
 
 

 

 

JGL  15/2016 

 
 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 

SESSIÓ DECISÒRIA ORDINÀRIA DE 22 D’ABRIL DE 2016 

 
A la Casa Consistorial d’Esplugues de Llobregat, a la sala de reunions, a les 
tretze hores i quaranta minuts del dia 22 d’abril de 2016, es reuneix la Junta de 
Govern Local en sessió decisòria ordinària, en primera convocatòria, sota la 
Presidència de l'alcaldessa Sra. Pilar Díaz Romero, amb l'assistència dels 
regidors Sr. Eduard Sanz García, Sra. Sara Forgas Úbeda, Sra. Montserrat 
Zamora Angulo, Sr. Albert Comellas Novillo, Sr. Manuel Pozo López i Sr. 
Santiago Siquier Fadó. 
 
Assisteix igualment l'interventor director de l'Àrea de recursos generals i 
econòmics, Sr. Francisco Javier Vicén Encuentra. 
 
Actua de secretari el de l'Ajuntament Sr. Pedro Carmona Pérez. 
 
Oberta la sessió per la Sra. alcaldessa, s'hi entra en l'examen i debat dels 
assumptes que es relacionen a l'ordre del dia. 
 
 
ACORD NÚMERO U.- Aprovació, si escau, de les actes núm. 11/16 
corresponent a la sessió ordinària de data 18 de març de 2016 i núm. 
12/16 corresponent a la sessió ordinària de data 1 d’abril de 2016.                             
  
Per la Sra. alcaldessa i en relació a l’esborrany de les actes núm. 11/16 
corresponent a la sessió ordinària de data 18 de març de 2016 i núm. 12/16 
corresponent a la sessió ordinària de data 1 d’abril de 2016, es pregunta si hi 
ha objecció d'alguna classe i no assenyalant-se'n cap, s'aproven  les 
esmentades actes 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 transcriuren al llibre d'actes, autoritzant-se amb les signatures de la  
Sra. alcaldessa i Sr. secretari. 

 

 



TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

 
ACORD NÚMERO DOS.- Proposta d’aprovació de la qualificació 
urbanística de la finca situada al carrer Mestre Joan Corrales, núm. 46 i 
48, sol•licitat pel Sr. David Molina Jurado, en representació de 
XIPRERCINC, S.L. (T019-2016-00012). 

“El senyor David Molina Jurado, en representació de Xiprercinc, S.L., sol·licita 
qualificació urbanística, de la finca situada al carrer Mestre Joan Corrales, 
número 46 i 48, d’Esplugues de Llobregat. (Exp. T019-2016-00012). 

Atès l'informe emès pels Serveis Tècnics Municipals. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1.- Aprovar l'informe emès pels Serveis Tècnics Municipals en data 18 d’abril 
de 2016, que a continuació es transcriu: 

“  
1. Sol·licitud 

Per registre de data 16/03/2016 i amb número 2016 0000 4851, David Molina 
Jurado en representació de XIPRERCINC,S.L., presenta a aquest Ajuntament 
instància i documentació complementaria sol·licitant qualificacions 
urbanístiques de les finques situades als números 46 i 48 del carrer Mestre 
Joan Corrales. 

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. 

3. Qualificacions urbanístiques 

La finques situades al carrer Mestre Joan Corrales múm. 46 i 48 ,es troben en 
sòl qualificat com a Zona en Densificació Urbana Semiintensiva (Clau 13b). 
 
4. Preexistències 

A cadascuna de les finques existeixen edificacions ,que, d’acord amb l’article 
108.4 del Decret 1/2010 modificat per la Llei 2/2012 i 222.6 de les NNUU, es 
troben en situació de volum disconforme, i poden ser objecte d’obres de 
consolidació , reparació, modernització, i millora de les seves condicions 
estètiques i higièniques, i , en el seu cas d’augment de volum. 

El citat augment de volum sobre les citades edifcicacions disconformes es 
admissible d’acord amb l’article 222.7 Tercer de les NNUU del PGM, quan : 
 
L’ampliació es produeixi d’acord amb les condicions d’edificació de la zona. 
 



L’ampliació vingui limitada estrictament per la diferència entre la superfície o 
sostre edificable de l’edifici, o volum en el seu cas, i el màxim permès en la 
zona. 
 
Sigui destinada a usos permesos a la zona. 

5. Condicions bàsiques d’edificació per nova edificació. 

Les condicions d’edificació son bàsicament les establertes en les Normes i 
Ordenances del citat PGM, i especialment en els seus articles 223 al 245, 272 
al 293, 295 al 301, 303, 314 i 321 al 328. 

Resum: 

Tipus d’ordenació Segons alineació de vial 
Longitud mínima de façana 
Art. 328-3ª NNUU 

6,50 m .  

Profunditat edificable 
Art. 242-2 NNUU 

18,10 m. 
Espai lliure d’illa edificable en p. baixa per ús 
comercial. 

Nº màxim plantes/ ARM 
Art. 328-2ª y 225-2 NNUU. 

PB+ 2 PP /10,60 m. 

Alçades de plantes  
Art. 225-2, 328-2ª i 328-5ª 
NNUU 

Planta baixa: Alçada lliure mínima: 370m. 
 
Plantes pis: Alçada mínima inclòs forjat : 2,75m. 
 
Planta baixa en interior d’illa: Alçada màxima 
inferior a 3,30 m, mesurats des de la cota de 
referència a l’alçada reguladora i es deurà cobrir 
mitjançant terrat. No admissible en aquest espai 
l’ús d’habitatge 

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. 

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. 
 
c) Espais resultants sota coberta 
 
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. 
 
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. 

Cossos sortints  
Art. 229-2, 230-1-2-3 y 328-4ª 
NNUU 

Es prohibeixen els cossos sortints tancats i 
semitancats 
 
Cossos sortints oberts a carrer : 
 
Vol màxim 1/10 de l'ample de vial amb un màxim 
de 1,50 m.  
Longitud màxima Longitud de façana limitada a 1 
metre de les mitgeres.  
 
Cossos sortints oberts a pati interior d’illa : 
 
Vol màxim No pot excedir d’un vintè del diàmetre 
de la circumferència inscriptible a l’espai interior 
de l’illa, amb un màxim de 1,50 m.  
Longitud màxima Longitud de façana limitada a 1 
metre de les mitgeres. 

Número màxim d’habitatges 
Text refós de la Modificació 
puntual de les Normes 

Resultat, per defecte, de dividir la superfície 
construïda sobre rasant del edifici pel mòdul de 
80 m2. 



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.  

