
 
 

JGL 31/2016 
 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 

SESSIÓ DECISÒRIA ORDINÀRIA DE 16 DE SETEMBRE DE 2016 

 
A la Casa Consistorial d’Esplugues de Llobregat, a la sala de reunions, a les 
catorze hores i vint-i-quatre minuts del dia 16 de setembre 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. 26/16 
corresponent a la sessió ordinària de data 8 de juliol de 2016 i núm. 27/16  
corresponent a la sessió ordinària de data 15 de juliol de 2016.                          
 
Per la Sra. alcaldessa i en relació a l’esborrany de les actes núm. 26/16 
corresponent a la sessió ordinària de data 8 de juliol de 2016 i núm. 27/16 
corresponent a la sessió ordinària de data 15 de juliol 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’autorització de la cessió d’ús de la 
plaça número 1643 del soterrani quart del pàrquing de Can Vidalet, 
sol•licitat pel Sr. Sebastian Ballesta Galera.  
 
“El senyor Sebastian Ballesta Galera, sol•licita autorització per a la cessió d'ús 
de la plaça núm. 1643 de la planta soterrani -4 de l'aparcament de Can Vidalet, 
a favor del senyor Carlos Orden Meseguer, pel preu de 4.000€, segons 



instància registrada d'entrada a l'Ajuntament amb el núm. 15167 de data 24-08-
2016. 
 
El senyor Sebastian Ballesta Galera es titular de la concessió administrativa 
que l’autoritza l’ús de l’esmentada plaça d’aparcament, mitjançant escriptura de 
compravenda, amb número de protocol 2278, de data 16 de setembre de 1994, 
atorgada pel Notari del il·lustre col·legi de Barcelona, Sr. José Vicente Galdón 
Garrido, inscrita al Registre de la propietat. 
 
La recepció provisional de les obres de l'aparcament i urbanització va ser 
acordada pel Ple Municipal en sessió ordinària de data 10 de febrer de 1993, 
iniciant-se el termini de la concessió de 50 anys. 
 
En el plec de clàusules regulador de la concessió aprovat i la seva modificació 
posterior acordada per l'Ajuntament Ple de data 13 de novembre de 1991, 
s'estipula que el concessionari podrà efectuar cessions d'ús de places 
d'aparcament a terceres persones, per 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 al Registre de la Propietat. 
 
També s'assenyala que els cessionaris de places d'aparcament podran a la 
vegada cedir el seu ús a terceres persones prèvia autorització d'aquest 
Ajuntament i compliment de les formalitats esmentades. En aquesta segona 
cessió i en les successives l'Ajuntament tindrà dret de tempteig sobre dites 
places.  
 
Atès que aquest Ajuntament no considera oportú exercir el dret de tempteig en 
el present cas. 
 
Atès que l'Ajuntament Ple en sessió de data 21 de setembre de 2011, va 
acordar la delegació en la Junta de Govern Local, de les facultats 
corresponents per l'autorització de les cessions d'ús de places d'aparcament a 
terceres persones i per l'exercici en el seu cas del dret de tempteig sobre la 
plaça o places objecte de cessió en segones i successives cessions en les 
condicions i amb els requisits previstos en el Plec de Condicions regulador de 
la concessió. 
 
Atesa la clàusula 25 del Plec de clàusules reguladores de la concessió i la seva 
modificació acordada per el Ple Municipal de data 13 de novembre de 1991.  
 
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 25 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 senyor Sebastian Ballesta Galera, la cessió d'ús de la plaça 



núm. 1643 de la planta soterrani -4 de l'aparcament de Can Vidalet, a favor del 
senyor Carlos Orden Meseguer, pel preu de 4.000,00 €. 
 
3. Condicionar l'efectivitat de la cessió d'ús de la plaça d'aparcament que 
s'autoritza, a la seva formalització mitjançant escriptura pública especificant 
preu, termini i altres condicions establertes en la clàusula 25 del Plec regulador 
de la concessió, de conformitat amb aquest i a la seva inscripció al 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 recepció del present acord. 
 
4. Aprovar la liquidació de la taxa per autorització de cessions d'ús en 
concessions administratives, a partir de segones cessions (Ordenança Fiscal 
núm. 9) d'import 240,40 € i corresponent a la plaça d’aparcament número 1643 
abonada per l’interessat en data 24-08-2016.” 
 
ACORD NÚMERO TRES.- 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 emes 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 de rehabilitació de diversos Col·legis d’Esplugues de Llobregat.” 
 
ACORD NÚMERO QUATRE.- Proposta d’adjudicació del contracte de les 
obres de rehabilitació de diversos col•legis d’Esplugues de Llobregat, 
mitjançant contracte menor. (Exp. G451-2016-012).  
 
“Per acord de la Junta de Govern Local de 16 de setembre de 2016 les obres 



de rehabilitació de diversos Col·legis d’Esplugues de Llobregat, segons 
Memòria redactada pels Serveis Tècnics Municipals, es van declarar com a 
inversió financerament sostenible, amb el següent detall:  

- PEM: 34.709,10 euros  

- Pressupost final estimat: 49.977,63 euros. 

Atès l’informe dels Serveis Tècnics Municipals de data 12 de setembre de 
2016, proposant la realització de les obres de rehabilitació de diversos Col·legis 
d’Esplugues de Llobregat, d’acord amb el projecte redactat, i la seva 
contractació per contracte menor, per raó de la quantia, amb un pressupost net 
de 41.303,83 €, més l’IVA del 21 % per import de 8.673,80 €, en total 49.977,63 
€, IVA inclòs. 

Atès que en l’esmentat informe manifesten que han sol·licitat ofertes per a 
l’execució dels treballs esmentats, a quatre empreses, i han presentat oferta les 
següents empreses: 

Empreses Imports(sense 
IVA) 

CONTRATAS GIMENO 2006, S.L. No presenta 
oferta 

FRICOR SERVEI INTEGRAL, S.L. 39.238,62 € 
NOVAPOX, S.L. 38.237,66 € 
CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES VICENÇ, S.L. 41.750,96 € 

I que una vegada fetes les valoracions, proposen adjudicar les obres de 
referència, a favor de l’empresa NOVAPOX, S.L., pel preu net de 38.237,66 €, 
més l’IVA del 21% d’import 8.029,91 €, en total 46.267,57 € 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 el projecte de les obres de rehabilitació de diversos Col·legis 
d’Esplugues de Llobregat, amb un pressupost net de 41.303,83 €, més l’IVA del 
21 % per import de 8.673,80 €, en total 49.977,63 €, IVA inclòs. 

2.- Aprovar l’execució de les obres de rehabilitació de diversos Col.legis 
d’Esplugues de Llobregat, per contracte menor, i adjudicar-les a favor de 
l’empresa NOVAPOX, S.L. (CIF B-61335758), pel preu de 38.237,66 €, més l’ 
IVA del 21% per import de 8.029,91 €, en total 46.267,57 €, IVA inclòs, que 
suposa una baixa del 7,423 %, d’acord amb l’oferta presentada. 



3.- Aprovar la despesa corresponent per import de 46.267,57 €, IVA inclòs, amb 
càrrec a la partida pressupostària número 2016-12-93303-53200 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.  

-Organ administratiu comptable: Intervenció Municipal. - -Òrgan administratiu 
destinatari: Servei de Manteniment i Espai Públic. 

4.- 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 CINC.- Proposta d’adjudicació del contracte del servei 
de suport i ma d’obra per a la correcció de defectes elèctrics de l’edifici 
La Baronda, mitjançant contracte menor. (Exp. G454-2016-040).  

“Atès l’informe dels Serveis Tècnics Municipals, de data 4 d’agost de 2016, 
proposant la realització del servei de suport i mà d’obra per a la correcció de 
defectes elèctrics de l’edifici La Baronda de l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat, d’acord amb el plec de condicions tècniques redactat i la seva 
contractació per contracte menor amb un pressupost net de 7.003,20 €, mes 
l’IVA del 21% d’import 1.470,67 €, en total 8.473,87 €, 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 
CATALANA ELECTRA I 
SANEJAMENT, S.L.U. 5.602,56 € 1.176,54 € 6.779,10 € 



ALFA INSTAL·LACIONS S.A. No presenta oferta 
LLUMGAVA INSTAL. LACIONS I 
SERVEIS, S.L. 6.793,92 € 1.426,72 € 8.220,64 € 

JORDI DÍAZ SÁNCHEZ No presenta oferta 
 
i que proposen adjudicar el servei de referència, a favor de l’empresa 
CATALANA ELECTRA I SANEJAMENT, S.L.U. (B-63140735), ja que es valora 
com a oferta més favorable per l’Ajuntament, pel preu net de 5.602,56 €, més 
l’IVA del 21% d’import 1.176,54 €, en total 6.779,10 €, que suposa una baixa 
del 20,00 %.  
 
Atesos articles 138.3 i 111 del Text refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, sobre 
possibilitat de contractar serveis, per contracte menor por raó de la quantia, la 
qual no excedeix de 18.000 €. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
1.- Aprovar el plec de condicions tècniques, pel servei de suport i mà d’obra per 
a la correcció de defectes elèctrics de l’edifici La Baronda de l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat, amb un pressupost de contracte de 8.473,87 €, IVA 
inclòs.  
 
2.- Aprovar l’execució del servei esmentat mitjançant contracte menor, i 
adjudicarlo a favor de l’empresa CATALANA ELECTRA I SANEJAMENT, 
S.L.U. (CIF B-63140735), pel preu de 5.602,56 €, més l’IVA del 21% de 
1.176,54 €, en total 6.779,10 €, 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 6.779,10 €, IVA inclòs, amb 
càrrec a la partida pressupostària número 1293302 21200 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 SIS.- Proposta d’adjudicació del servei de manteniment 
de les fonts ornamentals municipals de l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat, mitjançant procediment obert. (Exp.G454-2016-023). 

“De conformitat amb l’article 151 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 Local en sessió del dia 15 de juliol de 2016 va 
acordar requerir a AIGÜES DE BARCELONA EMPRESA METROPOLITANA 
DE GESTIÓ DEL CICLE INTEGRAL DE L’AIGUA, S.A., per a què dipositessin 
la fiança definitiva d’import 884,74 euros, relativa a la contractació del servei de 
manteniment de les fonts ornamentals municipals de l’Ajuntament d’Esplugues 
de Llobregat. 

En aquest sentit, el 28 de juliol de 2016, l’empresa AIGÜES DE BARCELONA 
EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓ DEL CICLE INTEGRAL DE 
L’AIGUA, S.A. ha dipositat l’esmentada fiança i la documentació relativa a les 
seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 

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 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del 
Sector Públic. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Declarar la validesa de l’acte licitatori i adjudicar a l’empresa 
AIGÜES DE BARCELONA EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓ DEL 
CICLE INTEGRAL DE L’AIGUA, S.A.,(NIF A-66098435) amb un import net 
anual de 17.694,80 euros, més 3.715,91 euros en concepte d’IVA (import total 
anual 21.410,71 euros, IVA inclòs), dels quals 9.092,01 euros (IVA inclòs), amb 
càrrec a la partida 2016-12-15320-21001 corresponen al pressupost municipal 
en vigor, de conformitat amb els plecs de clàusules particulars econòmic-
administratives i tècniques que han regit en la contractació i l’oferta presentada. 
 
SEGON.- Aprovar la despesa plurianual corresponent a la contractació del 
servei de manteniment de les fonts ornamentals municipals de l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat, per un import màxim de 21.410,71 € (IVA inclòs), 
dels quals 9.092,01 € (IVA inclòs) amb càrrec a la partida 2016-12-15320-
21001 corresponent al pressupost municipal en vigor.  



Així per anualitats, l’import màxim anual serà el següent:  

Exercici 2016: import de 9.092,01 €.  

Exercici 2017: import de 12.318,70 €.  

Aquesta despesa estarà condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient 
per al finançament de les obligacions derivades del contracte en els futurs 
exercicis pressupostaris. 

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, així com l’obligació prèvia a la formalització del contracte de 
satisfer la següent quantitat, que correspon a la publicació d’un anunci al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 

AIGÜES DE BARCELONA EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓ DEL 
CICLE INTEGRAL DE L’AIGUA, S.A: 175,35 euros. 

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.” 

