I ROIG 
ARQUITECTES i a SIMON BLANCO S.L.P., ambdós contractats directament 
per l’Àrea Metropolitana de Barcelona.  

Per part de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, s’han presentat les següents 
certificacions d’obra aprovades:  

- Certificació número 1, aprovada en data 9 de setembre de 2016, amb un 
import total de 54.352,79 €, amb un import net de 44.903,11 € i una part d’IVA 
de 9.429,66 €. El 25 % del total 54.352,79 € puja la quantitat de 13.588,20 €.  

- Certificació número 2, aprovada en data 21 de setembre de 2016, amb un 
import total de 58.774,84 €, amb un import net de 48.574,25 € i una part d’IVA 
de 10.200,59 €. El 25 % del total 58.774,84 € puja la quantitat de 14.693,71 €.  

- Certificació número 3, aprovada en data 4 de novembre de 2016, amb un 
import total de 94.174,93 €, amb un import net de 77.830,52 € i una part d’IVA 
de 16.344,41 €. El 25 % del total 94.174,93 € puja la quantitat de 23.543,73 €.  



- Certificació número 4, aprovada en data 29 de novembre de 2016, amb un 
import total de 141.919,52 €, amb un import net de 117.288,86 € i una part 
d’IVA de 24.630,66 €. El 25 % del total 141.919,52 € puja la quantitat de 
35.479,88 €.  

- Certificació número 5, aprovada en data 14 de desembre de 2016, amb un 
import total de 162.485,09 €, amb un import net de 134.285,20 € i una part 
d’IVA de 28.199,89 €. El 25 % del total 162.485,09 € puja la quantitat de 
40.621,27 €.  

L’import total de les 5 certificacions puja la quantitat total de 511.707,17 €. El 
25% del total de les certificacions puja la quantitat de 127.926,79.-€.”  

Vist l’informe emès per l’assessora jurídica de l’Àmbit de Territori i 
Sostenibilitat, el 21 de desembre de 2016, que estableix el següent: 
 
“L’Àrea Metropolitana de Barcelona ha tramès a l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat, a través de la plataforma EACAT, 5 certificacions d’obra relatives al 
Projecte del Camí per a la connexió ciclable entre Barcelona i Esplugues de 
Llobregat per l’avinguda Diagonal, la darrera de les quals, el 15 de desembre 
de 2016, amb la indicació que, en virtut del Conveni de col·laboració subscrit el 
28 de maig de 2016, entre ambdues Administracions, l’Ajuntament d’Esplugues 
de Llobregat ha de contribuir en el pagament del 25% de tals certificacions. 
 
Al respecte, cal posar en relleu el següent: 

El 19 de maig de 2015, la Junta de Govern Local de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona va acordar aprovar el conveni a signar entre l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat i l’Àrea Metropolitana de Barcelona, per al 
finançament de les obres del projecte de camí per a la connexió ciclable entre 
Barcelona i Esplugues de Llobregat. 

En la sessió plenària de 20 de maig de 2015, el Ple d’aquesta Corporació va 
acordar el següent: 

“1.- Aprovar la proposta de conveni de col·laboració a subscriure entre l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona i l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, per al 
finançament de les obres de construcció d’un camí per a persones i ciclistes 
que connecti els municipis de Barcelona i Esplugues de Llobregat des de 
l’avinguda Diagonal de Barcelona, que s’adjunta com annex a aquest acord. 
 
2.- Aprovar la despesa corresponent a l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat 
per import de 300.000,00€ i declarar de caràcter plurianual aquesta despesa 
que, respecte a la quantitat de 250.000,00€, anirà a càrrec de la partida 
12.15320.76400 del pressupost municipal de l’exercici de 2015; i respecte a la 
quantitat de 50.000,00€, anirà amb càrrec a la partida corresponent del 
pressupost municipal de l’exercici de 2016. 



Condicionar aquesta aprovació a l’aprovació definitiva de l’expedient de 
modificació de crèdits en tràmit i a la condició suspensiva d’existència de crèdit 
adequat i suficient en el Pressupost municipal de l’exercici 2016. 

3.- Facultar a l’Alcaldia per a la signatura del conveni assenyalat alhora que per 
a l’aprovació de les modificacions del text que siguin precises, en el seu cas, 
sense alterar els elements fonamentals del conveni, prèviament a la seva 
formalització. 
 
4.- Notificar aquest acord a l’Àrea Metropolitana de Barcelona pel seu 
coneixement i efectes.” 

Aquest conveni es va subscriure el 28 de maig de 2015. La participació de 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat està establerta en un 25% del cost de 
l’obra. 
 
El 29 de setembre de 2015, la Junta de Govern Local de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona va acordar aprovar inicialment el Projecte executiu del camí per a 
la connexió ciclable entre Barcelona i Esplugues de Llobregat, per l’avinguda 
Diagonal. Sotmès a informació pública, el 10 de maig de 2015, el mateix òrgan 
va acordar aprovar l’adjudicació del contracte a favor de l’empresa ROMERO 
GAMERO, SA, per import de 855.867,77.-euros. 

El 28 de juny de 2016, la Junta de Govern Local de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona va acordar designar com a direcció facultativa a dos arquitectes de 
Batlle i Roig SLP, i designar a un enginyer de ATENEA, SEGURIDAD Y MEDIO 
AMBIENTE, SAU, com a coordinador de seguretat i salut. 

El 7 de juliol de 2016, segons consta acreditat a l’expedient, va tenir lloc la 
signatura de l’acta de replanteig de l’obra, en presència dels Serveis tècnics 
municipals, en representació de la Corporació. 

El 15 de desembre de 2016, ha estat tramesa la certificació 5a corresponent a 
l’obra de referència. Les certificacions han estat aprovades per l’òrgan 
competent de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 

Aquesta, i les quatre certificacions anteriors, han estat objecte de l’informe dels 
Serveis tècnics municipals, de 20 de desembre de 2016, en el qual constaten 
quin és l’import a què ha de fer front l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, en 
virtut de la seva participació en el 25% del finançament de l’obra.  
 
L’òrgan competent per a l’autorització i disposició de despeses i el 
reconeixement i liquidació d’obligacions, dins dels límits de la competència de 
l’alcaldia, i d’acord amb el pressupost vigent, és la Junta de Govern Local, per 
delegació expressa mitjançant el Decret d’alcaldia núm.1466, de 18 de juny de 
2015. 
 
Conclusions 
 
Per tot l’exposat, una vegada vist el Conveni de col·laboració subscrit el 28 de 



maig de 2015, entre l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat i l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, per al finançament de les obres del projecte del 
camí per a la connexió ciclable entre Barcelona i Esplugues de Llobregat, per 
l’avinguda Diagonal, i que la participació de l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat en el finançament de l’obra de referència està establerta en un 25%, i 
una vegada vistes les 5 certificacions d’obra trameses via EACAT, prèviament 
aprovades per l’òrgan competent de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, i 
informades pels Serveis tècnics municipals, el 20 de desembre de 2016, només 
resta concloure que correspon elevar a la Junta de Govern Local la proposta de 
pagament de l’import de les certificacions en el percentatge de participació que 
correspon a aquesta Corporació.” 

Per tot l’exposat, 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- APROVAR l’autorització, disposició de la despesa i el 
reconeixement de l’obligació, per import de 127.926,79.-euros (IVA inclòs), a 
favor de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, i amb càrrec a la partida 
d'inversions 12 15320 76400 2016/2/INVER 20, del capítol 7 del pressupost 
municipal, que es correspon amb el 25% de l’import de les certificacions 
d’obra 1a a 5a, del Projecte del Camí per a la connexió ciclable entre 
Barcelona i Esplugues de Llobregat per l’avinguda Diagonal, d’acord amb la 
participació en el finançament de les obres que li correspon a l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat, en virtut del Conveni subscrit amb l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, el 28 de maig de 2015. 

SEGON.- NOTIFICAR aquest acord a l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 
 
TERCER.- COMUNICAR aquest acord al Departament d’Intervenció i de 
Comptabilitat.” 
 
ACORD NÚMERO QUARANTA-UN.- Proposta d’atorgament de llicència a 
l’empresa AB RIERA ARQUITECTES ASSOCIATS, SLP per a la utilització 
privativa d’una porció de domini públic de l’edifici BARONDA. 

“Vist que el 21 de desembre de 2016 (Registre general d'entrada núm. 2016 
00023635) el senyor Joan Ignasi Riera, en representació de l’entitat mercantil 
A.B. RIERA ARQUITECTES ASSOCIATS, SLP, ha presentat una instància 
mitjançant la qual sol·licita una pròrroga per a la utilització privativa d’una porció 
de domini públic de l'edifici BARONDA que estan ocupant; 

Vist l'informe jurídic favorable, emès el 21 de desembre de 2016, per 
l'assessora jurídica de l'Àmbit de Territori i Sostenibilitat, que estableix el 
següent: 
 
"El 21 de desembre de 2016 (Registre general d'entrada núm. 2016 00023635) 
el senyor Joan Ignasi Riera, en representació de l’entitat mercantil A.B. RIERA 
ARQUITECTES ASSOCIATS, SLP, ha presentat una instància mitjançant la 



qual sol·licita una pròrroga per a la utilització privativa d’una porció de domini 
públic de l'edifici BARONDA que estan ocupant. 

En relació amb aquesta petició, cal assenyalar el següent: 

Antecedents  
 
El 17 de febrer de 2016, el Ple de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat va 
acordar declarar extingit el contracte de concessió d’obra pública a realitzar en 
una porció de la finca de propietat municipal situada al carrer de la Riba, núm. 
36, d’Esplugues de Llobregat, per a la construcció i explotació de l’Edifici La 
Baronda, com a conseqüència de l’obertura de la fase de liquidació del concurs 
de creditors de la societat mercantil BARONDA FUTUR SL, circumstància que 
va comportar la seva dissolució de ple dret; que procedia la reversió a 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat dels terrenys, béns, obres i instal·lacions 
existents sobre la finca sobre la que es va constituir la concessió i que formen 
part d’aquesta, lliure de càrregues, gravàmens i ocupants, i declarar l'extinció 
dels contractes vinculats a la concessió administrativa que havia estat objecte 
de resolució. 

El 18 de febrer de 2016, es va aixecar una Acta de reversió que consta a 
l'expedient administratiu, mitjançant la qual es va prendre possessió dels béns, 
obres i instal·lacions que formaven part de la concessió d'obres públiques.  
 
L'edifici de La Baronda, que formava part dels béns immobles inclosos en la 
concessió d'obres públiques, té el caràcter de bé de domini públic, servei públic 
i una vegada operada la reversió, per extinció de la concessió, és de plena 
titularitat i disponibilitat de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. 
En aquell moment es va constatar que a les dependències de l'edifici Baronda 
hi havia porcions de l’immoble estaven ocupades per les empreses següents: 
 
1. A.B. RIERA ARQUITECTES ASSOCIATS, SLP, (Codi d’identificació fiscal B-
84459981) que ocupa una porció de l’immoble de 98m², aproximadament.  
 
2. INTERCON TRADE, SL, (Codi d’identificació Fiscal B60483377), que ocupa 
una porció de l’immoble de 570 metres quadrats, aproximadament. 
 
Prèvia petició i mostra d'interès en seguir utilitzant l'espai indicat, per part 
d'ambdues empreses, el 26 de febrer de 2016, la Junta de Govern Local de 
l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat va acordar el següent: 

"Primer.- Declarar la compatibilitat amb l'interès públic i amb els usos 
establerts al planejament vigent, la utilització privativa que no comporta 
modificació ni transformació del domini públic, d'una porció de l'edifici La 
Baronda. 
 
Segon.- Autoritzar l'empresa A.B. RIERA ARQUITECTES ASSOCIATS, S.L.P. 
la utilització privativa d'una porció de 98m² de l'edifici La Baronda, als efectes 
de desenvolupar una activitat terciària consistent en ús de despatx professional 



i seu de l'empresa indicada. La porció sobre la que s'autoritza l'ús s'identifica al 
plànol annex I. 

Tercer.- La vigència de l'autorització atorgada s'estableix des del dia 19 de 
febrer de 2016 i fins al dia 31 de desembre de 2016. No obstant, atesa la 
naturalesa jurídica d'autorització, aquesta té caràcter essencialment revocable, 
per raons d'interès públic, establint-se expressament que aquesta revocació no 
generarà cap dret indemnitzatori per cap concepte, en favor de l’empresa A.B. 
RIERA ARQUITECTES ASSOCIATS, S.L.P., en el supòsit de revocació de 
l’autorització per raons d’interès públic. 

Quart.- L'autorització donarà lloc a la percepció per l'Ajuntament del preu públic 
següent: 10 euros per metre quadrat ocupat al mes, que s’haurà d’incrementar 
amb l’IVA corresponent, en concepte d'ús de la porció del domini públic i 
comprensiu de les despeses subministrament d'aigua i electricitat, neteja dels 
espais comuns (accessos, vestíbul, serveis sanitaris), consergeria general i 
vigilància.  
 
En conseqüència, l’import del preu públic serà de 970,00 €, més 203,70 €, 
corresponents al 21% d’IVA, amb un total de 1.173,7 €. 

El preu públic s'haurà de satisfer en la tresoreria municipal, per mesos naturals 
vençuts, dintre dels primers cinc dies naturals del mes següent al que 
correspongui el pagament. 

Cinquè.- L'empresa autoritzada haurà de dipositar en la tresoreria municipal 
garantia per import de 970,00 €, equivalents a l’import total del preu públic a 
satisfer en una mensualitat. 

(...)".  
 
La resta de l'acord determinava les condicions que regeixen l'autorització de 
l'ús privatiu del domini públic. 

Fonaments de dret  

La utilització pel desenvolupament d'usos terciaris resulta plenament ajustada 
als usos contemplats al planejament vigent, de conformitat amb el que 
s'estableix a la Modificació puntual del Pla general metropolità al sector del 
Parc dels Torrents i sector afectat pel soterrament de les línies elèctriques 
d’alta tensió de FECSA, aprovada definitivament pel Conseller de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya el 3 de juny de 2014. 
 
Aquesta figura de planejament determina que els usos de l'Edifici de La 
Baronda són els que es corresponen amb la qualificació mixta d'equipament 
comunitari (Clau 7) i d'usos terciaris en ordenació volumètrica específica (Clau 
18). 
 
Mentre no s'acorda per l'òrgan competent la destinació de la total superfície de 
l'edificació indicada, i en idèntics termes amb què es va fonamentar l'anterior 



autorització, resulta proporcionat garantir la realització usos i activitats en 
aquesta edificació, tant propis de l'administració municipal, com de caràcter 
terciari, a desenvolupar per empreses privades, atès que és la destinació més 
congruent amb la qualificació actual de l'immoble i que la seva utilització 
efectiva afavorirà una millor conservació i preservació de l'edifici. 
 
Aquesta utilització s'haurà d'entendre a reserva de la decisió que finalment 
adopti l'òrgan competent de l'Ajuntament en quant a la destinació final de 
l'immoble, per la qual cosa els efectes de les disposicions que es realitzin 
hauran de ser de curta durada, i amb les condicions de precari. 
 
La utilització d'aquest immoble per part de persones privades, atès el seu 
caràcter de domini públic, resta subjecte a les disposicions establertes als 
articles 53 i següents del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el 
Reglament del patrimoni dels ens locals de Catalunya. 

De conformitat amb aquestes disposicions, els béns de domini públic tenen 
com a destinació pròpia l'ús general o la prestació de serveis públics, però 
poden ser objecte d'altres utilitzacions sempre que no contradiguin els 
interessos públics. 

La utilització sol·licitada per l'empresa A.B. RIERA ARQUITECTES 
ASSOCIATS, SLP, comportaria, de conformitat amb el què s'estableix a l'article 
57.1, i primer incís del punt 2, del Decret 336/1988, un ús privatiu que 
constituiria una ocupació directa i immediata d'una porció de domini públic, de 
manera que exclourà la utilització per terceres persones, sense que comporti la 
transformació o la modificació de la porció ocupada. 

Aquest ús privatiu resta subjecte a l'atorgament d'una llicència d'ocupació 
temporal que origina una situació de possessió precària essencialment 
revocable per raons d'interès públic i que, en atenció al seu caràcter, es 
determina que no generi cap dret a indemnització en cas que tal revocació es 
produeixi.  
 
Conclusions 
 
Per tot l'exposat, només resta concloure que s'informa favorablement 
l'autorització, a precari, a l'empresa A.B. RIERA ARQUITECTES ASSOCIATS, 
SLP, de l'ús privatiu de la porció de 98m² de l'edifici denominat la Baronda, de 
domini públic, ubicat al carrer de la Riba, núm. 36, d’Esplugues de Llobregat, 
als efectes de desenvolupar una activitat terciària consistent en ús de despatx 
professional i seu de l'empresa indicada." 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Primer.- AUTORITZAR a l'empresa A.B. RIERA ARQUITECTES ASSOCIATS, 
SLP, la utilització privativa d'una porció de 98m² de l'edifici La Baronda, de 
domini públic, ubicat al carrer de la Riba, núm. 36, d’Esplugues de Llobregat, 
als efectes de desenvolupar una activitat terciària consistent en ús de despatx 
professional i seu de l'empresa indicada, amb les mateixes condicions 



establertes a l’autorització actualment vigent, que finalitza el 31 de desembre 
de 2016. 

Segon.- DECLARAR que la vigència de l'autorització atorgada s'estableix amb 
per un termini de 6 MESOS; de l'1 de gener de 2017, a 30 de juny de 2017, 
prorrogable 6 mesos més, si bé, atesa la naturalesa jurídica d'autorització, 
aquesta té caràcter essencialment revocable, per raons d'interès públic, i 
ESTABLIR expressament que aquesta revocació no generaria cap dret 
indemnitzatori per cap concepte, a favor de l’empresa A.B. RIERA 
ARQUITECTES ASSOCIATS, SLP, en el supòsit de revocació anticipada de 
l’autorització per raons d’interès públic. 

Tercer.- Tercer.- NOTIFICAR aquest acord a l’empresa A.B. RIERA 
ARQUITECTES ASSOCIATS, SLP. 

Quart.- COMUNICAR aquest acord al Departament d’Intervenció i 
Comptabilitat.” 
 
ACORD NÚMERO QUARANTA-DOS.- Proposta d’atorgament de llicència a 
l’empresa INTERCON TRADE, SL, per a la utilització privativa d’una porció 
de domini públic de l’edifici BARONDA. 

“Vista la petició de continuïtat presentada el 20 de desembre de 2016 (Registre 
general d'entrada núm. 2016 00023586) per INTERCON TRADE, SL, per a la 
utilització privativa d’una porció de domini públic de l'edifici BARONDA, durant 
tot l’any 2017. 

Vist l'informe jurídic favorable, emès el 21 de desembre de 2016, per 
l'assessora jurídica de l'Àmbit de Territori i Sostenibilitat, que estableix el 
següent: 
 
" El 20 de desembre de 2016 (Registre general d'entrada núm. 2016 
00023586) l’entitat mercantil INTERCON TRADE, SL, ha presentat una 
instància mitjançant la qual sol·licita la utilització privativa d’una porció de 
domini públic de l'edifici BARONDA, durant tot l’any 2017. 

En relació amb aquesta petició, cal assenyalar el següent: 

Antecedents  
 
El 17 de febrer de 2016, el Ple de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat va 
acordar declarar extingit el contracte de concessió d’obra pública a realitzar en 
una porció de la finca de propietat municipal situada al carrer de la Riba, núm. 
36, d’Esplugues de Llobregat, per a la construcció i explotació de l’Edifici La 
Baronda, com a conseqüència de l’obertura de la fase de liquidació del concurs 
de creditors de la societat mercantil BARONDA FUTUR SL, circumstància que 
va comportar la seva dissolució de ple dret; que procedia la reversió a 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat dels terrenys, béns, obres i instal·lacions 
existents sobre la finca sobre la que es va constituir la concessió i que formen 
part d’aquesta, lliure de càrregues, gravàmens i ocupants, i declarar l'extinció 



dels contractes vinculats a la concessió administrativa que havia estat objecte 
de resolució. 

El 18 de febrer de 2016, es va aixecar una Acta de reversió que consta a 
l'expedient administratiu, mitjançant la qual es va prendre possessió dels béns, 
obres i instal·lacions que formaven part de la concessió d'obres públiques.  
 
L'edifici de La Baronda, que formava part dels béns immobles inclosos en la 
concessió d'obres públiques, té el caràcter de bé de domini públic, servei públic 
i una vegada operada la reversió, per extinció de la concessió, és de plena 
titularitat i disponibilitat de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. 

En aquell moment es va constatar que a les dependències de l'edifici Baronda 
hi havia porcions de l’immoble estaven ocupades per les empreses següents: 
 
1. A.B. RIERA ARQUITECTES ASSOCIATS, SLP, (Codi d’identificació fiscal B-
84459981) que ocupa una porció de l’immoble de 98m², aproximadament.  
 
2. INTERCON TRADE, SL, (Codi d’identificació Fiscal B60483377), que ocupa 
una porció de l’immoble de 570 metres quadrats, aproximadament. 
 
Prèvia petició i mostra d'interès en seguir utilitzant l'espai indicat, per part 
d'ambdues empreses, el 26 de febrer de 2016, la Junta de Govern Local de 
l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat va acordar el següent: 

" Primer.- Declarar la compatibilitat amb l'interès públic i amb els usos 
establerts al planejament vigent, la utilització privativa que no comporta 
modificació ni transformació del domini públic, d'una porció de l'edifici La 
Baronda. 
 
Segon.- Autoritzar l'empresa INTERCON TRADE S.L. la utilització privativa 
d'una porció de 482,69m2 de l'edifici La Baronda, als efectes de desenvolupar 
una activitat terciària consistent en ús de despatx professional i seu de 
l'empresa indicada. La porció sobre la que s'autoritza l'ús s'identifica al plànol 
annex I. 

Tercer.- La vigència de l'autorització atorgada s'estableix des del dia 19 de 
febrer de 2016 i fins al dia 31 de desembre de 2016. No obstant, atesa la 
naturalesa jurídica d'autorització, aquesta té caràcter essencialment revocable, 
per raons d'interès públic, establint-se expressament que aquesta revocació no 
generarà cap dret indemnitzatori per cap concepte, en favor de l’empresa 
INTERCON TRADE S.L., en el supòsit de revocació de l’autorització per raons 
d’interès públic. 

Quart.- L'autorització donarà lloc a la percepció per l'Ajuntament del preu públic 
següent: 10 euros per metre quadrat ocupat al mes, que s’haurà d’incrementar 
amb l’IVA corresponent, en concepte d'ús de la porció del domini públic i 
comprensiu de les despeses subministrament d'aigua i electricitat, neteja dels 
espais comuns (accessos, vestíbul, serveis sanitaris), consergeria general i 
vigilància.  



En conseqüència, l’import del preu públic serà de 4.826,9 €, més 1.013,649 €, 
corresponents al 21% d’IVA, amb un total de 5.840,549 €. 

El preu públic s'haurà de satisfer en la tresoreria municipal, per mesos naturals 
vençuts, dintre dels primers cinc dies naturals del mes següent al que 
correspongui el pagament. 

Cinquè.- L'empresa autoritzada haurà de dipositar en la tresoreria municipal 
garantia per import de 4.826,9 €, equivalents a l’import total del preu públic a 
satisfer en una mensualitat. 

(...)".  
 
La resta de l'acord determinava les condicions que regeixen l'autorització de 
l'ús privatiu del domini públic. 

Fonaments de dret 

La utilització pel desenvolupament d'usos terciaris resulta plenament ajustada 
als usos contemplats al planejament vigent, de conformitat amb el que 
s'estableix a la Modificació puntual del Pla general metropolità al sector del 
Parc dels Torrents i sector afectat pel soterrament de les línies elèctriques 
d’alta tensió de FECSA, aprovada definitivament pel Conseller de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya el 3 de juny de 2014. 

Aquesta figura de planejament determina que els usos de l'Edifici de La 
Baronda són els que es corresponen amb la qualificació mixta d'equipament 
comunitari (Clau 7) i d'usos terciaris en ordenació volumètrica específica (Clau 
18). 
 
Mentre no s'acorda per l'òrgan competent la destinació de la total superfície de 
l'edificació indicada, i en idèntics termes amb què es va fonamentar l'anterior 
autorització, resulta proporcionat garantir la realització usos i activitats en 
aquesta edificació, tant propis de l'administració municipal, com de caràcter 
terciari, a desenvolupar per empreses privades, atès que és la destinació més 
congruent amb la qualificació actual de l'immoble i que la seva utilització 
efectiva afavorirà una millor conservació i preservació de l'edifici. 

Aquesta utilització s'haurà d'entendre a reserva de la decisió que finalment 
adopti l'òrgan competent de l'Ajuntament en quant a la destinació final de 
l'immoble, per la qual cosa els efectes de les disposicions que es realitzin 
hauran de ser de curta durada, i amb les condicions de precari. 

La utilització d'aquest immoble per part de persones privades, atès el seu 
caràcter de domini públic, resta subjecte a les disposicions establertes als 
articles 53 i següents del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el 
Reglament del patrimoni dels ens locals de Catalunya. 

De conformitat amb aquestes disposicions, els béns de domini públic tenen 
com a destinació pròpia l'ús general o la prestació de serveis públics, però 



poden ser objecte d'altres utilitzacions sempre que no contradiguin els 
interessos públics. 

La utilització sol·licitada per l'empresa a INTERCON TRADE, SL, comportaria, 
de conformitat amb el què s'estableix a l'article 57.1, i primer incís del punt 2, 
del Decret 336/1988, un ús privatiu que constituiria una ocupació directa i 
immediata d'una porció de domini públic, de manera que exclourà la utilització 
per terceres persones, sense que comporti la transformació o la modificació de 
la porció ocupada. 

Aquest ús privatiu resta subjecte a l'atorgament d'una llicència d'ocupació 
temporal que origina una situació de possessió precària essencialment 
revocable per raons d'interès públic i que, en atenció al seu caràcter, es 
determina que no generi cap dret a indemnització en cas que tal revocació es 
produeixi.  
 
Conclusions 
 
Per tot l'exposat, només resta concloure que s'informa favorablement 
l'autorització, a precari, a l'empresa INTERCON TRADE SL, de l'ús privatiu de 
la porció de 482,69m² de l'edifici denominat la Baronda, de domini públic, ubicat 
al carrer de la Riba, núm. 36, d’Esplugues de Llobregat, als efectes de 
desenvolupar una activitat terciària consistent en ús de despatx professional i 
seu de l'empresa indicada."  

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Primer.- AUTORITZAR a l'empresa INTERCON TRADE, SL, la utilització 
privativa d'una porció de 482,69m² de l'edifici La Baronda, de domini públic, 
ubicat al carrer de la Riba, núm. 36, d’Esplugues de Llobregat, als efectes de 
desenvolupar una activitat terciària consistent en ús de despatx professional i 
seu de l'empresa indicada, amb les mateixes condicions establertes a 
l’autorització actualment vigent, que finalitza el 31 de desembre de 2016. 
 