 
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. 303 NNUU 

Habitatge – Residencial -- Comercial – Sanitari – 
Recreatiu -- Esportiu – Religiós i cultural –
Oficines – Indústria. 
 
Observacions: Tots el usos indicats son 
admissibles amb les limitacions establertes en 
l’article 303 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). 

1 plaça per habitatge de superfície construïda 
superior a 120 m2. 
2 places d’aparcament per habitatge de 
superfície construïda superior a 120 m2. 
 
Casos excepcionals El que resulti de l’aplicació 
de l’Ordenança. 

 
 
2.- La taxa per emissió de la qualificació urbanística d'acord amb l'Ordenança 
Fiscal núm. 9, per un import de 600,00€, va ser abonada per l’interessat en 
data 12 d’abril de 2016.” 

 
ACORD NÚMERO TRES.- Proposta de devolució de la fiança relativa al 
contracte de les obres de reforma i millora de l’accessibilitat dels 
encreuaments dels carrers Caquis, Magnòlies, Eucaliptus, Cedres i 
Glicines, al barri de Can Vidalet. (Exp. G451-2014-012). 

“Atesa la finalització del contracte per a l’execució de les obres de reforma i 
millora de l’accessibilitat dels encreuaments dels carrers Caquis, Magnòlies, 
Eucaliptus, Cedres i Glicines, al barri de Can Vidalet, d’aquesta població, 
adjudicat a l’empresa CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES VICENÇ, 
S.L., segons acord de la Junta de Govern Local de data 28 de novembre de 
2014, i transcorregut el termini de garantia, procedeix la devolució de la fiança 



definitiva dipositada en el seu dia com a garantia del contracte d’obres 
esmentat per import de 12.437,07 €. 

Atesos els informes favorables emesos pels Serveis Tècnics i d'Intervenció 
Municipals. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1.- Tornar a l’empresa CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES VICENÇ, 
S.L. (CIF B-63635171) la fiança definitiva del contracte de les obres de reforma 
i millora de l’accessibilitat dels encreuaments dels carrers Caquis, Magnolies, 
Eucaliptus, Cedres i Glicines, al barri de Can Vidalet, d’aquesta població, per 
import de 12.437,07 €. 

2.- Donar per liquidat i finalitzat el present contracte d’obres i procedir al arxiu 
definitiu de l’expedient. 

3.- Manifestar a l’empresa CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES 
VICENÇ, S.L. (CIF B-63635171) que la devolució de l’esmentada fiança 
s'efectuarà a partir dels 15 dies següents a la recepció d’aquesta notificació, 
mitjançant transferència al compte que consta a la fitxa bancària de l’empresa.” 
 
 
ACORD NÚMERO QUATRE.- Proposta d’aprovació de la recepció 
definitiva de les obres corresponents al projecte executiu d’urbanització 
del Sector Sant Llorenç, en la porció situada al fons de l’edifici de nova 
construcció del carrer Laureà Miró, 144). (Exp. T024-2014-003). 

“La Junta de Govern Local, en sessió de data 10 d’octubre de 2014, va acordar 
aprovar inicialment el Projecte d’urbanització del Sector Sant Llorenç (zona 
pública darrera la Masia Can Cadena, al fons de l’edifici de nova construcció 
del carrer Laureà Miró, 144) d’Esplugues de Llobregat, promogut per 
PROCORSAM, S.L., amb un pressupost total de 76.505,30 €, IVA inclòs. 

Transcorregut el termini d’un mes d’exposició pública, mitjançant anunci al BOP 
de data 23 d’octubre de 2015, sense que es presentés cap reclamació, el 
projecte de referència, va resta aprovat definitivament mitjançant publicació en 
el BOP de data 18 de febrer de 2015. 

Executades les obres d’urbanització de referència, el Sr. David Martínez Salas, 
en representació de PROCORSAM IBERICA, S.L., el 16 de març de 2016 va 
sol·licitar la seva recepció, per part de l’Ajuntament, adjuntant la documentació 
corresponent. 
 
Atesos els informes emesos pels Serveis Tècnics Municipals de 4 i 20 d’abril de 
2016, dels que resulta que s’ha comprovat que el document d’obra realment 
executada (as-built) presentat és correcte i recull els treballs realitzats; que 
realitzada visita d’inspecció han observat que les obres han estat executades 
correctament i d’acord amb els criteris relatius a la seva aprovació, i llevat de 
vicis ocults o causes sobrevingudes, es troben en estat d’ús adequat a les 
seves finalitats, si bé procedeix que retirin la canya i el plàstic de les 



buguenvíl·lies i les lliguin als fil ferros col·locats, i que aportin la legalització de 
l’enllumenat executat (un fanal). 

Atès que els Serveis tècnics municipals conclouen el seu informe manifestant 
que atenent al seu estat general, es pot procedir a la recepció definitiva de les 
esmentades obres d’urbanització i que el termini de garantia serà d’un any. 

Atès que en relació al projecte de reparcel·lació voluntària per a l’execució de la 
Modificació puntual del Pla General Metropolità del sector Sant Llorenç, 
promogut per PROMOCIONES RUVE, S.A., formalitzat en Escriptura Pública 
de data 11 de juny de 2014, autoritzada pel Notari Sr. Miguel Àngel Rodríguez 
Barroso, número 1.927 del seu protocol, no es contempla cap cessió de sol 
corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic, de conformitat amb el que 
estableix l’art. 40.2 b) del Reglament de la Llei d’Urbanisme, ja que es tracta 
d’una actuació limitada a l’ajustament, ampliació o millora de la vialitat o dels 
espais lliures. 

Atesos els articles 154 i següents i 169 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel 
qual es va aprovar el Reglament de la Llei d’urbanisme. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1.- Aprovar la recepció de les obres del projecte d’urbanització Projecte 
d’urbanització del Sector Sant Llorenç (zona pública darrera la Masia Can 
Cadena, al fons de l’edifici de nova construcció del carrer Laureà Miró, 144), 
d’Esplugues de Llobregat promogut per PROCORSAM IBERICA, S.L. llevat de 
vicis ocults o causes sobrevingudes i lliurar-les a l'ús públic. 

2.- Manifestar a PROCORSAM IBERICA, S.L. que disposa d’un termini de 15 
dies, a comptar des del dia següent al de la recepció de la present notificació, 
per retirar la canya i el plàstic de les buguenvíl·lies i lligar-les als fil ferros 
col·locats; i per aportar la legalització de l’enllumenat executat (un fanal). 

3.- Donar trasllat d'aquest acord al Servei de Manteniment i de l’Espai Públic 
per a que es faci càrrec del manteniment i conservació de les obres e 
instal·lacions executades.” 