ACORD NÚMERO SET.- Proposta d’aprovació definitiva del projecte 
denominat “projecte constructiu de millora de l’estabilitat del mur de 
gravetat situat al Torrent d’en Farré”. (Exp. 2/2008).  

“Per acord de la Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 8 d’abril de 
2016 va aprovar el projecte denominat “Projecte constructiu de millora de 
l’estabilitat del 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 euros IVA inclòs, desglossat en un import net de 
173.989,72 euros i una part d’IVA de 36.537,84 euros, i amb un termini 
d’execució de dos mesos. 

El projecte es va sotmetre al tràmit d’informació pública mitjançant la seva 
publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de dia 22 d’abril de 
2016. 
 
Durant el tràmit d’informació pública el Sr. Félix Force Blasco va presentar 
escrit d’al·legacions en data 20 de maig de 2016 amb número de registre 9.496. 
 
En resposta a les al·legacions presentades, el tècnic redactor del projecte de 
referència presenta escrit de resposta en data 30 de juny de 2016 i número 
registre d’entrada 12.427. 



En data 21 de juliol de 2016, els serveis tècnics municipals emeten l’informe 
que es transcriu a continuació: 

“ 
I) ANTECEDENTS 

1. L’Ajuntament, en Junta de Govern Local, de data 8 de març de 2016, va 
aprovar, previ informe tècnic favorable, el PROJECTE CONSTRUCTIU DE 
MILLORA DE MUR DE GRAVETAT SITUAT AL TORRENT D’EN FARRÈ. 
ESPLUGUES DE LLOBREGAT, redactat pel Sr. Juan José Mas Viñola, 
Enginyer de Camins, Canals i Ports, com a tècnic facultatiu de l’empresa 
consultora APPLUS Norcontrol, S.L.U. 

2.En data 20 de maig de 2016 (Nº. de registre 2016 00009496), el ciutadà, Sr. 
Fèlix Force Blasco, presenta escrit d’al·legacions, recollides en document amb 
el títol RECULL DE DISCREPÀNCIES AL: PROJECTE CONSTRUCTIU DE 
MILLORA DE MUR DE GRAVETAT SITUAT AL TORRENT D’EN FARRÈ. 
ESPLUGUES DE LLOBREGAT. Dit escrit s’acompanya de la signatura de 38 
persones, totes elles veïnes d’11 immobles de l’entorn immediat del talús a 
reparar.  

3. Els Tècnics del Servei d’Obres Públiques posen en coneixement el contingut 
de dites al·legacions a l’equip redactor i, posteriorment, la Unitat Jurídica 
Administrativa de l’Àmbit de Territori i Sostenibilitat trasllada dit contingut, i 
sol·licita resposta tècnica a les al·legacions.  

4.En data 30 de juny de 2016 (Nº. de registre 12427), i prèvia reunió de treball 
mantinguda entre els Tècnics del Servei d’Obres Públiques i el Tècnic redactor 
del projecte de referència, es rep escrit de resposta d’APPLUS 
NORCONTROL, SLU a les objeccions tècniques exposades pel Sr. Fèlix Force 
Blasco amb les signatures referides en l’apartat 2 del present informe.  

II) EXPOSICIÓ DE MOTIUS  

1. Atenent als antecedents exposats, i un cop donada audiència als tècnics de 
l’empresa APPLUS NORCONTROL, SLU, els tècnics sotasignats consideren 
que la resposta tècnica presentada per dita empresa justifica la solució 
adoptada en el projecte, que ho fa de manera raonada, basant-se en els 
estudis realitzats prèviament sobre el comportament a l’estabilitat, observat en 
el sistema de contenció del talús al llarg d’un període de 12 mesos.  

2. Així mateix, la resposta incorpora l’esmena a un error referent al pressupost, 
que es posa de manifest en les al·legacions.  

3. S’adjunta com a annex al present informe la resposta tècnica a les 
al·legacions formulades al projecte. Aquesta informe, aportat per APPLUS 
NORCONTROL, SLU, respon a les al·legacions en el sentit de desestimar-les 
totes, llevat de la corresponent a l’error referent al pressupost, esmentada al 
paràgraf anterior.  



III) CONCLUSIÓ I PROPOSTA DE RESOLUCIÓ  

Atenent al document de resposta presentat per APPLUS NORCONTROL, SLU, 
així com a la solvència tècnica acreditada per dita empresa, i a la seva 
capacitat per a assumir sota la seva responsabilitat les tasques de redacció del 
projecte encarregat per l’Ajuntament, amb la finalitat de garantir l’estabilitat en 
el sistema de contenció de terres del talús de Can Clota, els Tècnics 
sotasignats, consideren completa, correcta i ajustada la resposta a les 
al·legacions formulades pel Sr. Fèlix Force Blasco, conjuntament amb les 
signatures de 38 persones, veïnes dels immobles que limiten amb el talús i, 
conseqüentment, proposen a l’Ajuntament:  

1.Desestimar les al·legacions tècniques presentades, d’acord amb els motius 
exposats i raonats en el document de resposta presentat.  

2. Estimar l’al·legació corresponent a l’error detectat en el pressupost econòmic 
del projecte. Posat en coneixement d’APPLUS NORCONTROL, SLU, aquest 
error ha estat esmenat, de manera que el pressupost d’execució per contracte 
del projecte ascendeix a la quantitat de CENT SETANTA-TRES MIL NOU-
CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS (173.989,72 
€) sense l’aplicació de l’IVA. Aquest import és de DOS-CENTS DEU-MIL CINC-
CENTS VINT-I-SET EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS (210.527,56 €), 
IVA inclòs.  

3. Aprovar amb caràcter definitiu el PROJECTE CONSTRUCTIU DE MILLORA 
DE MUR DE GRAVETAT SITUAT AL TORRENT D’EN FARRÈ. ESPLUGUES 
DE LLOBREGAT, amb la finalitat de garantir plenament el comportament 
estructural de dit mur i la correcta contenció de terres del talús."  

Atesos els articles 234 i següents del 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, i 
els articles 8 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Primer.- Estimar parcialment les al·legacions presentades en sentit de rectificar 
l’errada que existia a les xifres de la Memòria del projecte en aquest sentit: 

CAPÍTOL P.E.M. P.E.C. (INCLÒS 13% 
D.G. i 6% B.I.) 

01 Estabilització mur 73.276,98 87.199,60 
02 Condicionament de berma 66.736,87 79.416,88 
03 Seguretat i Salut 4.626,00 5.504,94 
04 Gestió de residus 1.570,00 1.868,30 
TOTAL 146.209,85 173.989,72 

El Pressupost d’Execució per contracte del Projecte ascendeix a la quantitat de 
CENT SETANTA-TRES MIL NOU-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB 



SETANTA-DOS CÈNTIMS (173.989,72 €) sense l’aplicació de l’IVA. Amb IVA 
inclòs, el pressupost ascendeix a DOS-CENTS DEU-MIL CINC-CENTS VINT-I-
SET EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS (210.527,56 €). 

Segon.- Desestimar la resta d’al·legacions presentades de conformitat amb les 
raonaments previstos en l’informe dels Serveis Tècnics Municipals emès en 
data 21 de juliol de 2016 i a l’informe emès pel tècnic redactor del projecte de 
referència data 30 de juny de 2016 i número registre d’entrada 12.427. 

Tercer.- Aprovar definitivament el projecte denominat “Projecte constructiu de 
millora de l’estabilitat del 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 euros IVA inclòs, desglossat en un import net 
de 173.989,72 euros i una part d’IVA de 36.537,84 euros, i amb un termini 
d’execució de dos mesos. 

Quart.- Publicar l'esmentat projecte mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la 
Província, al Diari Oficial de la Generalitat i al tauler de la Corporació. 

Cinquè.- Notificar el present acord a les persones interessades.” 

ACORD NÚMERO VUIT.- Proposta de requeriment de fiança relativa al 
contracte d’obres de millora i renovació de les infraestructures urbanes 
del municipi d’Esplugues de Llobregat (Exp. G451-2016-006).  

“La Junta de Govern Local en sessió del dia 3 de juny de 2016, va acordar 
aprovar l’expedient de contractació, per procediment obert, de tramitació 
ordinària, aplicant varis criteris d’adjudicació per executar les obres de millora, 
renovació i senyalització de les infraestructures urbanes del municipi 
d’Esplugues de Llobregat, segons projecte redactat pel Servei de Manteniment 
i Espai Públic, per un import de 250.000,00 €, IVA no inclòs, més 52.500,00 € 
en concepte d’IVA, en total 302.500,00 € 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 
17/06/2016, es van presentar vint i dos ofertes subscrites per les següents 
empreses: BIGAS GRUP, S.L.U; COSPLAAN, S.L; OBRES I PROJECTES 
CATALUNYA, S.L; SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT RUBATEC, 
S.A; CIVIL STONE, S.L; HIDRAULICA Y OBRAS, S.A; COYNSA-2000, S.L; 
CONSTRUCCIONES FERTRES, S.L; ELECNOR, S.A; CATALANA 
D’INFRAESTRUCTURES I SERVEIS ASSOCITAS, S.L; EIFFAGE 
INFRAESTRUCTURAS amb UTE SERRANO AZNAR OBRAS PUBLICAS; 
CONSTRAULA ENGINYERIA I OBRES, S.A.U; RAVI OBRAS TRANSPORTES 
Y EXCAVACIONES, S.L; HPSA, CONSTRUCCION Y SERVICOS 
MEDIOAMBIENTALES; CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS FAUS, S.A; MOIX 
SERVEIS I OBRES, S.L; CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES 
VICENÇ, S.L; COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A; ESTAYC, S.L; 
CONSTRUCCIONS JORDI RIERA, S.L; GRUP MAS CONSTRUCTORS, 
S.L.U; ARTIFEX INFRAESTRUCTURES, S.L. 



La Mesa de Contractació, atès l’informe emès pels Serveis Tècnics Municipals 
en data 27 de juliol de 2016 i els plecs de clàusules administratives particulars 
que regeixen el procediment obert, ha acceptat 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 més 
avantatjosa, que ha estat OBRES I PROJECTES DE CATALUNYA, S.L., per 
un import total de 209.241,84 €, amb un pressupost net de 172.927,14 € i una 
part d’IVA de 36.314,70 €, i la resta de compromisos inclosos a l’oferta.  
 
Atès que la Mesa de Contractació reunida en data 14 de setembre 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 per un import de 8.646,36 € i presentació de 
la documentació corresponent, a l’empresa amb l’oferta mes avantatjosa, que 
ha estat OBRES I PROJECTES DE CATALUNYA, S.L., per un import total de 
209.241,84 €, amb un pressupost net de 172.927,14 € i una part d’IVA de 
36.314,70 €, i la resta de compromisos inclosos a l’oferta, i que correspon a 
una baixa del 30,8291 %. 

Atesos els articles 151.2 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.-Requerir a l’empresa OBRES I PROJECTES DE CATALUNYA, S.L. (CIF B-
63182331), per a que en el termini dels 10 dies hàbils següents al de la 
notificació d’aquest requeriment, presenti en aquest ajuntament 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 economicoadministratives i 
tècniques, i dipositi en la Tresoreria municipal la quantitat de 8.646,36 € en 
concepte de fiança definitiva d’aquest contracte per executar les obres 
ordinàries de millora i renovació i senyalització de les infraestructures urbanes 
del municipi d’Esplugues de Llobregat. 

Transcorregut aquest termini sense que OBRES I PROJECTES DE 
CATALUNYA, S.L., acrediti la constitució de la fiança definitiva, es considerarà 
que el licitador ha retirat la seva oferta i es procedirà a requerir al següent de la 
llista.  
 
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 NOU.- Proposta per declarar com a suficient la 
documentació presentada per BRÓCOLI, S.L., en la qual efectua el tràmit 
de comunicació de l’activitat de neteja i altres serveis auxiliars al local 
ubicat al carrer Josep Anselm Clavé, núm. 55, bxs., d’aquesta població. 
(Exp. T120-2015-00099). 

“El senyor José Vicente Navarro Morte, en representació de BRÓCOLI, S.L., va 
aportar la documentació tècnica oportuna per desenvolupar l’activitat de neteja 
i altres serveis auxiliars al local ubicat al carrer Josep Anselm Clavé, núm. 55, 
bxs, d’aquesta població. (Exp. T120-2015-00099).” 