Segon.- DECLARAR que la vigència de l'autorització atorgada s'estableix amb 
per un termini de 6 MESOS; de l'1 de gener de 2017, a 30 de juny de 2017, 
prorrogable 6 mesos més, si bé, atesa la naturalesa jurídica d'autorització, 
aquesta té caràcter essencialment revocable, per raons d'interès públic, i 
ESTABLIR expressament que aquesta revocació no generaria cap dret 
indemnitzatori per cap concepte, a favor de l’empresa INTERCON TRADE, SL, 
en el supòsit de revocació anticipada de l’autorització per raons d’interès públic. 
 
Tercer.- NOTIFICAR aquest acord a l’empresa INTERCON TRADE, SL. 
 
Quart.- COMUNICAR aquest acord al Departament d’Intervenció i 
Comptabilitat.” 
 
 



ACORD NÚMERO QUARANTA-TRES.- Proposta d’aprovació de 
l’expedient de contractació per contracte menor dels treballs de 
remodelació de la instal•lació d’enllumenat de les escales del carrer 
Nostra Senyora de Lourdes. 

“Per acord de la Junta de Govern Local de 23 de desembre de 2016 les obres 
de remodelació de la instal·lació d’enllumenat de les escales del carrer Nostra 
Senyora de Lourdes, segons Memòria redactada pels Serveis Tècnics 
Municipals, es van declarar com a inversió financerament sostenible, amb el 
següent detall:  

- Pressupost final estimat: 6.140,60 euros. 

Atès l’informe dels Serveis Tècnics Municipals, de data 21 de desembre de 
2016, proposant la realització de les obres de remodelació de la instal·lació 
d’enllumenat de les escales del carrer Nostra Senyora de Lourdes, d’aquesta 
població.  
 
Atès que en l’esmentat informe es justifica tècnicament la necessitat d’haver 
sol·licitat oferta únicament a l’empresa CITELUM IBERICA, S.A., qui l’ha 
presentada per 5.074,88 € IVA exclòs, i que proposen adjudicar les obres de 
remodelació de la instal·lació d’enllumenat de les escales del carrer Nostra 
Senyora de Lourdes, d’aquesta població, a favor de l’empresa esmentada pel 
preu net de 5.074,88 €, més l’IVA del 21% d’import 1.065,72 €, en total 
6.140,60 €, IVA inclòs. 

Atesos articles 138.3 i 111 del Text refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, sobre 
possibilitat de contractar serveis, per contracte menor por raó de la quantia, la 
qual no excedeix de 50.000 €. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1.- Aprovar l’execució de les obres de remodelació de la instal·lació 
d’enllumenat de les escales del carrer Nostra Senyora de Lourdes, d’aquesta 
població, mitjançant contracte menor, i adjudicar-lo a favor de l’empresa 
CITELUM IBERICA, S.A. ( CIFA59087361), pel preu de 5.074,88 € més l’IVA 
del 21% de 1.065,72 €, en total 6.140,60 €, IVA inclòs, que l’haurà de portar a 
terme d’acord amb l’oferta presentada. 

2.- Aprovar la despesa corresponent per import de 6.140,60 €, IVA inclòs, amb 
càrrec a la partida pressupostària número 12-15320-61900 del Pressupost 
General de 2016. 

La facturació, la qual s’incorporarà a l’expedient, complirà els efectes de 
formalització del contracte. 

El seu pagament es realitzarà de conformitat amb les previsions que estableixi 
la legislació vigent, des de l'entrada de la corresponent factura al Registre de 



l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, prèvia conformitat del departament 
responsable del seguiment del contracte. 

A efectes de compliment del previst en la Disposició Addicional trigèsima 
tercera del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 4 de novembre, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic:  

- Registre administratiu de presentació de les factures: Les factures de més de 
5.000 €, no emeses per persones físiques, es presentaran obligatòriament pel 
canal electrònic a traves de la plataforma e.F.A.C.T. Les factures emeses per 
persones físiques i les d’import inferior a 5.000 € es podran presentar en suport 
paper al Punt d’Atenció a la Ciutadania de plaça Santa Magdalena núm. 24, i 
també pel canal electrònic.  

-Òrgan de contractació: Junta de Govern Local.  

-Òrgan administratiu comptable: Intervenció Municipal.  

- Òrgan administratiu destinatari: Servei de Manteniment i Espai Públic.” 

ACORD NÚMERO QUARANTA-QUATRE.- Proposta de modificació del 
contracte de les obres de millora, renovació i senyalització de les 
infraestructures urbanes del municipi d’Esplugues de Llobregat.  
 
“Per acord de la Junta de Govern Local de 23 de desembre de 2016 les obres 
de millora, renovació i senyalització de les infraestructures urbanes del municipi 
d’Esplugues de Llobregat d’Esplugues de Llobregat, segons Memòria 
redactada pels Serveis Tècnics Municipals, es van declarar com a inversió 
financerament sostenible, amb el següent detall:  

- PEM: 217.975,38 euros  

- Pressupost final estimat: 313.862,76 euros. 

Per acord de la Junta de Govern Local de 28 de setembre de 2016 es va 
adjudicar el contracte d’execució de les obres de millora, renovació i 
senyalització de les infraestructures urbanes del municipi d’Esplugues de 
Llobregat, per procediment obert, de tramitació ordinària, aplicant varis criteris 
d’adjudicació a favor de l’empresa OBRES I PROJECTES DE CATALUNYA, 
S.L. (CIF B63182331), per un import net de 172.927,14 €, més 36.314,70 € en 
concepte d’IVA, en total 209.241,84 €, IVA inclòs. 

Segons informe dels serveis tècnics municipals de data 22 de desembre de 
2016 es proposa un augment del valor del contracte de 86.463,57 € sense IVA 
més una quantitat de 18.157,35 € en concepte d’IVA que suposa 104.620,92 € 
(IVA inclòs), el que suposa un augment del 50 % sobre el preu d’adjudicació del 
contracte. 
 
Així doncs, el contracte d’obra ampliat ascendeix a la quantitat de: 



 
• Pressupost net del contracte modificat (sense IVA): 259.390,71 €. 

• IVA: 54.472,05 €. 

• Pressupost total del contracte modificat: 313.862,75 € (IVA inclòs). 

Les actuacions que s’inclouen en la modificació de contracte són: 

· Renovació del paviment del c. Bruc 

· Renovació del paviment del c. Dr. Gimeno i del c. Dr. Ferran. 

· Renovació del paviment de l’entorn de l’IES La Mallola. 

· Millora de l’accessibilitat del Parc dels Torrents. 

· Altres actuacions de millora menors de renovació del paviment en diferents 
punts de la ciutat. 

Aquestes actuacions no s’han pogut incloure dintre del pressupost del projecte 
d’obres actual per falta de crèdit i, per tant, s’ha de preveure la modificació del 
contracte per tal de poder-les executar. 

El termini de les obres s’haurà d’ampliar fins el 31 de març per tal de poder 
executar els treballs inclosos en la modificació del contracte. 
 
La justificació de modificar el contracte i no realitzar una nova licitació es 
fonamenta en que aquesta generaria augment de costos per l’Administració i 
inconvenients significatius per dos motius fonamentals: 

· El contracte actual ha estat licitat en un procediment de licitació amb una gran 
concurrència, el que ha permès obtenir uns preus molt competitius i una baixa 
molt important. Licitar una obra de menor import al que ja hi ha adjudicat és 
d’esperar que atregui a menys licitants, el que tindrà com a conseqüència 
l’adjudicació de preus majors als actuals i per tant, un major cost per 
l’Administració per executar la mateixa actuació. 

· L’Ajuntament ha obtingut un sobrant en el pressupost dedicat a obres 
financerament sostenibles durant la passada setmana per causa de 
l’adjudicació de diferents obres amb una baixa important. El pressupost dedicat 
a inversions financerament sostenibles ha de quedar adjudicat mitjançant els 
diferents procediments de contractació abans del 31 de desembre. 

Aquesta circumstància comporta que només mitjançant la modificació del 
contracte actual permet que aquestes obres puguin ser adjudicades i 
finançades dins del present exercici, i per tant finançades amb el pressupost 
d’inversions financerament sostenibles. Cas contrari, hi hauria un perjudici molt 
greu per l’Administració actuant ja que no podria utilitzar el crèdit disponible per 
realitzar aquestes actuacions i hauria de trobar nou finançament. 



Les condicions tècniques d’execució dels treballs són molt similars a les del 
projecte original. Per tant, les mesures de seguretat necessàries per executar-
los (recollides en el Pla de Seguretat aprovat) són les mateixes que en el 
projecte original (sense ampliar), pel que regiran també els treballs de la 
modificació del contracte. 

Ates el plec de clàusules administratives particulars que regeixen el contracte i 
l’article 213 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat 
per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre i concordants del 
Reglament General de Contractes de l’Estat, i l’article 9.1 del Decret Llei 
3/2016, de 31 de maig que preveu la possibilitat de modificar un contracte quan 
sigui necessari realitzar prestacions addicionals que únicament pugui portar a 
terme el contractista per raons econòmiques o tècniques o perquè una nova 
adjudicació pugui generar inconvenients significatius o un augment substancial 
de costos per a l'Administració. En qualsevol cas, el límit màxim global d'una 
modificació per aquesta causa serà del 50% del valor inicial del contracte. 
 
De conformitat amb el que disposa la clàusula 37 del Plec de Condicions 
Administratives Particulars reguladores del contracte els arts. 107, 210 i 219 del 
Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, dins dels límits i amb subjecció als 
requisits i efectes assenyalats en els mateixos, l’òrgan de contractació, ostenta, 
entre d’altres, la prerrogativa de modificar els contractes por raons d’interès 
públic sempre que siguin degudes a necessitats noves o causes imprevistes, 
justificant-ho degudament en l’expedient. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1.- Aprovar una pròrroga contracte d’execució de les obres de millora, 
renovació i senyalització de les infraestructures urbanes del municipi 
d’Esplugues de Llobregat, adjudicat a favor de l’empresa OBRES I 
PROJECTES DE CATALUNYA, S.L. (CIF B63182331), fins el dia 31 de març 
de 2017. 

2.- Aprovar la modificació del contracte obres de millora, renovació i 
senyalització de les infraestructures urbanes del municipi d’Esplugues de 
Llobregat, adjudicat a l’empresa OBRES I PROJECTES DE CATALUNYA, S.L. 
(CIF B63182331), com a conseqüència de les justificacions previstes a 
l’informe dels serveix tècnics municipals de data 22 de desembre de 2016, el 
que comporta ampliar el crèdit disponible per l’execució del contracte en 
86.463,57 € sense IVA més una quantitat de 18.157,35 € en concepte d’IVA 
que suposa 104.620,92 € (IVA inclòs) i que representa un augment net del 50 
% establint la despesa total màxima d’aquest contracte en un import de 
313.862,75 €. 

La modificació entrarà en vigor i serà efectiva a partir del dia següent al de la 
notificació del present acord a l’empresa contractista. 



TERCER.- Aprovar la despesa corresponent de 104.620,92 €, IVA inclòs, amb 
càrrec a la partida pressupostària núm. 2016-12-16000-63300 del pressupost 
municipal vigent. 

QUART- Manifestar a l’empresa adjudicatària OBRES I PROJECTES DE 
CATALUNYA, S.L., que haurà d’ingressar a la Tresoreria municipal l’ampliació 
de la fiança definitiva del contracte per un import de 4.323,18 €, en el termini de 
15 dies comptats des de la notificació del present acord i formalitzar l’ampliació 
del contracte en document administratiu. 

Si el dipòsit/garantia/fiança és fa en metàl·lic s'haurà de fer mitjançant 
transferència al compte de titularitat de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat 
de l'entitat Caixabank SA núm. : IBAN ES45 2100 0148 5502 0000 6291, 
especificant qui fa l’ingrés i el concepte.” 

ACORD NÚMERO QUARANTA-CINC.- Proposta d’aprovació de l’expedient 
de contractació per contracte menor dels treballs de restauració d’un mur 
en el recinte històric de l’antiga fabrica Pujol i Bausis.  

“Per acord de la Junta de Govern Local de 23 de desembre de 2016 les obres 
de restauració d’un mur al recinte històric de l’antiga fabrica de Pujol i Bausis, 
segons Memòria redactada pels Serveis Tècnics Municipals, es van declarar 
com a inversió financerament sostenible, amb el següent detall:  

- Pressupost final estimat: 14.399,00 euros. 

Atès l’informe dels Serveis Tècnics Municipals, de data 20 de desembre de 
2016, proposant la realització de les obres de restauració d’un mur al recinte 
històric de l’antiga fabrica de Pujol i Bausis, d’aquesta població. 

Atès que en l’esmentat informe es justifica tècnicament la necessitat d’haver 
sol·licitat oferta únicament a MONTSE AGÜERO DURAN, qui l’ha presentada 
per 11.900,00 € IVA exclòs, i que proposen adjudicar les obres de restauració 
d’un mur al recinte històric de l’antiga fabrica de Pujol i Bausis, d’aquesta 
població, a favor de MONTSE AGÜERO DURAN pel preu net de 11.900,00 €, 
més l’IVA del 21% d’import 2.499,00 €, en total 14.399,00 €, IVA inclòs.  
 
Atesos articles 138.3 i 111 del Text refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, sobre 
possibilitat de contractar serveis, per contracte menor por raó de la quantia, la 
qual no excedeix de 50.000 €. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1.- Aprovar l’execució de les obres de restauració d’un mur al recinte històric de 
l’antiga fabrica de Pujol i Bausis, d’aquesta població, mitjançant contracte 
menor, i adjudicar-lo a favor de MONTSE AGÜERO DURAN ( NIF 
36.530.235W), pel preu de 11.900,00 € més l’IVA del 21% de 2.499,00 €, en 
total 14.399,00 €, IVA inclòs, que l’haurà de portar a terme d’acord amb l’oferta 
presentada.  



 
2.- Aprovar la despesa corresponent per import de 14.399,00 €, IVA inclòs, amb 
càrrec a la partida pressupostària número 12 93300 63200 del Pressupost 
General de 2016. 

La facturació, la qual s’incorporarà a l’expedient, complirà els efectes de 
formalització del contracte. 

El seu pagament es realitzarà de conformitat amb les previsions que estableixi 
la legislació vigent, des de l'entrada de la corresponent factura al Registre de 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, prèvia conformitat del departament 
responsable del seguiment del contracte. 

A efectes de compliment del previst en la Disposició Addicional trigèsima 
tercera del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 4 de novembre, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic:  

- Registre administratiu de presentació de les factures: Les factures de més de 
5.000 €, no emeses per persones físiques, es presentaran obligatòriament pel 
canal electrònic a traves de la plataforma e.F.A.C.T. Les factures emeses per 
persones físiques i les d’import inferior a 5.000 € es podran presentar en suport 
paper al Punt d’Atenció a la Ciutadania de plaça Santa Magdalena núm. 24, i 
també pel canal electrònic.  

-Òrgan de contractació: Junta de Govern Local.  

-Òrgan administratiu comptable: Intervenció Municipal.  

-Òrgan administratiu destinatari: Servei de Manteniment i Espai Públic. 

3.- Designar com a Direcció Facultativa de les obres a l’Enginyer de camions, 
canals i Ports Director del Servei de Manteniment i Espai Públic, Jose Maria 
Gonzalez Lera, i l’arquitecte tècnica del Servei esmentat, Ma.Falgas Castella 
Casals; i així mateix, designar com a Coordinadora de Seguretat i Salut a 
l’arquitecte tècnica de Seguretat i Serveis, Yelena Sánchez Prados.” 

ACORD NÚMERO QUARANTA-SIS.- Proposta d’aprovació de l’expedient 
de contractació per contracte menor dels treballs d’impermeabilització del 
forn d’ampolla gran del recinte històric de l’antiga fabrica Pujol i Bausis.  

“Per acord de la Junta de Govern Local de 23 de desembre de 2016 les obres 
d’impermeabilització del forn d’ampolla gran del recinte històric de l’antiga 
fabrica de Pujol i Bausis, d’aquesta població, segons Memòria redactada pels 
Serveis Tècnics Municipals, es van declarar com a inversió financerament 
sostenible, amb el següent detall:  

- Pressupost final estimat: 10.333,40 euros. 

Atès l’informe dels Serveis Tècnics Municipals de data 20 de desembre de 
2016, proposant la realització de les obres d’impermeabilització del forn 



d’ampolla gran del recinte històric de l’antiga fabrica de Pujol i Bausis, 
d’aquesta població, i la seva contractació per contracte menor, per raó de la 
quantia.  
 
Atès que en l’esmentat informe manifesten que han sol·licitat ofertes per a 
l’execució de les obres esmentades, i han presentat oferta les següents 
empreses: 
 
· KROM RESTAURACIÓ, S.L. 

Pressupost net de 11.218,57 €. 

· UMBRAL DE TOLERANCIA, S.L. 

Pressupost net de 8.540,00 €. 

I que una vegada fetes les valoracions, proposen adjudicar les obres de 
referència, a favor de l’empresa UMBRAL DE TOLERANCIA, S.L., pel preu net 
de 8.540,00 €, més l’IVA del 21% d’import 1.793,40 €, en total 10.333,40 € IVA 
inclòs, s’estima com a oferta més convenient per ajustar-se millor a les 
condicions d’aquest contracte.  

Atesos articles 138.3 i 111 del Text refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, sobre 
possibilitat de contractar obres, per contracte menor por raó de la quantia, la 
qual no excedeix de 50.000 €. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1.- Aprovar l’execució de les obres d’impermeabilització del forn d’ampolla gran 
del recinte històric de l’antiga fabrica de Pujol i Bausis, d’aquesta població, per 
contracte menor, i adjudicar-les a favor de l’empresa UMBRAL DE 
TOLERANCIA, S.L. (CIF B-63053060), pel preu de 8.540,00 €, més l’ IVA del 
21% per import de 1.793,40 €, en total 10.333,40 €, IVA inclòs, d’acord amb 
l’oferta presentada. 

2.- Aprovar la despesa corresponent per import de 10.333,40 €, IVA inclòs, amb 
càrrec a la partida pressupostària número 12 93300 63200 del Pressupost 
Municipal de 2016. 

La facturació, la qual s’incorporarà a l’expedient, complirà els efectes de 
formalització del contracte. 

El seu pagament es realitzarà de conformitat amb les previsions que estableixi 
la legislació vigent, des de l'entrada de la corresponent factura al Registre de 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, prèvia conformitat del departament 
responsable del seguiment del contracte. 



A efectes de compliment del previst en la Disposició Addicional trigèsima 
tercera del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 4 de novembre, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic:  

- Registre administratiu de presentació de les factures: Punt d’Atenció al 
Ciutadà Central situat a la Pl. Santa Magdalena núm. 24.  

-Òrgan de contractació: Junta de Govern Local.  

- Òrgan administratiu comptable: Intervenció Municipal.  

- Òrgan administratiu destinatari: Servei de Manteniment i Espai Públic. 

3.- Designar com a Direcció Facultativa de les obres a l’Enginyer de camions, 
canals i Ports Director del Servei de Manteniment i Espai Públic, Jose Maria 
Gonzalez Lera, i l’arquitecte tècnica del Servei esmentat, Ma.Falgas Castella 
Casals; i així mateix, designar com a Coordinadora de Seguretat i Salut a 
l’arquitecte tècnica de Seguretat i Serveis, Yelena Sánchez Prados.” 

ACORD NÚMERO QUARANTA-SET.- Proposta d’acceptació de la 
subvenció atorgada per l'AMB per a l'execució del projecte per a la 
implantació del carril bici a l'avinguda dels Països Catalans, d'Esplugues 
de Llobregat.  

“Vist el Decret del Vicepresident de Mobilitat i Transport de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona, de 21 de novembre de 2016, mitjançant la qual resol atorgar a 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, les subvencions per a l’execució dels 
carrils bici i altres vies ciclables, per als projectes d’implantació d’un carril bici al 
carrer Laureà Miró, i a l’avinguda dels Països Catalans, d’EDLL. 

Vist l’informe jurídic emès per l’assessora jurídica de l’Àmbit de Territori i 
Sostenibilitat, el 29 de novembre de 2016, que estableix el següent: 
 
“Antecedents  
 
El 22 de juliol de 2016, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Esplugues 
de Llobregat va acordar el següent: 

“PRIMER.- SOL·LICITAR a l’Àrea Metropolitana de Barcelona SUBVENCIÓ 
per a l’execució de projectes de carrils bici i altres vies ciclables, adjuntant 
la documentació requerida a la clàusula 6 de les Bases, i en relació amb 
l’actuació següent: 

- La Memòria Valorada per a la implantació d’un carril bici a l’avinguda dels 
Països Catalans a Esplugues de Llobregat, amb un pressupost de 360.641,23.-
euros (IVA inclòs), redactada per tècnics de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 
 
- Memòria Valorada del Projecte implantació carril bici al carrer Laureà Miró-
Carretera Reial, amb un pressupost d’execució per contracte de 107.167,98.-
euros, (IVA inclòs). 



SEGON.- COMUNICAR aquest acord a l’Àrea Metropolitana de Barcelona.” 
 
El 26 de juliol de 2016, i Registre general d'entrada núm. 7657, a l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, va ser presentada la petició de la subvenció 
indicada, adjuntant la documentació que es requeria a la clàusula 6 de les 
bases reguladores de la subvenció de referència. 

El 22 de novembre de 2016, l’Àrea Metropolitana de Barcelona tramet 
notificació a aquest Ajuntament, del Decret del Vicepresident de Mobilitat i 
Transport de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, de 21 de novembre de 2016, 
mitjançant la qual resol atorgar a l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, les 
subvencions per a l’execució dels carrils bici i altres vies ciclables, per als 
projectes d’implantació d’un carril bici al carrer Laureà Miró, i a l’avinguda dels 
Països Catalans, d’aquesta ciutat, pels imports respectius següents: 

- 53.583,99.-euros, (amb càrrec a l’aplicació pressupostària T6010 44200 
76203, del pressupost de 2016). 

- 146.416,01.-euros, (29.283,20.-euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
T6010 44200 76203, del pressupost de 2016, i 117.132,81.-euros amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària T6010 44200 76203, del pressupost de 2017). 

El punt segon de la Resolució notificada indica que es paga a l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat els imports de 10.716,80.-euros i 29.283,20.-euros, a 
càrrec de la partida pressupostària indicada, de l’exercici 2016, en concepte del 
20% de la subvenció, d’acord amb els requisits de les Bases reguladores de la 
subvenció de referència, una vegada l’Ajuntament acrediti la seva acceptació 
per acord de la Junta de Govern Local. 

Fonaments de dret 

Vistes les BASES REGULADORES DE LES SUBVENCIONS ALS 
AJUNTAMENTS PER A L’EXECUCIÓ DE PROJECTES DE CARRILS BICI I 
ALTRES VIES CICLABLES A L’ÀMBIT DE L’ÀREA METROPOLITANA DE 
BARCELONA (PROGRAMA DE CARRILS BICI), aprovades pel Consell 
Metropolità de Barcelona, en la sessió de 26 d’abril de 2016. 

Vist que l’òrgan competent per a l’adopció de l’acord per a sol·licitar i acceptar 
subvencions d’entitats públiques amb destinació a obres i serveis municipals, 
que la normativa específica estableixi que són competència de l’alcaldia, és la 
Junta de Govern Local, en virtut del Decret d’alcaldia núm.1466, de 18 de juny 
de 2015, de delegació expressa. 

Conclusions 
 
Per tot l’exposat, només resta concloure que correspon sotmetre a la Junta de 
Govern Local la proposta d’acceptació de la subvenció atorgada per l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, per a l’execució de projectes de carrils bici i altres 
vies ciclables, per a la implantació del carril bici al carrer Laureà Miró-carretera 
Reial, i a l’avinguda dels Països Catalans, d’Esplugues de Llobregat, d’acord 



amb el Decret del Vicepresident de Mobilitat i Transport de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona, de 21 de novembre de 2016.” 

Ara bé, cal posar en relleu el fet que, en aquests moments, s’estan acabant de 
concretar aspectes rellevants del Projecte per a la implantació del carril bici al 
carrer Laureà Miró-Carretera Reial que, a més a més, requereixen el consens i 
la coordinació dels Ajuntaments de Sant Just Desvern i Esplugues de 
Llobregat, a part de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Per tant, vist el Decret 
del Vicepresident de Mobilitat i Transport de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, 
de 21 de novembre de 2016, i l’informe jurídic transcrit, es proposa a la Junta 
de Govern Local l’acceptació de la subvenció per a l’actuació del Projecte per 
a la implantació del carril bici a l’avinguda dels Països Catalans, 
d’Esplugues de Llobregat, i sol·licitar formalment a l’ÀMB la redacció del 
projecte executiu de l’actuació objecte de la subvenció, als efectes que pugui 
iniciar el procediment de contractació corresponent. 

Per tot l’exposat. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- ACCEPTAR la subvenció atorgada per l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, per a l’execució del Projecte per a la implantació del carril bici a 
l’avinguda dels Països Catalans, d’Esplugues de Llobregat, mitjançant el 
Decret del Vicepresident de Mobilitat i Transport de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, de 21 de novembre de 2016, per l’import de 146.416,01.-euros, el 
20% del qual es rebrà per aquest Ajuntament una vegada s’acrediti la seva 
acceptació. 
 
SEGON.- SOL·LICITAR a l’Àrea Metropolitana de Barcelona la redacció del 
Projecte executiu per a la implantació del carril bici a l’avinguda dels Països 
Catalans, d’Esplugues de Llobregat, objecte de la subvenció, als efectes que 
iniciï el procediment de contractació corresponent. 

TERCER.- COMUNICAR aquest acord als Departaments municipals de 
Comptabilitat, Hisenda, i Manteniment i Espai Públic. 

QUART.- COMUNICAR aquest acord a l’Àrea Metropolitana de Barcelona.” 

RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS 

 
ACORD NÚMERO QUARANTA-VUIT.- 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. 348 de documents ADO en fase prèvia per un import total 
7.598,59 €. 



Relació núm. 349 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
475,72 €. 
 
Relació núm. 357 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
1.444,92 €. 
 
Relació núm. 359 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
1.478,26 €. 
 
Relació núm. 360 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
116.301,11€. 
 
Relació núm. 363 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
54.657,58 €. 
 
Relació núm. 364 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
232,55 €. 
 
Relació núm. 365 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
89.598,02 €. 
 
Relació núm. 366 de documents O en fase prèvia per un import total de 
60.120,04 €. 
 
Relació núm. 367 de documents O en fase prèvia per un import total de 
585.820,76 €. 
 
Relació núm. 368 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
557.166,67 €. 
 
Relació núm. 369 de documents O en fase prèvia per un import total de 
4.397,10 €. 
 
Relació núm. 370 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
360.006,16 €. 
 
Les relacions de documents de ENDESA ENERGIA SAU núm. 350, 354 , 355 i 
371 documents ADO en fase prèvia per un import total de 56.930,22 €. 
 
Liquidacions corresponents al mes desembre de 2016, per un import de 
9.658,55 € practicades per l’Organisme de Gestió Tributària en virtut de 
conveni en vigor sobre delegació de gestió i recaptació voluntària i executiva de 
tributs locals. 
 
Liquidacions corresponents al mes de desembre de 2016, per un import de 
75.219,15 € practicades per l’Organisme de Gestió Tributària en virtut de 
conveni en vigor sobre delegació de la gestió i recaptació de les multes de 
circulació. 
 
