
 
 

 

 

JGL 1/2016 
 
 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 

SESSIÓ DECISÒRIA ORDINÀRIA DE 8 DE GENER DE 2016 

 
A la Casa Consistorial d’Esplugues de Llobregat, a la sala de reunions, a les 
catorze hores del dia 8 de gener de 2016, es reuneix la Junta de Govern Local 
en sessió decisòria ordinària, en primera convocatòria, sota la Presidència de 
l'alcaldessa Sra. Pilar Díaz Romero, amb l'assistència dels regidors Sr. Eduard 
Sanz García, Sra. Sara Forgas Úbeda, Sra. Montserrat Zamora Angulo, Sr. 
Albert Comellas Novillo i Sr. Manuel Pozo López.  
 
Excusa la seva absència el regidor Sr. Santiago Siquier Fado. 
 
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. 44/15 
corresponent a la sessió ordinària de data 11 de desembre.  
 
Per la Sra. alcaldessa i en relació a l’esborrany de l’acta núm. 44/15 
corresponent a la sessió ordinària de  data  11 de desembre 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 de ratificació del conveni de 
col•laboració entre l’Àrea Metropolitana de Barcelona i l’Ajuntament 
d’Esplugues per a la implantació d’una fotolinera al terme municipal 
d’Esplugues de Llobregat. 

“La Junta de Govern Local en data 30 d’octubre de 2016 va aprovar la proposta 
de Conveni de col·laboració a subscriure entre l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona i l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat per a la instal·lació d’una 
fotolinera en el terme municipal d’Esplugues de Llobregat, com a prova pilot, 
per tal de col·laborar en fer efectius els objectius del Pla de Sostenibilitat i del 
Pla d’Adaptació al Canvi Climàtic de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, segons 
document que s’annexava. 

Alhora, es va determinar que el punt de recàrrega exterior es situaria a la zona 
blava d’aparcament regulat de la plaça Santa Magdalena i els mòduls 
fotovoltaics a la coberta del edifici de l’Ajuntament, plaça Santa Magdalena, 5 i 
6. 
 
Atès que, posteriorment, la Junta de Govern Local de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona en sessió de data 24 de novembre de 2015 va aprovar Conveni de 
col·laboració a subscriure amb aquest Ajuntament per a la implantació, com a 
prova pilot, de la fotolinera esmentada al terme municipal d’Esplugues de 
Llobregat, document que es va trametre a aquest Ajuntament i que difereix en 
alguns aspectes de redacció i concreció de continguts, respecte de l’aprovat 
per aquest Ajuntament en data 30 d’octubre de 2015, si bé es tracta de 
modificacions que no són de caràcter substancial. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1.- Ratificar el Conveni de col·laboració aprovat per acord de la Junta de 
Govern Local de l’Àrea Metropolitana de Barcelona en sessió de data 24 de 
novembre de 2015 a subscriure entre Àrea Metropolitana de Barcelona i 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, per a la implantació, com a prova pilot, 
d’un projecte integral d’energia que inclou l’autoconsum renovable, consistent 
en la instal·lació d’una fotolinera en el terme municipal d’Esplugues de 
Llobregat, per tal de col·laborar en fer efectius els objectius del Pla de 
Sostenibilitat i del Pla d’Adaptació al Canvi Climàtic de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, que s’adjunta com a annex, i procedir a la seva formalització. 
 
2.- Designar al Sr. José Mª Gonzalez Lera, enginyer municipal, Director de 
Manteniment i Espai Públic, i al Sr. Damián Sánchez Gómez, enginyer agrícola, 
Tècnic de Medi Ambient, com a representants de l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat, a la Comissió de Seguiment del Conveni esmentat prevista a la 
clàusula sisena.” 

 



RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS 
 

ACORD NÚMERO TRES.- 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. 488 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
2.520,78 € 

Relació núm. 496 de documents ADO en fase prèvia per un import total 
33.536,46 € 

Relació núm. 497 de documents ADO en fase prèvia per un import total 
63.147,53 € 

Relació núm. 499 de documents O en fase prèvia per un import total de 
6.213.54 € 

Document-proposta de concepte no pressupostari núm. 320160000001 per un 
import de 1.800,00 €. 