Atès que es tracta d’una activitat sotmesa al règim de comunicació. 

Atès l’informe favorable emès pels Serveis Tècnics Municipals obrant a 
l’expedient.  

Atesa la delegació de la Sra. Alcaldessa en la Junta de Govern Local, per 
decret núm. 1.466, de 18 de juny de 2015, de les atribucions establertes a l’art. 
21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local 
en la seva redacció introduïda per Llei 57/2003, de 16 de desembre. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1r.- Declarar com a suficient la documentació que consta a l’expedient 
presentada per BRÓCOLI, S.L., en la qual efectua el tràmit de comunicació de 
l’activitat de neteja i altres serveis auxiliars al local ubicat al carrer Josep 
Anselm Clavé, núm. 55, bxs, d’aquesta població. (Exp. T120-2015-00099). 

2n.- Comunicar a BRÓCOLI, S.L., que pot iniciar l’exercici de l’activitat de 
neteja i altres serveis auxiliars al local ubicat al carrer Josep Anselm Clavé, 
núm. 55, bxs, sense perjudici del compliment de la normativa urbanística, de 
seguretat, de protecció i prevenció contra incendis, i normativa en general que li 
sigui d’aplicació, i que el titular declara complir mitjançant el document 
corresponent.  
 
3r.- Advertir a la titularitat que en cas necessari o si es considera oportú, els 
Serveis Tècnics Municipals podran practicar opcionalment inspecció a 
l’establiment. Si de la inspecció efectuada resultés l’existència de deficiències a 
esmenar, s’hauran d’adoptar en els terminis que s’estimin. En cas que 
aquestes deficiències comportin un risc per a la salut o la seguretat envers 
tercers, o que existeixin deficiències no esmenables, o que l’activitat no s’ajusti 
a la documentació presentada, s’ordenarà immediatament el cessament de 
l’activitat. 
 
4t.- Aquesta conformitat restarà condicionada al pagament de la taxa per a la 
prestació dels serveis d’Intervenció Integral de l’Administració municipal en 
activitats i instal·lacions (Ordenança Fiscal núm. 5) d’import 875,00 euros, que 
serà notificada per l’ Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona.”  
 



ACORD NÚMERO DEU.- Proposta per declarar con a suficient la 
documentació presentada per LAURA AUT SEVILLA, en la qual efectua el 
tràmit de comunicació de l’activitat de centre de psicologia al local ubicat 
al carrer Hortènsia, núm. 6, bxs., d’aquesta població. (Exp. T120-2016-86). 

“La senyora LAURA AUT SEVILLA, va aportar la documentació tècnica 
oportuna per desenvolupar l’activitat de centre de psicologia al local ubicat al 
carrer Hortènsia, núm. 6, bxs, d’aquesta població. (Exp. T120-2016-00086). 

Atès que es tracta d’una activitat sotmesa al règim de comunicació. 

Atès l’informe favorable emès pels Serveis Tècnics Municipals obrant a 
l’expedient.  

Atesa la delegació de la Sra. Alcaldessa en la Junta de Govern Local, per 
decret núm. 1.466, de 18 de juny de 2015, de les atribucions establertes a l’art. 
21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local 
en la seva redacció introduïda per Llei 57/2003, de 16 de desembre. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1r.- Declarar com a suficient la documentació que consta a l’expedient 
presentada per LAURA AUT SEVILLA, en la qual efectua el tràmit de 
comunicació de l’activitat de centre de psicologia al local ubicat al carrer 
Hortènsia, núm. 6, bxs, d’aquesta població. (Exp. T120-2016-00086). 

2n.- Comunicar a LAURA AUT SEVILLA, que pot iniciar l’exercici de l’activitat 
de centre de psicologia al local ubicat al carrer Hortènsia, núm. 6, bxs, sense 
perjudici del compliment de la normativa urbanística, de seguretat, de protecció 
i prevenció contra incendis, i normativa en general que li sigui d’aplicació, i que 
el titular declara complir mitjançant el document corresponent. 

3r.- Advertir a la titularitat que en cas necessari o si es considera oportú, els 
Serveis Tècnics Municipals podran practicar opcionalment inspecció a 
l’establiment. Si de la inspecció efectuada resultés l’existència de deficiències a 
esmenar, s’hauran d’adoptar en els terminis que s’estimin. En cas que 
aquestes deficiències comportin un risc per a la salut o la seguretat envers 
tercers, o que existeixin deficiències no esmenables, o que l’activitat no s’ajusti 
a la documentació presentada, s’ordenarà immediatament el cessament de 
l’activitat. 
 
4t.- Aquesta conformitat restarà condicionada al pagament de la taxa per a la 
prestació dels serveis d’Intervenció Integral de l’Administració municipal en 
activitats i instal·lacions (Ordenança Fiscal núm. 5) d’import 525,00 euros, que 
serà notificada per l’ Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona.”  
 
 



 
ACORD NÚMERO ONZE.- Proposta per declarar com a suficient la 
documentació presentada per TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A., per 
finalitzar la tramitació de l’actualització del títol acreditatiu per 
desenvolupar l’activitat d’estació base de telefonia mòbil, a la 
infraestructura existent a la plaça Jacinto Benavente, núm. 5, d’aquesta 
població. (Exp. 33/07). 

“El senyor Pedro Francisco Ripoll Bonnin, en representació de TELEFÓNICA 
MÓVILES ESPAÑA, S.A., va aportar la documentació tècnica oportuna per 
concloure la tramitació de l’actualització del títol acreditatiu per desenvolupar 
l’activitat d’ estació base de telefonia mòbil, a la infraestructura existent a la 
plaça Jacinto Benavente, núm. 5, d’aquesta població. (Exp. 33/07). 

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

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

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

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

Atesa la delegació de la Sra. Alcaldessa en la Junta de Govern Local, per 
decret núm. 1.466, de 18 de juny de 2015, de les atribucions establertes a l’art. 
21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local 
en la seva redacció introduïda per Llei 57/2003, de 16 de desembre. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1r.- Declarar com a suficient la documentació que consta a l’expedient 
presentada per TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A., per finalitzar la 
tramitació de l’actualització del títol acreditatiu per desenvolupar l’activitat d’ 
estació base de telefonia mòbil, a la infraestructura existent a la plaça Jacinto 
Benavente, núm. 5, d’aquesta població. (Exp. 33/07). 

2n.- Comunicar a TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A., que pot continuar 
l’exercici de l’activitat d’ estació base de telefonia mòbil, a la infraestructura 
existent a la plaça Jacinto Benavente, núm. 5, sense perjudici del compliment 
de la normativa urbanística, de seguretat, de protecció i prevenció contra 
incendis, i normativa en general que li sigui d’aplicació, i que el titular declara 
complir mitjançant el document corresponent. 



3r.- Advertir a la titularitat que en cas necessari o si es considera oportú, els 
Serveis Tècnics Municipals podran practicar opcionalment inspecció a 
l’establiment. Si de la inspecció efectuada resultés l’existència de deficiències a 
esmenar, s’hauran d’adoptar en els terminis que s’estimin. En cas que 
aquestes deficiències comportin un risc per a la salut o la seguretat envers 
tercers, o que existeixin deficiències no esmenables, o que l’activitat no s’ajusti 
a la documentació presentada, s’ordenarà immediatament el cessament de 
l’activitat.” 
 
ACORD NÚMERO DOTZE.- Proposta per declarar com a suficient la 
documentació presentada per TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A., per 
finalitzar la tramitació del títol acreditatiu per desenvolupar l’activitat d’ 
estació base de telefonia mòbil, a la infraestructura existent a l’avinguda 
de Cornellà, núm. 142, d’aquesta població. (Exp. 158/03). 

“El senyor Pedro Francisco Ripoll Bonnin, en representació de TELEFÓNICA 
MÓVILES ESPAÑA, S.A., va aportar la documentació tècnica oportuna per 
concloure la tramitació del títol acreditatiu per desenvolupar l’activitat d’ estació 
base de telefonia mòbil, a la infraestructura existent a l’avinguda de Cornellà, 
núm. 142, d’aquesta població. (Exp. 158/03). 

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

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

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

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

Atesa la delegació de la Sra. Alcaldessa en la Junta de Govern Local, per 
decret núm. 1.466, de 18 de juny de 2015, de les atribucions establertes a l’art. 
21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local 
en la seva redacció introduïda per Llei 57/2003, de 16 de desembre. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1r.- Declarar com a suficient la documentació que consta a l’expedient 
presentada per TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A., per finalitzar la 
tramitació del títol acreditatiu per desenvolupar l’activitat d’ estació base de 
telefonia mòbil, a la infraestructura existent a l’avinguda de Cornellà, núm. 
142, d’aquesta població. (Exp. 158/03). 



2n.- Comunicar a TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A., que pot continuar 
l’exercici de l’activitat d’ estació base de telefonia mòbil, a la infraestructura 
existent a l’avinguda de Cornellà, núm. 142, sense perjudici del compliment de 
la normativa urbanística, de seguretat, de protecció i prevenció contra incendis, 
i normativa en general que li sigui d’aplicació, i que el titular declara complir 
mitjançant el document corresponent. 

3r.- Advertir a la titularitat que en cas necessari o si es considera oportú, els 
Serveis Tècnics Municipals podran practicar opcionalment inspecció a 
l’establiment. Si de la inspecció efectuada resultés l’existència de deficiències a 
esmenar, s’hauran d’adoptar en els terminis que s’estimin. En cas que 
aquestes deficiències comportin un risc per a la salut o la seguretat envers 
tercers, o que existeixin deficiències no esmenables, o que l’activitat no s’ajusti 
a la documentació presentada, s’ordenarà immediatament el cessament de 
l’activitat.” 

Excusa la seva absència el regidor Sr. Albert Comellas Novillo. 

ACORD NÚMERO TRETZE.- Proposta per declarar com a suficient la 
documentació presentada per RICARDO REVUELTO ORENGO, en la qual 
efectua el tràmit de comunicació de l’activitat de centre de naturopatia al 
local ubicat al carrer Àngel Guimerà, núm. 41, local 5, d’aquesta població. 
(Exp. T120-2016-00049). 

“El senyor RICARDO REVUELTO ORENGO, va aportar la documentació 
tècnica oportuna per desenvolupar l’activitat de centre de naturopatia al local 
ubicat al carrer Àngel Guimerà, núm. 41, local 5, d’aquesta població. (Exp. 
T120-2016-00049). 
 
Atès que es tracta d’una activitat sotmesa al règim de comunicació. 

Atès l’informe favorable emès pels Serveis Tècnics Municipals obrant a 
l’expedient.  

Atesa la delegació de la Sra. Alcaldessa en la Junta de Govern Local, per 
decret núm. 1.466, de 18 de juny de 2015, de les atribucions establertes a l’art. 
21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local 
en la seva redacció introduïda per Llei 57/2003, de 16 de desembre. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1r.- Declarar com a suficient la documentació que consta a l’expedient 
presentada per RICARDO REVUELTO ORENGO, en la qual efectua el tràmit 
de comunicació de l’activitat de centre de naturopatia al local ubicat al carrer 
Àngel Guimerà, núm. 41, local 5, d’aquesta població. (Exp. T120-2016-00049). 

2n.-Comunicar a RICARDO REVUELTO ORENGO, que pot iniciar l’exercici de 
l’activitat de centre de naturopatia al local ubicat al carrer Àngel Guimerà, 
núm. 41, local 5, sense perjudici del compliment de la normativa urbanística, de 
seguretat, de protecció i prevenció contra incendis, i normativa en general que li 



sigui d’aplicació, i que el titular declara complir mitjançant el document 
corresponent.  

3r.- Advertir a la titularitat que en cas necessari o si es considera oportú, els 
Serveis Tècnics Municipals podran practicar opcionalment inspecció a 
l’establiment. Si de la inspecció efectuada resultés l’existència de deficiències a 
esmenar, s’hauran d’adoptar en els terminis que s’estimin. En cas que 
aquestes deficiències comportin un risc per a la salut o la seguretat envers 
tercers, o que existeixin deficiències no esmenables, o que l’activitat no s’ajusti 
a la documentació presentada, s’ordenarà immediatament el cessament de 
l’activitat. 
 