 

RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS 

 
ACORD NÚMERO CINC.- 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. 81 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
19.997,19 € 



Relació núm. 89 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
12.244,78 € 

Relació núm. 95 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
9.396,08 € 

Relació núm. 97 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
39.156,67 € 

Relació núm. 98 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
21.477,21 € 

Relació núm. 99 de documents ADOJ en fase prèvia per un import total de 
12.000,00 € 

Relació núm. 100 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
236,73 € 

Relació núm. 101 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
11.770,00 € 

Relació núm. 102 de documents O en fase prèvia per un import total de 
414.242,45 € 

Relació núm. 103 de documents O en fase prèvia per un import total de 
119.568,40 € 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1. Aprovar la relació núm. 81 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 19.997,19 € 

2. Aprovar la relació núm 89 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 12.244,78 € 

3. Aprovar la relació núm. 95 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 9.396,08 € 

4. Aprovar la relació núm. 97 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 39.156,67 € 

5. Aprovar la relació núm. 98 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 21.477,21 € 

6. Aprovar la relació núm. 99 de documents ADOJ en fase prèvia per un import 
total de 12.000,00 € 

7. Aprovar la relació núm. 100 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 236,73 € 

8. Aprovar la relació núm. 101 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 11.770,00 € 



9. Aprovar la relació núm. 102 de documents O en fase prèvia per un import 
total de 414.242,45 € 

10. Aprovar la relació núm. 103 de documents O en fase prèvia per un import 
total de 119.568,40 € 

 

ACORD NÚMERO SIS.- Proposta consistent en donar compte de l'import 
del Padró de l'Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa Urbana de 
l'exercici 2016. 

“Per l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, s’ha 
elaborat el Padró de l’Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa Urbana, 
corresponent a l’exercici de 2016, per tenir delegades per l’Ajuntament les 
funcions de gestió tributaria d’aquest impost. 

L’esmentat padró, que ha estat aprovat per la Gerència de l’Organisme de 
Gestió Tributaria i confeccionat segons el que estableix l’Ordenança Fiscal 
núm. 4, reguladora d’aquest impost, ascendeix a 14.413.278,22 € amb un total 
de 28.972 càrrecs. 

El període de cobrament establert per l’ajuntament a efectes de l’esmentat 
impost serà el següent: 

· Rebuts domiciliats: 

- 1a fracció: 5 de maig 

- 2a fracció: 5 de juliol 

- 3a fracció: 5 d’octubre 

- 4a fracció: 5 de desembre 

· Rebuts no domiciliats: 

- Del 3 de maig al 5 de juliol, ambdós inclosos. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Donar compte de l’import del Padró de l’Impost sobre Béns Immobles de 
Naturalesa Urbana de l’exercici 2016, que ascendeix a 14.413.278,22 €, amb 
un total de 28.972 càrrecs, amb el detall que s’especifica a continuació 
 

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES DE NATURALESA URBANA EXERCICI 
2016 

Carrec Exercici  Inici Vol. Final Vol. Import Valors Import 
101847
8 

201
6 

No 
domiciliats 

03/05/201
6 

05/07/201
6 

3.384.329,2
6 5387 

3.384.329,2
6 



   

Data Cobrament 
   

101847
9 

201
6 

Domiciliats
-1a fracció 05/05/2016 

2.757.267,0
5 

2358
5 

2.757.267,0
5 

101848
0 

201
6 

Domiciliats
-2a fracció 05/07/2016 

2.757.267,0
5 

2358
5 

2.757.267,0
5 

101848
1 

201
6 

Domiciliats
-3a fracció 05/10/2016 

2.757.267,0
5 

2358
5 

2.757.267,0
5 

101848
2 

201
6 

Domiciliats
-4a fracció 05/12/2016 

2.757.147,8
1 

2358
5 

2.757.147,8
1 

     

Import total …… 14.413.278,22  
 
 
 
ACORD NÚMERO SET.- Proposta d'aprovació de la nòmina corresponent 
a la mensualitat d’abril de 2016, incentiu de productivitat, serveis 
extraordinaris i altres retribucions del personal d'aquest Ajuntament.  
 

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

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

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



Vist les diferents regularitzacions de nòmines de març de diferents treballadors 
amb motiu de baixes i altes d’it i at, una vegada abonada la nòmina, es 
procedeix a regularitzar pels imports de diferencial de 0,01 euros bruts, -1.98 
euros nets, -12,67 euros bruts, 0,02 euros bruts i -1,64 euros nets. 
 
Vist la regularització de la nòmina de març d’un treballador amb motiu del 
gaudiment de permís de paternitat amb efectes del 21 de març, una vegada 
tancada i abonada la nòmina, de la qual resulta un diferencial de -550,95 euros 
bruts. 
 
Vist la regularització efectuada en nòmina de març de 2016 amb motiu de la 
incorrecta aplicació de sou corresponent a jornada completa d’un treballador 
contractat amb contracte de relleu en data 1 de març de 2016, la qual resulta 
un diferencial de 403,65 euros bruts. 

Atesa la despesa corresponent a la nòmina del mes d’abril de l’any actual que 
ascendeix a la suma total de 837.867,40 euros. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

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

Quilometratge 57,54 € 
Serveis extraordinaris 9.758,12 € 
Festius 387,18 € 
Productivitat P.L. en horari festiu 7.059,54 € 
Nocturnitat Agents en horari nocturn 5.791,52 € 
Nocturnitat en horari nocturn 28,70 € 
Complement IT Empresa 6.432,57 € 
Indemnització Empresa 1.719,35 € 
IP/Productivitat alienes lloc treball 60.180,83 € 
Condic. Especial Rigidesa Horària 4.538,23 € 
Condic. Risc Especial 1.320,15 € 
Condició especial Bossa Horària 414,40 € 
Productivitat Guàrdia 719,69 € 
Dietes assistències jutjats 400,00 € 
 
2.- Aprovar la despesa corresponent al mes d’abril de l’any actual que 
ascendeix a la suma total de 837.867,40 euros. 
 
3.- Informar el Comitè d’ Empresa i la Junta de Personal.” 
 
 
ACORD NÚMERO VUIT.- Proposta d'aprovació del conveni de formació de 
pràctiques entre l’Institut Miquel Martí i Pol i l'Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat.  



“Atès el Conveni de pràctiques entre l’INS Miquel Martí i Pol i l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat per a la realització de pràctiques d’una alumna per a 
col·laboració en les tasques de vigilància i control associats a la gestió de 
residus (especialment les indicades pels responsables del Servei de 
manteniment i espai públic).  