Quota empresa de les Assegurances Socials del mes de novembre per un 



import de 243.794,86 i compensació IT del mes de novembre per un import de 
9.135,99 €. 
 
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. 348 de documents ADO en fase prèvia per un 
import total 7.598,59 €. 

2. Aprovar la relació núm. 349 de documents ADO en fase prèvia per un 
import total de 475,72 €.  

3. Aprovar la relació núm. 357 de documents ADO en fase prèvia per un 
import total de 1.444,92 €.  

4. Aprovar la relació núm. 359 de documents ADO en fase prèvia per un 
import total de 1.478,26 €.  

5. Aprovar lar elació núm. 360 de documents ADO en fase prèvia per un 
import total de 116.301,11€.  

6. Aprovar la relació núm. 363 de documents ADO en fase prèvia per un 
import total de 54.657,58 €.  

7. Aprovar la relació núm. 364 de documents ADO en fase prèvia per un 
import total de 232,55 €.  

8. Aprovar la relació núm. 365 de documents ADO en fase prèvia per un 
import total de 89.598,02 €.  

9. Aprovar la relació núm. 366 de documents O en fase prèvia per un 
import total de 60.120,04 €.  

10. Aprovar la relació núm. 367 de documents O en fase prèvia per un 
import total de 585.820,76 €.  

11. Aprovar la relació núm. 368 de documents ADO en fase prèvia per un 
import total de 557.166,67 €.  

12. Aprovar la relació núm. 369 de documents O en fase prèvia per un 
import total de 4.397,10 €.  

13. Aprovar la relació núm. 370 de documents ADO en fase prèvia per un 
import total de 360.006,16 €.  

14. Aprovar les relacions de documents de ENDESA ENERGIA SAU núm. 
350, 354 , 355 i 371 documents ADO en fase prèvia per un import total 
de 56.930,22 €.  

15. Aprovar les liquidacions corresponents al mes desembre de 2016, per un 
import de 9.658,55 € practicades per l’Organisme de Gestió Tributària en 
virtut de conveni en vigor sobre delegació de gestió i recaptació 
voluntària i executiva de tributs locals.  

16. Aprovar les liquidacions corresponents al mes de desembre de 2016, per 
un import de 75.219,15 € practicades per l’Organisme de Gestió 
Tributària en virtut de conveni en vigor sobre delegació de la gestió i 
recaptació de les multes de circulació.  

17. Aprovar la quota empresa de les Assegurances Socials del mes de 
novembre per un import de 243.794,86 i compensació IT del mes de 
novembre per un import de 9.135,99 €.” 



ACORD NÚMERO QUARANTA-NOU.- Proposta d’aprovació de 
convocatòria per a la provisió interina i urgent del lloc de director/a de 
Tecnologies i Innovació Tecnològica. 
 
“La implantació de la nova plataforma d’administració electrònica és un dels 
projectes més importants que afrontarà l’ajuntament durant els propers mesos. 
 
Comptar amb els recursos humans suficients en quan a número però també 
amb perfil professional adient resultarà molt important per aconseguir una 
implantació correcta i eficient d’aquesta nova eina tecnològica. 
 
La Diputació de Barcelona, a instàncies del propi ajuntament, ha col·laborat en 
la diagnosi del nostre sistema tecnològic i de l’elaboració del Pla Director de 
Tecnologies de la Informació i de la Comunicació (TIC’s). 
 
El citat pla director recull la necessitat d’ampliar el contingut de l’actual Servei 
de Sistemes d’Informació i Comunicació, incorporant un nou perfil professional, 
amb enginyeria informàtica, telecomunicacions i/o especialitats en tecnologies 
de la informació, corresponent al lloc de treball previst per a l’exercici 2017, de 
director/a de Tecnologies i Innovació Tecnològica. 
 
És urgent procedir a la provisió interina del citat lloc de treball per comptar, el 
més ràpidament possible, amb el nou professional, mentre s’inicia el procés de 
selecció reglamentari, en el termini màxim de 3 mesos. 
 
D’acord amb el que disposa l’article 10 punt 1, a) i punt 2 de l’EBEP. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
1- Donar publicitat, a través de la xarxa de la Comunitat de Recursos Humans 
de la Diputació de Barcelona (ajuntaments de la província),del Servei 
d’Ocupació de Catalunya, de Localret i de la web municipal, l’existència de la 
necessitat de provisió urgent i interina del lloc de director/a de Tecnologies i 
Innovació Tecnològica, que serà vacant a partir de l’1 de gener de 2017. 
 
2- Establir el termini de fins al 13 de gener de 2017 per a que les persones 
interessades puguin presentar instàncies, acompanyades de currículum 
professional, al Registre Municipal de l’Ajuntament. 
 
3- Es valorarà l’experiència en organismes públics dirigint a equips de treball i 
implantant projectes de Tecnologies de la Informació i de la Comunicació.” 
 
ACORD NÚMERO CINQUANTA.- Proposta de resolució de sol·licituds de 
subvencions per afavorir la reactivació econòmica i la creació d’ocupació 
de qualitat a Esplugues de Llobregat. 
 
“La Junta de Govern Local en sessió ordinària duta a terme en data 6 de maig 
de 2016, va aprovar les bases reguladores per a la concessió de subvencions 
per afavorir la instal·lació d’activitats econòmiques i l’ocupació a Esplugues de 
Llobregat.  



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

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

Ateses les diferents sol·licituds presentades i relacionades a la relació 8/2016, 
respecte de les quals les persones interessades han presentat declaració 
responsable de l’acompliment dels requisits exigits per a l’atorgament de les 
respectives subvencions, havent comprovat per interoperabilitat administrativa 
que la sol·licitud presentada pel Sr. Minsheng Li i pel Sr. Zamir Ahmad es 
troben al corrent de pagament de les obligacions amb l’Agència Estatal 
d’Administració Tributària (AEAT) i amb la Tresoreria General de la Seguretat 
Social, així com d’estar al corrent de les obligacions tributàries amb 
l’Ajuntament d’Esplugues, i figurar com a titulars o cotitulars del compte bancari 
on desitgen rebre la subvenció.  

Atès que a la relació núm. 8/2016 figuren dues sol·licituds presentades, que no 
presenten acreditació de tenir els requisits per a la concessió de la subvenció.  

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

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

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

Atès l’informe emès pel Servei d’Empresa i Ocupació, respecte de la relació 
7/2016 de sol·licituds presentades i validades, es proposa a la Junta de Govern 
Local:  

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Aprovar la despesa a càrrec de la partida 2016 1443300 47900 del 
pressupost municipal en vigor, corresponent a la relació 8/2016 en concepte de 
subvencions relatives a la instal·lació d’activitats econòmiques i l’ocupació a 
Esplugues de Llobregat, per un import total de 700,00 €.  

SEGON.- Estimar la sol·licitud en concepte de subvencions equivalents al 50% 
de la quota líquida de la Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció de 
l’administració municipal en activitats i instal·lacions, relatives a la instal·lació 
d’activitats econòmiques i l’ocupació a Esplugues de Llobregat, recollides a la 



relació 8/2016, de la beneficiaria que consta a l’annex adjunt a la present 
proposta.  

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

TERCER.- Desestimar les sol·licituds en concepte de subvencions equivalents 
al 50% de la quota líquida de la Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció 
de l’administració municipal en activitats i instal·lacions, relatives a la instal·lació 
d’activitats econòmiques i l’ocupació a Esplugues de Llobregat recollides a la 
relació 8/2016, dels sol·licitants que consten a l’annex adjunt a la present 
proposta, que no acrediten l’acompliment dels requisits establerts a les bases 
reguladores per a la concessió de subvencions per afavorir la instal·lació 
d’activitats econòmiques i l’ocupació a Esplugues de Llobregat.”  

ACORD NÚMERO CINQUANTA-UN.- Proposta de pròrroga del contracte 
relatiu al servei d’impressió de publicacions municipals. 

“Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 28 de novembre de 
2014 es va adjudicar a l’empresa PRODUCCIONES MIC, SL, el contracte 
relatiu al servei d’impressió de publicacions municipals, per un import màxim 
anual de 106.900,00€, més 6.155,18€ corresponents a l’IVA. 

El contracte es va signar en data 23 de desembre de 2014, amb una durada 
inicial de dos anys, i possibilitat de pròrrogues anuals. 

El departament responsable d’aquest contracte, Comunicació, va informar en 
data 25 de novembre de 2016 la necessitat de prorrogar el contracte durant 
l’any 2017. 

En data 12 de desembre de 2016 l’empresa adjudicatària ha donat la seva 
conformitat a la pròrroga del contracte per un any més en les mateixes 
condicions de preu i servei. 

És d’aplicació l’article 303 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic, en relació a la clàusula sisena del contracte, que habilita per a la seva 
pròrroga. 
 
Vist l’informe del Servei Jurídic i atesa la fiscalització per part de la Intervenció. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER- Prorrogar el contracte relatiu al servei d’impressió de publicacions 
municipals, subscrit amb PRODUCCIONES MIC, SL, provista de CIF 
B24301871, pertot l’any 2017, per un import màxim de 106.900,00€, més 
6.155,18€ d’IVA, (total contracte 113.055,18€) amb el següent desglossament: 
 
- 95.846 euros + 3.833,84 euros en concepte d’IVA (4%) – segons publicació - 
 



- 11.054 euros + 2.321,34 euros en concepte d’IVA (21%) – segons publicació.  
 
SEGON.- Autoritzar a favor de PRODUCCIONES MIC, SL les despeses 
anticipades i disposicions dels següents imports màxims amb càrrec a les 
següents partides: 

- 12.92400.22602 (Difusió d’actes de desenvolupament urbà i medi ambient): 
màxim 8.470 euros. 

- 32.92400.22602 (Difusió d’actes públics: culturals, juvenils i esportius): màxim 
47.630,25 euros. 

- 42.92400.22602 (Difusió d’actes públics: Educació i Ciutadania): màxim 
1.649,44 euros. 

- 52.92400.24000 (Confecció i difusió de publicacions municipals): màxim 
50.128 euros. 

- 52.92406.22602 (Difusió d’actes i activitats Ajuntament): màxim 2.480,40 
euros. 
 
- 62.92400.22602 (Difusió d’actes públics de Benestar Social): màxim 605 
euros. 
 
- 92.43100.22602 (Difusió actes promoció econòmica): 2.092,09 euros.” 

ACORD NÚMERO CINQUANTA-DOS.- Proposta de pròrroga extraordinària 
del contracte de servei de suport als serveis auxiliars de l'equipament 
municipal de l'espai Baronda. 

“Mitjançant acord de la Junta de Govern Local, celebrada el dia 20 de maig 
passat, es va adjudicar a la mercantil NARGY, SERVEIS AUXILIARS, SL. la 
contractació del servei de suport als serveis auxiliars a l’equipament municipal 
de “La Baronda”, de l’1 de juny fins el 31 de desembre de 2016, per un import 
màxim de 31.983,47€, més 6.716,53€ en concepte de IVA (import total del 
contracte 38.700,00€). El contracte es va formalitzar en document administratiu 
de data 30 de maig de 2016. 

Donada la necessitat de continuar amb la contractació d’aquest servei, per 
acord de la Junta de Govern Local de 16 de novembre de 2016 es va aprovar 
la contractació del mateix durant tot l’any 2017, mitjançant procediment obert i 
tràmit d’urgència i es va convocar la licitació. 

Malgrat la declaració d’urgència, el procediment en qüestió no estarà 
previsiblement finalitzat a dia 1 de gener, que és quan hauria de començar la 
nova prestació del servei, per la qual cosa es fa imprescindible procedir a la 
pròrroga del contracte anterior fins el moment en que aquest estigui en 
condicions formals i materials d’iniciar la seva vigència, segons que ha informat 
el Coordinador de la Unitat Tècnica de Serveis Subalterns i Compres. 



Ateses les circumstàncies justificades, el servei jurídic ha dictaminat la 
possibilitat d’efectuar una pròrroga extraordinària i obligatòria del contracte, per 
raons d’interès públic, fins el moment en que es produeixi la formalització del 
nou contracte quina tramitació es va acordar el 16 de novembre passat, i en tot 
cas amb una durada màxima de dos mesos. 

Atès que, donat el caràcter contradictori de l’expedient de pròrroga per raons 
d’interès públic, aquest ha estat exposat a l’empresa adjudicatària que ha 
expressat la seva conformitat. 

Atesa la fiscalització per la Intervenció municipal. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Primer.- Modificar la proposta de tramitació anticipada de la despesa 
corresponent a l’aprovació del contracte de del servei de suport als serveis 
auxiliars a l’equipament municipal de “La Baronda” per a l’any 2017, que va 
efectuar l’acord de la Junta de Govern de 16 de novembre de 2016, en el sentit 
d’alliberar 12.900,00€ equivalents a dues mensualitats del contracte de servei 
adjudicat a NARGY, SERVEIS AUXILIARS, SL., (IVA inclòs) mitjançant acord 
de 20 de maig passat. 

Segon.- Tramitar anticipadament la despesa i aprovar la disposició de crèdit 
corresponent a l’exercici pressupostari de 2017, de conformitat al que disposa 
l’art. 110.2 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat per 
RDL 3/2011, de 14 de novembre i la Base d’Execució del Pressupost Municipal 
29.2, per import de 12.900,00€ a favor de l’empresa adjudicatària, NARGY, 
SERVEIS AUXILIARS, SL., provista de CIF B64863285, en concepte màxim de 
pròrroga extraordinària del servei. 

Tercer.- Acordar la pròrroga extraordinària i obligatòria del servei de suport als 
serveis auxiliars a l’equipament municipal de “La Baronda”, de l’1 de juny fins el 
31 de desembre de 2016, adjudicat a l’empresa NARGY, SERVEIS 
AUXILIARS, SL., mitjançant acord de la Junta de Govern Local celebrada el dia 
20 de maig de 2016, durant dos mesos més, o alternativament fins a la 
formalització del nou contracte de servei actualment en tramitació, notificar-ho a 
l’empresa adjudicatària i publicar l’acord en el Portal de Transparència 
municipal.” 
 
ACORD NÚMERO CINQUANTA-TRES.- Proposta d’adjudicació en el 
procediment obert per a la contractació de l’adquisició i implantació d’una 
eina integral d’administració electrònica, per a la gestió dels documents i 
tràmits a l’ajuntament d’Esplugues de Llobregat. 

“La Junta de Govern Local en sessió del dia 29 d’abril de 2016 va aprovar 
l’expedient de contractació, per procediment obert, relatiu a l’adquisició i 
implantació d’una eina integral d’administració electrònica per a la gestió dels 
documents i tràmits de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, per un import 
màxim de 181.500,00€, IVA inclòs. 



Així mateix va aprovar els plecs de condicions econòmic-administratives i 
tècniques que regeixen aquesta contractació. 

D'acord amb el que estableix l’article 143 de la Llei de Contractes del Sector 
Públic, en concordança amb l'article 277 de la Llei Municipal i de Règim Local 
de Catalunya, aprovada per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, es va 
procedir a la convocatòria, publicant anunci al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona. 
 
Transcorregut el termini de presentació d’ofertes, i d’acord amb el procediment 
utilitzat, es van presentar quatre proposicions, subscrites per: 

1) AYTOS, Soluciones Informáticas, SLU. 

2) T-SYSTEMS ITC Iberia, SAU. 

3) GUADALTEL, SA. 

4) Grupo MEANA, SA. 

Atès que totes quatre van ser admeses per la Mesa de Contractació, es va 
encarregar a un grup tècnic municipal, amb el suport de la Diputació de 
Barcelona, la valoració tècnica en relació als criteris que depenen d’un judici de 
valor, segons el que estipula la clàusula corresponent del plec de condicions.  
 
L’esmentat grup va emetre informe el passat 10 de novembre amb el següent 
resultat: 
 

Empreses 
Criteris 

AYTOS GUADALTEL MEANA T-
SYSTEMS 

2.1. REQUERIMENTS 
OPCIONALS 

22 24 24 22 

2.2. QUALITAT DEL 
PROJECTE 

9’3 0’8 2’95 1’6 

2.3 QUALITAT DEL 
PROJECTE 

8’75 2’5 8 4’75 

TOTAL  
PUNTUACIÓ. 

40’05 27’3 34’95 28’35 

Un cop fet públic el resultat d’aquesta valoració, la Mesa de Contractació va 
procedir a l’obertura dels sobres que contenien les ofertes amb la informació 
que responia als criteris de valoració automàtica i la va fer pública, en sessió 
celebrada el passat dia 16 de novembre. 

Un cop fets els càlculs relatius als criteris de valoració automàtica efectuat per 
la Direcció Jurídica de l’Àrea de Serveis Generals i que reflectien el següent 
resultat: 
 



GUADALTEL: 56,00 
AYTOS: 46,55 
MEANA: 45,76 
T-SYSTEMS: 35,56 
 
Atès que la Mesa de Contractació, en sessió celebrada el dia 22 de novembre 
de 2016, ha ratificat les puntuacions obtingudes per les empreses licitadores 
acordant el següent resultat definitiu: 

Empresa C.Valoració 
Subjectiva 

C.Valoració 
Automàtica 

TOTAL 
PUNTS 

AYTOS, Soluciones 
Informáticas, SLU. 

40,05 46,55 86,60 

T-SYSTEMS ITC Iberia, 
SAU. 

28,35 35,56 63,91 

GUADALTEL, SA. 27,30 56,00 83,30 
Grupo MEANA, SA. 34,95 45,76 80,71 

 
Atès que la Junta de Govern, mitjançant acord de data 25 de novembre de 
2016 va requerir a la mercantil AYTOS, Soluciones Informáticas, SLU. per a 
què dipositi la fiança definitiva d’import 5.925,00€, relativa a l’adquisició i 
implantació d’una eina integral d’administració electrònica per a la gestió dels 
documents i tràmits de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, així com per 
presentar els justificants conforme es troba al corrent de pagament de les 
seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, i ha estat constatat que 
el requeriment ha estat complert en temps i forma. 

En conseqüència i d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 161 del 
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text 
Refós la Llei de Contractes del Sector Públic. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Declarar la validesa de l’acte licitatori i adjudicar a la mercantil 
AYTOS, Soluciones Informáticas, SLU., provista de CIF B-41632332, el 
contracte per a l’adquisició i implantació d’una eina integral d’administració 
electrònica per a la gestió dels documents i tràmits de l’Ajuntament d’Esplugues 
de Llobregat, de conformitat amb el plec de clàusules particulars econòmic-
administratives i tècniques que han regit la contractació i l’oferta presentada, 
per un import de 118.500,00€, més 24.885,00€ en concepte de IVA (import total 
del contracte 143.385,00€) a distribuir en els següents exercicis: 
2016: 71.692,50€, a càrrec de la partida 11 92000 64100 del pressupost 
municipal en vigor. 

2017: 71.692,50€, IVA inclòs., a càrrec de la partida corresponent del 
pressupost municipal de 2017, en tramitació. 



L’anterior acord es sotmet a la condició suspensiva de comptar amb la 
consignació pressupostària adequada i suficient, respecte del pressupost de 
l’any 2017. Així mateix, s’autoritza la despesa màxima i anticipada i la 
disposició de crèdit de la partida corresponent del pressupost municipal de 
2017, per import de 71.692,50€, a favor de AYTOS, Soluciones Informáticas, 
SLU. 
 
SEGON.- Publicar la present adjudicació al perfil del contractant municipal, així 
com l’informe tècnic de valoració sobre l’oferta seleccionada. 

TERCER.- Comunicar a l’adjudicatari l’obligació de signar el contracte en el 
termini màxim de 15 dies, així com de l’obligació prèvia de satisfer la quantitat 
de 233,45€, corresponent a la publicació de l’anunci de licitació al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona. 

QUART.- Establir que el contracte iniciarà la seva vigència efectiva en data 9 
de gener de 2017 i que el termini d’execució calculat d’acord amb l’oferta 
presentada, serà el 19 de gener de 2018.” 

ACORD NÚMERO CINQUANTA-QUATRE.- Proposta per donar compte del 
“Pla Director TIC a l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat”, elaborat 
mitjançant un suport tècnic de la Diputació de Barcelona. 

“Aquest Ajuntament va sol·licitar a principis de l’any 2016 un suport tècnic 
consistent en l’elaboració d’un Pla Director TIC a la Diputació de Barcelona dins 
el catàleg de serveis que ofereix als ajuntaments.  

Aquesta petició va ser estimada i la Diputació de Barcelona ha prestat el suport 
sol·licitat en els darrers mesos que ha donat com a fruit un Pla Director TIC, 
l’informe del qual va ser lliurat a aquest Ajuntament el passat 13 de juliol i que 
està sent analitzat per diversos serveis municipals, per tal de planificar i activar 
les mesures i actuacions que s’han considerat adients i prioritàries.  

Vist l’informe del Pla Director TIC d’aquest Ajuntament presentat per la 
Diputació de Barcelona,  

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

ÚNIC.- Donar-se per assabentada de l’informe del Pla Director TIC d’aquest 
Ajuntament presentat per la Diputació de Barcelona.”  

ACORD NÚMERO CINQUANTA-CINC.- Proposta de resolució d’una 
sol·licitud de pagament fraccionat per al reintegrament d’una subvenció 
revocada. 

“La Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Esplugues, en sessió celebrada el 
20 de desembre de 2013, va aprovar les Bases per a la sol·licitud i atorgament 
de subvencions destinades a la contractació per empreses i entitats de 
persones en situació d’atur residents a Esplugues de Llobregat, any 2014 i va 



obrir convocatòria per la presentació de sol·licituds dins el termini comprès 
entre el 15 de gener i el 10 de setembre De 2014.  

En data 15 de maig de 2014, el Sr. Rafael Ginés Miró, va sol·licitar l’atorgament 
d’una subvenció per contractar en el seu bar restaurant a una persona en atur 
resident a Esplugues de Llobregat i la Junta de Govern Local, en sessió de 
data 23 de maig de 2014, va acordar el seu atorgament per un import de 
4.494,45€. D’aquesta quantitat es va arribar a pagar un total de 3.595,56€.  

Com a conseqüència de que la relació laboral que va ser causa de la subvenció 
finalment no es va arribar a completar i prèvia tramitació del corresponent 
procediment contradictori la Junta de Govern Local del 13 de novembre de 
2015 aprovà la revocació de la subvenció concedida al Sr. Rafael Ginés Miró i 
el reintegrament de la part satisfeta per un import de 3.595,56€.  

En no poder fer front al deute anterior per la situació familiar i econòmica que 
pateix i l’escàs rendiment econòmic de l’establiment que regenta, el Sr. Rafael 
Ginés Miró va sol·licitar en data 9 d’agost passat el fraccionament del deute per 
tal de satisfer-lo en vint i quatre mensualitats.  

Vist l’informe favorable del servei d’Empresa i Ocupació, així com l’informe 
realitzat per la treballadora social de l’EBASP Centre-La Plana.  

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

ÚNIC.- Estimar la sol·licitud de pagament fraccionat en vint i quatre 
mensualitats d’import 149,81€ cadascuna, efectuada pel Sr. Rafael Ginés Miró 
el 9 d’agost de 2016 per al reintegrament de 3.595,56€, acordat per la Junta de 
Govern Local de data 13 de novembre de 2015, corresponents a una subvenció 
revocada en el procediment per a la sol·licitud i atorgament de subvencions 
destinades a la contractació per empreses i entitats de persones en situació 
d’atur residents a Esplugues de Llobregat, any 2014.  

Els pagaments es faran mensualment, abans del dia 5, mitjançant transferència 
o ingrés al compte bancari de titularitat de l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat de l'entitat CAIXABANK SA núm. ES45 2100 0148 5502 0000 6291, 
especificant com a concepte "reintegrament" i el nom de persona que fa el 
pagament.”  

ACORD NÚMERO CINQUANTA-SIS.- Proposta d’adjudicació en el 
procediment de venda directa d’un lot de vehicles (2/2016) abandonats o 
renunciats pels seus titulars, que es declaren com a efectes no 
utilitzables. 

“Mitjançant acord de la Junta de Govern Local del 18 de novembre passat es 
va aprovar la venda directa d’un lot de vehicles, declarats d’efectes no 
utilitzables i propietat d’aquest Ajuntament, per al seu desballestament i baixa, 
mitjançant adjudicació directa, així com el Plec de Condicions que havia de 
regir l’esmentada adjudicació.  



També es va acordar sol·licitar oferta a un mínim de tres empreses del sector 
que compleixin amb els requisits i autoritzacions necessaris per a l’activitat de 
desballestament i tractament de residus sòlids aplicable.  

En execució d’aquest mandat, es va demanar oferta a set empreses que 
complien aquests requisits i en el termini estipulat a l’efecte s’ha obtingut 
resposta per part de quatre d’elles,  

1.- Reciclajes y containers Escudero S.L...... Oferta econòmica: 5.400,00€ 
2.- Auto-Grúas Sant Jordi, SL........................ Oferta econòmica: 8.347,10€ 
3.- Gruas Pablo, SL....................................... Oferta econòmica: 6.000,00€ 
4.- Viuda de Lauro Clariana, SL.................... Oferta econòmica: 5.200,00€  

Conseqüentment, l’oferta més avantatjosa per l’ajuntament, tal i com indica 
l’informe del Director del Servei de la Policia Local de 7 de desembre de 2016 
és la subscrita per Auto-Grúas Sant Jordi, SL, per un import de 8.347,10€, per 
tot el lot.  

La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el passat 16 de desembre 
acorda requerir a Auto-Grúas Sant Jordi, SL, per a que dipositi la fiança 
d’import 417,35€, i presenti els justificants conforme es troba al corrent de 
pagament de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social,  

En data 20 de desembre de 2016 l’empresa ha dipositat la fiança i ha acreditat 
el compliment de totes les condicions requerides a l’expedient.  

D’acord amb allò que estableix l’article 45 del Reglament de Patrimoni dels ens 
locals de Catalunya, aprovat mitjançant Decret 336/1988, de 17 d’octubre.  

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Adjudicar a la mercantil Auto-Grúas Sant Jordi, SL, provista de CIF 
B62545603, el lot de vehicles, declarats d’efectes no utilitzables que consta a 
continuació, per al seu desballestament i baixa, de conformitat amb el plec de 
condicions aprovat i l’oferta presentada pel preu de 8.347,10€.  

Nú
m. 