4t.- Aquesta conformitat restarà condicionada al pagament de la taxa per a la 
prestació dels serveis d’Intervenció Integral de l’Administració municipal en 
activitats i instal·lacions (Ordenança Fiscal núm. 5) d’import 525,00 euros, 
(càrrec-valor 1156673-167719). Ja abonada en data 2/05/2016.” 

ACORD NÚMERO CATORZE.- Proposta per donar l’assabentat i 
conformitat a l’ocupació i utilització de l’habitatge situat al carrer Mossèn 
Jacint Verdaguer, núm. 35, d’aquesta població, sol·licitat per Anna Maria 
Pi Sanllehí.  

“La senyora Anna Maria Pi Sanllehí, sol·licita llicència de primera ocupació i 
utilització de l’habitatge situat al carrer Mossèn Jacint Verdaguer, núm. 35, 
referència cadastral 3610309DF2831B0001TQ) segons documentació tècnica 
aportada a tal efecte, així com la devolució de les fiances dipositades. (Exp. 
T032-2016-33). 
 
Atès l’informe emès pels Serveis Tècnics Municipals. 

Atesos els articles 53 i 54 de les Ordenances Metropolitanes d’Edificació. 
 
Atès l’article 187.5 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme aprovat per Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat per la Llei 3/2012 de 22 de febrer. 
 
Atesa la delegació de la Sra. alcaldessa en Junta de Govern Local, per decret 
núm. 1.466 de 18 de juny de 2015, de les atribucions establertes a l'art. 21.1.q) 
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local en la 
seva redacció introduïda per Llei 57/2003 de 16 de desembre. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1.- Donar l’assabentat i conformitat a l’ocupació i utilització de l’habitatge situat 
al carrer Mossèn Jacint Verdaguer, núm. 35, d’aquesta localitat, sol·licitat per 
Anna Maria Pi Sanllehí. 

2.- Procedir a la devolució de la fiança d'import 1.000, dipositada en concepte 
de garantia per la reposició de qualsevol dany a la via durant el curs de les 
obres realitzades, per quant han estat complimentades les obligacions que 



garantia, excepte vicis ocults, de la subsanació dels quals no queda eximit el 
particular, una vegada s'hagi posat de manifest. 

3.- Manifestar que la devolució de l’esmentada fiança s’efectuarà a partir dels 
15 dies següents a la recepció d’aquesta notificació i s’efectuarà mitjançant 
alguna de les següents modalitats:  

· Si la fiança es va dipositar en metàl·lic la devolució es farà mitjançant 
transferència bancària al compte corrent que consta a l’Ajuntament. 
 
· Si la fiança es va dipositar en metàlic la devolució es farà mitjantçant 
transferencia bancaria i caldrà omplir la fitxa bancaria que s’adjunta. 
El document original es lliurarà a l’Ajuntament d’Esplugues (plaça 
Sta. Magdalena núm. 5, Tresoreria. Esplugues 08950). Si es tracta 
d’una persona jurídica s’ haurà de signar per persona amb poders 
suficients. 

 
4.- Aquesta llicència restarà condicionada al pagament de la liquidació de la 
taxa per llicència urbanística d'import 88,50 euros (1243883-346434) que serà 
notificada per l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.” 
 
ACORD NÚMERO QUINZE.- Proposta de concessió de llicència a Alfredo 
Roura Adell per executar obres de reforma, legalització pel canvi d’ús de 
local a habitatge, del local situat a l’entresòl de l’edifici del carrer Mestre 
Joan Corrales núm. 67. (Exp. T032-2016-19). 
 
“El senyor Josep Bernabeu Capdevila, en representació del senyor Alfredo 
Roura Adell, sol·licita llicència municipal per efectuar obres de reforma interior 
al local amb ús d’oficina ubicat a l’entresòl 5a de l’edifici situat al carrer Mestre 
Joan Corrales núm. 67 (referència cadastral 3807819DF2830F0050PI), 
d'aquesta població, pel seu canvi d’ús a habitatge, segons projecte tècnic 
aportat a tal efecte. 
 
Atès l’informe jurídic favorable, emès el 15 de setembre de 2016, que 
assenyala el següent:  
 
“Fonaments de dret 
  
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. 
 
D’acord amb l’article 187.c) estan subjectes a llicència urbanística prèvia, entre 
d’altres, les obres de nova planta i la intervenció en els edificis ja existents 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. 



 
Per altra banda, el canvi d’ús, a residencial, que s’autoritza en aquest mateix 
acte també resta subjecte a llicència urbanística prèvia, en aplicació de l’article 
187 bis del text refós de la Llei d'urbanisme, afegit per la Llei 16/2015.  
 
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. 
 
Cal assenyalar també el fet que, segons indiquen els Serveis tècnics 
municipals en el seu informe, l’edificació es troba en situació de volum 
disconforme. És d’aplicació també, l’article 108 del text refós de la Llei 
d'urbanisme, segons el qual, en construccions i instal·lacions que tinguin un 
volum d’edificació disconforme amb els paràmetres imperatius d’un nou 
planejament, però que no quedin en situació de fora d’ordenació, són 
autoritzables obres de consolidació, rehabilitació-o i els canvis d’ús, sempre 
amb les condicions del nou planejament. 
 
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, el projecte aportat, segons indiquen els Serveis Tècnics municipals 
NO té el caràcter d’executiu, de manera que caldrà aportar-lo, i certificar que el 
contingut s’ajusta al projecte bàsic. 
 
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. 
 
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. 



 
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, i el canvi d’ús a residencial 
sol·licitat.” 
 
Atès l’informe emès pels Serveis Tècnics Municipals del que resulta que el 
projecte presentat proposa, per ajustar-se a la normativa actual d’habitabilitat, 
fer algunes obres en elements molt concrets, en una superfície de 22,50m² per 
a poder legalitzar 113,37m² de superfície útil com a habitatge. Aquestes 
intervencions interiors de canvi d’ús corresponen al Grup C de l’Annex 4 del 
Decret 141/2012, de 30 d’abril. 

L’esmentat local, de 113,03m² de superfície útil es troba distribuït en rebedor, 
passadís, cinc espais independents, dues cambres higièniques i una cuina, i 
presenta una façana amb front al carrer Mestre Joan Corrales. 

Amb el canvi d’ús proposat resulta un habitatge de 113,37m² de superfície útil 
distribuït en rebedor, menjador – estar – cuina, un dormitori doble, un dormitori 
individual, un vestidor, un estudi, un magatzem i dues cambres higièniques. 
 
Atesos l’article 187 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, 1r del Reglament de 
disciplina urbanística, 79 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens 
locals i 24 de les Ordenances metropolitanes d'edificació. 

Atesa la delegació de la Sra. alcaldessa en Junta de Govern Local, per decret 
núm. 1.484 de 15 de juny de 2011, de les atribucions establertes a l'art. 21.1.q) 
de la Llei 11/1999, de 21 d’abril, de modificació de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
reguladora de les bases del règim local en la seva redacció introduïda per Llei 
57/2003 de 16 de desembre. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1.- Concedir llicència a Alfredo Roura Adell per efectuar obres de reforma 
interior al local amb ús d’oficina ubicat a l’entresòl 5a de l’edifici situat al carrer 
Mestre Joan Corrales núm. 67 (referència cadastral 3807819DF2830F0050PI) 
d'aquesta població, pel seu canvi d’ús a habitatge, amb un termini d'execució 
d'un any per a l'inici de les obres i tres per a la finalització. 

2.- Condicionar aquesta llicència al compliment dels següents requisits: 
 
2.1. Abans d’iniciar les obres d’edificació haurà de procedir a: 

2.1.1. Constituir dipòsit a la Tresoreria Municipal en metàl·lic o aval bancari 
d'import 400 euros en concepte de garantia per a la reposició de la vorera i 
qualsevol dany que pogués ocasionar-se en els elements urbanístics de la via 



pública, en el transcurs de les obres i, en el seu cas, posterior edificació, de 
conformitat amb allò que disposa l'article 16.2 de les Ordenances 
Metropolitanes d'Edificació. 

2.1.2. Constituir dipòsit a la Tresoreria Municipal en metàl·lic o aval bancari 
solidari d'import 150 euros, en concepte de fiança per garantir la 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 de la llicència d’obres ha d’acreditar, davant de l’Ajuntament, 
haver signat amb un gestor autoritzat un document d’acceptació que garanteixi 
el correcte destí dels residus separats per grups. En aquest document ha de 
constar el codi del gestor i el domicili de la obra.(art. 5-2ª del Decret 
201/1994”Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció”. 
 
El gestor està obligat al compliment d’allò disposat a l‘article 6 de l’esmentat 
Decret. 
 
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 del projecte bàsic entregat, en compliment 
de l’Art. 9 de la Llei de l’Habitatge, amb justificació del compliment del CTE i de 
la resta de normativa que és d’aplicació, visat pel Col·legi d’Arquitectes de 
Catalunya.  
 
La part escrita i gràfica del projecte executiu haurà de justificar específicament: 
 
- El sistema d’extracció mecànica sobre els aparells de cocció connectats que 
permet l’extracció de bafs i fums fins a la coberta. (Art. 3.15 de l’Annex I del 
Decret 141/2012 sobre condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la 
cèdula d’habitabilitat). 

- La connexió dels baixants de les cambres higièniques a la instal·lació 
comunitària sense perjudici a la resta de veïns, en especial a la denominada 
CH2 del plànol Planta Proposta 1.4. 

- Justificar l’article 234 de les N.N.U.U. del P.G.M. pel que fa a les dimensions 
dels patis de ventilació de l’edificació existent. 

- La previsió de l’espai per rentar la roba i l’estenedor. (Art. 3.12 i 3.13 de 
l’Annex I del Decret 141/2012 sobre condicions mínimes d’habitabilitat dels 
habitatges i la cèdula d’habitabilitat). 

2.1.4 Justificar i aportar documentació acreditativa de l’acompliment de l’article 
2.1 de l’Ordenança reguladora de la previsió de places d’aparcament en edificis 



de nova creació o resultants d’actuacions de rehabilitació, aprovada 
definitivament pel Ple de l’Ajuntament en data 19 de febrer de 2.014.  
 
2.1.5. Aportar certificat de l’Arquitecte autor del projecte indicant que aquest 
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 i 
habitabilitat establerts al citat projecte bàsic. 

2.1.6. Aportar nomenament de Contractista. 

3.- Advertir i manifestar a Alfredo Roura Adell: 

3.1. Que la llicència s’entén atorgada tret de dret de propietat i sense prejudici 
de tercers i no podrà ser invocada per excloure o disminuir la responsabilitat 
civil o penal en que incorri en l’exercici de l’activitat corresponent. 
 
3.2. Que al constituir les fiances ha de retirar un exemplar del projecte i una 
placa d'obres, que una vegada complimentada, haurà de col·locar en lloc 
visible. La placa la podrà adquirir al Punt d'Atenció a la Ciutadania, plaça Santa 
Magdalena núm. 24 abonant la quantitat de 48,40€. 

3.3. Que en cas de necessitar la col·locació de contenidors per a residus i 
runes hauran de sol·licitar i obtenir l'oportuna autorització. 

3.4. Que un cop finalitzades les obres de construcció ha de comunicar la 
primera ocupació i utilització, aportant la documentació indicada a l'art. 53 de 
les Ordenances Metropolitanes d'Edificació. 

3.5. Que un cop executades les obres, ha de comunicar les modificacions que 
pateixi la finca a la Gerència Territorial del Cadastre, c/ Travessera de Gràcia 
núm.58 2a planta de Barcelona, per ajustar les dades a la realitat (Mod. 902). 
 
3.6. 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. 
 
4.- Aquesta llicència restarà condicionada al pagament de les liquidacions de la 
taxa per llicència urbanística d'import 253,58 euros (1241807-346532), de 
l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres d’import 405,72 euros 
(1243897-346450) i de la taxa per activitats jurídic-administratives art. 6, 1.4.b ) 
d’import 700 euros que seran notificades per l'Organisme de Gestió Tributària 
de la Diputació de Barcelona. 

Una vegada acabades les obres haurà de justificar el cost real i efectiu de les 
obres, i en el seu cas, efectuar l’autoliquidació complementària corresponent.” 