Atès el contingut del Conveni que a l’efecte de regular les esmentades 
pràctiques ha tramès l’INS esmentat, en què es fan constar les condicions en 
que les pràctiques han de desenvolupar-se, així com que la seva prestació no 
té cap compensació econòmica ni comporta cap despesa per a la corporació, ni 
d’establir un contracte laboral amb els estudiants.  

La Junta de Govern acorda, per unanimitat:  

1.- Aprovar el Conveni de pràctiques entre l’INS Miquel Martí i Pol i 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat per a la realització de pràctiques 
d’una alumna, que consta en annex a aquest acord, per a col·laboració en 
les tasques de vigilància i control associats a la gestió de residus 
(especialment les indicades pels responsables del Servei de manteniment 
i espai públic).  

El nombre de pràctiques que realitzarà l’alumna serà de 96 hores totals, 
distribuïdes en 4 hores diàries, durant el període de 24 dies laborables, a 
determinar durant el període del 25 d’abril al 27 de maig de 2016.  

2.- Nomenar tutor de l’alumna al Tècnic de Medi Ambient d’aquest Ajuntament.  

3.- Facultar a l’alcaldessa per a la signatura dels Convenis amb el contingut 
que consta en l’expedient.”  

 
ACORD NÚMERO NOU.- Proposta d'aprovació del conveni de formació de 
pràctiques entre l’Institut Ribera Baixa II i l'Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat.  

“Atès el Conveni de pràctiques entre l’INS Ribera Baixa II i l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat per a la realització de pràctiques d’un alumne per a 
col·laboració en les tasques relacionades amb l’organització dels treballs de 
manteniment i restauració de parcs i jardins (especialment les indicades per a 
la responsable municipal de parcs i jardins).  

Atès el contingut del Conveni que a l’efecte de regular les esmentades 
pràctiques ha tramès l’INS esmentat, en què es fan constar les condicions en 
que les pràctiques han de desenvolupar-se, així com que la seva prestació no 
té cap compensació econòmica ni comporta cap despesa per a la corporació, ni 
d’establir un contracte laboral amb els estudiants.  

La Junta de Govern acorda, per unanimitat:  



1.- Aprovar el Conveni de pràctiques entre l’INS Ribera Baixa II i 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat per a la realització de pràctiques d’un 
alumne, que consta en annex a aquest acord, per a col·laboració en les 
tasques relacionades amb l’organització dels treballs de manteniment i 
restauració de parcs i jardins (especialment les indicades per a la 
responsable municipal de parcs i jardins).  

El nombre de pràctiques que realitzarà l’alumne serà de 152 hores totals, 
distribuïdes en 4 hores diàries, durant el període de 38 dies laborables, a 
determinar durant el període del 6 de juny a 29 de juliol de 2016.  

2.- Nomenar tutor de l’alumne a la Tècnica de Parcs i Jardins d’aquest 
Ajuntament.  

3.- Facultar a l’alcaldessa per a la signatura dels Convenis amb el contingut 
que consta en l’expedient.”  

 
ACORD NÚMERO DEU.- Proposta d’aprovació del Pla d’autoprotecció de 
la celebració de la Festa de Sant Jordi del dia 23 d’abril de 2016. 

“Atès l'informe emès per l’Enginyer Tècnic Municipal d’Activitats en data 18 
d’abril de 2016 en relació a la celebració de la festa de Sant Jordi del dia 23 
d’abril de 2016 del Centre Docent Lola Anglada, que es transcriu parcialment a 
continuació: 
 
“REFERÈNCIES ANTERIORS – ANTECEDENTS (a destacar) 

. Documentació vària obrant a l’expedient (antecedents). 

. En base a l’aplicació del Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s’aprova el 
catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa 
el contingut d’aquestes mesures, els espectacles de caràcter festiu, tradicional 
o popular, realitzats en instal·lacions tancades desmuntables o de temporada, 
amb una capacitat o aforament inferior a 1.000 persones, com és el cas de la 
present Celebració de la Festa de Sant Jordi (inclou un correfoc), NO són 
activitats de referència per a la protecció civil local per la seva baixa 
perillositat. 
 
. D’acord amb aquest Decret i en base a allò exposat en l’apartat anterior NO 
és precís homologar un pla d’autoprotecció per part de l’Ajuntament. 

. L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, va aprovar fa tres anys, un Pla 
d’Autoprotecció en base a allò establert al Decret 82/2010 (ja derogat) per a la 
celebració de la present festivitat, redactat pel Sr. Joaquín Ordóñez Baró, com 
a tècnic acreditat per la Generalitat de Catalunya. 

El que subscriu, Enginyer Tècnic Municipal d'activitats d'aquest Servei, en 
relació a l'assumpte referenciat, 



INFORMA: 
 
a) Segons allò establert al Decret 30/2015 anteriorment citat, per a la 
realització de la present activitat no és necessari realitzar un pla 
d’autoprotecció que segueixi els criteris del citat Decret, atès el seu reduït 
aforament i perillositat. 

b) Tot i això, per a la realització d’aquesta mateixa celebració de l’any 2013 es 
va redactar un pla d’autoprotecció per part de la Sr. Joaquín Ordóñez Baró, 
com a tècnic acreditat per la Generalitat de Catalunya per a desenvolupar 
aquest tipus de Plans, en base al ja derogat Decret 82/2010, de 29 de juny, pel 
qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures 
d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures, i considerant que 
aquest pla d’autoprotecció té una vigència de 4 anys i que enguany, no s’han 
produït canvis substancials que requereixin noves mesures correctores, es 
podria considerar com a vàlid el PAU aprovat en edicions anteriors. 
 
Davant d’aquesta situació, el tècnic que sotasigna considera que cal realitzar 
les següents actuacions: 

1.- Tornar a aprovar el Pla d’Autoprotecció de la Celebració de la Festa de 
Sant Jordi del dia 23 d’abril de 2016 del Centre Docent Lola Anglada, atès 
que continua essent vàlid enguany. 

2.- Nomenar com a Cap d’Emergència del Pla d’Autoprotecció al Director de la 
Policia Local o a l’agent en el que es delegui. 

3.- Facilitar còpia amb acús de rebut del Pla d’Autoprotecció de la present 
festivitat a tots els grups actuants, així com a la resta de responsables. Aquesta 
tasca correspondrà al Departament de Cultura de l’Ajuntament.” 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1.- Declarar plenament vigent i aprovar novament el Pla d’Autoprotecció de la 
celebració de la festa de Sant Jordi del dia 23 d’abril de 2013 del Centre Docent 
Lola Anglada, redactat pel Sr. Joaquín Ordóñez Baró, com a tècnic acreditat 
per la Generalitat de Catalunya i, per tant, aplicar-lo a la celebració de la festa 
de Sant Jordi del dia 23 d’abril de 2016 del Centre Docent Lola Anglada.  
 