Tipus de  

vehicle 
Marca Model Matricula Tara 

Preu 
kg  

ferrall
a 

Preu 
final 

1 
TURISME CITROEN 

SAXO 15D 
IMAGE B7687VP 910 

98,28 
€ 

49,14 
€ 

2 
CICLOMOTO
R KYMCO VITALITY 50 

C8722BR
R 90 

12,96 
€ 

10,37 
€ 

3 TURISME RENAULT R. LAGUNA M8058WL 
131
0 

141,4
8 € 

70,74 
€ 

4 TURISME VOLVO 
 

B7351TW 
130
6 

141,0
5 € 

70,52 
€ 



5 TURISME SUZUKI WAGON R 1646BPP 955 
103,1
4 € 

51,57 
€ 

6 FURGONETA 
VOLKSWAG
EN CADDY B2241TP 

116
5 

125,8
2 € 

62,91 
€ 

7 
CICLOMOTO
R RIEJU RS2 MATRIX 

C7323BP
N 

109,
5 

15,77 
€ 

12,61 
€ 

8 TURISME OPEL CORSA 6827BZJ 980 
105,8
4 € 

52,92 
€ 

9 TURISME SUZUKI  SJ 410 A0537BJ 
889
0 

960,1
2 € 

480,0
6 € 

10 TURISME FORD FOCUS BREAK 8184CMJ 
130
7 

141,1
6 € 

70,58 
€ 

11 
CICLOMOTO
R PEUGEOT 

ELYSTAR50AD
V2 

C1898BS
C 95 

13,68 
€ 

10,94 
€ 

12 TURISME OPEL CORSA 3665CST 960 
103,6
8 € 

51,84 
€ 

13 
CICLOMOTO
R ZETA RALLY 50 

C0473BS
T 98 

14,11 
€ 

11,29 
€ 

14 
CICLOMOTO
R DERBI VAMOS 

C4122BM
M 92 

13,25 
€ 

10,60 
€ 

15 
CICLOMOTO
R HONDA NSR50R 

C8153BG
L 103 

14,83 
€ 

11,87 
€ 

16 
CICLOMOTO
R APRILIA SR50 H20 

C7638BB
M 110 

15,84 
€ 

12,67 
€ 

17 
CICLOMOTO
R DAELIM 

MESSAGE 
MSG50 

C5365BC
S 79 

11,38 
€ 

9,10 
€ 

18 TURISME HONDA 
CIVIC 3P 1.5l 
LS/NO B7464VN 

105
3 

113,7
2 € 

56,86 
€ 

19 
MOTOCICLE
TA HONDA NH90 YUPI B7267PD 87 

12,53 
€ 

10,02 
€ 

20 TURISME SEAT MARBELLA B0269NX 680 
73,44 
€ 

36,72 
€ 

21 FURGONETA SEAT MARBELLA B7506SK 720 
77,76 
€ 

38,88 
€ 

22 TURISME SEAT MARBELLA B8223PG 680 
73,44 
€ 

36,72 
€ 

23 REMOLC CORTES 
 

R0233BB
V 

140
0 

151,2
0 € 

75,60 
€ 

24 TURISME SEAT TOLEDO 19TD B3802NV 
108
0 

116,6
4 € 

58,32 
€ 

25 TURISME ROVER R.25 1.4 C1 3P  4552BGD 
102
5 

110,7
0 € 

55,35 
€ 

26 TURISME 
VOLKSWAG
EN 

POLO COUPE 
1.3 B9819MV 785 

84,78 
€ 

42,39 
€ 

27 
MOTOCICLE
TA DAELIM 

TRS 125-
FELLOW- B6225UH 124 

17,86 
€ 

14,28 
€ 



NS125 

28 TURISME VOLVO 8746561191 B5212WD 
151
9 

164,0
5 € 

82,03 
€ 

29 
CICLOMOTO
R HONDA SH50 

C0859BM
Y 83 

11,95 
€ 

9,56 
€ 

30 
CICLOMOTO
R YAMAHA CS50Z 

C7632BP
X 79 

11,38 
€ 

9,10 
€ 

31 TURISME 
ALFA 
ROMEO  

ALFA ROMEO 
156 B2975VT 

125
0 

135,0
0 € 

67,50 
€ 

32 TURISME BMW 520I B3025MZ 
148
5 

160,3
8 € 

80,19 
€ 

33 TURISME OPEL 
KADETT 1.7D 
VAN B8141MJ 

107
0 

115,5
6 € 

57,78 
€ 

34 TURISME OPEL OMEGA 2.6 B4742MZ 
152
0 

164,1
6 € 

82,08 
€ 

35 TURISME AUDI A4 1.8 Q 5V B1583VC 
132
5 

143,1
0 € 

71,55 
€ 

36 TURISME SEAT  IBIZA 19 
LE8925A
G 

112
4 

121,3
9 € 

60,70 
€ 

37 TURISME OPEL VECTRA B  5977BND 
137
5 

148,5
0 € 

74,25 
€ 

38 TURISME CITROEN AX 1.1L FIRST B4296PM 708 
76,46 
€ 

38,23 
€ 

39 
MOTOCICLE
TA PIAGGIO HEXAGON 150 B6905PT 138 

19,87 
€ 

15,90 
€ 

40 
CICLOMOTO
R PIAGGIO LIBERTY 50 

C0613BP
M 87 

12,53 
€ 

10,02 
€ 

41 
CICLOMOTO
R APRILIA SR50 AGUA 

C0868BD
D 87 

12,53 
€ 

10,02 
€ 

42 
MOTOCICLE
TA PIAGGIO 

X9 125 
EVOLUT 1479DBS 179 

25,78 
€ 

20,62 
€ 

43 
CICLOMOTO
R YAMAHA EW50 

C8627BJ
C 75 

10,80 
€ 

8,64 
€ 

44 
MOTOCICLE
TA HONDA  SES125 2656DVR 131 

18,86 
€ 

15,09 
€ 

45 TURISME OPEL  ASTRA G CC  B6856UY 
108
0 

116,6
4 € 

58,32 
€ 

46 
MOTOCICLE
TA HONDA SH 100 B0270VY 94 

13,54 
€ 

10,83 
€ 

47 
CICLOMOTO
R KYMCO DINK 50 

C4452BC
S 119 

17,14 
€ 

13,71 
€ 

48 
CICLOMOTO
R VESPINO  131E 

C8468BG
X 89 

12,82 
€ 

10,25 
€ 

49 
MOTOCICLE
TA KYMCO 

GRAND DINK 
250 6895BMJ 163 

23,47 
€ 

18,78 
€ 

50 TURISME OPEL VECTRA-B-CC B1928UK 136 147,4 73,71 



5 2 € € 

51 TURISME CITROEN XANTIA 1.6I X B5621PS 
117
0 

126,3
6 € 

63,18 
€ 

52 
CICLOMOTO
R VESPINO  VESPINO F 9  

C3824BK
Y 85 

12,24 
€ 

9,79 
€ 

53 
CICLOMOTO
R PIAGGIO LIBERTY 2T SP  

C9523BS
K 83 

11,95 
€ 

9,56 
€ 

54 
MOTOCICLE
TA SUZUKI 250W B8832UL 178 

25,63 
€ 

20,51 
€ 

55 TURISME CITROEN BERLINGO 8498FPN 
120
5 

130,1
4 € 

65,07 
€ 

56 TURISME CITROEN 
SAXO 15D 
IMAGE 5 B7687VP 910 

98,28 
€ 

49,14 
€ 

57 TURISME NISSAN PRIMERA B4527SU 
127
5 

137,7
0 € 

68,85 
€ 

58 MIXTE PEUGEOT PARNER T4885AU 
118
5 

127,9
8 € 

63,99 
€ 

59 
MOTOCICLE
TA HONDA SH100 6148BFM 94 

13,54 
€ 

10,83 
€ 

60 TURISME PEUGEOT 106 SPORT 1.4 B6714VC 815 
88,02 
€ 

44,01 
€ 

61 TURISME CITROEN 
XSARA 20HDI 
EXC B5354WS 

116
5 

125,8
2 € 

62,91 
€ 

62 
CICLOMOTO
R YAMAHA YH50 

C9689BG
N 95 

13,68 
€ 

10,94 
€ 

63 
MOTOCICLE
TA KYMCO BET WIN 150 8231FBJ 138 

19,87 
€ 

15,90 
€ 

64 TURISME OPEL VECTRA B CC 6752BHW 
139
0 

150,1
2 € 

75,06 
€ 

65 TURISME FORD FIESTA 1.1 B1467LZ 820 
88,56 
€ 

44,28 
€ 

66 
MOTOCICLE
TA SUZUKI UH150 4266DHT 149 

21,46 
€ 

17,16 
€ 

67 TURISME CHEVROLET NUBIRA 9310GPZ 
125
0 

135,0
0 € 

67,50 
€ 

68 
MOTOCICLE
TA HONDA NH90 YUPI B7267PD 87 

12,53 
€ 

10,02 
€ 

69 
CICLOMOTO
R APRILIA SR50 AGUA 

C6751BG
T 87 

12,53 
€ 

10,02 
€ 

70 TURISME PEUGEOT 306 XSI 2.0 B5013SC 
114
0 

123,1
2 € 

61,56 
€ 

71 TURISME PEUGEOT PARTNER 1.9 2588DRW 
117
5 

126,9
0 € 

63,45 
€ 

72 
CICLOMOTO
R DERBI SENDA R 

C6556BH
X 96 

13,82 
€ 

11,06 
€ 

73 CICLOMOTO APRILIA SCARBEO50 C2330BR 124 17,86 14,28 



R P € € 

74 TURISME ROVER 620 SI B9346SM 
132
0 

142,5
6 € 

71,28 
€ 

75 TURISME SEAT CORDOBA B6455PL 955 
103,1
4 € 

51,57 
€ 

76 
CICLOMOTO
R PIAGGIO ZIP MY 96 

C6846BJ
R 60 8,64 € 

6,91 
€ 

77 
CICLOMOTO
R APRILIA SR50 

C5240BK
Y 87 

12,53 
€ 

10,02 
€ 

78 
MOTOCICLE
TA HONDA SH150 8240CHM 130 

18,72 
€ 

14,98 
€ 

79 TURISME HONDA SH50 
C9213BM
R 80 8,64 € 

4,32 
€ 

80 
MOTOCICLE
TA HONDA SPACY 125 B8029TP 117 

16,85 
€ 

13,48 
€ 

81 
CICLOMOTO
R APRILIA SR50DI 

C2066BP
K 85 

12,24 
€ 

9,79 
€ 

82 
CICLOMOTO
R VESPA ZIP 

C3191BL
S 60 8,64 € 

6,91 
€ 

83 TURISME VOLVO S40 1876BVF 
129
5 

139,8
6 € 

69,93 
€ 

84 TURISME OPEL 
KADETT GSI 
2.0I B3663HS 960 

103,6
8 € 

51,84 
€ 

85 
CICLOMOTO
R PIAGGIO  ZIP BASE MY 

C3525BM
L 79 

11,38 
€ 

9,10 
€ 

86 TURISME SEAT 
TOLEDO 1.9 
TDI B8149UC 

117
0 

126,3
6 € 

63,18 
€ 

87 TURISME RENAULT 
MEGANE 
SCENIC 8421BJS 

128
0 

138,2
4 € 

69,12 
€ 

88 TURISME CITROEN 
XSARA 20HDI 
VTS CP 

B9649W
M 

117
5 

126,9
0 € 

63,45 
€ 

SEGON.- Comunicar a l’adjudicatari l’obligació de signar el contracte en el 
termini màxim de 15 dies.”  

ACORD NÚMERO CINQUANTA-SET.- Proposta d’adjudicació del contracte 
menor consistent en el subministrament d’uniformitat per a la Unitat 
tècnica de serveis subalterns. 

“Atesa la necessitat de contractar el subministrament d’uniformitat per a la 
Unitat tècnica de Serveis Subalterns de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, 
un cop ha finalitzat el contracte plurianual que regia fins el moment, el 
Coordinador de la Unitat Tècnica de Serveis Subalterns ha informat els 
requeriments existents i ha demanat les ofertes de tres empreses habilitades 
per fer l’esmentat subministrament. 

Dins del termini atorgat, han estat presentats tres pressupostos per les 
empreses CONFEX, P&B UNIFORMES i EL TALLER DE L’UNIFORME, per bé 



que el Coordinador de la Unitat Tècnica de Serveis Subalterns informa que 
“P&B UNIFORMES presenta un pressupost que no s’adiu a les necessitats 
demanades, no especifica si el preu ja inclou el brodat a més ofereix dos tipus 
de preus per als pantalons que no era el que se li havia demanat, per tant des 
d’aquesta coordinació es descarta el pressupost presentat per aquest 
proveïdor”. 
 
CONFEX, S.A. presenta oferta vàlida per import de 9.826,82€ més IVA (21%). 
EL TALLER DE L’UNIFORME presenta oferta vàlida per import de 11.353,00 
més IVA (21%). 

En conseqüència, el responsable del departament informa que “la més 
avantatjosa per l’Ajuntament és la que presenta l’empresa CONFEX, S.A.”. 
 
Vist l’informe del Servei Jurídic. 

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 menor del subministrament 
d’uniformitat per a la Unitat tècnica de Serveis Subalterns de l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat, per un import màxim de 9.826,82€, més 2.063,63€ 
de l’IVA ( 11.890,45€, IVA inclòs), a càrrec de la partida 11.92005.22104. del 
pressupost municipal de 2016. 

SEGON.- Adjudicar a CONFEX, S.A., amb CIF A58401761, el contracte 
consistent en el subministrament d’uniformitat per a la Unitat tècnica de Serveis 
Subalterns, per un import màxim de 9.826,82€, més IVA(11.890,45€, IVA 
inclòs). 
 
La factura presentada pel contractista i que s’incorporarà a l’expedient complirà 
els efectes de formalització del contracte. 

El pagament s’efectuarà segons les condicions habituals de l’ajuntament, 
mitjançant transferència bancària, prèvia presentació de la factura 
corresponent, degudament conformada pel tècnic responsable del projecte.” 

ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA 

ACORD NÚMERO CINQUANTA-VUIT.- Proposta d’adjudicació del 
contracte relatiu al servei de prevenció i control de la legionel·losi. 
 
“De conformitat amb l’article 151 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic, la Junta de Govern Local en sessió del dia 12 de desembre de 2016 va 



acordar requerir a la mercantil LEGISERVICE, MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y 
DESINFECCIÓN, S.L. per a que diposités la fiança definitiva d’import 819,75 
euros, referent al contracte relatiu al servei de prevenció de la legionel·losi, així 
com per a que aportés els certificats conforme es troba al corrent de pagament 
de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 
 
En aquest sentit, en data 16 de desembre de 2016, la mercantil LEGISERVICE, 
MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN, S.L. ha dipositat 
l’esmentada fiança i ha aportat els certificats demanats. 
 
Vistos els antecedents i l’informe emès pels Serveis Jurídics d’aquest 
Ajuntament, i a tenor del que disposa l’article 274.2 del Text Refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril, i l’art. 27 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 4 de novembre, 
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
PRIMER.- Declarar la validesa de l’acte licitatori i adjudicar a la mercantil 
LEGISERVICE, MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN, S.L., 
provista de NIF B-63217376, el contracte relatiu al servei de prevenció de la 
legionel·losi, de conformitat amb els plecs de clàusules particulars econòmic-
administratives i tècniques que han regit en la contractació i l’oferta presentada, 
per un import anual de 16.395 euros, més 3.442,95 euros en concepte d’IVA 
(21%). 
 
SEGON.- Autoritzar i disposar, pels anys 2017 i 2018, respectivament, una 
despesa de 19.837,95 euros, a favor de la mercantil LEGISERVICE, 
MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN, S.L., provista de NIF B-
63217376, sent la distribució de la despesa la següent: 
 
· Exercici 2017: 19.837,95 euros (partida econòmica 68-31100-22706 – 
Protecció Salut) 
 
· Exercici 2018: 19.837,95 euros (partida econòmica 68-31100-22706 – 
Protecció Salut) 
 
TERCER.- Publicar la present adjudicació al perfil del contractant municipal. 
 
QUART.- Comunicar a l’adjudicatari l’obligació de signar el contracte en el 
termini màxim dels 15 dies hàbils següents al de la notificació de la present 
adjudicació. 
 
CINQUÈ.- Informar a la resta licitadors que al perfil del contractant municipal hi 
trobaran l’informe tècnic de valoració de les seves ofertes on podran veure les 
raons per les quals no han estat els adjudicataris i les característiques de 
l’oferta que ha estat la seleccionada. 
 
Els anteriors acords es sotmeten a la condició suspensiva de comptar amb la 



consignació pressupostària adequada i suficient, un cop aprovat el pressupost 
municipal pels anys 2017 i 2018, respectivament, amb caràcter definitiu.” 
 
ACORD NÚMERO CINQUANTA-NOU.- Proposta de resolució del concurs 
de subvencions adreçat a entitats ciutadanes per al desenvolupament 
d’activitats relacionades amb el servei de Cooperació al 
Desenvolupament, any 2016. 
 
“Amb la finalitat de fomentar el compliment d’objectius d’interès local i la 
consolidació del teixit associatiu del municipi, l’Ajuntament d’Esplugues destina 
una part dels seus pressupostos a l’atorgament d’ajuts econòmics de suport per 
a activitats ciutadanes. 
 
La concessió d’aquest ajuts es du a terme mitjançant convocatòria d’un concurs 
de subvencions que permet a les entitats, als ciutadans i a les ciutadanes del 
municipi presentar els seus projectes que tenen per objecte el fomentar una 
activitat d’utilitat pública o d’interès social i obtenir, en règim de concurrència 
competitiva, una subvenció destinada a la seva execució. 
 
En aquest sentit, la Junta de Govern Local de data 6 de maig de 2016 va 
aprovar les bases específiques reguladores de l’atorgament de subvencions de 
l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania de l’Ajuntament, any 2016 , i va acordar la 
convocatòria corresponent. 
 
Dins aquesta convocatòria, estan compreses les subvencions específiques per 
activitats relacionades amb el servei de Cooperació al Desenvolupament. El 
termini de presentació d’aquestes sol·licituds es va fixar des de la data de 
publicació de les bases reguladores fins el 27 de juny de 2016, la qual cosa es 
va publicitar d’acord amb els mecanismes legalment establerts. 
 
Al respecte, les sol·licituds presentades son les següents: 
 

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

AMIZADE, JUNTS 
AMB MOÇAMBIC 

G-
63574123 

Extensió del dret a una 
formació superiori i 
igualitària als joves 
procedents de zones 
rurals properes a Beira 
(II), MOÇAMBIC 

9.000,00 

ASSOCIACIÓ DIAS G-
65902371 

Proceso de formación y 
acción para la 
participación juvenil 

8.280,00 

CREU ROJA 
ESPLUGUES – SANT 
JUST DESVERN 

Q-
2866001-G 

Dones emprenedores 
fomenten viure en un 
ambient lliure de 
violència, al districte 8 de 
la ciutadella Andrés 
Ibáñez, Santa Cruz de la 

7.041,78 



Sierra, BOLIVIA 

ESCOLA ISIDRE 
MARTÍ 

Q-
5855027-H 

Dotació equipament per 
laboratori elèctric a 
Escola d’Enginyeria  
Padre Segundo Montes, 
EL SALVADOR 

8.988,00 

FUNDACIÓ JOSEP 
COMAPOSADA – 
SINDICALISTES 
SOLIDARIS 

G-
59936336 

Programa de formació 
“Treball Decent per a tots 
i totes”, MARROC 2016-
2019 (Fase-1 / 2016/2017) 

9.000,00 

FUNDACIÓN JUAN 
CIUDAD  

G-
78519303 

Mejora de la atención 
sanitaria en el Distrito de 
Sefwi-Wiawso, mediante 
la renovación de la 
instalación fotovoltaixa 
del St. John Of God 
Asago, GHANA 

9.000,00 

FUNDACIÓ PAU I 
SOLIDARITAT 

G-
61538187 

Promoció de la capacitat 
d’incidència dels 
treballadors i 
especialment de les 
treballadores i la 
població indígena per a 
la consecució d’un 
desenvolupament 
equitatiu i amb justícia 
social a GUATEMALA 

9.000,00 

FUNDACIÓN 
VICENTE FERRER 

G-
09326745 

Millora de la situació 
socioeconòmica de 38 
famílies agricultores 
d’Anantapur, ÍNDIA 

9.000,00 

INSTITUT JOANOT 
MARTORELL 

Q-
5855630-I 

Continuació del Projecte 
Sembrando amor como 
el maíz, EQUADOR 

9.000,00 

INSTITUT JOAQUIM 
BLUME 

Q-
0801109-J 

Mejorar la nutrición 
escolar en comunidades 
Altoandinas en Puno, 
PERÚ 

9.000,00 

PARRÒQUIA SANTA 
MAGDALENA 

R-
0800538-A 

Salud y educación para 
niñas y niños indígenas 
de 0 a 4 años de San 
Cristobal de las Casas, 
MÈXIC 

9.000,00 

 
Comprovada la documentació presentada, les sol·licituds han estat informades 
pel servei corresponent, així com per la Unitat Jurídico-Administrativa de l’Àmbit 
d’Acció Social i Ciutadania i per la Intervenció municipal. 



D'acord amb el que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions; el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions; el 
Decret Legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de 
la Llei de Finances Públiques de la Generalitat de Catalunya; el Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya; el Decret 179/95, de 13 de juny, pel 
qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals de 
Catalunya; l’Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions de 
l’Ajuntament; les Bases específiques reguladores de l’atorgament de 
subvencions de l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania de l’Ajuntament, any 2016 i 
les Bases d'Execució del Pressupost per a l’any 2016. 

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

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Aprovar una despesa de 77.721 euros amb càrrec a la partida 
número 47.32700.48001 “Suport Solidaritat i Cooperació”, del pressupost 
municipal en vigor, resultant de les quanties a subvencionar a les entitats 
proposades als punts següents. 

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

 
COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT 

Entitats N.I.F. Projecte Import 
atorgat (€) 

Partida pressupostària: 47.32700.48001 (Suport Solidaritat i Cooperació) 

AMIZADE, JUNTS 
AMB MOÇAMBIC G-63574123 

Extensió del dret a una 
formació superiori i 
igualitària als joves 
procedents de zones 
rurals properes a Beira 
(II), MOÇAMBIC 

4.200,00 €  

ASSOCIACIÓ DIAS G-65902371 
Proceso de formación y 
acción para la 
participación juvenil 

7.560,00 €  

CREU ROJA 
ESPLUGUES – SANT 
JUST DESVERN 

Q-2866001-
G 

Dones emprenedores 
fomenten viure en un 
ambient lliure de 
violència, al districte 8 de 
la ciutadella Andrés 
Ibáñez, Santa Cruz de la 

7.041,00 €  



Sierra, BOLIVIA 

ESCOLA ISIDRE 
MARTÍ 

Q-5855027-
H 

Dotació equipament per 
laboratori elèctric a 
Escola d’Enginyeria  
Padre Segundo Montes, 
EL SALVADOR 

5.880,00 €  

FUNDACIÓ JOSEP 
COMAPOSADA – 
SINDICALISTES 
SOLIDARIS 

G-59936336 

Programa de formació 
“Treball Decent per a tots 
i totes”, MARROC 2016-
2019 (Fase-1 / 2016/2017) 

9.000,00 €  

FUNDACIÓN JUAN 
CIUDAD G-78519303 

Mejora de la atención 
sanitaria en el Distrito de 
Sefwi-Wiawso, mediante 
la renovación de la 
instalación fotovoltaixa 
del St. John Of God 
Asago, GHANA 

8.400,00 €  

FUNDACIÓ PAU I 
SOLIDARITAT G-61538187 

Promoció de la capacitat 
d’incidència dels 
treballadors i 
especialment de les 
treballadores i la població 
indígena per a la 
consecució d’un 
desenvolupament 
equitatiu i amb justícia 
social a GUATEMALA 

9.000,00 €  

FUNDACIÓN VICENTE 
FERRER G-09326745 

Millora de la situació 
socioeconòmica de 38 
famílies agricultores 
d’Anantapur, ÍNDIA 

9.000,00 €  

INSTITUT JOANOT 
MARTORELL Q-5855630-I Sembrando amor como el 

maíz, EQUADOR 4.200,00 €  

INSTITUT JOAQUIM 
BLUME 

Q-0801109-
J 

Mejorar la nutrición 
escolar en comunidades 
Altoandinas en Puno, 
PERÚ 

5.880,00 €  

PARRÒQUIA SANTA 
MAGDALENA 

R-0800538-
A 

Salud y educación para 
niñas y niños indígenas 
de 0 a 4 años de San 
Cristobal de las Casas, 
MÈXIC 

7.560,00 €  

 
TERCER.- Establir que s'entendran acceptades les corresponents subvencions 
per part de les entitats beneficiàries si en el termini de 15 dies hàbils, comptat a 
partir de la recepció de la notificació per cadascuna d’elles, no han manifestat 
expressament la renúncia. 



 
QUART.- Aprovar el text del conveni col·laboració a formalitzar amb les 
següents entitats pel desenvolupament dels següents projectes: 
 
Entitat N.I.F. Projecte 

CREU ROJA 
ESPLUGUES – SANT 
JUST DESVERN 

Q-
2866001-G 

Dones emprenedores fomenten viure 
en un ambient lliure de violència, al 
districte 8 de la ciutadella Andrés 
Ibáñez, Santa Cruz de la Sierra, 
BOLIVIA 

FUNDACIÓ JOSEP 
COMAPOSADA – 
SINDICALISTES 
SOLIDARIS 

G-
59936336 

Programa de formació “Treball Decent 
per a tots i totes”, MARROC 2016-2019 
(Fase-1 / 2016/2017) 

FUNDACIÓN JUAN 
CIUDAD 

G-
78519303 

Mejora de la atención sanitaria en el 
Distrito de Sefwi-Wiawso, mediante la 
renovación de la instalación 
fotovoltaixa del St. John Of God Asago, 
GHANA 

FUNDACIÓ PAU I 
SOLIDARITAT 

G-
61538187 

Promoció de la capacitat d’incidència 
dels treballadors i especialment de les 
treballadores i la població indígena per 
a la consecució d’un desenvolupament 
equitatiu i amb justícia social a 
GUATEMALA 

FUNDACIÓN VICENTE 
FERRER 

G-
09326745 

Millora de la situació socioeconòmica 
de 38 famílies agricultores 
d’Anantapur, ÍNDIA 

 
CINQUÈ.- Transferir les quantitats següents, amb càrrec a la partida número 
47.32700.48001 “suport solidaritat i cooperació”, a les contraparts que 
s’esmenten a continuació com a beneficiaris finals dels Projectes de 
Cooperació aprovats al punt anterior, d’acord amb el següent: 
  

Entitat Projecte 

Contrapart Quantit
at 
atorga
da  

Nom N.I.F. Dades bancàries 

AMIZADE. 
JUNTS 
AMB 
MOÇAMBI
C 

Extensió 
del dret a 
una 
formació 
superiori i 
igualitària 
als joves 
procedent
s de 
zones 
rurals 

AMIZADE, 
JUNTS AMB 
MOÇAMBIC-
BEIRA 

NUIT 
104.107.941 

Compte corrent: 
NIB/IBAN 
0014000011876074
10165 
 
FIRST NACTIONAL 
BANK 
MOÇAMBIQUE S.A. 
Códic Swift: 
FIRNMZMZ 

4.200,0
0 €  



properes 
a Beira 
(II), 
MOÇAMB
IC 

ASSOCIA
CIÓ DIAS 

Proceso 
de 
formación 
y acción 
para la 
participaci
ón juvenil 

CORPORACI
ÓN 
ECOLÓGICA 
Y 
CULTURAL 
PENCA DE 
SÁBILA 

21-003148-
21 (ESAL) 
800042546-
1 (NIT) 

Compte corrent 
BANCO GNB 
SUDAMERIS: 
 
BSUDCOBB 
101040244 

7.560,0
0 € 

ESCOLA 
ISIDRE 
MARTÍ 

Dotació 
equipame
nt per 
laboratori 
elèctric a 
Escola 
d’Enginyer
ia  
Padre 
Segundo 
Montes, 
EL 
SALVADO
R 

INSTITUTO 
TECNOLÓGI
CO PADRE 
SEGUNDO 
MONTES 

1314-
181211-101-
0 
(Número 
d’Identificaci
ó Tributària) 

compte corrent 
BANCO 
DAVIVIENDA 
SALVADOREÑO,S.
A. 
014510035720 
SWIFT: 
BSALSVSSXXX 

5.880,0
0 € 

IES 
JOANOT 
MARTORE
LL 

Continuaci
ó projecte 
“Sembran
do amor 
como el 
maiz”. 
EQUADO
R. 