Document ADOJ emergències socials per un import de 6.000,00 € 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1. Aprovar la relació núm. 488 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 2.520,78 € 

2. Aprovar la relació núm. 496 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total 33.536,46 € 

3. Aprovar la relació núm. 497 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total 63.147,53 € 

4. Aprovar la relació núm. 499 de documents O en fase prèvia per un import 
total de 6.213.54 € 

5. Aprovar Document-proposta de concepte no pressupostari núm. 
320160000001 per un import de 1.800,00 €. 

6. Aprovar el document ADOJ emergències socials per un import de 6.000,00 
€.” 
 
 
ACORD NÚMERO QUATRE.- Proposta de resolució de la sol·licitud 
d'ingrés a l'espai "Esplugues Coworking" presentada per la mercantil 
LITTLE MÂGIC, SL.  



“El projecte de constituir un espai de Coworking va resultar escollit en la 
primera edició del procés del Pressupost Participatiu que va implicar a la 
ciutadania en l’elaboració del pressupost municipal de l’any 2014. 

El Coworking és una manera de treballar que permet que professionals, 
autònoms/es independents i microempreses de diversos sectors comparteixin 
un mateix espai de treball on es fomenta la col·laboració i el treball en xarxa. 
 
Finalitzades les obres d’adequació de l’espai on s’ubica el Coworking (Edifici 
Molí, propietat de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat), correspon ara oferir 
aquest nou servei a persones emprenedores i empreses que necessitin un 
espai de treball i estiguin interessades en les característiques d’un coworking. 
 
En aquest sentit, mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 26 de 
setembre de 2014, es va aprovar el règim de funcionament del servei 
Esplugues Coworking, reflectint en un document les característiques del servei, 
els requisits, el procediment d’accés i de permanència, els preus públics 
d’utilització i les normes de funcionament. Així mateix, mitjançant l’esmentat 
acord es va Obrir termini per a la presentació de sol·licituds d’ingrés a partir del 
dia 29 de setembre de 2014. 

En data 23 de desembre de 2015, es presenta sol·licitud d’ingrés a l’espai 
Esplugues Coworking per part de la mercantil LITTLE MAGIC, S.L., qui sol·licita 
poder ubicar-se a l’espai reservat a microempreses. 

Vist l’informe emès per la Tècnica del servei d’Atenció a l’Empresa del 
Departament d’Empresa i Ocupació municipal, on es fa esment a que revisada 
la documentació aportada, la sol·licitud és conforme als requisits establerts al 
règim de funcionament. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Estimar la sol·licitud d’ingrès a l’espai “Esplugues Coworking” 
presentada per la mercantil LITTLE MAGIC, S.L. 

La sol·licitud fa referència a dos espais per a dues persones, un en modalitat de 
jornada sencera (40h/setmana) i l’altre en modalitat jornada parcial matins 
(20h/setmana). Atès que el preu públic establert per ocupació d’un espai a 
jornada sencera és de 60€ més IVA, i per un espai a jornada parcial és de 35€ 
més IVA, el preu resultant per l’ocupació dels dos espais sol·licitats és de 
95,00€ euros, més el 21% de l’IVA corresponent, és a dir, 114,95€ al mes. 
 
SEGON.- Comunicar a la mercantil LITTLE MAGIC, S.L. que, prèviament a 
l’ocupació de l’espai, haurà de realitzar l’ingrés d’una fiança per import de 
190,00€.” 

 
 
ACORD NÚMERO CINC.- Proposta consistent en donar compte de 
diverses sentències dels jutjats contenciosos administratius de 
Barcelona. 