 
 
 



ACORD NÚMERO SETZE.- Proposta d’autorització amb caràcter 
provisional i a precari d’obres i usos, per la instal·lació d’un centre docent 
de benestar animal i naturalesa a la finca situada al carrer Jacint Esteva 
Fontanet núm. 106 cantonada August Font Carreras, d’aquesta població, 
sol·licitat per SOS GALGOS. (Exp. T032-2016-26). 
 
Es retira de l’Ordre del dia. 

 
RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS 

ACORD NÚMERO DISSET.- 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. 238 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
9.888,34 € 
 
Relació núm. 241 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
24.929,22 € 
 
Relació núm. 242 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
31.792,76 € 
 
Relació núm. 243 de documents O en fase prèvia per un import total 
124.861,30 € 
 
Relació núm. 245 de documents ADO en fase prèvia per un import total 
12.800,00 € 
 
Relació núm. 246 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
57.257,54 € 
 
Relació núm. 247 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
7.400,22 € 
 
Relació núm. 248 de documents O en fase prèvia per un import total de 
149.964,33 € 
 
Relació núm. 249 de documents O en fase prèvia per un import total de 
58.699,40 € 
 
Document núm. 92016/10975 en fase prèvia per un import de 458,23 € 
 
Rectificar la relació Q/2016/235, aprovada per la Junta de Govern de 9 de 
setembre de 2016, respecte al document comptable de Transit Projectes SL, d 
‘import 10.012,50 € , en concepte de Escola Municipal de música – Juliol de 
2016, que es va incloure per error com a document ADO i que cal aprovar pel 
mateix import i concepte, en fase O. 



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. 238 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 9.888,34 € 
 
2. Aprovar la relació núm. 241 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 24.929,22 € 
 
3. Aprovar la relació núm. 242 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 31.792,76 € 
 
4. Aprovar lar relació núm. 243 de documents O en fase prèvia per un import 
total 124.861,30 € 
 
5. Aprovar la relació núm. 245 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total 12.800,00 € 
 
6. Aprovar la relació núm. 246 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 57.257,54 € 
 
7. Aprovar la relació núm. 247 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 7.400,22 € 
 
8. Aprovar la relació núm. 248 de documents O en fase prèvia per un import 
total de 149.964,33 € 
 
9. Aprovar la relació núm. 249 de documents O en fase prèvia per un import 
total de 58.699,40 € 
 
10. Aprovar el document núm. 92016/10975 en fase prèvia per un import de 
458,23 € 
 
11. Aprovar la rectificació la relació Q/2016/235, aprovada per la Junta de 
Govern de 9 de setembre de 2016, respecte al document comptable de Transit 
Projectes SL, d ‘import 10.012,50 € , en concepte de Escola Municipal de 
música – Juliol de 2016, que es va incloure per error com a document ADO i 
que cal aprovar pel mateix import i concepte, en fase O.” 
 
ACORD NÚMERO DIVUIT.- Proposta de resolució d’una sol•licitud 
d’assignació econòmica destinada a la contractació, per empreses i 
entitats, de persones en situació d’atur residents a Esplugues de 
Llobregat (procesos mecanizados para resolución de siniestros S.L. -1-). 
 
“L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, amb el suport i el finançament de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona, ha establert una línia d’ajut a empreses i 
entitats ubicades a Esplugues de Llobregat i a l’Àrea Metropolitana de 



Barcelona, amb l’objectiu d’impulsar l’activitat econòmica i la creació d’ocupació 
al territori mitjançant una assignació econòmica que financi fins a un màxim del 
50% del cost laboral de contractacions de persones en situació d’atur residents 
a Esplugues de Llobregat.  

A tal efecte, la Junta de Govern Local de data 1 de juliol de 2016 va aprovar les 
Bases de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat per a la sol·licitud i atorgament 
d’assignacions econòmiques destinades a la contractació per empreses i 
entitats de persones en situació d’atur residents a Esplugues de Llobregat.  

Dins del termini corresponent, l’empresa PROCESOS MECANIZADOS PARA 
RESOLUCIÓN DE SINIESTROS S.L. ha presentat sol·licitud d’assignació 
econòmica d’import 8.053,08€ per a la contractació de la persona identificada a 
l’annex d’aquesta proposta. 

Revisat el compliment per l’empresa dels requisits establerts a l’apartat 6 i la 
documentació preceptiva presentada d’acord amb l’establert a l’apartat 9 de les 
bases reguladores, el Servei d’Empresa i Ocupació ha informat que la sol·licitud 
presentada és conforme i reuneix els elements necessaris per obtenir 
l’assignació.  

En virtut de la delegació conferida a la Junta de Govern Local, al punt g, del 
Decret d’Alcadia núm. 1.484, de 15 de juny de 2011, per a la concessió de 
subvencions amb càrrec al crèdit disponible a tal efecte.  

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Aprovar una despesa total de 8.053,08€, amb càrrec a la partida 
15.24100.48000 del pressupost municipal en vigor, a favor de l’empresa 
PROCESOS MECANIZADOS PARA RESOLUCIÓN DE SINIESTROS S.L., 
amb CIF B65235905.  

SEGON.- Resoldre la sol·licitud de subvenció presentada per l’empresa 
PROCESOS MECANIZADOS PARA RESOLUCIÓN DE SINIESTROS S.L., 
amb CIF B65235905, i atorgar una subvenció de 8.053,08€, en concepte 
d’assignació econòmica destinada a la contractació per empreses i entitats de 
persones en situació d’atur residents a Esplugues de Llobregat, de conformitat 
amb les dades que consten a l’annex de la present proposta.  

Les condicions de pagament i justificació seran les següents:  

Primer pagament: 20% de l’import de l’assignació econòmica, en el termini de 
30 dies hàbils des de la presentació del contracte de treball i de l’alta de la 
persona contractada a la Seguretat Social.  

Segon pagament: 40% de l’import de l’assignació econòmica, en el termini de 
30 dies hàbils d’ençà que l’empresa o entitat presenti l’acreditació documental 
establerta a les bases reguladores, relativa als sis primers mesos del contracte.  



Tercer pagament: 40% de l’import de l’assignació econòmica, en el termini de 
30 dies hàbils d’ençà que l’empresa o entitat presenti l’acreditació documental 
establerta a les bases reguladores, relativa als mesos setè a dotzè de 
contracte.”  

ACORD NÚMERO DINOU.- Proposta de resolució d’una sol•licitud 
d’assignació econòmica destinada a la contractació, per empreses i 
entitats, de persones en situació d’atur residents a Esplugues de 
Llobregat (procesos mecanizados para resolución de siniestros S.L. -2-). 

“L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, amb el suport i el finançament de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona, ha establert una línia d’ajut a empreses i 
entitats ubicades a Esplugues de Llobregat i a l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, amb l’objectiu d’impulsar l’activitat econòmica i la creació d’ocupació 
al territori mitjançant una assignació econòmica que financi fins a un màxim del 
50% del cost laboral de contractacions de persones en situació d’atur residents 
a Esplugues de Llobregat.  

A tal efecte, la Junta de Govern Local de data 1 de juliol de 2016 va aprovar les 
Bases de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat per a la sol·licitud i atorgament 
d’assignacions econòmiques destinades a la contractació per empreses i 
entitats de persones en situació d’atur residents a Esplugues de Llobregat.  

Dins del termini corresponent, l’empresa PROCESOS MECANIZADOS PARA 
RESOLUCIÓN DE SINIESTROS S.L. ha presentat sol·licitud d’assignació 
econòmica d’import 8.703,06€ per a la contractació de la persona identificada a 
l’annex d’aquesta proposta. 

Revisat el compliment per l’empresa dels requisits establerts a l’apartat 6 i la 
documentació preceptiva presentada d’acord amb l’establert a l’apartat 9 de les 
bases reguladores, el Servei d’Empresa i Ocupació ha informat que la sol·licitud 
presentada és conforme i reuneix els elements necessaris per obtenir 
l’assignació.  

En virtut de la delegació conferida a la Junta de Govern Local, al punt g, del 
Decret d’Alcadia núm. 1.484, de 15 de juny de 2011, per a la concessió de 
subvencions amb càrrec al crèdit disponible a tal efecte.  

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Aprovar una despesa total de 8.703,06€, amb càrrec a la partida 
15.24100.48000 del pressupost municipal en vigor, a favor de l’empresa 
PROCESOS MECANIZADOS PARA RESOLUCIÓN DE SINIESTROS S.L., 
amb CIF B65235905.  

SEGON.- Resoldre la sol·licitud de subvenció presentada per l’empresa 
PROCESOS MECANIZADOS PARA RESOLUCIÓN DE SINIESTROS S.L., 
amb CIF B65235905, i atorgar una subvenció de 8.703,06€, en concepte 
d’assignació econòmica destinada a la contractació per empreses i entitats de 



persones en situació d’atur residents a Esplugues de Llobregat, de conformitat 
amb les dades que consten a l’annex de la present proposta.  

Les condicions de pagament i justificació seran les següents:  

Primer pagament: 20% de l’import de l’assignació econòmica, en el termini de 
30 dies hàbils des de la presentació del contracte de treball i de l’alta de la 
persona contractada a la Seguretat Social.  

Segon pagament: 40% de l’import de l’assignació econòmica, en el termini de 
30 dies hàbils d’ençà que l’empresa o entitat presenti l’acreditació documental 
establerta a les bases reguladores, relativa als sis primers mesos del contracte.  

Tercer pagament: 40% de l’import de l’assignació econòmica, en el termini de 
30 dies hàbils d’ençà que l’empresa o entitat presenti l’acreditació documental 
establerta a les bases reguladores, relativa als mesos setè a dotzè de 
contracte.”  

ACORD NÚMERO VINT.- Proposta de resolució d’una sol•licitud 
d’assignació econòmica destinada a la contractació, per empreses i 
entitats, de persones en situació d’atur residents a Esplugues de 
Llobregat (Fundació Privada Casal dels Avis).  

“L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, amb el suport i el finançament de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona, ha establert una línia d’ajut a empreses i 
entitats ubicades a Esplugues de Llobregat i a l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, amb l’objectiu d’impulsar l’activitat econòmica i la creació d’ocupació 
al territori mitjançant una assignació econòmica que financi fins a un màxim del 
50% del cost laboral de contractacions de persones en situació d’atur residents 
a Esplugues de Llobregat.  

A tal efecte, la Junta de Govern Local de data 1 de juliol de 2016 va aprovar les 
Bases de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat per a la sol·licitud i atorgament 
d’assignacions econòmiques destinades a la contractació per empreses i 
entitats de persones en situació d’atur residents a Esplugues de Llobregat.  

Dins del termini corresponent, l’entitat FUNDACIÓ PRIVADA CASAL DELS 
AVIS ha presentat sol·licitud d’assignació econòmica d’import 5.634,44€ per a 
la contractació de la persona identificada a l’annex d’aquesta proposta. 

Revisat el compliment per l’empresa dels requisits establerts a l’apartat 6 i la 
documentació preceptiva presentada d’acord amb l’establert a l’apartat 9 de les 
bases reguladores, el Servei d’Empresa i Ocupació ha informat que la sol·licitud 
presentada és conforme i reuneix els elements necessaris per obtenir 
l’assignació.  

En virtut de la delegació conferida a la Junta de Govern Local, al punt g, del 
Decret d’Alcadia núm. 1.484, de 15 de juny de 2011, per a la concessió de 
subvencions amb càrrec al crèdit disponible a tal efecte.  



La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Aprovar una despesa total de 5.634,44€, amb càrrec a la partida 
15.24100.48000 del pressupost municipal en vigor, a favor de l’entitat 
FUNDACIÓ PRIVADA CASAL DELS AVIS , amb CIF G63049167.  

SEGON.- Resoldre la sol·licitud de subvenció presentada per l’entitat 
FUNDACIÓ PRIVADA CASAL DELS AVIS, amb CIF G63049167, i atorgar una 
subvenció de 5.634,44€, en concepte d’assignació econòmica destinada a la 
contractació per empreses i entitats de persones en situació d’atur residents a 
Esplugues de Llobregat, de conformitat amb les dades que consten a l’annex 
de la present proposta.  

Les condicions de pagament i justificació seran les següents:  

Primer pagament: 20% de l’import de l’assignació econòmica, en el termini de 
30 dies hàbils des de la presentació del contracte de treball i de l’alta de la 
persona contractada a la Seguretat Social.  