FUNDACIÓN 
PUEBLO 
INDIO DEL 
ECUADOR 

1791010388
001 

Compte corrent: 
BANCO 
INTERNACIONAL 
19411-4 

4.200,0
0 €  

IES 
JOAQUIM 
BLUME 

Promovie
ndo 
estilos de 
vida 
saludable
s para 
mejorar 
las 
condicion
es de 
alimentaci
ón, 
nutrición y 
participaci
ón de la 

GLOBAL 
HUMANITAR
IA 

G-62056585 

Compte corrent 
BANCO 
SANTANDER 
ES22 0049 1806 
9022 1202 4998 

5.880,0
0 €  



comunida
d 
educativa. 
PERÚ 

PARROQU
IA SANTA 
MAGDALE
NA 

Salud y 
educación 
para niñas 
y niños 
indígenas 
de 0 a 4 
años de 
San 
Cristobal 
de las 
Casas, 
MÈXIC 

MELEL 
XOJOBAL 

MXO050225
QI5 

Compte corrent 
BBVA BANCOMER 
 
Swift code: 
BCMRMXMMPYM 
 
CLAVE: 012 130 
00149724451 4 

7.560,0
0 €  

 
SISÈ.- Establir les següents característiques dels projectes subvencionats, 
característiques que hauran de respectar les justificacions posteriors a 
presentar per les entitats beneficiàries: 

 

Entitats Projecte 
Període de 
temporalitzaci
ó 

Termini 
per 
justificar-
lo 

Contrapart 

AMIZADE, 
JUNTS AMB 
MOÇAMBIC 

Extensió del dret 
a una formació 
superiori i 
igualitària als 
joves procedents 
de zones rurals 
properes a Beira 
(II), MOÇAMBIC 

1 de gener de 
2016 – 31 de 
març de 2017 

Fins el 30 
de juny 
de 2017 

Amizade, 
Junts amb 
Moçambic - 
Beira 

ASSOCIACIÓ 
DIAS 

Proceso de 
formación y 
acción para la 
participación 
juvenil 

1 de juny de 
2016 – 30 de 
juny de 2017 

Fins el 31 
de 
setembre 
de 2017 

Corporación 
Ecológica y 
Cultural 
Pensa de 
Sábila 

CREU ROJA 
ESPLUGUES – 
SANT JUST 
DESVERN 

Dones 
emprenedores 
fomenten viure 
en un ambient 
lliure de 
violència, al 
districte 8 de la 
ciutadella Andrés 
Ibáñez, Santa 

8 d’abril de 
2016 – 7 d’abril 
de 2018 

Fins el 30 
d’abril de 
2018 

Cruz Roja 
Bolivariana 



Cruz de la Sierra, 
BOLIVIA 

ESCOLA 
ISIDRE MARTÍ 

Dotació 
equipament per 
laboratori elèctric 
a Escola 
d’Enginyeria  
Padre Segundo 
Montes, EL 
SALVADOR 

1 d’octubre de 
2016 – 31 de 
desembre de 
2017 

Fins el 31 
de 
desembr
e de 2017 

Instituto 
Tecnológico 
Padre 
Segundo 
Montes 

FUNDACIÓ 
JOSEP 
COMAPOSADA 
– 
SINDICALISTE
S SOLIDARIS 

Programa de 
formació “Treball 
Decent per a tots 
i totes”, 
MARROC 2016-
2019 (Fase-1 / 
2016/2017) 

1 de maig de 
2016 – 30 
d’abril de 2017 

Fins el 31 
de juliol 
de 2017 

Federació 
Democràtica 
del Treball 
(FDT) 
Unió General 
de 
Treballadors 
de Marroc 
(UGTM) 
Confederació 
Democràtica 
del Treball 
(CD) 

FUNDACIÓN 
JUAN CIUDAD  

Mejora de la 
atención 
sanitaria en el 
Distrito de Sefwi-
Wiawso, 
mediante la 
renovación de la 
instalación 
fotovoltaixa del 
St. John Of God 
Asago, GHANA 

1 de juliol de 
2016 – 30 de 
juny de 2017 

Fins el 30 
de 
setembre 
de 2017 

St. John of 
God Hospital 

FUNDACIÓ 
PAU I 
SOLIDARITAT 

Promoció de la 
capacitat 
d’incidència dels 
treballadors i 
especialment de 
les treballadores 
i la població 
indígena per a la 
consecució d’un 
desenvolupamen
t equitatiu i amb 
justícia social a 
GUATEMALA 

1 d’octubre de 
2016 – 30 de 
setembre de 
2017 

Fins el 31 
de 
desembr
e de 2017 

Instituto de 
Estudios 
Sindicales, 
Indígenas y 
Campesions 
de Guatemala 
(INESICG), 
pertanyent al 
Movimiento 
Sindical, 
Indígena y 
Campesino 
Guatemalteco 
(MSICG) 

FUNDACIÓN Millora de la 1 de gener de 15 de Rural 



VICENTE 
FERRER 

situació 
socioeconòmica 
de 38 famílies 
agricultores 
d’Anantapur, 
ÍNDIA 

2016 – 15 de 
febrer de 2017 

maig de 
2017 

Develpement 
Trust / 
Women 
Developemen
t Trust 
(RDT/WDT) 

INSTITUT 
JOANOT 
MARTORELL 

Sembrando amor 
como el maíz, 
EQUADOR 

1 de gener de 
2016 – 31 de 
desembre de 
2016 

Fins el 31 
de març 
de 2017 

Fundación 
Pueblo Indio 
del Ecuador 

INSTITUT 
JOAQUIM 
BLUME 

Mejorar la 
nutrición escolar 
en comunidades 
Altoandinas en 
Puno, PERÚ 

1 de gener de 
2016 – 31 de 
desembre de 
2016 

Fins el 31 
de març 
de 2017 

Global 
Humanitaria 

PARRÒQUIA 
SANTA 
MAGDALENA 

Salud y 
educación para 
niñas y niños 
indígenas de 0 a 
4 años de San 
Cristobal de las 
Casas, MÈXIC 

1 de gener de 
2016 – 31 de 
desembre de 
2016 

Fins el 31 
de març 
de 2017 

Melel Xojobal 

 
ACORD NÚMERO SEIXANTA.- Proposta d’aprovació de la despesa d’ajuts 
econòmics en concepte de transport per a la gent gran als centres de dia 
corresponent a l’any 2016. 

“El 31 de desembre de 2001 va finalitzar l’acord entre la Creu roja i la Fundació 
Fèlix Llobet en relació a la prestació del servei de transport de les persones 
ateses als centres de dia “El Xiprer” i “Can Vidalet”. Aquesta situació suposava 
que part dels usuaris i usuàries no podrien fer front a la despesa de transport. 
Per aquest motiu es va plantejar la necessitat de que l’Ajuntament assumís part 
de la mateixa. 

En aquest sentit la Comissió de Govern de data 30 de gener de 2002, va 
aprovar la proposta de que la Fundació Fèlix Llobet i l’Ajuntament d’Esplugues 
aportessin a parts iguals l’ajut a atorgar a les persones que no puguin fer front a 
la despesa de transport, segons els barems establerts per l’atorgament d’ajuts 
econòmics.  
 
Amb data 26 d’abril de 2013, la Junta de Govern Local va aprovar un nou 
conveni de col·laboració entre la Fundació Privada Casal d’Avis d’Esplugues i 
l’Ajuntament. Aquest nou conveni recull la prestació del servei de transport 
adaptat per a persones grans que van a centres de dia d’Esplugues en els 
mateixos termes que s’ha estat fent fins aquests moments (l’Ajuntament pot 
subvencionar la meitat del cost del servei de transport adaptat de totes aquelles 
persones que són beneficiàries del servei per anar a qualsevol dels tres centres 
de dia que té la Fundació a la ciutat). 



Els treballadors i treballadores socials d’atenció primària han efectuat la 
valoració de les demandes d’ajut rebudes per part de les persones usuàries de 
Centres de Dia, informant de la quantitat a subvencionar en cada cas en funció 
del resultat de l’aplicació dels criteris i barems del document d’ajuts econòmics 
vigent.  
 
L’import total de la despesa corresponent a l’any 2016 és de 367,75 euros. El 
nombre de persones subvencionades per aquest concepte ha estat de tres en 
total. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Autoritzar i disposar una despesa de 367,75 euros en concepte de 
transport a centres de dia de gent gran, corresponent a l’any 2016, a favor de la 
Fundació Privada Casal dels avis d’Esplugues – Fundació Fèlix Llobet, NIF G-
63049167, amb càrrec a la partida pressupostària núm. 68 33700 48011, 
Serveis complementaris gent gran, i reconèixer la respectiva obligació. 
 
SEGON.- Notificar a les persones beneficiàries el concepte de l’ajut i l’import 
atorgat.” 
 
ACORD NÚMERO SEIXANTA-UN.- Proposta d’aprovació de les Bases 
reguladores dels Premis a la Convivència i Civisme, any 2017.  

“Els Premis al Civisme i la Convivència és una iniciativa que van sorgir a l’any 
2014 en el marc del II Fòrum Educatiu Local i promoguda per el Grup Impulsor 
del PEC (Projecte Educatiu de Ciutat) amb el propòsit de fomentar i promoure 
els valors de la convivència i les actituds i comportaments cívics en el nostre 
municipi.  
 
D’una banda es vol fer un reconeixement públic als ciutadans i ciutadanes i a 
les entitats que fomenten aquests valors i actituds i, per l’altra, perseguir una 
finalitat educadora. En aquest sentit, la seva convocatòria ha de permetre fer 
una àmplia difusió del ventall d’activitats, pràctiques i projectes existents en el 
municipi i actuar com a un element dinamitzador per contribuir a la continuïtat 
d’aquestes iniciatives. En definitiva, es pretén que la seva celebració es 
configuri com un procés que serveixi de model i d’estímul per tota la ciutadania.  
 
Esplugues, una ciutat pel civisme i la convivència és un dels eixos estratègics 
definits en el Projecte Educatiu de Ciutat , en el qual es fixen com a línies 
d’actuació la Sensibilització per la convivència i el civisme i la Implicació de la 
ciutadania: pertinença i participació. 

Aquest Premi és una actuació que, sota la tutela del Grup Impulsor del PEC, té 
com a objectiu educar pel civisme i la convivència per fer de la ciutat un espai 
públic educatiu, d’interacció, cohesionat socialment, comunitari i amb una major 
qualitat de vida. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 



PRIMER.- Aprovar el text de les Bases reguladores dels Premis al Civisme i la 
Convivència, any 2017, còpia íntegra de les quals s’incorporen com annex I a 
aquest acord. 

SEGON.- Aprovar l’autorització d’una despesa de 300 euros, a càrrec de la 
partida 47-32400-48000 del pressupost municipal del 2017, per fer front al 
lliurament del premi previst a les bases. 

TERCER.- Establir que el termini per a la presentació de candidatures estarà 
comprés entre l’1 al 31 de març de 2017. 

QUART.- Donar trasllat de les bases a tots els centres educatius i entitats 
ciutadanes d’Esplugues de Llobregat, així com publicitar les mateixes al Tauler 
Virtual d’Edictes de la Corporació. 

Els anteriors acords es sotmeten a la condició suspensiva de comptar amb la 
consignació pressupostària adequada i suficient, un cop aprovat el pressupost 
municipal per l’any 2017, amb caràcter definitiu.” 

 
ACORD NÚMERO SEIXANTA-DOS.- Proposta d’aprovació d’un conveni de 
col·laboració amb el Consell Comarcal del Baix Llobregat per al 
desenvolupament del Projecte d’Assessoria de mobilitat Internacional per 
a joves, anys 2016 i 2017. 
 
“El Consell Comarcal del Baix Llobregat, mitjançant el Servei Comarcal de 
Joventut, dóna suport a tots els ajuntaments de la comarca en matèria de 
polítiques de joventut. Un dels objectius estratègics d’actuació a la comarca 
consisteix en incrementar les oportunitats d'accés al treball, millorant 
l'ocupabilitat de les persones joves i millorant les condicions laborals.  
 
La persistència de la crisi econòmica i les escasses oportunitats laborals per a 
la població jove estan modificant les necessitats d’informació i assessorament, 
demanant-se més atenció i assessorament en matèria de mobilitat 
internacional. 
 
L’Ajuntament d’Esplugues ofereix aquesta atenció especialitzada des de que es 
va posar en funcionament l’Oficina Jove d’Emancipació, dins el contracte del 
servei d’informació i assessorament per a l’ocupació, mobilitat internacional i la 
formació acadèmica de l’oficina jove d’emancipació d’Esplugues. 
 
L’Ajuntament ha mostrat interès en formar part del projecte mancomunat 
d’assessoria en mobilitat internacional per a joves, donat que és una atenció 
molt especialitza i el perfil professional que ha de prestar-la és molt específic en 
quant a titulació, coneixements d’idiomes i experiència en matèria de mobilitat 
internacional laboral i formativa. 
 
Atès que el Consell Comarcal del Baix Llobregat, com a entitat coordinadora 
del projecte mancomunat es compromet a posar a disposició d’aquest 
ajuntament un/a professional especialitzat/da en orientació i assessorament en 



mobilitat internacional, que serà l’encarregat de realitzar els serveis amb una 
durada de 4 hores cada setmana (3 d’atenció directa a les persones joves i 1 
de treball intern), que son les mateixes hores i condicions horàries que en el 
contracte que l’Ajuntament ve oferint actualment a l’Oficina Jove.  
 
El conveni es concreta en una aportació econòmica de l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat, 6.145,95 euros com a màxim, que es realitzarà en 
cinc pagaments trimestrals al Consell Comarcal del Baix Llobregat. Cadascun 
d’aquest pagaments suposaran una cinquena part del cost final que hagi 
d’assumir l’ajuntament. Aquests pagaments s’hauran d’efectuar a les dates 
indicades a continuació: 
 
· 31 de desembre de 2016 
· 31 de març de 2017 
· 30 de juny de 2017 
· 30 de setembre de 2017 
· 31 de desembre de 2017 
 
Vist l’infome emès per la Directora d’Educació i Ciutadania, on proposa aprovar 
el conveni de col.laboració entre L’Ajuntament d’Esplugues i el Consell 
Comarcal del Baix Llobregat per al desenvolupament del projecte d’assessoria 
de mobilitat internacional per a joves, manifestant que és una oportunitat per 
treballar en xarxa amb la resta de municipis que també s’hi adheriran; 
Castellfedels, Gavà , el Prat de Llobregat, Sant Joan Despí i Sant Vicens dels 
Horts. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar el contingut del conveni de col·laboració amb el Consell 
Comarcal del Baix Llobregat per al desenvolupament del projecte d’assessoria 
de mobilitat internacional per a joves, i procedir a la seva signatura. 
 
SEGON.- Autoritzar i disposar, a favor del Consell Comarcal del Baix Llobregat 
(CIF P-5800011-H), una despesa de 6.145,95 euros, per fer front a les 
obligacions derivades del present conveni, reconeixent pel que fa a l’any 2016 
una obligació de 1.229,19 euros a càrrec de l’esmentada despesa, distribuint la 
mateixa segons el següent: 
 
· Any 2016 (desembre): 1.229,19 euros, a càrrec de la partida 36.92500.46500 
del pressupost municipal en vigor. 
 
· Any 2017 (gener – desembre): 4.916,76 euros, a càrrec de la partida 
36.92500.46500 del pressupost municipal de l’any 2017. 
 
Els anteriors acords es sotmeten a la condició suspensiva de comptar amb la 
consignació pressupostària adequada i suficient, respecte el pressupost de 
l’any 2017.” 
 
 



ACORD NÚMERO SEIXANTA-TRES.- Proposta d’aprovació d’una 
aportació econòmica a favor de l’empresa DUET ESPLUGUES, S.A. en 
concepte de saldo compensatori final per a la modificació del Pla de 
Viabilitat de l’explotació del Complex Esportiu Municipal La Plana, 
corresponent a l’any 2015 i d’aprovació d’una aportació econòmica en 
concepte de bestreta per l’any 2016. 
 
“El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de data 11 de març de 2005, va 
adjudicar a l’agrupació d’empreses formada per “Proinosa Promoción e 
Ingeniería de Obras, S.A.”, “TAU Ingeniería y Construcciones Especiales, S.A.”, 
“Suris SPA, S.L.”, “Grup Segura Lahosa Truño, S.L.” i “Sandrigham, S.L.”, el 
Mòdul A del concurs relatiu al contracte de concessió d’obres públiques per a la 
renovació i construcció de les instal·lacions del Complex Esportiu Municipal La 
Plana (CEM La Plana), del Poliesportiu de Les Moreres, i de la Piscina 
descoberta i altres usos esportius a l’aire lliure de La Baronda, i la seva 
explotació. 
 
En data 18 de maig de 2005, l’esmentat grup d’empreses va constituir la 
Societat conjunta DUET ESPLUGUES S.A., per tal de que formalitzés el 
contracte i fos titular de la concessió d’obres públiques adjudicada. 
 
El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de data 17 de juny de 2005, va 
aprovar l’estudi de viabilitat i el Pla de gestió presentat pel concessionari DUET 
ESPLUGUES S.A. L’estudi de viabilitat i el Pla de gestió aprovats establien, a 
l’apartat “Modalitats d’accés i tarifes”, les formes d’accedir-hi a l’equipament i 
els serveis esportius i els preus a satisfer pels usuaris. 
 
En data 13 de gener de 2006 el Ple de l’Ajuntament va aprovar la modificació 
dels preus públics de l’annex a l’ordenança núm. 12, reguladora dels preus 
públics, corresponent a l’epígraf XII.- Complex Esportiu Municipal La Plana: 
abonaments, programa de natació escolar i cursos d’activitats físiques i 
aquàtiques. 
 
La circumstància que va motivar la modificació dels preus públics aprovats al 
Pla de viabilitat inicial ha estat fonamentalment la voluntat per part de 
l’Ajuntament d’Esplugues d’atendre les peticions ciutadanes de moderar 
l’increment dels preus per compassar aquests al calendari d’execució de les 
diferents fases de les obres de remodelació del Complex Esportiu Municipal La 
Plana. 
 
El Ple de l’ajuntament, en sessió ordinària de data 22 de desembre de 2006, va 
aprovar “els criteris que han de servir per mantenir l’equilibri de la concessió, 
continguts a l’informe dels Serveis tècnics Municipals de data 11 de desembre 
de 2006, en relació a la modificació del Pla de viabilitat de la concessió, criteris 
que quedaran complerts quan s’hagin determinat els costos de consums 
energètics i de neteja suportats per l’Ajuntament a desembre de 2006 i delegar 
les facultats corresponents en la Junta de Govern Local per procedir a 
l’aplicació material d’aquests criteris.” 
 
En data 4 de desembre de 2015, la Junta de Govern Local va acordar aprovar 



una liquidació econòmica a favor de l’empresa DUET ESPLUGUES, S.A., per 
import de 55.000 euros, en concepte de bestreta de saldo compensatori 
provisional per la modificació del Pla de viabilitat de l’explotació del Complex 
Esportiu Municipal la Plana, corresponent al període gener – novembre 2015. 
 
Posteriorment, en data 22 de juliol de 2016, la Junta de Govern Local Local va 
acordar aprovar una liquidació econòmica a favor de l’empresa DUET 
ESPLUGUES, S.A., per import de 65.000 euros, en concepte de bestreta de 
saldo compensatori provisional per la modificació del Pla de viabilitat de 
l’explotació del Complex Esportiu Municipal la Plana, corresponent a l’any 
2015. 
 
Amb això, la quantitat total liquidada en concepte de bestretes de l’any 2015 ha 
estat de 120.000 euros. 
 
En data 14 de juny de 2016, l’empresa DUET ESPLUGUES SA presenta escrit 
sol·licitant regularitzar les quantitats a compensar corresponents a l’any 2015 
per un valor de 184.190,72 euros. Detectats errors en la documentació 
presentada, l’empresa torna a presentar instància en data 3 de novembre de 
2016, demanant la mateixa quantitat. 
 
Una vegada fiscalitzats els documents aportats per la empresa DUET 
ESPLUGUES, S.L., tant amb la instància inicial com donant compliment al 
requeriment d’esmena, es constata que: 
 
a) La diferència entre els ingressos previstos al Pla de viabilitat en concepte de 
preus públics aprovat el dia 17 de juny de 2005 pel Ple de l’ajuntament i 
actualitzacions posteriors, i els ingressos reals provinents dels preus públics 
liquidats pels usuaris/es dels serveis esportius, ofereix un valor anual de 
163.521,49 euros. 
 
b) La despesa anual liquidada per part de l’ajuntament en concepte de 
consums energètics (aigua) ha estat de 927,40 euros. 
 
Per establir la quantitat de saldo compensatori es realitzen les següents 
operacions: 
 
a) Diferència entre ingressos previstos i els realitzats: 163.521,49 € 
b) Despeses en concepte d’energies: 927,40 € 
 

(a – b) =(163.521,49 € - 927,40 €) = 162.594,09 €  

 
En conseqüència, vist l’informe emès pel Director del Servei d’Equipaments i 
Esports, on s’esmenta que del valor del saldo compensatori, 162.594,09 euros 
ja s’han liquidat en concepte de bestreta 2015 un valor de 120.000 euros en 
conseqüència, resta un valor final de compensació de 42.594,09 euros. 
 
Per altra banda, en data 12 de desembre de 2016 l’empresa DUET Esplugues 
S.A. presenta escrit on sol·licita la liquidació de la quantitat corresponent al 



període gener – desembre 2016, en concepte de saldo compensatori 
provisional per la modificació del Pla de viabilitat de l’explotació del Complex 
esportiu municipal La Plana, per un valor de 62.000 euros. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Aprovar la liquidació a l’empresa DUET ESPLUGUES, S.A. en 
concepte de saldo compensatori final per la modificació del Pla de viabilitat de 
l’explotació del Complex Esportiu Municipal La Plana, corresponent al període 
gener – desembre de 2015, per un import de 163.521,49 euros. 
 
SEGON.- Aprovar una liquidació econòmica a favor de l’empresa DUET 
ESPLUGUES, S.A., amb NIF A-63876346, per import de 42.594,09 euros, en 
concepte de saldo compensatori final per la modificació del Pla de viabilitat de 
l’explotació del Complex Esportiu Municipal La Plana, corresponent al període 
gener – desembre 2015, a càrrec de la partida econòmica 36.34100.47900 
(Subvenció piscina la Plana) del pressupost municipal en vigor, vista la 
despesa anual corresponent a l’any 2015 liquidada per part de l’ajuntament en 
concepte de consums energètics (aigua) i les bestretes efectuades per 
l’Ajuntament durant l’any 2015 en concepte de saldo compensatori provisional. 
 
Això implica l’autorització i disposició de la corresponent despesa, així com 
reconeixement de l’obligació. 

TERCER.- Aprovar una liquidació econòmica a favor de l’empresa DUET 
ESPLUGUES, S.A., amb NIF A-63876346, per import de 62.000 euros, en 
concepte de bestreta de saldo compensatori provisional per la modificació del 
Pla de viabilitat de l’explotació del CEM La Plana, corresponent al període 
gener – desembre 2016, a càrrec de la partida econòmica 36 34100 47900 del 
pressupost municipal en vigor, ordenant el pagament de la referida quantitat. 
 
Això implica l’autorització i disposició de la corresponent despesa, així com 
reconeixement de l’obligació.” 

ACORD NÚMERO SEIXANTA-QUATRE.- Proposta d’aprovació d’una 
aportació complementària a favor de l’entitat FUNDACIÓ PRIVADA CASAL 
DELS AVIS D’ESPLUGUES per a la prestació del servei de menjador 
social segons conveni de col·laboració, any 2016. 

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

ACORD NÚMERO SEIXANTA-CINC.- Proposta de declaració de la no 
admissió a tràmit de diferents sol·licituds de subvenció, any 2016. 

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



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

En aquest sentit, mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 6 de 
maig de 2016 es va 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. Així mateix, es va convocar 
el concurs per a l’atorgament de dites subvencions, 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. 

Posteriorment, mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 7 
d’octubre de 2016, es va convocar nou concurs per a l’atorgament de 
subvencions per activitats vinculades a Esports i Educació. El termini de 
presentació de sol·licituds es va fixar des de la data de publicació fins el 4 de 
novembre de 2016. 

Ateses les següents entitats i persones, que han presentat sol·licituds de 
subvenció per l’any 2016, fora del dels terminis establerts per ambdues 
convocatòries: 

Sol·licitant Àmbit Activitat 
Data 
sol·licitud 

COLLA DE 
GEGANTERS 
D’ESPLUGUES 

CULTURA Cavalcada de Reis 27/11/2015 

AVV FINESTRELLES CULTURA Calçotada 2016 05/07/2016 
ESCOLA PRAT DE LA 
RIBA EDUCACIÓ Colònies escolars 12/07/2016 

ESCOLA LOLA 
ANGLADA EDUCACIÓ Transport colònies 

escolars 13/07/2016 

JOAN VERDAGUER 
ANDRÉS CULTURA 

Publicació llibre de 
poesia “Despertant 
Sentiments” 

13/12/2016 

 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- No admetre a tràmit les 5 sol·licituds de subvenció esmentades a la 
part expositiva del present acord, atès que aquestes han estat presentades fora 
dels terminis establerts per les convocatòries de concurs de subvencions 
aprovades per l’any 2016. 



SEGON.- Comunicar la present resolució a les entitats i persona afectades.” 
 
ACORD NÚMERO SEIXANTA-SIS.- Proposta d’aprovació d’una subvenció 
a favor de l’entitat ASSOCIACIÓ L’AVENÇ CENTRE CULTURAL I 
RECREATIU en execució del conveni en vigor, any 2016.  

“Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 3 d’abril de 2009 es va 
aprovar la formalització d’un conveni de col·laboració amb l’ASSOCIACIÓ 
L’AVENÇ, CENTRE CULTURAL, pel període 2009-2012, conveni en virtut del 
qual s’atorguen a l’entitat una sèrie de subvencions per les activitats i quanties 
en ell expressats. 

El Ple municipal, en sessió ordinària de data 23 de desembre de 2009, va 
acordar, entre d’altres punts, l’ampliació de la vigència del conveni amb l’entitat 
L’Avenç Centre Cultural fins el 31 de desembre de l’any 2025 i el compromís de 
garantir una aportació municipal mínima anual de 40.000 euros. 
 
El 22 de desembre de 2010, en sessió ordinària, el Ple municipal va aprovar 
modificar el contingut de l’annex de dit conveni, passant a garantir una 
subvenció anual mínima per part de l’Ajuntament de 70.000 euros, pel conjunt 
d’activitats expressades en el conveni. 