2.- Designar com a Cap d’Emergència, titular de l’activitat esmentada, al Sr. 
Juan Antonio González Leyva, Director de la Policia Local i com a suplent, a 
l’agent en qui delegui, per tal que s’encarregui de la correcta gestió i 
implantació del Pla d’Autoprotecció de referència. 

3.- Facilitar copia del Pla, amb acusament de rebuda, a tots els participants, i/o 
responsables de l’acte identificats en el propi Pla, pel compliment del seu 
contingut. Serà el Departament de Cultura Municipal, l’encarregat de comunicar 
als responsables de tots els grups actuants quin és llur càrrec i funció dins de 
l’organigrama jeràrquic de la present celebració.” 



ACORD NÚMERO ONZE.- Proposta consistent en donar compte d’una 
sentència del Jutjat Contenciós  Administratiu núm. 10 de Barcelona.  
 
“Es dóna compte de la sentència següent: 
 
•  Sentència núm. 95/2016 del Jutjat Contenciós Administratiu Núm. 10 de 
Barcelona, mitjançant la qual es desestima el recurs contenciós administratiu 
núm. 187/2015-E, interposat per CATALANA OCCIDENTE, S.A., contra la 
desestimació de reclamació per responsabilitat patrimonial.  

 
La Junta de Govern es dóna per assabentada.”    
 
 
ACORD NÚMERO DOTZE.- Proposta d'acceptació d'un ajut atorgat per la 
Diputació de Barcelona en el marc del programa complementari de foment 
de l'ocupació i de suport a la integració social 2016-2019 i d'assignació 
del mateix a les línies corresponents d'actuació. 

“El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 26 de novembre de 2015 va 
aprovar el Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” així com també el seu 
Protocol general. 

L’esmentat Protocol general preveu que els recursos tècnics, econòmics i 
materials del Pla es posin a disposició dels seus destinataris a través de tres 
instruments principals: Meses de concertació, Catàlegs de serveis i Programes 
complementaris, essent aquests últims instruments específics elaborats de 
forma contingent per tal d’ajustar-se a les necessitats dels governs locals de 
l’àmbit territorial de la Diputació i, de manera especial, per pal·liar els efectes 
econòmics derivats de les situacions conjunturals i d’urgència. 

En virtut de l’exposat s’articula un únic fons de prestació, el Programa 
complementari de foment de l’ocupació i de suport a la integració social, 
el qual serà objecte de distribució, per part dels ens destinataris, entre les 
seves dues línies de suport i les conseqüents modalitats en què s’estructura i 
que s’indiquen a continuació: 

Línia 1, de suport integral al foment de l’ocupació. Amb aquesta línia és 
pretén contribuir al foment de l’ocupació local de forma integral. 

En el marc d’aquesta línia, s’han previst tres modalitats: 

- Suport a plans locals d’ocupació. 

- Suport a la formació (professionalitzadora o de caràcter transversal). 

- Ajuts a la contractació laboral per part d’empreses o entitats privades. 

Línia 2, de suport a l’ocupació de col·lectius en risc d’exclusió i de reforç 
dels serveis socials municipals. L’objecte d’aquesta línia és contribuir a la 
garantia de la cohesió social. 



En el marc d’aquesta línia, s’han previst tres modalitats: 

- Suport a plans d’ocupació adreçats a col·lectius en risc d’exclusió social. 

- Ajuts a l’ocupació de col·lectius en risc d’exclusió social a les empreses 
d’inserció sociolaboral, centres d’inserció o entitats del tercer sector social. 

- Ajuts a l’ocupació de col·lectius en risc d’exclusió social a les empreses 
d’inserció sociolaboral, centres d’inserció o entitats del tercer sector social. 
 
Atesos els motius exposats i la normativa aplicable, la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona de 10/03/2016 va adoptar els següents acords:  
 
“Primer.- APROVAR el “Programa complementari de foment de l’ocupació i de 
suport a la integració social ", en el marc del Pla Xarxa de Governs Locals 
2016-2019. 

Segon.- APROVAR el règim de concertació del “Programa complementari de 
foment de l’ocupació i de suport a la integració social " i disposar que esdevé la 
normativa aplicable pel que fa a l’atorgament i execució dels ajuts que es 
derivin del present Programa complementari. 

Tercer.- APROVAR la concessió dels ajuts atorgats en el marc del “Programa 
complementari de foment de l’ocupació i de suport a la integració social”, 
d’acord amb la distribució i els imports màxims que, per a cada destinatari i línia 
de suport, es detallen a continuació: 

(...)  

Municipi NIF Import total 
Esplugues de 
Llobregat 

P0807600B 277.135,69€ 

(...)” 
 
Atès que per a l’efectivitat dels ajuts que es concedeixen en el marc del present 
Programa complementari és necessari que els ens destinataris manifestin 
expressament l’acceptació de l’ajut, com a màxim fins el 29 d’abril de 2016 a 
través de la realització del tràmit “P300” d’acceptació d’ajut, disponible a la Seu 
Electrònica de la Diputació, en el si del “Portal de tràmits els ens locals i altres 
administracions”, a l'espai corresponent del Pla ”Xarxa de Governs Locals 
2016-2019”. 
 
Vist que l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat té voluntat de destinar l’ajut 
atorgat a la Línia 1, modalitat Plans locals d’ocupació i a la realització de cursos 
de formació transversal adreçats a les persones que es contractin en el marc 
de la modalitat plans locals d’ocupació. 

Vist l’informe emès per la Directora del servei d’Empresa i Ocupació. 



La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

ÚNIC.- Acceptar l’ajut atorgat per la Diputació de Barcelona en el marc del 
“Programa complementari de foment de l’ocupació i de suport a la integració 
social”, corresponent del Pla ”Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, per import 
de 277.135,69€ i fer la següent assignació del mateix a les següents línies de 
suport i modalitats: 

Línia de suport Modalitat Ajut atorgat €  

Línia 1, de suport 
integral al foment de 
l’ocupació  

Suport a plans locals 
d’ocupació 

 
273.596,18  

Suport a la formació  
3.539,51  

 

TOTAL 277.135,69 
 
 
ACORD NÚMERO TRETZE.- Proposta d'aprovació del model de conveni 
de col·laboració amb empreses i entitats per a la realització de pràctiques 
no professionals de l'alumnat del curs d'Operacions auxiliars 
d'enregistrament i tractament de dades i documents. 