 “Es dóna compte de les sentències següents: 
 
• Sentència núm. 292/2015 del Jutjat Contenciós Administratiu Núm. 14 
de Barcelona, mitjançant la qual es declara la inadmissibilitat del recurs 
contenciós administratiu núm. 34/2015 B, interposat per Vicente Pastor Ribas 
contra decret de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat de data 19 de setembre 
de 2014.  
 
• Sentència núm. 400/2015 del Jutjat Contenciós Administratiu Núm. 7 de 
Barcelona, mitjançant la qual es desestima el recurs contenciós administratiu 
núm. 342/2013 B, interposat per la Junta de Compensació del Pla Parcial 
Urbanístic en el Sector del terme municipal d’Esplugues de Llobregat afectat 
pel soterrament de les línies elèctriques aèries d’alta tensió de FECSA. 

 
La Junta de Govern es dóna per assabentada.”    
 

ACORD NÚMERO SIS.- Proposta de personació com a demandats en el 
recurs ordinari 365/2015-B1, interposat per la senyora Anais Godinez 
Acay, contra la resolució de desestimació per silenci administratiu de la 
sol·licitud de compliment del conveni subscrit el dia 7 d’octubre de 2002 
amb l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat.   
 

“Mitjançant escrit amb registre d’entrada a aquest Ajuntament de data 16 de 
desembre de 2015, el Jutjat Contenciós Administratiu número 16 de Barcelona, 
ha emplaçat a aquest Ajuntament per a que es personi en el recurs contenciós-
administratiu núm. 365/2015-B1, interposat per Anais Godinez Acay, contra la 
desestimació per silenci administratiu de la sol·licitud de compliment del 
conveni subscrit el dia 7 d’octubre 2002 amb l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat. 
 
De conformitat amb allò previst a l’art. 48, 49 i següents de la Llei 29/1998, de 
13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa-Administrativa. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1.- Personar-se, com a demandats, en el recurs contenciós-administratiu núm. 
365/2015-B1 interposat per Anais Godinez Acay, contra contra la desestimació 
per silenci administratiu de la sol·licitud de compliment del conveni subscrit el 
dia 7 d’octubre 2002 amb l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. 

 
2.- Que la representació i defensa d’aquesta Corporació sigui assumida 
indistintament pels lletrats de la mateixa els senyors PEDRO CARMONA 
PÉREZ i JUAN ABELLA FERNÁNDEZ.” 

 
URGÈNCIA 
 
Prèvia la declaració d'urgència per unanimitat dels membres de la Junta de 



Govern Local presents, conforme al què estableixen els articles 100 de la Llei 
8/1997 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 del següent assumpte: 

 
ACORD NÚMERO SET.- Proposta d’aprovació de jubilació per edat d’una 
treballadora laboral d’aquest Ajuntament. 

“Per acord de la Junta de Govern Local de data 14 de desembre de 2012, es va 
acordar, concertar un nou contracte de treball a temps parcial amb la tècnica de 
cultura, que consta en annex a aquest acord, amb una jornada laboral del 25% 
respecte a la jornada a temps complet fixada pel seu lloc de treball, amb 
efectes del dia 17 de desembre de 2012 i fins la data de la seva jubilació 
ordinària als 65 anys. 

Tenint en compte que el 10 de gener de l’any en curs, la treballadora de 
referència complirà l’edat de 65 anys. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1r.- Declarar la treballadora d’aquest Ajuntament, que consta en annex, en 
situació de jubilació forçosa per edat amb efectes del dia 11 de gener de 2016. 
 
2n.- Reconèixer una obligació de 1.347,96 € al treballador de referència, en 
concepte de premi de jubilació als 65 anys, segons el que estableix l’article 
24.1 del conveni col·lectiu del personal laboral d’aquest Ajuntament, quantitat 
reduïda en un 5% tenint en compte l’aplicació del Reial decret llei 8/2010, de 20 
de maig, pel que s’adopten mesures extraordinàries per la reducció del dèficit 
públic, condicionat a l’existència de crèdit en la partida pressupostària 
corresponent. 
 
3r.- Abonar a la treballadora esmentada la quantitat que correspongui pel 
concepte de quitança.” 

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