Segon pagament: 40% de l’import de l’assignació econòmica, en el termini de 
30 dies hàbils d’ençà que l’empresa o entitat presenti l’acreditació documental 
establerta a les bases reguladores, relativa als sis primers mesos del contracte.  

Tercer pagament: 40% de l’import de l’assignació econòmica, en el termini de 
30 dies hàbils d’ençà que l’empresa o entitat presenti l’acreditació documental 
establerta a les bases reguladores, relativa als mesos setè a dotzè de 
contracte.”  

ACORD NÚMERO VINT-I-UN.- Proposta d'aprovació dels convenis 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, corresponents als 
mesos de setembre i octubre 2016. 

“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. 

El departament d’Empresa i Ocupació de l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat preparà un projecte integral de 3 cursos essent aprovats dos d’ells, 
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, preveu 
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. 

Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de 22 d’abril de 2016 es va 
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. 
 
També 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. 
 
Atesa la relació d’empreses i entitats corresponents al període del 29 de 
setembre al 28 d’octubre de 2016 que s’adjunta com a annex on es proposa 
realitzar aquesta formació pràctica, ateses la idoneïtat dels serveis prestats per 
aquelles i la voluntat de col·laboració que han manifestat, l’alumnat del curs 
realitzarien 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 els convenis de col·laboració amb empreses i entitats de la 
relació que s’acompanya, 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, segons el model elaborat pel Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies, i aprovat per aquest Ajuntament.” 

ACORD NÚMERO VINT-I-DOS.- Proposta d'aprovació de bases i 
convocatòria per a la creació d'una borsa de treball d'auxiliar de Serveis. 

“Amb la finalitat de garantir la cobertura de vacants i altres incidències de 
personal de la plantilla, en les categories d’Auxiliar de Serveis, es fa necessari 
convocar un procés selectiu per formar una borsa de treball per cobrir 
necessitats de personal urgents i inajornables que afectin als serveis públics 
essencials. 
 
D’acord amb els articles 94 i següents del reglament del personal al servei de 
les entitats locals de Catalunya, i per tal d’atendre les necessitats de personal 
de la Corporació. 

Consta que s’ha informat la Junta de Personal i el Comitè d’Empresa. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 



1.- Aprovar les bases i convocatòria del procés selectiu per a la formació d’una 
borsa de treball en la categoria d’Auxiliar de Serveis, per cobrir necessitats de 
personal urgents i inajornables que afectin als serveis públics essencials, que 
consten com annex d’aquest acord. 

2.- Procedir a la publicació del text íntegre de les bases en el Butlletí Oficial de 
la Província i la convocatòria en aquest Butlletí i en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya, Tauler d’Edictes Virtual i web municipal. 

3.- Informar dels anteriors acords el Comitè d’Empresa i la Junta de Personal.” 
 
ACORD NÚMERO VINT-I-TRES.- Proposta d'aprovació de bases i 
convocatòria per a la provisió d'una plaça vacant de tècnic/a de Joventut 
de la plantilla de personal laboral i creació d'una borsa de treball de la 
mateixa categoria. 

“La plantilla de personal laboral d’aquest Ajuntament, inclou una plaça vacant 
d’un tècnic de joventut, nivell C1 amb una valoració de grup de sou 9.  

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 i convocar el procés selectiu per a la contractació d’un/a 
tècnic/a de joventut en règim de personal laboral temporal i creació d’una borsa 
de treball, mitjançant concurs oposició.  

2.- Procedir a la publicació del text íntegre de les bases en el Butlletí Oficial de 
la Província i la convocatòria en aquest Butlletí i en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya, Tauler d’Edictes Virtual i web municipal.  

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

ACORD NÚMERO VINT-I-QUATRE.- Proposta d'aprovació d'un conveni de 
pràctiques de projectes d'edificació amb un alumne de la Salle de Gràcia i 
l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. 

“Atès el Conveni de pràctiques entre La Salle de Gràcia 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 
projectes d’edificació (especialment les indicades per la coordinadora de l’espai 
públic i mobilitat).  



Atès el contingut del Conveni que a l’efecte de regular les esmentades 
pràctiques ha tramès el Centre 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 La Salle de Gràcia i l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat per a la realització de pràctiques d’un alumne, que 
consta en annex a aquest acord, relacionades amb l’organització dels treballs 
de projectes d’edificació (especialment les indicades per la coordinadora de 
l’espai públic i mobilitat).  

El nombre de pràctiques que realitzarà l’alumne serà de 84 hores totals, 
distribuïdes en 4 hores diàries, durant el període de 21 dies laborables, a 
determinar durant el període del 19 de setembre a 19 d’octubre de 2016.  

2.- Nomenar tutora de l’alumne a la coordinadora de l’espai públic i mobilitat 
d’aquest Ajuntament.  

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

ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA 

 
ACORD NÚMERO VINT-I-CINC.- Proposta d'adjudicació del contracte 
menor relatiu al Projecte per a la dinamització del "Consell d'Infants 2016-
2017". . 
 
“Atesa la necessitat de contractar la realització del projecte per a la 
dinamització del “Consell d’Infants 2016 – 2017”, la Tècnica d’ Infància i Drets 
Civils ha elaborat un document de condicions tècniques a fi de contractar 
l’esmentat servei, demanant oferta a les següents empreses: 

- TRANSIT PROJECTES, S.L. 

- D-CAS, SL 

- FUNDACIÓ PERE TARRÉS 

Dins del termini establert únicament ha presentat oferta la FUNDACIÓ PERE 
TARRÉS. 
 
Vist l’informe emès per la Tècnica d’Infants i Drets Civils, en el sentit de que la 
proposta presentada per la FUNDACIÓ PERE TARRÉS és adequada per a la 
realització de l’esmentat servei. 



Atès el que disposen els articles 111, 138.3 i 156.2 del Reial Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre de 2011, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
de Contractes del Sector Públic. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Aprovar la despesa plurianual corresponent al contracte per a la 
realització del projecte per a la dinamització del “Consell d’Infants 2016 – 
2017”, a càrrec de la partida 2016.36.92402.22699, per un import de 12.000 
euros, exempts d’IVA, exercicis 2016 i 2017, sent la distribució de la despesa 
dels referits exercicis la següent: 

· Any 2016: 4.000,00 euros 

· Any 2017: 8.000,00 euros 

SEGON.- Adjudicar a la FUNDACIÓ PERE TARRÉS, provista de NIF R-
5800395-E, el contracte per a la realització del projecte per a la dinamització 
del “Consell d’Infants 2016 – 2017”, per un import de 12.000 euros, exempts 
d’IVA, dels quals 4.000,00 euros aniran càrrec del pressupost municipal en 
vigor i els 8.000,00 euros restants, a càrrec del pressupost de l’any 2017. 
 
Les factures presentades pel contractista i que s’incorporaran a l’expedient 
compliran els efectes de formalització del contracte. 

El pagament s’efectuarà segons les condicions habituals de l’ajuntament, 
mitjançant transferència bancària, prèvia presentació de la factura corresponent 
signada per l’empresa adjudicatària i degudament conformada pel tècnic 
responsable del projecte. 

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 VINT-I-SIS.- Proposta d'aprovació dels comptes 
justificatius presentats per l'entitat ASOCIACIÓN CULTURAL ANDALUZA 
DE ESPLUGUES en concepte de justificació de la subvenció atorgada per 
al desenvolupament de l’activitat “Carnaval”, 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 ASOCIACION CULTURAL 



ANDALUZA DE ESPLUGUES el següent ajut econòmic pel desenvolupament 
de la següent activitat i en la data que així mateix s’indica: 

Data aprovació Activitat Import 
30/10/2015 Carnaval 200,00 euros 
 
Vist que en data 13 de setembre de 2016, l’entitat ASOCIACION CULTURAL 
ANDALUZA DE ESPLUGUES va presentar comptes justificatius relatius a la 
despesa executada pel desenvolupament de l’esmentada activitat i que aquests 
contenen tots els requisits exigits al Reglament i a les Bases Reguladores per a 
l’atorgament de subvencions, segons informes emesos per la Unitat Jurídic 
administrativa de l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania i la Directora de Cultura. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat ASOCIACION 
CULTURAL ANDALUZA DE ESPLUGUES (NIF G58623737) 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 

Carnaval 200,00 euros 382,13 euros 
 
ACORD NÚMERO VINT-I-SET.- Proposta d'aprovació dels comptes 
justificatius presentats per l'entitat ASSOCIACIÓ CULTURAL GENT 
CONSTRUCTIVA D’ESPLUGUES, en concepte de justificació de la 
subvenció atorgada per al desenvolupament de l’activitat “Festival 
benéfico Duendes con Arte”, any 2014. 

“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 CULTURAL 
GENT CONSTRUCTIVA D’ESPLUGUES el següent ajut econòmic pel 
desenvolupament de la següent activitat i en la data que així mateix s’indica: 

Data aprovació Activitat Import 
21/02/2014 Festival benéfico duendes con arte 3.480,75 euros 
 
Vist que en data 15 de març de 2016, l’entitat ASSOCIACIÓ CULTURAL GENT 
CONSTRUCTIVA D’ESPLUGUES va presentar comptes justificatius relatius a 
la despesa executada pel desenvolupament de les esmentades activitats i que 



aquests contenen tots els requisits exigits al Reglament i a les Bases 
Reguladores per a l’atorgament de subvencions, segons informes emesos per 
la Unitat Jurídic administrativa de l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania i la 
Directora de Cultura. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat ASSOCIACIÓ 
CULTURAL GENT CONSTRUCTIVA D’ESPLUGUES (CIF G65618845) 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 2014 IMPORT 
ATORGAT 

IMPORT 
JUSTIFICAT 

Festival benéfico duendes con arte 3.480,75 euros 4.176,90 euros 
 
ACORD NÚMERO VINT-I-VUIT.- Proposta d'aprovació dels comptes 
justificatius presentats per l'entitat ASSOCIACIÓ DE DONES LA PLANA 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 DE 
LA PLANA el següent ajut econòmic pel desenvolupament de les següents 
activitats i en la data que així mateix s’indica: 

Data aprovació Activitat Import 
05/06/2015 Programació anual 3.325,00 € 
 
Vist que en data 2 de març de 2016, l’entitat ASSOCIACIÓ DE DONES DE LA 
PLANA, va presentar comptes justificatius relatius a la despesa executada pel 
desenvolupament de les esmentades activitat i que aquests contenen tots els 
requisits exigits al Reglament i a les Bases Reguladores per a l’atorgament de 
subvencions, segons informes emesos per la Unitat Jurídicadministrativa de 
l’Àmbit de Serveis a les Persones i la Tècnica d’Atenció Social i Igualtat. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat ASSOCIACIÓ 
DE DONES DE LA PLANA 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: 

ACTIVITATS ANY 2015 IMPORT 
ATORGAT 

IMPORT 
JUSTIFICAT 

Programació anual 3.325,00 € 5.033,56 € 
 
 
ACORD NÚMERO VINT-I-NOU.- Proposta d’aprovació d’una subvenció a 
l’entitat ASSOCIACIÓ DE DONES LA PLANA en execució del conveni en 
vigor, any 2016. 

“La Junta de Govern Local va acordar en sessió del 15 de juliol del 2013 
l’aprovació del conveni de col·laboració amb l’entitat Associació de Dones de 
La Plana, amb una vigència prevista pel període 2013-2016. 

En data 2 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 Tècnica d’Atenció Social i Igualtat. 

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 ASSOCIACIÓ DE 
DONES DE LA PLANA (NIF G58595448), per un import de 3.325,00 euros, 
amb càrrec a la partida del pressupost municipal en vigor 11.23100.48003 
(Conveni amb Associació Dones de La Plana). 

SEGON.- Ratificar la vigència del conveni del col·laboració amb l’entitat 
ASSOCIACIÓ DE DONES DE LA PLANA (NIF G58595448) per a l’any 2016 i 
atorgar a aquesta entitat la subvenció corresponent per import 3.325,00 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 TRENTA.- Proposta d'aprovació dels comptes 
justificatius presentats per l'entitat ASSOCIACIÓ DE VEÏNS 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 VEÏNS DEL 
GALL els següent ajuts econòmic pel desenvolupament de la següent activitat i 
en la data que així mateix s’indica: 

Data aprovació Activitat Import 
24/7/2015 Programació anual d’activitats, festes del 

barri, cavalcada de reis, castanyada i 
revetlla de sant Joan 

6.357,00 euros 

 
Vist que en data 29 d’abril de 2016 l’entitat ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL 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 VEÏNS DEL GALL (NIF: G60510443) 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 d’activitats, festes del 
barri, cavalcada de reis, castanyada i 
revetlla de sant Joan 

6.357,00 euros 8.137,00 euros 

 
ACORD NÚMERO TRENTA-UN.- Proposta d’aprovació d’una subvenció a 
l’entitat ASSOCIACIÓ DE VEÏNS EL GALL en execució del conveni en 
vigor, any 2016. 