“El Servei d’Ocupació de Catalunya publicà l’Ordre EMO/260/2015, de 17 
d'agost, per la qual s'aproven les bases per a la concessió de subvencions per 
a la realització d’accions de formació d’oferta adreçades prioritàriament a 
treballadors/ores desocupats/ades que promou el Servei d’Ocupació de 
Catalunya, i s’obre la convocatòria per a l'any 2015 (FOAP 2015). 

El departament d’Empresa i Ocupació de l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat preparà un projecte integral de 3 cursos i rebé resolució aprovatòria 
de dos d’ells: 2 cursos d’Operacions auxiliars d’enregistrament i tractament de 
dades i documents. 

El curs d’Operacions auxiliars d’enregistrament i tractament de dades i 
documents, referències ADGG0508_CEN i ADGG0508_MP0110 (Mòdul de 
pràctiques professionals no laborals), d’acord amb el seu pla formatiu, 
preveuen que l’alumnat participant realitzi pràctiques professionals no laborals 
adequades a la formació objecte del curs, amb la finalitat de millorar i enriquir la 
seva qualificació i capacitació professional un cop finalitzada la formació. La 
realització d’aquestes pràctiques professionals no comporta relació laboral ni 
prestació de serveis per part de l’alumne. 

S’han subscrit pòlisses d’assegurança d’accidents i de responsabilitat civil que 
donen cobertura a l’activitat. 

Les pràctiques professionals tenen una durada de 80 hores i diària de 4 hores. 
El període abasta, com a màxim, des del 9 de maig al 22 de juny de 2016. 
 
A aquests efectes, s’han de subscriure convenis de col·laboració amb 
empreses i entitats. El model de conveni de col·laboració ve fixat pel 



Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, entitat atorgant de la 
subvenció per al curs. 

En relació amb les entitats i empreses on es realitzarà aquesta formació 
pràctica, ateses la idoneïtat dels serveis prestats per les entitats i empreses 
que es relacionen en el document annex i la voluntat de col·laboració que han 
manifestat, l’alumnat del curs realitzaran les pràctiques professionals no 
laborals en aquestes entitats, d’acord amb el calendari individualitzat que 
posteriorment s’establirà. 

Vist l’informe emès per la Directora d’Empresa i Ocupació. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

ÚNIC.- Aprovar el text del Conveni de col·laboració amb empreses i entitats 
que ha elaborat el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, com a 
model a subscriure per a la realització de pràctiques professionals no laborals 
de l’alumnat del curs d’operacions auxiliars d’enregistrament i tractament de 
dades i documents que es realitzaran pel servei d’Empresa i Ocupació i que 
s’acompanya a la present proposta.” 

 
ACORD NÚMERO CATORZE.- Proposta de contractació menor del servei 
de “pressclipping”. 

“Atesa la necessitat de contractar el servei de “pressclipping” consistent en fer i 
lliurar al departament de Comunicació de l’Ajuntament un recull diari de totes 
les noticies i referències que surtin a premsa escrita i digital de territori nacional 
en que surti el municipi d’Esplugues de Llobregat, o altres paraules clau 
designades. 
 
Als efectes de procedir a una contractació menor de l’esmentat objecte, el 
departament de Comunicació ha demanat oferta a l’empresa Iniciativas 
Tecnológicas en Internet, SL, i previ anàlisi de la mateixa proposa l’adjudicació 
ja que compleix tots els requisits exigits per l’Ajuntament, per un preu de 
3.702,60 €, IVA inclòs per a tot l’any 2016. 

Vist l’informe dels Serveis Jurídics que informen favorablement la utilització del 
procediment de contracte menor per a l’adjudicació d’aquest servei. 

Atès el que disposen els articles 111, 138.3 i 156.2 del Reial Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre de 2011, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
de Contractes del Sector Públic, 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 de “Pressclipping”, per un 
import màxim de 3.702,60€, IVA inclòs, a càrrec de la partida 12 92401 22706 
del pressupost municipal vigent. 

SEGON.- Adjudicar a l’empresa Iniciativas Tecnológicas en Internet, SL, amb 
CIF ESB43632090, el contracte consistent en el servei de “Pressclipping” per 
tot l’any 2016, per un import màxim de 3.060,00€, més 642,60€ d’IVA (21%), 
total contracte 3.702,60€ IVA, inclòs. 

Les factures trimestrals presentades pel contractista, que s’incorporaran a 
l’expedient, compliran els efectes de formalització del contracte, sense perjudici 
de formalitzar en document administratiu la resta de condicions i requisits del 
servei. 
 
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 servei.” 
 
 
ACORD NÚMERO QUINZE.- Proposta d'aprovació de bases i convocatòria 
per proveir un lloc de treball de tècnic/a de Participació Ciutadana entre el 
personal de la plantilla municipal, mitjançant concurs específic. 

“La relació de llocs de treball d’aquest Ajuntament, inclou un lloc de treball que 
ha quedat vacant recentment i que cal cobrir de tècnic/a de Participació 
Ciutadana, amb una valoració de grup de sou 9.  

Dit lloc de treball es vol proveir entre el personal funcionaris de carrera o laboral 
de caràcter indefinit de les categories C1 o A2.  

Consta a l’expedient, que els òrgans de representació i seccions sindicals, 
legalment constituïts, han tingut accés a la proposta que s’eleva a aprovació, 
amb les corresponents bases, redactades pel Servei de Gestió de les 
Persones.  

De conformitat amb les atribucions en el article 21.1 g) de la Llei de Bases de 
Règim Local, en relació amb l’article 110 del Reglament del Personal al Servei 
de les Entitats Locals.  

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1.- Aprovar les bases, que consten com annex a aquesta Resolució, i convocar 
el procés per a la provisió, pel sistema de concurs específic i entre la plantilla 
municipal, d’un lloc de treball de tècnic/a de Participació Ciutadana.  

2.- Procedir a la publicació de les bases en el Tauler Virtual d’Edictes de la 
Corporació, en el RADAR i en el Portal de l’Empleat  



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

 

ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA 

ACORD NÚMERO SETZE.- Proposta d’acceptació de la subvenció 
atorgada per la Diputació de Barcelona – Àrea d’Atenció a les Persones 
(Servei d’Acció Social), en concepte de fons de prestació de suport per al 
finançament de l’àmbit de Benestar Social, en el marc del Catàleg de 
serveis 2016 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”. 

“El Ple de la Diputació de Barcelona, en data 26 de novembre de 2015 va 
aprovar el Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” i el seu Protocol general. 
Un dels recursos econòmics concertables recollits al mencionat Protocol són 
els fons de prestació, consistents en transferències dineràries de caràcter 
excepcional per al finançament de serveis i estructures de gestió local, 
distribuïdes per criteris objectius relacionats amb l’objecte finançat, i que 
s’atorgaran per concessió directa. 