El Ple municipal, en sessió ordinària de data 26 de juliol de 2012, va aprovar 
una subvenció complementària a l’anual, a favor de l’entitat, de 30.000 euros, 
modificant puntualment el contingut de l’annex al conveni de col·laboració en el 
sentit que la subvenció anual a satisfer a l’entitat els anys 2013, 2014 i 2015 
seria de 60.000 euros, com a conseqüència que per l’any 2012 s’aprovava a 
més a més una subvenció complementaria de 60.000 euros. 

En data 8 d’abril de 2016 l’entitat va sol·licitar la subvenció corresponent a l’any 
2016, acompanyada del programa d’activitats. 

Vist que les diferents partides vinculades al present conveni no arribaven a la 
suma mínima de 70.000 euros (es va calcular el pressupost d’enguany sobre 
60.000 euros i no sobre 70.000 euros) i considerant que resultava menys 
perjudicial per l’entitat cobrar la part de subvenció proporcional de Cultura i 
Acció Social en relació a aquests 60.000 euros, i que la diferència proporcional 
fins arribar als 70.000 euros es produiria en el moment d’existència de crèdit 
adequat a les corresponents partides, mitjançant acord de la Junta de Govern 
Local de data 1 de juliol de 2016 es va acordar atorgar a l’entitat una subvenció 
per import 53.682,00 euros (51.682 euros corresponents a activitats de Cultura 
i 2.000 euros corresponents a activitats d’Acció Social). 

Per altra banda, mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 22 de 
juliol de 2016 es va acordar atorgar a l’entitat una subvenció per import 7.220 
euros, corresponents a activitats esportives. 

Vist que l’any 2016 la subvenció mínima segons conveni ha de ser de 70.000 
euros, i que en l’actualitat existeix crèdit pressupostari suficient per a poder 
complir amb aquesta obligació. 



Vist l’informe emès per la Directora de Cultura. 

Vista la regulació de l’ordenança general reguladora de la concessió de 
subvencions i les Bases d’Execució del pressupost en vigor. 

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

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER .- Aprovar i disposar una despesa corresponent a la subvenció dins 
l’àmbit de Cultura, any 2016, en execució del conveni de col·laboració amb 
l’entitat ASSOCIACIÓ L’AVENÇ CENTRE CULTURAL I RECREATIU (CIF: 
V58629080), per un import total de 9.098 euros amb càrrec a la partida del 
pressupost municipal en vigor 33.33400.48005., reconeixent la corresponent 
obligació. 
 
SEGON.- 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 SEIXANTA-SET.- Proposta d’aprovació d’un conveni de 
col·laboració, amb caràcter anual, entre l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat i l’entitat ASSOCIACIÓ PASTORETS D’ESPLUGUES, any 2016.  

“La Junta de Govern Local va acordar en sessió del 6 de maig de 2016 
l’aprovació de les Bases específiques reguladores de l’atorgament de 
Subvencions de l’àmbit d’Acció Social i Ciutadania de l’Ajuntament d’Esplugues 
per a l’any 2016. 

Dins l’Àmbit de Cultura, la següent entitat ha demanat, en la data que 
s’especifica a continuació, formalització d’un conveni de col·laboració per l’any 
2016: 

Data  
Sol·licitud NIF Entitat  

05/12/2016 G65510349 ASSOCIACIÓ PASTORETS 
D'ESPLUGUES 

 
Vist l’informe emès per la Directora del Servei de Cultura, informant 
favorablement l’atorgament de subvencions en el marc de dit conveni, per les 
activitats i quanties en ell expressat. 

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

Vista la regulació de l’Ordenança general reguladora de la concessió de 
subvencions i les Bases d’Execució del pressupost en vigor. 



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

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Resoldre individualment la sol·licitud de formalització de conveni 
presentada, estimant la mateixa i, en conseqüència, aprovar el text del conveni 
de col·laboració a formalitzar amb l’entitat ASSOCIACIÓ PASTORETS 
D'ESPLUGUES, per un període de vigència, any 2016, pel desenvolupament 
de l’activitats “Representació de 9 funcions de l’obra Els Pastorets 
d’Esplugues”. 
 
SEGON.- Aprovar i disposar la següent despesa, amb càrrec a la partida que 
tot seguit s’indica del pressupost municipal en vigor, a favor de l’entitat i pel 
desenvolupament de les activitats que s’esmenten en el respectiu conveni, 
reconeixent així mateix la corresponent obligació: 

Entitat NIF Activitat Subvenció 
atorgada PARTIDA 

ASSOCIACIÓ 
PASTORETS 
D'ESPLUGUES 

G65510349 

Representació 
de 9 funcions 
de l’obra Els 
Pastorets 
d’Esplugues 

1.846,00 € 33.33400.48031 

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

ACORD NÚMERO SEIXANTA-VUIT.- Proposta d’aprovació d’un conveni de 
col·laboració, amb caràcter anual, entre l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat i l’entitat ASSOCIACIÓ PER LA MEMÒRIA HISTÒRICA DEL BAIX 
LLOBREGAT, any 2016. 

“La Junta de Govern Local va acordar en sessió del 6 de maig de 2016 
l’aprovació de les Bases específiques reguladores de l’atorgament de 
Subvencions de l’àmbit d’Acció Social i Ciutadania de l’Ajuntament d’Esplugues 
per a l’any 2016. 

Dins l’Àmbit de Cultura, la següent entitat ha demanat, en la data que 
s’especifica a continuació, formalització d’un conveni de col·laboració per l’any 
2016: 

Data  
Sol·licitud NIF Entitat  

02/12/2016 G63875389 
ASSOCIACIÓ PER LA MEMÒRIA 
HISTÒRICA I DEMOCRÀTICA DEL BAIX 
LLOBREGAT 



 
Vist l’informe emès per la directora del Servei de Cultura, informant 
favorablement l’atorgament de subvencions en el marc de dit conveni, per les 
activitats i quanties en ell expressat. 
 
Vist l’informe emès per la Unitat Jurídic - Administrativa de l’Àmbit d’Acció 
Social i Ciutadania i la Intervenció Municipal. 
 
Vista la regulació de l’Ordenança general reguladora de la concessió de 
subvencions i les Bases d’Execució del pressupost en vigor. 
 
En virtut de la delegació conferida a la Junta de Govern local, al punt g. del 
Decret d’alcaldia núm. 1.466, de 18 de juny de 2015, per a la concessió de 
subvencions amb càrrec a crèdit pressupostari disponible a tal efecte. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
PRIMER.- Resoldre individualment la sol·licitud de formalització de conveni 
presentada, estimant la mateixa i, en conseqüència, aprovar el text del conveni 
de col·laboració a formalitzar amb l’entitat ASSOCIACIÓ PER LA MEMÒRIA 
HISTÒRICA I DEMOCRÀTICA DEL BAIX LLOBREGAT, per un període de 
vigència, any 2016, pel desenvolupament de l’activitat “Edició anual i 
programació d’actes de promoció i divulgació de la revista “Memòria 
antifranquista del Baix Llobregat” 
 
SEGON.- Aprovar i disposar la següent despesa, amb càrrec a la partida que 
tot seguit s’indica del pressupost municipal en vigor, any 2016, a favor de 
l’entitat ASSOCIACIÓ PER LA MEMÒRIA HISTÒRICA I DEMOCRÀTICA DEL 
BAIX LLOBREGAT (NIF G63875389) i pel desenvolupament del programa 
d’activitats que s’esmenta en el respectiu conveni, reconeixent així mateix la 
corresponent obligació: 
 
ENTITAT : ASSOCIACIÓ PER LA MEMÒRIA HISTÒRICA I DEMOCRÀTICA 
DEL BAIX LLOBREGAT 
Programa Despesa Partida 
Edició anual i programació d’actes de 
promoció i divulgació de la revista “Memòria 
antifranquista del Baix Llobregat”  

500,00 € 33.33400.48036 

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

ACORD NÚMERO SEIXANTA-NOU.- Proposta d’aprovació d’un conveni de 
col·laboració, amb caràcter anual, entre l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat i l’entitat FUNDACIÓ UTOPIA JOAN N. GARCÍA-NIETO, ESTUDIS 
SOCIALS DEL BAIX LLOBREGAT, any 2016.  



“La Junta de Govern Local va acordar en sessió del 6 de maig de 2016 
l’aprovació de les Bases específiques reguladores de l’atorgament de 
Subvencions de l’àmbit d’Acció Social i Ciutadania de l’Ajuntament d’Esplugues 
per a l’any 2016. 

Dins l’Àmbit de Cultura, la següent entitat ha demanat, en la data que 
s’especifica a continuació, formalització d’un conveni de col·laboració per l’any 
2016: 

Data  
Sol·licitud NIF Entitat  

30/09/2016 G59382606 
FUNDACIÓ UTOPIA JOAN N. GARCÍA-
NIETO, ESTUDIS SOCIALS DEL BAIX 
LLOBREGAT 

 
Vist l’informe emès per la directora del Servei de Cultura, informant 
favorablement l’atorgament de subvencions en el marc de dit conveni, per les 
activitats i quanties en ell expressat. 
 
Vist l’informe emès per la Unitat Jurídic - Administrativa de l’Àmbit d’Acció 
Social i Ciutadania i la Intervenció Municipal. 
 
Vista la regulació de l’Ordenança general reguladora de la concessió de 
subvencions i les Bases d’Execució del pressupost en vigor. 
 
En virtut de la delegació conferida a la Junta de Govern local, al punt g. del 
Decret d’alcaldia núm. 1.466, de 18 de juny de 2015, per a la concessió de 
subvencions amb càrrec a crèdit pressupostari disponible a tal efecte. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
PRIMER.- Resoldre individualment la sol·licitud de formalització de conveni 
presentada, estimant la mateixa i, en conseqüència, aprovar el text del conveni 
de col·laboració a formalitzar amb l’entitat FUNDACIÓ UTOPIA JOAN N. 
GARCÍA-NIETO, ESTUDIS SOCIALS DEL BAIX LLOBREGAT, per un període 
de vigència, any 2016, pel desenvolupament de l’activitat “La diversitat cultural i 
els moviments socials al Baix Llobregat”. 
 
SEGON.- Aprovar i atorgar la següent despesa, amb càrrec a la partida que tot 
seguit s’indica del pressupost municipal en vigor, any 2016, a favor de l’entitat 
FUNDACIÓ UTOPIA JOAN N. GARCÍA-NIETO, ESTUDIS SOCIALS DEL BAIX 
LLOBREGAT (NIF G59382606) i pel desenvolupament del programa 
d’activitats que s’esmenta en el respectiu conveni, reconeixent així mateix la 
corresponent obligació: 
 
ENTITAT : FUNDACIÓ UTOPIA 
Programa Despesa Partida 

La diversitat cultural i els moviments socials al 
Baix Llobregat  2.015,00 € 

33.33400.48035 
(Conveni 
Utopia-Joan N 



Garcia Nieto) 
 
TERCER.- Establir que s'entendrà acceptada la corresponent subvenció per 
part de l’entitat beneficiària si en el termini de 15 dies hàbils, comptat a partir de 
la recepció de la notificació dels presents acords, no ha manifestat 
expressament la renúncia.” 
 
ACORD NÚMERO SETANTA.- Proposta d'aprovació d'una subvenció a 
favor de l'entitat PROGAT ESPLUGUES per al desenvolupament de 
l'activitat “Manteniment de la gatera municipal d'Esplugues”, any 2016. 
 
“En data 6 de maig de 2016, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat va procedir a l’aprovació de les Bases Reguladores 
de l’atorgament de subvencions a entitats durant l’exercici pressupostari de 
2016. 
 
En data 1 de desembre de 2016, l’entitat PROGAT ha presentat instància per 
sol·licitar l’atorgament d’una subvenció per a la realització de l’activitat l’activitat 
“Manteniment de la gatera Municipal d'Esplugues”. 
 
Vist l’informe emès per la Tècnica de Salut Pública, per el qual es justifica la 
conveniència de resoldre favorablement la sol·licitud presentada per l’entitat per 
els motius següents: 
 
· “Augment del número de gats a la gatera degut a les noves incorporacions de 
gats urbans esterilitzats procedents d’altres colònies d’Esplugues, això ha 
provocat un increment de pinso sec i sorra per atendre les gats diàriament.”  

· “També s’han hagut de comprar més pinso i sorra, del que estava previst, 
degut a les pluges que van malmetre l’estat d’aquest.”  

· “Hi ha hagut més gats que s’han posat malalts i ha provocat que hi hagi un 
augment de les despeses de tractament del veterinari.”  

· “Els fets abans esmentats han provocat també haver de comprar més menjar 
especial (menjar tou) per atendre els animals malalts.”  

· “També s’ha vist incrementat la despesa per la neteja i manteniment de la 
gatera municipal.”  

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

Vista la regulació de l’ordenança general reguladora de la concessió de 
subvencions i les Bases d’Execució del pressupost en vigor. 

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



La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Resoldre individualment la sol·licitud de subvenció amb carácter 
extraordinari presentada per l’entitat PROGAT, amb NIF G66155763, i atorgar 
una subvenció de 3.375,00 euros, atesa la motivació argumentada pels serveis 
tècnics, pel desenvolupament de l’esmentada activitat. 

SEGON.- Autoritzar i disposar una despesa de 3.375,00 euros, amb càrrec a la 
partida 68.31100.48000 (SUPORT ENTITATS SALUT) del pressupost en vigor, 
a favor de l’entitat PROGAT, amb NIF G66155763, pel desenvolupament de 
l’activitat “Manteniment de la gatera Municipal d'Esplugues”, any 2016., 
aprovant així mateix el reconeixement de la respectiva obligació. 
 
TERCER.- Establir que s'entendrà acceptada la corresponent subvenció per 
part de l’entitat beneficiària si en el termini de 15 dies hàbils, comptat a partir de 
la recepció de la notificació dels presents acords, no ha manifestat 
expressament la renúncia.” 

ACORD NÚMERO SETANTA-UN.- Proposta d’aprovació dels comptes 
justificatius presentats per l’entitat ASSOCIACIÓ DE VEÏNS CAN CLOTA-
CAN CERVERA, en concepte de justificació de la subvenció atorgada per 
al desenvolupament de l’activitat “Torneig de Petanca”, 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 A.A.V.V. CAN CLOTA el 
següent ajut econòmic pel desenvolupament de la següent activitat i en la data 
que així mateix s’indica: 

Data aprovació Activitat Import 
03/07/2015 Torneig de petanca 2015 400,00 euros 

Vist que en data 15 de novembre de 2016, l’entitat A.A.V.V. CAN CLOTA 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 el Director del Servei d’Esports i 
Equipaments. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 



Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat A.A.V.V. CAN 
CLOTA, amb CIF G58804287, 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 ANY 2015 SUBVENCIÓ 
ATORGADA 

IMPORT 
JUSTIFICAT 

Torneig de petanca 2015 400,00 euros 586,92 euros 

 
ACORD NÚMERO SETANTA-DOS.- Proposta d’aprovació dels comptes 
justificatius presentats per l’entitat ASSOCIACIÓ ÈXIT MÈDIA, en 
concepte de justificació de la subvenció atorgada per al desenvolupament 
de l’activitat “Esplugues City: A l’Oest de Barcelona – documental de Pere 
Mazo Font”, any 2015. 

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

ACORD NÚMERO SETANTA-TRES.- Proposta d’aprovació dels comptes 
justificatius presentats per l’entitat CLUB GIMNÀSTICA ESPLUGUES LES 
MORERES, 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, en data 28 de juliol de 2015, va atorgar a l’entitat 
CLUB GIMNÀSTICA ESPLUGUES LES MORERES els següents ajuts 
econòmic pel desenvolupament de les activitats que tot seguit s’indiquen: 

Programa i nom activitat import 
Programes de promoció de l’esport de formació : 
Competicions esportives . Promocions de la gimnàstica a 
Catalunya 

900,00 € 

Entrenaments i competicions esportives  
Entrenaments i trobades  4.000,00 € 
Competicions esportives de nivell a Catalunya  1.000,00 € 
Total 5.000,00 € 
Esdeveniments i actes esportius  
Campionat d’ Espanya de clubs 900,00 € 



Gimnàstica artística amb la Ciutat d’ Esplugues i les seves 
entitats 

1.000,00 € 

Campionat d ’Espanya de base. Nivell 1-4 900,00 € 
Campionat d’ Espanya absolut. Nivell 5-10 900,00 € 
Trofeus internacionals 450,00 € 
Total 4.150,00 € 
Total programes  10.050,00 € 

Vist que en data 28 de juliol de 2016, l’entitat CLUB GIMNÀSTICA 
ESPLUGUES LES MORERES 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 el Director del Servei 
d’Esports i Equipaments. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat CLUB GIMNÀSTICA 
ESPLUGUES LES MORERES (CIF G-58761289) 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: 

PROGRAMA I NOM 
ACTIVITAT 

SUBVENCIÓ 
ATORGADA 

IMPORT 
JUSTIFICAT 

Programació anual 10.050,00 euros 13.062,28 euros 

 
ACORD NÚMERO SETANTA-QUATRE.- Proposta d’aprovació d’un 
conveni de col·laboració, amb caràcter plurianual, entre l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat i l’entitat CLUB GIMNÀSTICA ESPLUGUES LES 
MORERES, anys 2016-2019. 

“La Junta de Govern Local va acordar en sessió del 6 de maig de 2016 
l’aprovació de les Bases específiques reguladores de l’atorgament de 
Subvencions de l’àmbit d’Acció Social i Ciutadania de l’Ajuntament d’Esplugues 
per a l’any 2016. 

Dins l’Àmbit d’Esports, la següent entitat ha demanat, en la data que 
s’especifica a continuació, formalització d’un conveni de col·laboració pel 
període 2016-2019 : 

Data  
Sol·licitud NIF Entitat  

27/06/2016 G 58761289 CLUB GIMNÀSTICA ESPLUGUES “LES 
MORERES” 

 
Vist l’informe emès pel Director del Servei d’Esports, informant favorablement 



l’atorgament de subvencions en el marc de dit conveni, per les activitats i 
quanties en ell expressat. 

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

Vista la regulació de l’Ordenança general reguladora de la concessió de 
subvencions i les Bases d’Execució del pressupost en vigor. 

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

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Resoldre individualment la sol·licitud de formalització de conveni 
presentada, estimant la mateixa i, en conseqüència, aprovar el text del conveni 
de col·laboració a formalitzar amb l’entitat CLUB GIMNÀSTICA ESPLUGUES 
“LES MORERES” (G 58761289), per un període de vigència anys 2016-2019, 
pel desenvolupament de les activitats en ell recollides. 

SEGON.- Aprovar i disposar la següent despesa, amb càrrec a la partida que 
tot seguit s’indica del pressupost municipal en vigor, any 2016, a favor de 
l’entitat CLUB GIMNÀSTICA ESPLUGUES “LES MORERES” (G 58761289) i 
pel desenvolupament de les activitats que s’esmenten en el respectiu conveni, 
reconeixent així mateix la corresponent obligació: 

 

PROGRAMES/ ACTUACIONS 
Aportació 
econòmica Partida 

a. Programes de foment de l’esport en 
edat escolar 

300,00 

36. 
34100.48011 

a.1. Competicions esportives. Promoció de 
la gimnàstica com a formació. 
b. Programes de promoció de l’esport 
federat: 

6.900,00 

b.1. Competicions autonòmiques i nacionals 
de gimnàstica. 
b.2. Gimnàstica de trampolí 500,00 
b.3. Competicions internacionals. Grups de 
via Olímpica 

1.500,00 

c. Esdeveniments i actes esportius: 
 

a) Trofeu “Ciutat d’Esplugues” de 
Gimnàstica art. Femenina 

1.000,00 

b) Jornada del Campionat Comarcal de 
Gimnàstica art. Femenina 300,00 

TOTAL 10.500,00 € 
 



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

QUART.- Condicionar el pagament de la subvenció a la prèvia aportació per 
part de l'entitat dels certificats negatius de penals pertinents del registre de 
delinqüents sexuals, de conformitat amb la previsió continguda a l'article 13 de 
la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció Jurídica del Menor. 
 
Anualment caldrà aportar aquests certificats, així com cada cop que s'incorpori 
personal nou a l'entitat.” 

ACORD NÚMERO SETANTA-CINC.- Proposta d’aprovació dels comptes 
justificatius presentats per l’entitat CLUB HANDBOL 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, en data 23 de desembre de 2015, va atorgar a 
l’entitat CLUB HÀNDBOL ESPLUGUES el següent ajut econòmic pel 
desenvolupament de les següents activitats: 

Programes/ actuacions import 
A) Programes de promoció de l’esport de formació : 

1. Competicions esportives. Promocions de handbol a 
Catalunya 

9.500,00 € 

2. Escola d’handbol als col·legis d’Esplugues 1.500,00 € 
Total 11.000,00 € 

B) Entrenaments i competicions esportives 
1. Competicions sènior d’handbol FCH/FEB  4.500,00 € 
Total 4.500,00 € 

C) Esdeveniments i actes esportius 
1. XXIX è Torneig Ciutat d’Esplugues juvenil 3.500,00 € 
2. Trobada d’escoles d’handbol de Catalunya 1.000,00 € 
Total 4.500,00 € 
Total programes  20.000,00 € 
 
Vist que en data 30 de setembre de 2016, l’entitat CLUB HÀNDBOL 
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 el Director del Servei 
d’Esports i Equipaments. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat CLUB 
HÀNDBOL ESPLUGUES, amb CIF G58734989, en relació a la subvenció 
atorgada per aquest Ajuntament pel desenvolupament de les activitats que a 
continuació s’esmenten, d’acord amb el següent quadre: 

Programes/ actuacions SUBVENCIÓ 
ATORGADA 

IMPORT 
JUSTIFICAT 

A) Programes de promoció de l’esport de formació : 
1. Competicions esportives . Promocions 
de handbol a Catalunya 9.500,00 € 11.463,85 € 

2. Escola d’handbol als col·legis 
d’Esplugues 1.500,00 € 1.855,96 € 

B) Entrenaments i competicions esportives 
1. Competicions sènior d’handbol 
FCH/FEB 4.500,00 € 8.120,00 € 

C) Esdeveniments i actes esportius 
1.XXIXè Torneig Ciutat d’Esplugues juvenil 3.500,00 € 4.375,12 € 
2. Trobada d’escoles d’handbol de 
Catalunya 1.000,00 € 1.376,57 € 

 

TOTAL 20.000, 00 € 27.191,15 € 
 

ACORD NÚMERO SETANTA-SIS.- Proposta d’aprovació d’un conveni de 
col·laboració, amb caràcter anual, entre l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat i l’entitat CLUB HANDBOL ESPLUGUES, anys 2016-2019. 

“La Junta de Govern Local va acordar en sessió del 6 de maig de 2016 
l’aprovació de les Bases específiques reguladores de l’atorgament de 
Subvencions de l’àmbit d’Acció Social i Ciutadania de l’Ajuntament d’Esplugues 
per a l’any 2016. 

Dins l’Àmbit d’Esports, la següent entitat ha demanat, en la data que 
s’especifica a continuació, formalització d’un conveni de col·laboració pel 
període 2016-2019: 

Data  
Sol·licitud NIF Entitat  

18/02/2016 NIF G-
58734989 CLUB HÀNDBOL ESPLUGUES 

 
Vist l’informe emès pel Director del Servei d’Esports, informant favorablement 



l’atorgament de subvencions en el marc de dit conveni, per les activitats i 
quanties en ell expressat. 

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

Vista la regulació de l’Ordenança general reguladora de la concessió de 
subvencions i les Bases d’Execució del pressupost en vigor. 
 
En virtut de la delegació conferida a la Junta de Govern local, al punt g. del 
Decret d’alcaldia núm. 1.466, de 18 de juny de 2015, per a la concessió de 
subvencions amb càrrec a crèdit pressupostari disponible a tal efecte. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Resoldre individualment la sol·licitud de formalització de conveni 
presentada, estimant la mateixa i, en conseqüència, aprovar el text del conveni 
de col·laboració a formalitzar amb l’entitat CLUB HÀNDBOL ESPLUGUES (NIF 
G-58734989), per un període de vigència anys 2016-2019, pel 
desenvolupament de les activitats en ell recollides. 

SEGON.- Aprovar i disposar la següent despesa, amb càrrec a la partida que 
tot seguit s’indica del pressupost municipal en vigor, any 2016, a favor de 
l’entitat CLUB HÀNDBOL ESPLUGUES (NIF G-58734989) i pel 
desenvolupament de les activitats que s’esmenten en el respectiu conveni, 
reconeixent així mateix la corresponent obligació: 

PROGRAMES / ACTUACIONS 2016 Aportació 
econòmica 
(€) 

Partida 
Pressupostària 

a. Programes de foment de l’esport en 
edat escolar 

 

36.34100.48006 

Escoles d’handbol i base. AMPES 1.700,00 
b. Programes de promoció de l’esport 
federat: 

 

Entrenaments i competicions federades. 
Promoció de l’handbol. 

13.000,00 

c. Esdeveniments i actes esportius: 
 

Torneig “Ciutat d’Esplugues” d’handbol 
Trobada d’Escoles d’handbol de Catalunya 

4.000,00 
1.300,00 

TOTAL 20.000,00 
 

 

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

 



ACORD NÚMERO SETANTA-SET.- Proposta d’aprovació dels comptes 
justificatius presentats per l’entitat CLUB NATACIÓ 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, en data 9 d’octubre de 2015, va atorgar a l’entitat 
CLUB NATACIÓ ESPLUGUES el següent ajut econòmic pel desenvolupament 
de les següents activitats: 

Programa i nom activitat quantitat 
atorgada 

DATA 
pagament 

Programes de promoció de l’esport de 
formació.  

 
500,00 € 

22/11/2015 

Esdeveniments i actes esportius:  
XXVII Trofeu “Ciutat d’Esplugues” de 
natació. 
Trofeu de natació escolar “Festa Major”  

1.500,00 €  

Entrenaments i competicions esportives. 
Temporada 2015-Escola de natació i 
natació  
Sincronitzada. 

4.500,00 € 

Total 6.500,00 € 
 
 
Vist que en data 3 de novembre de 2016, l’entitat CLUB NATACIÓ 
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 el Director del Servei 
d’Esports i Equipaments. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat CLUB 
NATACIÓ ESPLUGUES, amb CIF G58436494, en relació a la subvenció 
atorgada per aquest Ajuntament pel desenvolupament de les activitats que a 
continuació s’esmenten, d’acord amb el següent quadre: 

 



ACTIVITAT/S SUBVENCIÓ 
ATORGADA 

IMPORT 
JUSTIFICAT 

Programes de promoció de l’esport de 
formació.  

6.500,00 € 12.949,25 € 

Esdeveniments i actes esportius:  
XXVII Trofeu “Ciutat d’Esplugues” de 
natació. 
Trofeu de natació escolar “Festa Major”.  
Entrenaments i competicions esportives. 
Temporada 2015-Escola de natació i 
natació  
Sincronitzada. 
 

ACORD NÚMERO SETANTA-VUIT.- Proposta d’aprovació d’un conveni de 
col·laboració, amb caràcter plurianual, entre l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat i l’entitat CLUB NATACIÓ ESPLUGUES, anys 2016-2019. 