“La Junta de Govern Local va acordar en sessió del 5 de juliol del 2013 
l’aprovació del conveni de col·laboració amb l’entitat Associació de veïns El 
Gall, amb una vigència prevista pel període 2013-2016. 

En data 31 de maig 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 ASSOCIACIÓ DE VEÏNS EL 
GALL (NIF G60510443), per un import de 6.357,00 euros, amb càrrec a la 
partida del pressupost municipal en vigor 33.33400.48017 (Conveni amb 
Associació de veïns El Gall). 

SEGON.- Ratificar la vigència del conveni del col·laboració amb l’entitat 
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS EL GALL (NIF G60510443) per a l’any 2016 i atorgar 
a aquesta entitat la subvenció corresponent per import 6.357,00 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 TRENTA-DOS.- Proposta d'aprovació dels comptes 
justificatius presentats per l'entitat ASSOCIACIÓ GRUP DE PERCUSSIÓ 
DRUMS D'ESPLUGUES en concepte de justificació de la subvenció 
atorgada per al desenvolupament de l’activitat “Esplugues toca per la 
Marató”, 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 GRUP DE 
PERCUSSIÓ DRUMS D’ESPLUGUES el següent ajut econòmic pel 
desenvolupament de la següent activitat i en la data que així mateix s’indica: 

Data aprovació Activitat Import 
17/04/2015 Esplugues toca per la marató 350,00 euros 
 
Vist que en data 31 de desembre de 2015, l’entitat ASSOCIACIÓ GRUP DE 
PERCUSSIÓ DRUMS D’ESPLUGUES va presentar comptes justificatius 
relatius a la despesa executada pel desenvolupament de l’esmentada activitat i 
que aquests contenen tots els requisits exigits al Reglament i a les Bases 
Reguladores per a l’atorgament de subvencions, segons informes emesos per 
la Unitat Jurídic administrativa de l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania i la 
Directora de Cultura. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat ASSOCIACIÓ 
GRUP DE PERCUSSIÓ DRUMS D’ESPLUGUES (CIF G65436594) 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 

Esplugues toca per la marató 350,00 euros 439,04 euros 
 
ACORD NÚMERO TRENTA-TRES.- Proposta d'aprovació dels comptes 
justificatius presentats per l'entitat ASSOCIACIÓ PASTORETS 
D'ESPLUGUES en concepte de justificació de la subvenció atorgada per al 
desenvolupament de l’activitat “Representació Pastorets d’Esplugues”, 
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 PASTORETS 



D’ESPLUGUES el següent ajut econòmic pel desenvolupament de la següent 
activitat i en la data que així mateix s’indica: 

Data aprovació Activitat Import 
4/05/2015 Representació pastorets d’Esplugues 1.846,00 euros 
 
Vist que en data 27 de juny de 2016, l’entitat ASSOCIACIÓ PASTORETS 
D’ESPLUGUES va presentar comptes justificatius relatius a la despesa 
executada pel desenvolupament de l'esmentada activitat i que aquests 
contenen tots els requisits exigits al Reglament i a les Bases Reguladores per a 
l’atorgament de subvencions, segons informes emesos per la Unitat Jurídic 
administrativa de l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania i la Directora de Cultura. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat ASSOCIACIÓ 
PASTORETS D’ESPLUGUES (CIF G65510349) 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 

Representació pastorets d’Esplugues 1.846,00 euros 2.860,23 euros 
 
ACORD NÚMERO TRENTA-QUATRE.- Proposta d'aprovació dels comptes 
justificatius presentats per l'entitat BOC DE BITERNA en concepte de 
justificació de les subvencions atorgades per al desenvolupament de 
l’activitat “Projecte de Boc de Biterna”, 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 BOC DE BITERNA 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 Projecte de Boc de Biterna 3.875,00 euros 
 
Vist que en data 11 de desembre de 2015, l’entitat BOC DE BITERNA va 
presentar comptes justificatius relatius a la despesa executada pel 
desenvolupament de les esmentades activitats i que aquests contenen tots els 
requisits exigits al Reglament i a les Bases Reguladores per a l’atorgament de 



subvencions, segons informes emesos per la Unitat Jurídic administrativa de 
l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania i la Directora de Cultura. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat BOC DE 
BITERNA (CIF G61425245) 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 

Projecte de Boc de Biterna 3.875,00 euros 4.560,68 euros 
 
ACORD NÚMERO TRENTA-CINC.- Proposta d'aprovació dels comptes 
justificatius presentats per l'entitat CENTRO ARAGONÉS DE ESPLUGUES 
en concepte de justificació de la subvenció atorgada per al 
desenvolupament de l’activitat “Carnaval”, 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 CENTRO ARAGONÉS DE 
ESPLUGUES el següent ajut econòmic pel desenvolupament de la següent 
activitat i en la data que així mateix s’indica: 

Data aprovació Activitat Import 
20/11/2015 Carnaval 348,99 euros 
 
Vist que en data 20 de novembre de 2015, l’entitat CENTRO ARAGONÉS DE 
ESPLUGUES va presentar comptes justificatius relatius a la despesa 
executada pel desenvolupament de les esmentades activitats i que aquests 
contenen tots els requisits exigits al Reglament i a les Bases Reguladores per a 
l’atorgament de subvencions, segons informes emesos per la Unitat Jurídic 
administrativa de l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania i la Directora de Cultura. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat CENTRO 
ARAGONÉS DE ESPLUGUES (CIF G62579982) 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 

Carnaval 348,99 euros 444,81 euros 
 
ACORD NÚMERO TRENTA-SIS.- Proposta d'aprovació dels comptes 
justificatius presentats per l'entitat CENTRO EXTREMEÑO “MUÑOZ 
TORRERO” en concepte de justificació de la subvenció atorgada per al 
desenvolupament del Carnaval, 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 CENTRO EXTREMEÑO 
“MUÑOZ TORRERO” el següent ajut econòmic pel desenvolupament de la 
següent activitat i en la data que així mateix s’indica: 

Data aprovació Activitat Import 
17/07/2015 Carnaval 218,12 euros 
 
Vist que en data 14 de desembre de 2015, l’entitat CENTRO EXTREMEÑO 
“MUÑOZ TORRERO” 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 CENTRO 
EXTREMEÑO “MUÑOZ TORRERO” (CIF G08993495) 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 

Carnaval 218,12 euros 326,25 euros 
 
ACORD NÚMERO TRENTA-SET.- Proposta d’aprovació d’una subvenció a 
l’entitat CENTRO EXTREMEÑO EN CATALUNYA “MUÑOZ TORRERO” en 
execució del conveni en vigor, any 2016. 

“La Junta de Govern Local va acordar en sessió del 17 de maig del 2013 
l’aprovació del conveni de col·laboració amb l’entitat Centro Extremeño en 



Catalunya “Muñoz Torrero”, amb una vigència prevista pel període 2013-2016.  
 
En data 20 de maig 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 CENTRO EXTREMEÑO EN 
CATALUNYA “MUÑOZ TORRERO” (NIF V08993495), per un import de 
4.982,00 euros, amb càrrec a la partida del pressupost municipal en vigor 
33.33400.48020 (Conveni amb Centro Extremeño Muñoz Torrero). 

SEGON.- Ratificar la vigència del conveni del col·laboració amb l’entitat 
CENTRO EXTREMEÑO EN CATALUNYA “MUÑOZ TORRERO” (NIF 
V08993495) per a l’any 2016 i atorgar a aquesta entitat la subvenció 
corresponent per import 4.982,00 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 TRENTA-VUIT.- Proposta d'aprovació dels comptes 
justificatius presentats per l'entitat CLUB DE ROL I ESTRATÈGIA ELS 
IMMORTALS en concepte de justificació de la subvenció atorgada per al 
desenvolupament de l’activitat “Projecte de curs i activitats”, 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 CLUB DE ROL I ESTRATÈGIA 
ELS IMMORTALS 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 Projecte de curs i activitats 2015 800,00 euros 
 
Vist que en data 5 d’agost de 2016 l’entitat CLUB DE ROL I ESTRATÈGIA ELS 
IMMORTALS 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 del servei d’educació i 
ciutadania. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat CLUB DE ROL 
I ESTRATÈGIA ELS IMMORTALS (NIF G61137923) 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 
“Projecte de curs i activitats 
2015 ” 

800,00 euros 1029,47 euros 

 
ACORD NÚMERO TRENTA-NOU.- Proposta d'aprovació dels comptes 
justificatius presentats per l'entitat COORDINADORA D'ASSOCIACIONS 
PER LA LLENGUA D'ESPLUGUES-CAL, en concepte de justificació de les 
subvencions atorgades per a les activitats “Correllengua, Sant Jordi i 
projecte Xerrem”, 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 COORDINADORA 
D’ASSOCIACIONS PER LA LLENGUA el següent ajut econòmic pel 
desenvolupament de les següents activitats i en la data que així mateix s’indica: 



Data aprovació Activitat Import 
10/07/2015 Correllengua 2015, Sant Jordi i Projecte 

Xarrem 
1.050,00 euros 

 
Vist que en data 11 de maig de 2016, l’entitat COORDINADORA 
D’ASSOCIACIONS PER LA LLENGUA va presentar comptes justificatius 
relatius a la despesa executada pel desenvolupament de les esmentades 
activitats i que aquests contenen tots els requisits exigits al Reglament i a les 
Bases Reguladores per a l’atorgament de subvencions, segons informes 
emesos per la Unitat Jurídic administrativa de l’Àmbit d’Acció Social i 
Ciutadania i la Directora de Cultura. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat 
COORDINADORA D’ASSOCIACIONS PER LA LLENGUA (CIF G62106117) 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 – ANY 2015 IMPORT 
ATORGAT 

IMPORT 
JUSTIFICAT 

Correllengua 2015, Sant Jordi i Projecte 
Xarrem 

1.050,00 euros 1.383,52 euros 

 
ACORD NÚMERO QUARANTA.- Proposta d'aprovació dels comptes 
justificatius presentats per l'entitat ESPLUGUES FUTBOL BOTONS 
ASSOCIACIÓ en concepte de justificació de la subvenció atorgada per al 
desenvolupament de l’activitat “Futbol Botons.”, 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 ESPLUGUES FUTBOL 
BOTONS ASSOCIACIÓ el següent ajut econòmic pel desenvolupament de la 
següent activitat i en la data que així mateix s’indica: 

Data aprovació Activitat Import 
23/10/2015 Futbol Botons 400,00 euros 
 
Vist que en data 31 de març de 2016 l’entitat ESPLUGUES FUTBOL BOTONS 
ASSOCIACIÓ 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 del servei 
d’educació i ciutadania. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat ESPLUGUES 
FUTBOL BOTONS ASSOCIACIÓ (NIF G65571234) 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 
Futbol Botons 400,00 euros 523,50 euros 
 
ACORD NÚMERO QUARANTA-UN.- Proposta d'aprovació dels comptes 
justificatius presentats per l'entitat FUNDACIÓ PRO-DISMINUÏTS 
PSÍQUICS FINETRELLES en concepte de justificació de la subvenció 
atorgada per al desenvolupament de l’activitat “Jornada de 
sensibilització”, 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 FUNDACIÓ PRO-DISMINUÏTS 
PSÍQUICS FINETRELLES el següent ajut econòmic pel desenvolupament de la 
següent activitat i en la data que així mateix s’indica: 

Data aprovació Activitat Import 
27/11/2015 Jornada de Sensibilització 585,90 euros 
 
Vist que en data 27 de juny de 2016, l’entitat FUNDACIÓ PRO-DISMINUÏTS 
PSÍQUICS FINETRELLES 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 d’Acció Social 
i Salut Pública. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per FUNDACIÓ PRO-
DISMINUÏTS PSÍQUICS FINETRELLES (CIF G60171253) 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 

Jornada de Sensibilització 585,90 euros 785,96 euros 
   

 
ACORD NÚMERO QUARANTA-DOS.- Proposta d'aprovació dels comptes 
justificatius presentats per l'entitat PASTORETS I COMPANYIA en 
concepte de justificació de la subvenció atorgada per al desenvolupament 
de l’activitat “Carnaval”, 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 PASTORETS i COMPANYIA el 
següent ajut econòmic pel desenvolupament de la següent activitat i en la data 
que així mateix s’indica: 

Data aprovació Activitat Import 
27/11/2015 Comparsa de carnaval: els bombers 

apagafocs i les flametes entremaliades 
741,61 euros 

 
Vist que en data 1 de juny de 2016, l’entitat PASTORETS i COMPANYIA 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 PASTORETS i 
COMPANYIA (CIF 62654892G) 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 

Comparsa de carnaval: els bombers 
apagafocs i les flametes entremaliades 

741,61 euros 895,71 euros 

 
 



ACORD NÚMERO QUARANTA-TRES.- Proposta de resolució del concurs 
de subvencions del Departament de Cultura de l'Ajuntament adreçades a 
les activitats de la Rua de Carnaval, 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 
únic 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 18 de març de 2016 va 
aprovar les bases específiques reguladores de l’atorgament de subvencions del 
Departament de Cultura de l’Ajuntament adreçades a les activitats de la Rua de 
Carnaval, any 2016, i va acordar la convocatòria corresponent. 
 