El Catàleg de serveis de l’any 2016 aprovat per la Junta de Govern de 17 de 
desembre de 2015 de la Diputació de Barcelona preveu la modalitat de fons de 
prestació “Finançament de l’àmbit de benestar social”, gestionat pel Servei 
d’Acció Social. Aquest fons garanteix als ajuntaments de fins a 300.000 
habitants una dotació econòmica destinada a donar suport per a la prestació 
dels Serveis Socials, i que s’estableix en base al tram poblacional corresponent 
al municipi. La ràtio establerta per als municipis de 20.000 a 99.999 habitants 
és de 2,39 euros/habitant, prenent com a referència el padró municipal (dades 
INE) de data 1 de gener de 2014. 

En data 18 de març d’enguany, s’ha registrat la notificació del text la Junta de 
Govern de la Diputació de Barcelona de 25 de febrer de 2016, aprovant 
l’atorgament a l’Ajuntament d’Esplugues d’una subvenció per import de 
110.257,87 euros. El període d’execució està comprès entre l’1 de gener i el 31 
de desembre de 2016. 

Vist l’informe emès per la Tècnica d’Atenció Social i Igualtat. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Acceptar la totalitat de l’aportació atorgada per la Diputació de 
Barcelona – Àrea d’Atenció a les Persones (Servei d’Acció Social), per un 
import de 110.257,87 euros (codi XGL 16/Y/215440), en concepte de fons de 
prestació de suport per al “finançament de l’àmbit de benestar social”, en el 
marc del Catàleg de serveis de l’any 2016 del Pla “Xarxa de Governs Locals 
2016-2019”, i acceptar els termes de la seva execució. 

Aquest import serà destinat a l’execució d’actuacions incloses a la cartera de 
serveis socials bàsics.” 

 
 



ACORD NÚMERO DISSET.- Proposta d’aprovació dels comptes 
justificatius presentats per l’AMPA ESCOLA MATILDE ORDUÑA en 
concepte de justificació de la subvenció atorgada per al desenvolupament 
de l’activitat “Siguem veïns!”, 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’AMPA ESCOLA MATILDE ORDUÑA el 
següent ajut econòmic pel desenvolupament de la següent activitat i en la data 
que així mateix s’indica: 

Data aprovació Activitat Import 
5/06/2015 Siguem veïns! 600,00 euros 
 
Vist que en data 30 de setembre de 2015 mitjançant número de registre 
d’entrada 16518, en data 20 d’octubre amb número de registre d’entrada 17819 
i en data 1 de març de 2016 amb número de registre d’entrada 3470, l’ AMPA 
ESCOLA MATILDE ORDUÑA, va presentar comptes justificatius relatius a la 
despesa executada pel desenvolupament de l’ esmentada activitat i que 
aquests contenen tots els requisits exigits al Reglament i a les Bases 
Reguladores per a l’atorgament de subvencions, segons informes emesos per 
la Unitat Jurídic administrativa de l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania i la 
Coordinadora Tècnica d’Educació. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’AMPA ESCOLA 
MATILDE ORDUÑA (NIF: G-08853533) 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 IMPORT ATORGAT IMPORT JUSTIFICAT 
Siguem veïns! 600,00 euros 1.023,50 euros 
 
 
 
ACORD NÚMERO DIVUIT.- Proposta d’aprovació dels comptes 
justificatius presentats per l'entitat ASSOCIACIÓ DE DONES EL GALL en 
concepte de justificació de la subvenció atorgada per al desenvolupament 
de la seva Programació anual, any 2015. 



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

Data aprovació Activitat Import 
26/06/2015 Programació anual 2.162,00 euros 
 
Vist que en data 29 de febrer de 2016, l’entitat ASSOCIACIÓ DE DONES EL 
GALL va presentar comptes justificatius relatius a la despesa executada pel 
desenvolupament de l’esmentada activitat i que aquests contenen tots els 
requisits exigits al Reglament i a les Bases Reguladores per a l’atorgament de 
subvencions, segons informes emesos per la Unitat Jurídic administrativa de 
l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania i la Directora de Cultura. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat ASSOCIACIÓ 
DE DONES EL GALL (CIF: G61035762) 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 Import 
atorgat 

Import 
Justificat 

Programació anual 2.162,00 euros 2.870,54 euros 
 
 
ACORD NÚMERO DINOU.- Proposta d’aprovació dels comptes 
justificatius presentats per l'entitat XARXA DE DONES EMPRENEDORES 
D'ESPLUGUES en concepte de justificació de la subvenció atorgada per al 
desenvolupament de l’activitat "Expertes en xarxa”, any 2015. 

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



 
La Junta de Govern Local va atorgar a l’entitat XARXA DE DONES 
EMPRENEDORES el següent ajut econòmic pel desenvolupament de la 
següent activitat i en la data que així mateix s’indica: 

Data aprovació Activitat Import 
22/05/2015 Expertes en xarxa 590,00 euros 
 
Vist que en data 24 de febrer de 2016, l’entitat l’entitat XARXA DE DONES 
EMPRENEDORES va presentar comptes justificatius relatius a la despesa 
executada pel desenvolupament de l’esmentada activitat i que aquests 
contenen tots els requisits exigits al Reglament i a les Bases Reguladores per a 
l’atorgament de subvencions, segons informes emesos per la Unitat Jurídic 
administrativa de l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania i la Coordinadora Tècnica 
de Comerç. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat XARXA DE 
DONES EMPRENEDORES ( NIF: G-65709909 ) 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 

Expertes en xarxa 590,00 euros 1.156,27 euros 
 
 
ACORD NÚMERO VINT.- Proposta de resolució de sol·licituds d’ajuts 
econòmics, dins l’àmbit d’acció social, curs 2015-2016, en concepte de 
beques de menjador escolar. 

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

L’Ajuntament d’Esplugues, amb la finalitat de garantir les necessitats bàsiques 
en l’àmbit de la infància i adolescència, atorga uns ajuts econòmics en 
concepte de beques de menjador escolar per als menors empadronats a 
Esplugues i escolaritzats en centres públics d’Esplugues o de poblacions 
veïnes. 
 
Ateses les 68 sol·licituds d’ajuts econòmics presentades i vist l’informe emès 
per la coordinadora de la UJA de l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania, on fa 
constar que s’ha realitzat la valoració econòmica i administrativa corresponent 
a aquests tipus d’ajuts econòmics, en compliment dels barems i criteris per a 
l’atorgament d’ajuts econòmics de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, curs 
2015-2016. 