“La Junta de Govern Local va acordar en sessió del 6 de maig de 2016 
l’aprovació de les Bases específiques reguladores de l’atorgament de 
Subvencions de l’àmbit d’Acció Social i Ciutadania de l’Ajuntament d’Esplugues 
per a l’any 2016. 

Dins l’Àmbit d’Esports, la següent entitat ha demanat, en la data que 
s’especifica a continuació, formalització d’un conveni de col·laboració pel 
període 2016-2019: 

Data  
Sol·licitud NIF Entitat  

31/10/2016 NIF G-
58436494 CLUB NATACIÓ ESPLUGUES 

 
Vist l’informe emès pel Director del Servei d’Esports, informant favorablement 
l’atorgament de subvencions en el marc de dit conveni, per les activitats i 
quanties en ell expressat. 

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

Vista la regulació de l’Ordenança general reguladora de la concessió de 
subvencions i les Bases d’Execució del pressupost en vigor. 

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

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Resoldre individualment la sol·licitud de formalització de conveni 
presentada, estimant la mateixa i, en conseqüència, aprovar el text del conveni 



de col·laboració a formalitzar amb l’entitat CLUB NATACIÓ ESPLUGUES (NIF 
G-58436494), per un període de vigència anys 2016-2019, pel 
desenvolupament de les activitats en ell recollides. 

SEGON.- Aprovar i disposar la següent despesa, amb càrrec a la partida que 
tot seguit s’indica del pressupost municipal en vigor, any 2016, a favor de 
l’entitat CLUB NATACIÓ ESPLUGUES (NIF G-58436494) i pel 
desenvolupament de les activitats que s’esmenten en el respectiu conveni, 
reconeixent així mateix la corresponent obligació: 

PROGRAMES / ACTUACIONS 2016 Aportació 
econòmica 
(€) 

Partida 
Pressupostària 

a. Programes de foment de l’esport en edat 
escolar 

500,00 36.34100.48013 

a) Escola de natació i natació sincronitzada 
escolar 
b. Programes de promoció de l’esport 
federat: 

 

a) Formació i competició federada 4.000,00 
c. Esdeveniments i actes esportius: 
a) Torneig “Ciutat d’Esplugues” de natació 
b) Trofeu de natació “Festa Major” d’Esplugues 
c) Trofeu de natació escolar 

1.000,00 
750,00 
250,00 

TOTAL 6.500,00 
 
TERCER.- Establir que s'entendrà acceptada la corresponent subvenció per 
part de l’entitat beneficiària si en el termini de 15 dies hàbils, comptat a partir de 
la recepció de la notificació dels presents acords, no ha manifestat 
expressament la renúncia.” 

ACORD NÚMERO SETANTA-NOU.- Proposta d’aprovació dels comptes 
justificatius presentats per l’entitat GRUP DE PERCUSSIÓ ATABALATS en 
concepte de liquidació econòmica de la subvenció atorgada per al 
desenvolupament de la seva Programació anual, any 2015. 

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



Data aprovació Activitat Import 
03/07/2015 Programació Anual 2015 4.494,00 euros 
 
Vist que en data 23 de març de 2016, l’entitat GRUP DE PERCUSSIÓ 
ATABALATS 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 GRUP DE 
PERCUSSIÓ ATABALATS (NIF G62911094) 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 2015 4.494,00 euros 5.399,58 euros 
 
 
ACORD NÚMERO VUITANTA.- Proposta d'aprovació d'una subvenció a 
favor de l'entitat GRUP DE PERCUSSIÓ ATABALATS en execució del 
conveni en vigor, any 2016. 

“La Junta de Govern Local va acordar en sessió del 21 de juny del 2013 
l’aprovació del conveni de col·laboració amb l’entitat Grup de Percussió 
Atabalats, amb una vigència prevista pel període 2013-2016. 

En data 23 de març 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 de l’ordenança general reguladora de la concessió de 
subvencions i les Bases d’Execució del pressupost en vigor. 
 
En virtut de la delegació conferida a la Junta de Govern local, al punt g. del 
Decret d’alcaldia núm. 1.466, de 18 de juny de 2015, per a la concessió de 
subvencions amb càrrec a crèdit pressupostari disponible a tal efecte. 



La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Aprovar la despesa corresponent a la subvenció anual, any 2016, en 
execució del conveni de col·laboració amb l’entitat GRUP DE PERCUSSIÓ 
ATABALATS (CIF G62911094), per un import de 4.494,00 euros, amb càrrec a 
la partida del pressupost municipal en vigor 33.33400.48027 (Conveni amb 
Grup Percussió Atabalats). 

SEGON.- Ratificar la vigència del conveni del col·laboració amb l’entitat GRUP 
DE PERCUSSIÓ ATABALATS (CIF G62911094) per a l’any 2016 i atorgar a 
aquesta entitat la subvenció corresponent per import 4.494,00 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 VUITANTA-UN.- Proposta de resolució de sol·licituds 
d’ajuts econòmics, dins l’àmbit d’Acció Social, curs 2016-2017, en 
concepte de beques de transport de natació 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 2016-2017” en 
sessió ordinària duta a terme en data 13 de maig de 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 del transport del servei de natació escolar per a menors 
escolaritzats a escoles públiques d’Esplugues. 

Ateses les 127 sol·licituds d’ajuts econòmics presentades i vist l’informe emès 
per la UJA de l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania, on es fa constar que s’ha 
realitzat la valoració econòmica i administrativa corresponent per aquests tipus 
d’ajuts, en compliment dels barems i criteris per a l’atorgament d’ajuts 
econòmics de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, curs 2016-2017. 
 
Vist que excepcionalment, per aquelles famílies amb una situació socio-
econòmica de vulnerabilitat, i prèvia valoració dels serveis socials bàsics 
municipals es podrà subvencionar la part que es consideri necessària, que en 
alguns casos pot resultar el 100% del cost total del servei. 

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 98 sol·licituds d’ajuts econòmics en concepte de 
beques de natació escolar, pel curs 2016-2017, amb els percentatges de 
bonificació valorats per cada cas que s’indiquen: 

ALUMNE/A 
    

Primer Cognom 
Segon 
Cognom Nom 

Cost 
Activitat 

% 
Beca 

A. 
 

A. 76,00 € 90% 
A. 

 
I. 76,00 € 90% 

A. M. J. 80,00 € 90% 
A. F. D. 76,00 € 90% 
A. A. P. 80,00 € 90% 
A. A. J. 80,00 € 90% 
A. T. D. 80,00 € 90% 
B. F. F. 76,00 € 90% 
B. S. A. 76,00 € 90% 
B. C. A. 80,00 € 90% 
B. R. A. 80,00 € 90% 
B. 

 
I. 80,00 € 90% 

B. C. A. 76,00 € 90% 
C. J. N. 80,00 € 25% 
C. M. B. 76,00 € 40% 
C. R. B. 75,00 € 90% 
C. C. L. 76,00 € 90% 
C. P. A. 72,41 € 90% 
C. R. I. 75,00 € 90% 
C. R. Y. 80,00 € 90% 
C. 

 
M. 80,00 € 90% 

C. R. I. 76,00 € 90% 
C. H. H. 76,00 € 65% 
C. C. C. 76,00 € 40% 
D. R. N. 80,00 € 90% 
D. B. L. 76,00 € 90% 
E. 

 
N. 76,00 € 90% 

E. E. I. 40,00 € 90% 
E. B. A. 75,00 € 90% 
F. Q. B. 76,00 € 90% 
G. B. L. 75,00 € 90% 
G. C. N. 80,00 € 90% 
G. R. S. 80,00 € 90% 
G. C. S. 76,00 € 90% 
H. P. X. 76,00 € 90% 
H. G. D. 80,00 € 25% 
I. M. B. 76,00 € 90% 



I. P. T. 80,00 € 90% 
I. 

 
S. 76,00 € 90% 

I. 
 

A. 76,00 € 90% 
J. T. D. 76,00 € 90% 
K. 

 
Y. 75,00 € 90% 

K. 
 

L. 76,00 € 40% 
K. 

 
P. 76,00 € 90% 

L. M. L. 76,00 € 90% 
M. F. I. 40,00 € 90% 
M. F. G. 40,00 € 90% 
M. G. M. 72,41 € 100% 
M. B. A. 80,00 € 40% 
M. H. A. 76,00 € 90% 
M. P. L. 76,00 € 90% 
M. M. B. 75,00 € 90% 
M. V. S. 40,00 € 90% 
M. V. A. 40,00 € 90% 
M. A. N. 40,00 € 65% 
M. C. M. 80,00 € 90% 
M. V. C. 76,00 € 65% 
M. M. D. 40,00 € 90% 
M. G. C. 75,00 € 90% 
M. A. J. 80,00 € 90% 
M. P. J. 80,00 € 90% 
O. S. A. 80,00 € 90% 
O. S. L. 80,00 € 90% 
O. M. A. 76,00 € 90% 
O. G. L. 80,00 € 40% 
O. G. N. 80,00 € 65% 
P. P. E. 80,00 € 90% 
P. O. A. 80,00 € 90% 
P. P. E. 80,00 € 65% 
P. D. G. 76,00 € 90% 
P. Z. I. 40,00 € 90% 
P. Z. I. 40,00 € 90% 
R. 

 
M. 80,00 € 90% 

R. R. G. 80,00 € 90% 
R. G. N. 76,00 € 90% 
R. J. A. 72,41 € 90% 
R. M. J. 80,00 € 65% 
S. M. E. 72,41 € 90% 
S. E. C. 75,00 € 25% 
S. 

 
S. 76,00 € 90% 



S. N. A. 80,00 € 90% 
S. N. G. 80,00 € 90% 
S. S. S. 80,00 € 90% 
S. S. M. 80,00 € 90% 
S. D. E. 76,00 € 90% 
S. D. F. 76,00 € 90% 
S. D. I. 75,00 € 90% 
S. G. M. 75,00 € 90% 
T. D. A. 40,00 € 65% 
T. V. G. 40,00 € 90% 
T. 

 
A. 80,00 € 65% 

U. R. A. 76,00 € 90% 
V. P. AI. 76,00 € 90% 
V. G. J. 80,00 € 90% 
V. C. E. 80,00 € 90% 
Z. F. L. 76,00 € 90% 
Z. M. A. 76,00 € 90% 
Z. M. A. 76,00 € 90% 
 
 
SEGON.- Aprovar una despesa màxima de 5.967,26 euros, dels quals 2.164,73 
euros aniran a càrrec de la partida pressupostària 36.34100.48000 del 
pressupost vigent i 3.802,53 euros aniran a càrrec de la partida corresponent 
del pressupost de l’exercici 2017, en concepte de beques de transport de 
natació escolar, a favor dels tutors legals que es relacionen, amb el imports 
resultants que així mateix s’indiquen: 

ESCOLA FOLCH I TORRES (9 mesos) (CIF: 
Q0868051D) 

   TUTOR/A LEGAL 
   Primer 

Cognom 
Segon 
Cognom Nom N.I.F. 

Cost 
Ajuntament 

Exercici 
2016 

Exercici 
2017 

A. 
 

Z. - 72,00 € 24,00 € 48,00 € 
A. 

 
Z. - 65,17 € 24,44 € 40,73 € 

A. P. A. - 65,17 € 24,44 € 40,73 € 
A. A. A. - 72,00 € 24,00 € 48,00 € 
A. A. A. - 72,00 € 24,00 € 48,00 € 
A. D. M. - 72,00 € 24,00 € 48,00 € 
A. 

 
S. - 65,17 € 24,44 € 40,73 € 

C. G. C. - 20,00 € 6,67 € 13,33 € 
C. F. N. - 65,17 € 24,44 € 40,73 € 
C. P. M. - 65,17 € 24,44 € 40,73 € 
C. C. L. - 72,00 € 24,00 € 48,00 € 
E. 

 
K. - 72,00 € 24,00 € 48,00 € 

G. R. A. - 20,00 € 6,67 € 13,33 € 



G. S. N. - 72,00 € 24,00 € 48,00 € 
I. C. R. - 72,00 € 24,00 € 48,00 € 
M. D. J. - 52,00 € 17,33 € 34,67 € 
M. G. E. - 32,00 € 10,67 € 21,33 € 
M. C. E. - 72,00 € 24,00 € 48,00 € 
N. H. L. - 72,00 € 24,00 € 48,00 € 
N. H. L. - 72,00 € 24,00 € 48,00 € 
O. C. F. - 65,17 € 24,44 € 40,73 € 
O. C. F. - 72,00 € 24,00 € 48,00 € 
O. T. D. - 32,00 € 10,67 € 21,33 € 
O. T. D. - 52,00 € 17,33 € 34,67 € 
O. M. V. - 72,00 € 24,00 € 48,00 € 
O. G. S. - 72,00 € 24,00 € 48,00 € 
P. S. O. - 65,17 € 24,44 € 40,73 € 
P. G. A. - 72,00 € 24,00 € 48,00 € 
P. R. C. - 52,00 € 17,33 € 34,67 € 
R. B. A. - 72,00 € 24,00 € 48,00 € 
R. C. N. - 72,00 € 24,00 € 48,00 € 
R. L. A. - 65,17 € 24,44 € 40,73 € 
R. C. G. - 72,00 € 24,00 € 48,00 € 
R. L. E. - 72,00 € 24,00 € 48,00 € 
T. T. E. - 52,00 € 17,33 € 34,67 € 
U. P. A. - 72,00 € 24,00 € 48,00 € 

   
 

2.273,36 € 
779,51 
€ 

1.493,85 
€ 

   
 

   ESCOLA MATILDE ORDUÑA (CIF: 
Q5855033F) 

 

   TUTOR/A LEGAL 
   Primer 

Cognom 
Segon 
Cognom Nom N.I.F. 

Cost 
Ajuntament 

Exercici 
2016 

Exercici 
2017 

A. F. M. - 68,40 € 25,65 € 42,75 € 
B. F. C. - 68,40 € 25,65 € 42,75 € 
C. A. C. - 65,17 € 24,44 € 40,73 € 
C. S. J. - 30,40 € 11,40 € 19,00 € 
C. G. D. - 68,40 € 25,65 € 42,75 € 
C. L. A. - 49,40 € 18,53 € 30,87 € 
C. O. M. - 68,40 € 25,65 € 42,75 € 
D. G. J. - 68,40 € 25,65 € 42,75 € 
D. F. M. - 68,40 € 25,65 € 42,75 € 
D. F. K. - 68,40 € 25,65 € 42,75 € 
D. F. K. - 68,40 € 25,65 € 42,75 € 
E. 

 
E. - 68,40 € 25,65 € 42,75 € 

E. 
 

K. - 68,40 € 25,65 € 42,75 € 



G. M. L. - 68,40 € 25,65 € 42,75 € 
H. S. L. - 68,40 € 25,65 € 42,75 € 
I. 

 
A. - 68,40 € 25,65 € 42,75 € 

K. 
 

H. - 68,40 € 25,65 € 42,75 € 
L. 

 
L. - 68,40 € 25,65 € 42,75 € 

M. C. Z. - 68,40 € 25,65 € 42,75 € 
M. S. R. - 68,40 € 25,65 € 42,75 € 
M. J. V. - 68,40 € 25,65 € 42,75 € 
M. M. G. - 30,40 € 11,40 € 19,00 € 
M. R. M. - 68,40 € 25,65 € 42,75 € 
M. R. F. - 49,40 € 18,53 € 30,87 € 
M. G. S. - 68,40 € 25,65 € 42,75 € 
P. R. F. - 68,40 € 25,65 € 42,75 € 
P. F. A. - 65,17 € 24,44 € 40,73 € 
P. A. L. - 68,40 € 25,65 € 42,75 € 
Q. 

 
N. - 65,17 € 24,44 € 40,73 € 

R. 
 

R. - 68,40 € 25,65 € 42,75 € 
R. M. A. - 68,40 € 25,65 € 42,75 € 
R. R. D. - 68,40 € 25,65 € 42,75 € 
S. 

 
I. - 68,40 € 25,65 € 42,75 € 

S. E. F. - 30,40 € 11,40 € 19,00 € 
S. 

 
R. - 68,40 € 25,65 € 42,75 € 

T. L. M. - 68,40 € 25,65 € 42,75 € 
Z. 

 
C. - 68,40 € 25,65 € 42,75 € 

   
 

   

   
 

2.369,11 € 
888,43 
€ 

1.480,68 
€ 

   
 

   ESCOLA LOLA ANGLADA (CIF: 
Q5856020B) 

 

   TUTOR/A LEGAL 
   Primer 

Cognom 
Segon 
Cognom Nom N.I.F. 

Cost 
Ajuntament 

Exercici 
2016 

Exercici 
2017 

A. B. M. - 26,00 € 9,75 € 16,25 € 
D. S. M. - 26,00 € 9,75 € 16,25 € 
E. 

 
A. - 36,00 € 13,50 € 22,50 € 

F. P. E. - 36,00 € 13,50 € 22,50 € 
F. P. E. - 36,00 € 13,50 € 22,50 € 
M. P. E. - 36,00 € 13,50 € 22,50 € 
V. A. L. - 36,00 € 13,50 € 22,50 € 
V. A. L. - 65,17 € 24,44 € 40,73 € 
V. 

 
P. - 36,00 € 13,50 € 22,50 € 

Z. L. L. - 36,00 € 13,50 € 22,50 € 
Z. L. L. - 36,00 € 13,50 € 22,50 € 
   

 

   
   

 

405,17 € 151,94 253,23 € 



€ 
   

 

      
 

   ESCOLA ISIDRE MARTI (CIF: 
Q5855027H) 

 

   TUTOR/A LEGAL 
   Primer 

Cognom 
Segon 
Cognom Nom N.I.F. 

Cost 
Ajuntament 

Exercici 
2016 

Exercici 
2017 

B. R. F. - 65,17 € 24,44 € 40,73 € 
B. M. L. - 65,17 € 24,44 € 40,73 € 
G. M. N. - 65,17 € 24,44 € 40,73 € 
G. S. S. - 65,17 € 24,44 € 40,73 € 
K. 

 
I. - 65,17 € 24,44 € 40,73 € 

M. G. N. - 72,41 € 27,15 € 45,26 € 
M. R. N. - 65,17 € 24,44 € 40,73 € 
M. E. V. - 65,17 € 24,44 € 40,73 € 
P. L. M. - 65,17 € 24,44 € 40,73 € 
R. J. U. - 65,17 € 24,44 € 40,73 € 
R. C. C. - 65,17 € 24,44 € 40,73 € 
R. S. E. - 65,17 € 24,44 € 40,73 € 
S. S. A. - 65,17 € 24,44 € 40,73 € 
S. D. C. - 65,17 € 24,44 € 40,73 € 
       

    
919,62 € 

344,86 
€ 574,76 € 

 
 
TERCER.- Desestimar un total de 29 sol·licituds d’ajuts econòmics en concepte 
de beques de transport de natació escolar, curs 2016-2017, 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 
5.967,26 euros, seran pagades proporcionalment en tres terminis, durant els 
mesos de desembre de 2016, març de 2017 i juny de 2017, als centres 
escolars següents:  
 
CENTRE 
ESCOLAR N.I.F. Tram 1 Tram 2 Tram 3 TOTAL 

Folch i Torres Q0868051D 779,51 € 779,51 € 714,34 € 
2.273,36 
€ 

Matilde Orduña Q5855033F 888,43 € 888,43 € 592,26 € 
2.369,11 
€ 

Lola Anglada Q5856020B 151,94 € 151,94 € 101,29 € 405,17 € 
Isidre Marti Q5855027H 344,86 € 344,86 € 229,91 € 919,62 € 
 
El pagament de les quantitats corresponents al tercer termini, es realitzarà de 
manera proporcional en funció del nivell d’assistència a l’activitat dels alumnes 
becats, efectivament acreditada per les entitats durant tot el curs. 
 



CINQUÈ.- Proposar el pagament corresponent al primer tram de les quantitats 
aprovades en la present resolució. 
 
Els acords anteriors se sotmeten a la condició suspensiva de comptar amb la 
consignació pressupostària adequada i suficient, un cop aprovat el pressupost 
municipal per a l’any 2017, amb caràcter definitiu.” 
 
ACORD NÚMERO VUITANTA-DOS.- Proposta de resolució de sol·licituds 
d’ajuts econòmics, dins l’àmbit d’Acció Social, curs 2016-2017, 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 2016-2017” en 
sessió ordinària duta a terme en data 13 de maig de 2016. 
 
L’Ajuntament d’Esplugues atorga uns ajuts econòmics en concepte de beques 
d’assistència a activitats culturals per a les persones empadronades a 
Esplugues. 
 
Ateses les 62 sol·licituds d’ajuts econòmics presentades i vist l’informe emès 
per la UJA de l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania, on es fa constar que s’ha 
realitzat la valoració econòmica i administrativa corresponent per aquests tipus 
d’ajuts, en compliment dels barems i criteris per a l’atorgament d’ajuts 
econòmics de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, curs 2016-2017. 
 
Vist que excepcionalment, per aquelles famílies amb una situació socio-
econòmica de vulnerabilitat, i prèvia valoració dels serveis socials bàsics 
municipals es podrà subvencionar la part que es consideri necessària, que en 
alguns casos pot resultar el 90% del cost total del servei. 
 
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 48 sol·licituds d’ajuts econòmics a les persones 
següents, en concepte de beques d’assistència a activitats culturals, pel curs 
2016-2017, amb els percentatges de bonificació valorats per cada cas que 
s’indiquen: 

ALUMNE/A 
    

Primer Cognom 
Segon 
Cognom Nom 

Cost 
Activitat 

% 
Beca 

A B Z 264,00 €  65% 
A B B 664,50 €  65% 



A S D 108,00 €  65% 
A M J 166,95 €  65% 
A M J 510,60 €  65% 
A J C 264,00 €  65% 
B F R 721,50 €  65% 
C J R 264,00 €  65% 
C C A 510,60 €  65% 
C C I 174,00 €  65% 
C R N 433,65 €  65% 
C R D 510,60 €  65% 
C G A 108,00 €  65% 
C G V 433,65 €  65% 
C G V 174,00 €  65% 
C I A 433,65 €  65% 
C V J 264,00 €  40% 
C C S 664,50 €  40% 
C C P 492,00 €  40% 
C G E 875,40 €  65% 
D C B 433,65 €  25% 
D C M 433,65 €  25% 
G G A 824,70 €  65% 
G G D 510,60 €  65% 
H G A 108,00 €  65% 
J 

 
W 264,00 €  65% 

L T I 584,40 €  65% 
M R D 264,00 €  40% 
M R D 264,00 €  40% 
M O D 539,10 €  65% 
M L E 510,60 €  65% 
M V S 264,00 €  65% 
M G A 123,99 €  50% 
M C G 510,60 €  65% 
M A S 264,00 €  65% 
R F M 456,00 €  40% 
R I A 108,00 €  40% 
S C L 1.173,00 €  65% 
S C M 129,00 €  90% 
S C N 129,00 €  90% 
S C S 129,00 €  90% 
S L S 433,65 €  65% 
S M D 108,00 €  65% 
T 

 
R 510,60 €  65% 

V M A 539,10 €  65% 



V F D 721,50 €  65% 
V H A 264,00 €  65% 
Z B N 616,05 €  25% 

 
SEGON.- Aprovar una despesa màxima de 10.961,34 euros, dels quals 
3.653,78 euros aniran a càrrec de la partida pressupostària 33.33400.48001 del 
pressupost vigent i 7.307,56 euros aniran a càrrec de la partida corresponent 
del pressupost de l’exercici 2017, en concepte de beques d’assistència a 
activitats culturals, a favor de les persones sol·licitants que es relacionen, amb 
el imports resultants que així mateix s’indiquen: 

ESCOLA MUNICIPAL DE CERÀMICA (CALAIX DE CULTURA CIF:B-
63.033.740) 
TUTOR/A LEGAL 

   Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom N.I.F. Cost 

Ajuntament 
Exercici 
2016 

Exercici 
2017 

A DE L M 
 

108,52 €  36,17 €  72,35 €  
ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA (TRANSIT PROJECTES CIF: B59489351) 
TUTOR/A LEGAL 

   Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom N.I.F. Cost 

Ajuntament 
Exercici 
2016 

Exercici 
2017 

F G M 
 

182,40 €  91,20 €  91,20 €  
O 

 
W 

 

171,60 €  57,20 €  114,40 €  
C G M 

 

265,80 €  88,60 €  177,20 €  
R G E 

 

281,87 €  93,96 €  187,91 €  
R A D 

 

331,89 €  110,63 €  221,26 €  
G Q A 

 

536,05 €  178,69 €  357,37 €  
G Q A 

 

331,89 €  110,63 €  221,26 €  
Z I P 

 

154,01 €  51,34 €  102,68 €  
J V P 

 

171,60 €  57,20 €  114,40 €  
V N G 

 

468,97 €  156,32 €  312,65 €  
C G M 

 

196,80 €  65,60 €  131,20 €  
A J J 

 

171,60 €  57,20 €  114,40 €  
A J J 

 

431,93 €  143,98 €  287,95 €  
H C J 

 

171,60 €  57,20 €  114,40 €  
R S N 

 

105,60 €  35,20 €  70,40 €  
R S N 

 

105,60 €  35,20 €  70,40 €  
O C R 

 

350,42 €  116,81 €  233,61 €  
M G M 

 

350,42 €  116,81 €  233,61 €  
M C G 

 

331,89 €  110,63 €  221,26 €  
S T D 

 

70,20 €  23,40 €  46,80 €  
A DE L M 

 

331,89 €  110,63 €  221,26 €  
B C C 

 

468,97 €  156,32 €  312,65 €  
C G A 

 

331,89 €  110,63 €  221,26 €  



C G A 
 

113,10 €  37,70 €  75,40 €  
G G M 

 

70,20 €  23,40 € 46,80 €  
G H G M 

 

281,87 €  93,96 €  187,91 €  
I A E 

 

281,87 €  93,96 €  187,91 €  
C L V 

 

113,10 €  37,70 €  75,40 €  
VI F M 

 

105,60 €  35,20 €  70,40 €  
C G E 

 

108,41 €  36,14 €  72,27 €  
C G E 

 

108,41 €  36,14 €  72,27 €  
H G Y C 

 

70,20 €  23,40 €  46,80 €  
L T M V 

 

379,86 €  126,62 €  253,24 €  
L T M V 

 

331,89 €  110,63 €  221,26 €  
V A L 

 

171,60 €  57,20 €  114,40 €  
A B R 

 

171,60 €  57,20 €  114,40 €  
I G C 

 

43,20 €  14,40 €  28,80 €  
S P N 

 

281,87 €  93,96 €  187,91 €  
S P W 

 

70,20 €  23,40 €  46,80 €  
T 

 
E 

 

331,89 €  110,63 €  221,26 €  
J A E 

 

171,60 €  57,20 €  114,40 €  
S C L 

 

762,45 €  254,15 €  508,30 €  
C G E 

 

569,01 €  189,67 €  379,34 €  
TALLERS DE PINTURA I DIBUIX (AJUNTAMENT D’ESPLUGUES) 
TUTOR/A LEGAL 

   Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom N.I.F. Cost 

Ajuntament 
Exercici 
2016 

Exercici 
2017 

C C L 
 

116,10 €  38,70 €  77,40 €  
C C L 

 

116,10 €  38,70 €  77,40 €  
C C L 

 

116,10 €  38,70 €  77,40 €  

 
TERCER.- Aprovar una despesa de 62,00 euros, dels quals 20,67 euros aniran 
a càrrec de la partida pressupostària 68.23100.48018 del pressupost vigent i 
41,33 euros aniran a càrrec de la partida corresponent del pressupost de 
l’exercici 2017, a favor de DRECERA SCCL,(CIF F08954059) en concepte de 
beques d’assistència a Pintura i Dibuix d’un menor tutelat per la Generalitat de 
Catalunya a través del Centre Residencial d’Acció Educativa Ferrer i Guàrdia. 
 