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

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

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

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Estimar un total de 25 sol·licituds d’ajuts econòmics per a la 
integració dels següents menors en concepte de beques de menjador escolar, 
pel curs 2015-2016, amb els percentatges de bonificació valorats per cada cas 
que s’indiquen: 

ALUMNE/A 
    

Primer Cognom 
Segon 
Cognom Nom 

Cost 
Activitat 

% 
Beca 

G. C. A. 436,48 € 40% 
G. C. N. 436,48 € 40% 
I. P. T. A. 654,72 € 50% 

R. G. E. 1.091,20 
€ 70% 

R. G. E. 1.091,20 
€ 70% 

M. J. E. 436,48 € 50% 
C. S. C. 436,48 € 100% 

A. B. X. A. 1.091,20 
€ 90% 

E. H. M. 1.091,20 
€ 100% 

K.  Y. 1.091,20 
€ 100% 

C. O. S. A. 436,48 € 100% 
C. O. A. 436,48 € 100% 
T. D.H. N. 436,48 € 100% 
T. D. H. D. 436,48 € 100% 

A. P. D. P. 1.091,20 
€ 100% 

J. A. R. 436,48 € 100% 
A. P. J. 436,48 € 100% 
A.  M. 654,72 € 40% 
A.  A. 654,72 € 40% 
O. G. E. Y. 1.091,20 100% 



€ 
E. B.  N. 654,72 € 50% 
E. B.  D. 654,72 € 50% 

C.  N. A. 1.091,20 
€ 40% 

M. G. A. 436,48 € 50% 
T. Z. J. O. 654,72 € 40% 
 
 
SEGON.- Aprovar una despesa màxima de 12.701,57 euros, amb càrrec a la 
partida pressupostària 68.23100.48018 del pressupost vigent, en concepte de 
beques de menjador escolar, a favor dels tutors legals que es relacionen, amb 
el imports resultants que així mateix s’indiquen: 

ESCOLA FOCH I TORRES 
TUTOR/A LEGAL  

   Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom N.I.F. 

Cost 
Ajuntament 

Exercici 
2015 

Exercici 
2016 

C. F. N. 47776023D 174,59 € 174,59 € 0,00 € 
C. F. N. 47776023D 174,59 € 174,59 € 0,00 € 
I. C. R. C. 48073978E 327,36 € 0,00 € 327,36 € 
ESCOLA GRAS I SOLER 
TUTOR/A LEGAL  

   Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom N.I.F. 

Cost 
Ajuntament 

Exercici 
2015 

Exercici 
2016 

G. T. I. 37334127K 763,84 € 305,54 € 458,30 € 
G. T. I. 37334127K 763,84 € 305,54 € 458,30 € 
J. R. M.C. 46638097P 218,24 € 0,00 € 218,24 € 
S. M. L. 49739123J 436,48 € 0,00 € 436,48 € 
 

ESCOLA ISIDRE MARTI 
TUTOR/A LEGAL  

   Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom N.I.F. 

Cost 
Ajuntament 

Exercici 
2015 

Exercici 
2016 

B. A. N.D. 51284647Y 982,08 € 392,83 € 589,25 € 
H. G. R. I. 25627857S 1.091,20 € 436,48 € 654,72 € 
K.  I. EP587084 1.091,20 € 436,48 € 654,72 € 
ESCOLA CAN VIDALET 
TUTOR/A LEGAL  

   Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom N.I.F. 

Cost 
Ajuntament 

Exercici 
2015 

Exercici 
2016 

O. 
 

M. Y2840856W 436,48 € 436,48 € 0,00 € 
O. 

 
M. 48060454E 436,48 € 436,48 € 0,00 € 

ESCOLA JOAN MARAGALL 



TUTOR/A LEGAL  
   Primer 

Cognom 
Segon 
Cognom Nom N.I.F. 

Cost 
Ajuntament 

Exercici 
2015 

Exercici 
2016 

D. H. P. I. J. X3295175B 436,48 € 436,48 € 0,00 € 
D. H. P. I.J. X3295175B 436,48 € 436,48 € 0,00 € 
P. H. N. X8088786P 1.091,20 € 436,48 € 654,72 € 
ESCOLA MATILDE ORDUÑA 
TUTOR/A LEGAL  

   Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom N.I.F. 

Cost 
Ajuntament 

Exercici 
2015 

Exercici 
2016 

A. B. V. 46490944D 436,48 € 436,48 € 0,00 € 
B.I  T. Y1344292W 261,89 € 0,00 € 261,89 € 
B.  T. Y1344292W 261,89 € 0,00 € 261,89 € 
G. G. M. Y. E854172 1.091,20 € 436,48 € 654,72 € 
L.  L. X7481016J 327,36 € 0,00 € 327,36 € 
L.  L. X7481016J 327,36 € 0,00 € 327,36 € 
P. P. S. 78748840Z 436,48 € 436,48 € 0,00 € 
ESCOLA PRAT DE LA RIBA 
TUTOR/A LEGAL  

   Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom N.I.F. 

Cost 
Ajuntament 

Exercici 
2015 

Exercici 
2016 

C.  GEORGIANA X8048850T 436,48 € 174,59 € 261,89 € 
Z. Z. K. W. X9555586Y 261,89 € 0,00 € 261,89 € 
 
 
TERCER.- Aprovar una despesa màxima de 218,24 euros, amb càrrec a la 
partida pressupostària 68.23100.48018 del pressupost vigent, a favor de 
l’escola Prat de la Riba (Q5855037G), en concepte de beques de menjador 
escolar 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 43 sol·licituds d’ajuts econòmics en concepte 
de beques de menjador escolar, curs 2015-2016, que es detallen a l’annex de 
l’informe adjunt, pels motius que al mateix s’indiquen. 

CINQUÈ.- Les quantitats reconegudes en la present proposta, per valor total de 
12.919,81 euros, seran pagades als centres escolars següents: 

- A l’Escola Folch i Torres, amb NIF Q0868051D, la quantitat de 676,54 euros. 
- A l’Escola Gras i Soler, amb NIF Q0868038A, la quantitat de 2.182,40 euros. 
- A l’Escola Isidre Marti, amb NIF Q5855027H, la quantitat de 3.164,48 euros. 
- A l’Escola Can Vidalet, amb NIF Q5855027H, la quantitat de 872,96 euros. 
- A l’Escola Joan Maragall, amb NIF Q5855043E, la quantitat de 1.964,16 
euros. 
- A l’Escola Matilde Orduña, amb NIF Q5855033F, la quantitat de 3.142,66 
euros. 
- A l’Escola Prat de la Riba, amb NIF Q5855037G, la quantitat de 916,61 euros. 



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

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