QUART.- Desestimar un total de 13 sol·licituds d’ajuts econòmics en concepte 
de beques d’assistència a activitats culturals, curs 2016-2017, que es detallen a 
l’annex de l’informe adjunt, pels motius que al mateix s’indiquen. 
 
CINQUÈ.- Acceptar la renúncia de 1 sol·licitud d’ajut econòmic presentada en 
concepte de beques d’assistència a activitats culturals, curs 2016-2017, que es 
detalla a l’annex de l’informe adjunt. 
 
SISÈ.- Les quantitats reconegudes en la present proposta, per valor total de 
11.371,64 euros, seran pagades proporcionalment en tres terminis, durant els 



mesos de desembre de 2016, març de 2017 i juny de 2017, a les entitats i 
persones que a continuació s’esmenten. En el cas dels ajuts corresponents al 
taller de pintura i dibuix, al tractar-se d’un servei que ofereix directament 
l’Ajuntament, els imports proposats, seran abonats als tutors legals sol·licitants, 
prèvia acreditació de l’assistència a les activitats becades: 

 N.I.F. Tram 1 Tram 2 Tram 3 TOTAL 
CALAIX DE 
CULTURA, S.L 

B-
63.033.740 36,17 € 36,18 € 36,18 € 108,52 € 

TRANSIT 
PROJECTES 
S.L. 

B-
59.489.351 3.617,61€ 3.617,61€ 3.617,60€ 10.852,82€ 

Cortes Cortes, 
Lorena 46467460P 348,30 € 116,10 € 116,10 € 580,50 € 

DRECERA SCCL F08954059 62,00 € 20,67 € 20,66 € 41,33 € 

El pagament de les quantitats corresponents al tercer termini, es realitzarà de 
manera proporcional en funció del nivell d’assistència a l’activitat dels alumnes 
becats, efectivament acreditada durant tot el curs. 

SETÈ.- Proposar el pagament corresponent al primer tram de les quantitats 
aprovades en la present resolució. 

Els acords anteriors se sotmeten a la condició suspensiva de comptar amb la 
consignació pressupostària adequada i suficient, un cop aprovat el pressupost 
municipal per a l’any 2017, amb caràcter definitiu.” 

                     
URGÈNCIES 

 
Prèvia  la declaració d'urgències acordada per unanimitat dels membres de la 
Junta de Govern Local presents, conforme al què estableixen els articles 100 
de la Llei 8/1987 de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya i 83 del 
Reglament d'organització, funcionament i règim  jurídic de les entitats locals, la 
Junta de Govern  va passar a tractar dels següents assumptes: 
 
                  
ACORD NÚMERO VUITANTA-TRES.- Proposta d'adjudicació del contracte 
de les obres d'adequació de les àrees de jocs infantils del Parc Pou d'en 
Felix i del petit parc de l'amistat. 

“La Junta de Govern Local en sessió del dia 21 d’octubre de 2016, va acordar 
aprovar l’expedient de contractació, per procediment obert, de tramitació 
ordinària, aplicant varis criteris d’adjudicació per executar les obres d’adequació 
de les àrees de jocs infantils del parc pou d’en Felix i petit parc de l’amistat 
d’Esplugues de Llobregat, segons projecte redactat pel Servei de Manteniment 
i Espai Públic, per un import de 126.639,19 €, IVA no inclòs, més 26.594,23 € 
en concepte d’IVA, en total 153.233,42 € IVA inclòs, així com el plec de 
clàusules administratives particulars que regeixen aquesta contractació. 
 



Segons consta a l’expedient, dins del termini assenyalat per a la presentació de 
pliques, d’acord amb l’anunci publicat al Butlletí Oficial de la província de data 
28/10/2016, es van presentar tretze ofertes subscrites per les següents 
empreses:HPSA, CONSTRUCCION Y SERVICIOS AMBIENTALES, S.A; HPC 
IBERICA, S.A; EXNOVO REHABILITACIÓ I RESTAURACIÓ, S.L; AMBITEC, 
SERVICIOS AMBIENTALES, S.A.U; CIVIL STONE, S.L; AUXILIAR DE OBRA 
CIVIL, S.A; FIRTEC, S.A.U; OBRES I PROJECTES DE CATALUNYA, S.L; 
OZIONA SOLUCIONES DE ENTRETENIMIENTO, S.L; CONSTRUCCIONES 
FERTRES, S.L; MOIX, SERVEIS I OBRES, S.L; GRUPMAS 
CONSATRUCTORS, S.L.U; RAVI OBRAS TRANSPORTES Y 
EXCAVACIONES, S.L. 

L’obertura del sobre núm. 2 “Documentació relativa als criteris avaluables 
automàticament i oferta econòmica”de les pliques presentades, en acte públic, 
es va celebrar el dia 29 de novembre de 2016, prèvia la qualificació de la 
documentació del sobre número 1, segons consta a les Actes corresponents, i 
van ser admeses totes les empreses presentades amb el següent resultat: 
 

N
u
m 

EMPRESA Ofert
a 
econ
òmica 
(sens
e IVA) 

IVA Ofert
a 
econ
òmica 
(amb 
IVA) 

Bai
xa 

(Punt
uació 
màx. 
70pu
nts) 

Gar
anti
a 
1er 
any 

Gara
ntia 
addic
ional 

TOT
AL 
any
s de 
gara
ntia 

Punt
uació 
(màx
. 
30pu
nts) 

Punt
uació 
TOT
AL 

POS
ICIÓ 
TOT
AL 

1 HPSA, 
Construcci
on y 
Servicios 
Medioambi
entales 
S.A. 

98.77
7,15 € 

20.7
43,2
0 € 

119.5
20,35 
€ 

22,
00
% 

66,57 1  1  2  2,73 69,30 3 

2 HPC 
IBÉRICA, 
S.A. 

97.34
3,74 € 

20.4
42,1
9 € 

117.7
85,93 
€ 

23,
13
% 

70,00 1  4  5  10,9
1 

80,91 2 

3 EXNOVO 100.2
98,22 
€ 

21.0
62,6
3 € 

121.3
60,85 
€ 

20,
80
% 

62,94 -  -  -  0,00 62,94 7 

4 AMBITEC 
Servicios 
Ambientale
s, S.A.U. 
(SORIGUÉ) 

107.6
20,28 
€ 

22.6
00,2
6 € 

130.2
20,54 
€ 

15,
02
% 

45,44 1  -  1  0,00 45,44 10 

5 CIVIL 
STONE 

113.4
00,00 
€ 

23.8
14,0
0 € 

137.2
14,00 
€ 

10,
45
% 

31,63 1  2  3  5,45 37,09 12 

6 Auxiliar de 
Obra Civil 
S.A.  

113.9
61,91 
€ 

23.9
32,0
0 € 

137.8
93,91 
€ 

10,
01
% 

30,29 1  1  2  2,73 33,02 13 



7 Firtec 
S.A.U. 
(SORIGUÉ) 

105.0
01,36 
€ 

22.0
50,2
9 € 

127.0
51,65 
€ 

17,
09
% 

51,70 1  2  3  5,45 57,16 9 

8 OPROCAT 
(Obres i 
Projectes 
Catalunya) 

104.6
36,57 
€ 

21.9
73,6
8 € 

126.6
10,25 
€ 

17,
37
% 

52,57 1  2  3  5,45 58,03 8 

9 OZIONA 
SOLUCION
ES DE 
ENTRETEN
IMIENTO, 
S.L.  

99.41
1,76 € 

20.8
76,4
7 € 

120.2
88,23 
€ 

21,
50
% 

65,06 1  11  12  30,0
0 

95,06 1 

10 CONSTRU
CCIONES 
FERTRES 
S.L. 

108.9
10,00 
€ 

22.8
71,1
0 € 

131.7
81,10 
€ 

14,
00
% 

42,36 1  1  2  2,73 45,09 11 

11 MOIX, 
SERVEIS I 
OBRES 
S.L. 

106.6
04,87 
€ 

22.3
87,0
2 € 

128.9
91,89 
€ 

15,
82
% 

47,87 1  6  7  16,3
6 

64,23 5 

12 GRUP MAS 
(CONSTRU
CTORS) 

104.2
47,30 
€ 

21.8
91,9
3 € 

126.1
39,23 
€ 

17,
68
% 

53,50 1  4  5  10,9
1 

64,41 4 

13 GRUPO 
RAVI 

105.6
17,08 
€ 

22.1
79,5
9 € 

127.7
96,67 
€ 

16,
60
% 

50,23 1  5  6  13,6
4 

63,87 6 

 
La Mesa de Contractació en data 7 de desembre de 2016, atès l’informe emes 
pels Serveis Tècnics Municipals en data 2 de desembre de 2016 i el Plec de 
clàusules administratives particulars que regeix el procediment obert, va 
acceptar i va donar la conformitat en tots els seus extrems a l’esmentat informe 
tècnic i va acordar elevar proposta a l’òrgan de contractació per tal que es 
requerís a l’empresa amb l’oferta mes avantatjosa, que va ser OZIONA 
SOLUCIONES DE ENTRETENIMIENTO, S.L. amb una puntuació de 95,06 
Punts, per un import total de 120.288,23 €, amb un pressupost net de 
99.411,76 € i una part d’IVA de 20.876,47 €, i la resta de compromisos inclosos 
a l’oferta, i que correspon a una baixa del 21,50 % per a que en el termini de 10 
dies hàbils següents al de la notificació del requeriment, diposités en la 
Tresoreria Municipal la quantitat de 4.970,59 €, en concepte de fiança definitiva 
del contracte i presentés la documentació justificativa d’estar al corrent en el 
compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social; i una 
vegada complimentat el requeriment, amb proposta d’adjudicació del contracte, 
a favor de l’empresa esmentada, per executar les obres d’adequació de les 
àrees de jocs infantils del parc pou d’en Felix i petit parc de l’amistat 
d’Esplugues de Llobregat per un import total de 120.288,23 €, IVA inclòs, amb 
un pressupost net de 99.411,76 € i una part d’IVA de 20.876,47 €, el que 
correspon a una baixa del 21,50 %. 



Atès que en data 23 de desembre de 2016, OZIONA SOLUCIONES DE 
ENTRENEMIENTO, S.L. ha presentat fiança definitiva relativa al present 
contracte, per import total de 4.970,59 €, així com la documentació justificativa 
d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i 
la documentació que acrediti la capacitat i solvència exigida segons les 
previsions dels plecs de clausules administratives particulars. 

Atès el que preveu l’article 151 i concordants del Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 
de novembre i el plec de clàusules administratives particulars que regeix el 
procediment obert. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1.- Declarar la validesa de la licitació, i adjudicar el contracte d’execució de les 
obres d’adequació de les àrees de jocs infantils del parc pou d’en Felix i petit 
parc de l’amistat d’Esplugues de Llobregat, per procediment obert, de 
tramitació ordinària,a favor de l’empresa OZIONA SOLUCIONES DE 
ENTRETENIEMITNO, S.L. (CIF B70329321), per un import net de 99.411,76 €, 
més 20.876,47 € en concepte d’IVA, en total 120.288,23 €, IVA inclòs, i la resta 
de compromisos inclosos a l’oferta, i que correspon a una baixa del 21,50 % i 
que hauran d’executar d’acord amb el contingut de l’oferta presentada, el 
projecte i el plec de clàusules administratives aprovats. 

2.- Declarar de caràcter plurianual la despesa necessària per a l’execució de 
les obres per un import de 100.000,00 €, IVA inclòs, per a l’exercici econòmic 
de 2016 amb càrrec a la partida 2016-12-17100-61900; i per import de 
20.288,23 €, IVA inclòs, per a l’exercici econòmic de 2017. 

No obstant, l’adjudicació resta sotmesa a la condició suspensiva d’existència de 
crèdit adequat i suficient per al finançament de les obligacions derivades del 
contracte en l’exercici 2017. 

3.- Comunicar a l’adjudicatari l’obligació de signar el contracte en el termini dels 
15 dies hàbils següents al de la notificació de la present adjudicació, així com 
l’obligació de satisfer a aquest Ajuntament la quantitat de 602,24 €, 
corresponent a la publicació del anunci de licitació en el BOP. 
Si el pagament és fa en metàl·lic s'haurà de fer mitjançant transferència al 
compte de titularitat de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat de l'entitat 
Caixabank SA núm. : IBAN ES45 2100 0148 5502 0000 6291, especificant qui 
fa l’ingrés i el concepte. 

4.- Sol·licitar a l’empresa adjudicatària de les obres, que en el termini màxim de 
20 dies naturals des de l’adjudicació del contracte, presenti el Pla de Seguretat 
i Salut en compliment del RD 1627/97 de 24 d’octubre, per a la seva aprovació 
abans de l‘inici de les obres. 

5.- Designar com a Direcció Facultativa de les obres a l’Enginyer de camions, 
canals i Ports Director del Servei de Manteniment i Espai Públic, Jose Maria 
Gonzalez Lera, i l’arquitecte tècnica del Servei esmentat, Ma.Falgas Castella 



Casals; i així mateix, designar com a Coordinadora de Seguretat i Salut a 
l’arquitecte tècnica de Seguretat i Serveis, Yelena Sánchez Prados. 

6.- Notificar la present adjudicació als licitadors i, simultàniament, publicar-la en 
el perfil del contractant, juntament amb l’informe tècnic de valoració de les 
proposicions.”  

ACORD NÚMERO VUITANTA-QUATRE.- Proposta d'aprovació d'un ajut 
econòmic a favor del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament en 
concepte de suport a l'acollida de població refugiada en trànsit a Europa 
víctima dels conflictes armats a l'Àrea Mediterrània. 

“El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament torna a fer una crida als 
ajuntaments i institucions supramunicipals a sumar-se a la campanya 
d’emergència en resposta a la greu situació creada aquests darrers mesos amb 
l’èxode massiu de refugiats cap a Europa a causa dels conflictes armats a 
l’àrea mediterrània. 

En aquest sentit, mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 29 de 
desembre de 2015 es va atorgar una aportació econòmica de 7.000,00 euros a 
favor del FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT per a 
la campanya d’emergència en suport a l’ acollida de població refugiada en 
trànsit a Europa víctima dels conflictes armats a l’Àrea Mediterrània.  
 
La greu crisi humana que estem patint, fan que tant la regidoria com el Consell 
de Cooperació valorin la necessitat de seguir realitzant aportacions a projectes 
d’ajut a les persones a la recerca de refugi, oberts com a campanyes 
d’emergències.  
 
Vist l’informe emès per la Tècnica de Cooperació. 

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

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Aprovar i disposar una despesa de 3.000,00 euros a favor de l’entitat 
FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT, amb N.I.F. G-
17125832, a càrrec de la partida 47 32700 48001 (Suport Solidaritat i 
Cooperació), en concepte d’aportació econòmica a la campanya d’emergència 
en suport a l’ acollida de població refugiada en trànsit a Europa víctima dels 
conflictes armats a l’Àrea Mediterrània, reconeixent aquesta obligació. 
 
SEGON.- Atorgar una aportació econòmica de 3.000,00 euros a l’entitat FONS 
CATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT, N.I.F.G-17.125.832, 
en concepte d’aportació econòmica a la campanya d’emergència en suport a l’ 
acollida de població refugiada en trànsit a Europa víctima dels conflictes armats 
a l’Àrea Mediterrània. 



TERCER.- Establir que s'entendrà acceptada la present subvenció per part de 
l’entitat beneficiària si en el termini de 15 dies hàbils, comptat a partir de la 
recepció de la notificació, no ha manifestat expressament la renúncia.” 
 
ACORD NÚMERO VUITANTA-CINC.- Proposta d'aprovació d'un ajut 
econòmic a favor de l'entitat Assamblea Comarcal Creu Roja a Esplugues 
de Llobregat - Sant Just Desvern per la crisi de refugiats a Europa. 

“La Creu Roja treballa en ajut humanitari quan la societat afectada no té la 
suficient capacitat de sobreposar-se davant la tragèdia i realitza una crida a la 
comunitat internacional activant una resposta coordinada que es transforma en 
acció humanitària. 

La Creu Roja te encara obert el projecte d’ajut per la Crisi de refugiats a 
Europa.  
 
Les xifres oficials del govern indiquen que més de 60.000 persones estan 
atrapades a Grècia. Les condicions continuen sent difícils en els camps de tot 
el país i les necessitats humanitàries segueixen sent molt grans. La Creu Roja 
grega, amb el suport de la Federació Internacional i les societats nacionals, 
està treballant per a garantir una atenció adient i millorar les condicions de vida 
de les persones atrapades en el país per un període indefinit de temps.  
 
Més de 320.000 persones han arribat a Grècia en el 2016. Gairebé 38.000 
persones que van arribar abans del 20/03/2016 continuen en camps i centres 
repartits per tot el país (el 60% son dones i nens). 3.700 persones han mort o 
desaparegut en el mediterrani. 

Tant la Creu Roja Espanyola com la Internacional estan donant resposta:  
 
- 1.161 places d’acollida. 

- 18.234 persones sol·licitants de protecció internacional i refugiats ateses a 
Espanya. 

- 380.000 persones ateses a Grècia. 

- 1.400.000 unitats de material d’ajut humanitària distribuït. 

- 92.000 persones han rebut assistència mèdica. 

- 52.000 persones han rebut suport psicològic. 

- 43.500 persones han rebut assistència al mar i/o primers auxilis. 

- 18.000 peticions de restabliment de llaços familiars gestionades. 

- 106.000 persones han rebut accés a la informació o alguna forma de 
comunicación. 
 
Malgrat aquestes xifres, encara resta molt per fer, donat que la situació no 
sembla estar resolta i desbloquejada pels diferents governants competents. És 



evident, que la magnitud de la tragèdia, necessita encara ajuda humanitària 
que resolgui les problemàtiques bàsiques. 

Per tot el que s’ha exposat és evident que cal la intervenció immediata i a llarg 
termini per a fer front a aquesta greu crisi humanitària. 

Vist l’informe emès per la Tècnica de Cooperació. 

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

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Autoritzar i disposar una despesa de 3.279,00 euros a favor de 
l’entitat ASSAMBLEA COMARCAL CREU ROJA A ESPLUGUES DE 
LLOBREGAT - ST. JUST DESVERN, amb CIF Q2866001G, a càrrec de la 
partida 47.32700.48001 (Suport Solidaritat i Cooperació), en concepte 
d’aportació econòmica per donar suport a les accions dutes a terme amb motiu 
de la crisi de refugiats a Europa, reconeixent la respectiva obligació econòmica. 
 
SEGON.- Atorgar una aportació econòmica de 3.279,00 euros a l’entitat 
ASSAMBLEA COMARCAL CREU ROJA A ESPLUGUES DE LLOBREGAT - 
ST. JUST DESVERN, amb CIF Q2866001G, en concepte d’aportació 
econòmica per donar suport a les accions dutes a terme amb motiu de la crisi 
de refugiats a Europa. 

TERCER.- Establir que s'entendrà acceptada la present subvenció per part de 
l’entitat beneficiària si en el termini de 15 dies hàbils, comptat a partir de la 
recepció de la notificació, no ha manifestat expressament la renúncia.” 

ACORD NÚMERO VUITANTA-SIS.- Proposta d'aprovació d'una subvenció 
a l'entitat CLUB NATACIÓ ESPLUGUES per al desenvolupament de 
l'activitat "Participació als campionats d'Espanya infantil", temporada 
2015-2016. 

“En data 6 de maig de 2016, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat va procedir a l’aprovació de les Bases Reguladores 
de l’atorgament de subvencions a entitats durant l’exercici pressupostari de 
2016. 
 
En data 21 de desembre de 2016, l’entitat CLUB NATACIÓ ESPLUGUES ha 
presentat instància per sol·licitar l’atorgament d’una subvenció per a la 
realització de l’activitat “Participació als campionats d’Espanya infantil“. 
 
Vist l’informe emès pel Director del Servei d’Esports i Equipaments, per el qual 
es justifica la conveniència de resoldre favorablement la sol·licitud presentada 
per l’entitat per els motius següents: 

· L’accés a la participació en uns Campionats d’Espanya per part d’un/a 
esportista o equip esportiu és una circumstància no previsible. Esta subjecte a 



la superació de competicions esportives de caràcter provincial, autonòmic i/o a 
l’obtenció d’un registre mínim de temps (marca) que permet la participació. 
 
· Aquestes circumstàncies fan que: 

1. Aquest tipus d’ajuts no formin part de les subvencions d’adjudicació directa 
nominals (tal com indica el Pla estratègic de subvencions de l’Ajuntament 
d’Esplugues de Ll) i no es recullen en els convenis plurianuals de col·laboració 
amb les entitats esportives. 

2. La mateixa naturalesa del motiu de l’ajuda econòmica (ajuda econòmica per 
suportar les despeses extraordinàries de la participació en un Campionat 
d’Espanya), fa que no sigui motiu d’objecte a les Bases específiques 
reguladores de l’atorgament de Subvencions de l’Àmbit d’Acció Social i 
Ciutadania – Esports – de l’Ajuntamtent d’Esplugues de Llobregat. 
 
“Conjunt de condicions i procediments a seguir per a la sol·licitud, 
tramitació, concessió, pagament i justificació dels ajuts que atorgui 
l’Ajuntament d’Esplugues, dins de l’àmbit d’Acció Social i Ciutadania, a 
entitats i persones per al desenvolupament d’activitats ciutadanes”. 
 
Les temàtiques dels projectes han de versar sobre els següents aspectes: 
 
ESPORTS: 
 
Accions orientades a fomentar l’esport escolar, l’esport federatiu i en 
general, que fomentin la pràctica d’activitats esportiva que siguin 
d’especial interès per la ciutat.” 

a) Esport Escolar 

b) Esport Federat 

c) Activitats esportives d’interès per la ciutat. 

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

Vista la regulació de l’ordenança general reguladora de la concessió de 
subvencions i les Bases d’Execució del pressupost en vigor. 

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

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Aprovar i disposar una despesa de 893,45 euros, amb càrrec a la 
partida 36.34100.48015 del pressupost en vigor, a favor de l’entitat CLUB 
NATACIÓ ESPLUGUES, amb NIF G-58436494, pel desenvolupament de 
l’activitat “Participació als campionats d’Espanya infantil”, any 2016, reconeixent 
la respectiva obligació. 



SEGON.- Resoldre individualment la sol·licitud de subvenció amb carácter 
extraordinari presentada per l’entitat CLUB NATACIÓ ESPLUGUES, amb NIF 
G-58436494, i atorgar una subvenció de 893,45 euros, atesa la motivació 
argumentada pels serveis tècnics, pel desenvolupament de l’esmentada 
activitat. 
 
TERCER.- Establir que s'entendrà acceptada la corresponent subvenció per 
part de l’entitat beneficiària si en el termini de 15 dies hàbils, comptat a partir de 
la recepció de la notificació dels presents acords, no ha manifestat 
expressament la renúncia.” 

ACORD NÚMERO VUITANTA-SET.- Proposta d'aprovació d'una subvenció 
a l'entitat CLUB NATACIÓ ESPLUGUES per al desenvolupament de 
l'activitat "Participació als campionats d'Espanya aleví", temporada 2015-
2016. 

“En data 6 de maig de 2016, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat va procedir a l’aprovació de les Bases Reguladores 
de l’atorgament de subvencions a entitats durant l’exercici pressupostari de 
2016. 
 
En data 21 de desembre de 2016, l’entitat CLUB NATACIÓ ESPLUGUES ha 
presentat instància per sol·licitar l’atorgament d’una subvenció per a la 
realització de l’activitat “Participació als campionats d’Espanya aleví“. 

Vist l’informe emès pel Director del Servei d’Esports i Equipaments, per el qual 
es justifica la conveniència de resoldre favorablement la sol·licitud presentada 
per l’entitat per els motius següents: 

· L’accés a la participació en uns Campionats d’Espanya per part d’un/a 
esportista o equip esportiu és una circumstància no previsible. Esta subjecte a 
la superació de competicions esportives de caràcter provincial, autonòmic i/o a 
l’obtenció d’un registre mínim de temps (marca) que permet la participació. 
 
· Aquestes circumstàncies fan que: 

1. Aquest tipus d’ajuts no formin part de les subvencions d’adjudicació directa 
nominals (tal com indica el Pla estratègic de subvencions de l’Ajuntament 
d’Esplugues de Ll) i no es recullen en els convenis plurianuals de col·laboració 
amb les entitats esportives. 

2. La mateixa naturalesa del motiu de l’ajuda econòmica (ajuda econòmica per 
suportar les despeses extraordinàries de la participació en un Campionat 
d’Espanya), fa que no sigui motiu d’objecte a les Bases específiques 
reguladores de l’atorgament de Subvencions de l’Àmbit d’Acció Social i 
Ciutadania – Esports – de l’Ajuntamtent d’Esplugues de Llobregat. 
 
“Conjunt de condicions i procediments a seguir per a la sol·licitud, 
tramitació, concessió, pagament i justificació dels ajuts que atorgui 
l’Ajuntament d’Esplugues, dins de l’àmbit d’Acció Social i Ciutadania, a 
entitats i persones per al desenvolupament d’activitats ciutadanes”. 



 
Les temàtiques dels projectes han de versar sobre els següents aspectes: 
 
ESPORTS: 
 
Accions orientades a fomentar l’esport escolar, l’esport federatiu i en 
general, que fomentin la pràctica d’activitats esportiva que siguin 
d’especial interès per la ciutat.” 

a) Esport Escolar 

b) Esport Federat 

c) Activitats esportives d’interès per la ciutat. 

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

Vista la regulació de l’ordenança general reguladora de la concessió de 
subvencions i les Bases d’Execució del pressupost en vigor. 

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

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Aprovar i disposar una despesa de 596,28 euros, amb càrrec a la 
partida 36.34100.48015 del pressupost en vigor, a favor de l’entitat CLUB 
NATACIÓ ESPLUGUES, amb NIF G-58436494, pel desenvolupament de 
l’activitat “Participació als campionats d’Espanya aleví”, any 2016, reconeixent 
la respectiva obligació. 

SEGON.- Resoldre individualment la sol·licitud de subvenció amb carácter 
extraordinari presentada per l’entitat CLUB NATACIÓ ESPLUGUES, amb NIF 
G-58436494, i atorgar una subvenció de 596,28 euros, atesa la motivació 
argumentada pels serveis tècnics, pel desenvolupament de l’esmentada 
activitat. 
 
TERCER.- Establir que s'entendrà acceptada la corresponent subvenció per 
part de l’entitat beneficiària si en el termini de 15 dies hàbils, comptat a partir de 
la recepció de la notificació dels presents acords, no ha manifestat 
expressament la renúncia.” 

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