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 maig 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. Concepte 
Import 
sol·licitat 
(€) 

ASOCIACIÓN 
CULTURAL ANDALUZA 
DE ESPLUGUES 

G58623737 Rua de Carnaval 
2016 200,00 € 

CENTRO ARAGONÉS 
DE ESPLUGUES V-62579982 Rua de Carnaval 

2016 295,15 € 

CENTRO CULTURAL 
ANDALUZ PLAZA 
MACAEL 

G-58545005 Rua de Carnaval 
2016 3.690,00 € 

CENTRO EXTREMEÑO 
MUÑOZ TORRERO V-08993495 Rua de Carnaval 

2016 200,00 € 

CLUB DE FUTBOL 
ASSOCIACIÓ 
ESPLUGUENC 

G-61396065 Rua de Carnaval 
2016 880,00 € 

COLLA DE 
BASTONERS 
D’ESPLUGUES 

G-61390084 Rua de Carnaval 
2016 100,00 €  

COLLA DE 
CASTELLERS 
D’ESPLUGUES 

G-60433828 Rua de Carnaval 
2016 471,70 € 



COLLA INFANTIL DE 
DIABLES BOIETS 
ESQUITXAFOCS 

G-62490032 Rua de Carnaval 
2016 800,00 € 

ESBART VILA 
D’ESPLUGUES G-60737764 Rua de Carnaval 

2016 350,00 

GRUP DE JOVES 
SANTA GEMMA – SANT 
ANTONI EN EL LLEURE 

G-60086121 Rua de Carnaval 
2016 427,30 € 

GRUP DE PERCUSSIÓ 
ATABALATS G-62911094 Rua de Carnaval 

2016 350,00 € 

PASTORETS I 
COMPANYIA G-62654892 Rua de Carnaval 

2016 752,52 € 

TALLER FLAMENCO G-65009797 Rua de Carnaval 
2016 740,00 € 

 
Comprovada la documentació presentada, els expedients han estat informats 
pel Departament de Cultura, així com per la Unitat Jurídic-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 del Departament de Cultura de l’Ajuntament adreçades a les 
activitats de la Rua de Carnaval, 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. 1.484, de 15 de juny de 2011, 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 concessió dels següents ajuts econòmics, en el marc 
de la convocatòria de les Bases específiques reguladores de l’atorgament de 
subvencions del Departament de Cultura de l’Ajuntament adreçades a les 
activitats de la Rua de Carnaval, any 2016, a càrrec a la partida que tot seguit 
s’indica: 
 
Partida pressupostària: 33.33400.48004 Suport entitats culturals 

Entitats N.I.F. Concepte Import 
concedit (€) 



ASOCIACIÓN 
CULTURAL 
ANDALUZA DE 
ESPLUGUES 

G58623737 Rua de Carnaval 2016 200,00 € 

CENTRO ARAGONÉS 
DE ESPLUGUES  V-62579982 Rua de Carnaval 2016 265,64 € 

CENTRO CULTURAL 
ANDALUZ PLAZA 
MACAEL 

G-58545005 Rua de Carnaval 2016 800,00 € 

CENTRO 
EXTREMEÑO MUÑOZ 
TORRERO  

V-08993495 Rua de Carnaval 2016 105,42 € 

CLUB DE FUTBOL 
ASSOCIACIÓ 
ESPLUGUENC 

G-61396065 Rua de Carnaval 2016 350,00 € 

COLLA DE 
CASTELLERS 
D’ESPLUGUES 

G-60433828 Rua de Carnaval 2016 326,34 € 

COLLA INFANTIL DE 
DIABLES BOIETS 
ESQUITXAFOCS 

G-62490032 Rua de Carnaval 2016 468,72 € 

ESBART VILA 
D’ESPLUGUES G-60737764 Rua de Carnaval 2016 350,00 

GRUP DE JOVES 
SANTA GEMMA – 
SANT ANTONI EN EL 
LLEURE 

G-60086121 Rua de Carnaval 2016 246,78 € 

GRUP DE 
PERCUSSIÓ 
ATABALATS  

G-62911094 Rua de Carnaval 2016 341,69 € 

PASTORETS I 
COMPANYIA G-62654892 Rua de Carnaval 2016 712,56 € 

TALLER FLAMENCO G-65009797 Rua de Carnaval 2016 350,00 € 
 
SEGON.- Establir que s'entendran acceptades les corresponents subvencions 
per part de les entitats beneficiàries si en el termini de 15 dies hàbils, comptats 
a partir de la recepció de la notificació, no han manifestat expressament la 
renúncia. 
 
TERCER.- Desestimar la sol·licitud de subvenció presentada per l’entitat 
COLLA DE BASTONERS D’ESPLUGUES pels motius que consten a l’informe 
jurídic que acompanya la present proposta. 

QUART.- Aprovar les justificacions presentades per les entitats participants 
dins aquest concurs de subvencions a les quals se’ls hi ha estimat la 
subvenció, donant per justificada l’activitat de “Rua de Carnaval 2016” de 
cadascuna d’elles. 



ACORD NÚMERO QUARANTA-QUATRE.- Proposta de resolució del 
concurs de subvencions adreçat a entitats ciutadanes pel 
desenvolupament d'activitats relacionades amb els serveis de Cultura, 
Infància i Joventut, 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 els serveis de Cultura, Infància i Joventut. 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: 

 
CULTURA  

Entitats N.I.F. Concepte Import 
sol·licitat (€) 

AMICS DELS 
MUSEUS I DEL 
PATRIMONI 
D’ESPLUGUES  

G-
63881684 

Afavorir el coneixement 
patrimonial, museístic i 
ceràmic....... 

2.200,00 € 

ASSOCIACIÓ 
CULTURAL GENT 
CONSTRUCTIVA 
D’ESPLUGUES 

G-
65618845 

Projecte de curs 2016 – 
Festa Major – Duendes con 
arte 

60.672,00 €  

ASSOCIACIÓ 
D’AMICS DE LES 
SEVILLANES 
D’ESPLUGUES 

G-
65863151 Sevillanes 1.430,00 € 

ASSOCIACIÓ DE 
DONES DE LA 
PLANA 

G-
58595448 Trobada de puntaires 1.100,00 € 

ASSOCIACIÓ DE 
VEÏNS DISTRCITE 1r 

V-
60153285 

Flors al carrer 500,00 € 
Festival infantil 400,00 € 



BARRI CENTRE 
CULTURA  
Entitats Entitats Entitats Entitats 
ASSOCIACIÓ ÈXIT 
MEDIA 

G-
65384992 

Esplugas City: a l’Oest de 
Barcelona 12.000,00 € 

ASSOCIACIÓ PER A 
LA MEMÒRIA 
HISTÒRICA I 
DEMOCRÀTICA DEL 
BAIX LLOBREGAT 

G-
63875389 

Elaboració, correcció, 
distribució i acte de 
presentació de la revista 
número 16 

500,00 € 

BOC DE BITERNA G-
61425245 

Correfoc de Primavera 2.300,00 € 
Correfoc Festa Major 4.000,00 € 
Concert de Primavera i 
altres activitats alternatives 5.400,00 € 

CENTRE S.C. 
STANDARD LATINO 

G-
61524203 

Pràctica i difusió dels balls 
de saló, salsa, funky i altres 1.000,00 € 

CENTRO CULTURAL 
ANDALUZ PLAZA 
MACAEL 

G-
58545005 Tunel del terror 956,00 € 

COLLA DE 
CASTELLERS 
D’ESPLUGUES 

G-
60433828 Reforma del local social 4.025,80 € 

COLLA TRES TOMBS 
ESPLUGUES 

V-
61146197 Festa Tombs 20 Aniversari 6.000,00 € 

COORDINADORA 
D’ASSOCIACIONS 
PER LA LLENGUA 

G-
62106117 

Correllengua / Projecte 
Xarrem / Sortida / Flama 
Canigó / Festa Major / Fira 
Nadal 

3.800,00 € 

FUNDACIÓ UTOPIA – 
JOAN N. GARCÍA 
NIETO, ESTUDIS 
SOCIALS DEL BAIX 
LLOBREGAT 

G-
59382606 

La diversitat cultural i els 
moviments al Baix 
Llobregat, conferències i 
taules rodones 

2.200,00 € 

TALLER FLAMENCO G-
65009797 Subvenció anual 300,00 € 

INFÀNCIA I JOVENTUT 

Entitats N.I.F. Concepte 
Import 
sol·licitat 
(€) 

ASSOCIACIÓ DIAS G-
65902371 

Àgora de gènere 450,00 
Acció jove 1.450,00 

CLUB DE ROL I 
ESTRATÈGIA ELS 
INMORTALS  

G-
61137923 

Projecte de curs i activitats 
2016 1.000,00 

INFÀNCIA I JOVENTUT 
Entitats Entitats Entitats Entitats 



ESPLUGUES 
FUTBOL BOTONS 
ASSOCIACIÓ 

G-
65571234 Futbol botons 1.200,00 

PRODUCCIONS DEL 
BARRI  

J-
64094360 

Esplugues meets Jamaica 
2016 4.000,00 

 
Comprovada la documentació presentada, els expedients han estat informats 
pels serveis corresponents, 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 la concessió dels següents ajut econòmics, 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 
càrrec de les partides que tot seguit s’indiquen: 

CULTURA  
Partida pressupostària: 33.33400.48004 Suport entitats culturals 

Entitats N.I.F. Concepte Import 
concedit (€) 

AMICS DELS 
MUSEUS I DEL 
PATRIMONI 
D’ESPLUGUES  

G-
63881684 

Afavorir el coneixement 
patrimonial, museístic i 
ceràmic....... 

2.060,00 € 

ASSOCIACIÓ 
CULTURAL GENT 
CONSTRUCTIVA 
D’ESPLUGUES 

G-
65618845 

Projecte de curs 2016 – 
Festa Major – Duendes con 
arte 

3.600,00 €  

CULTURA 
Partida pressupostària: 33.33400.48004 Suport entitats culturals 
Entitats N.I.F. Concepte Import 



concedit (€) 
ASSOCIACIÓ 
D’AMICS DE LES 
SEVILLANES 
D’ESPLUGUES 

G-
65863151 Sevillanes 300,00 € 

ASSOCIACIÓ DE 
DONES DE LA 
PLANA 

G-
58595448 Trobada de puntaires 520,00 € 

BOC DE BITERNA G-
61425245 

Correfoc de Primavera 1.400,00 € 
Correfoc Festa Major 2.060,00 € 
Concert de Primavera i 
altres activitats alternatives 520,00 € 

CENTRE S.C. 
STANDARD LATINO 

G-
61524203 

Pràctica i difusió dels balls 
de saló, salsa, funky i altres 300,00 € 

COLLA TRES TOMBS 
ESPLUGUES 

V-
61146197 Festa Tombs 20 Aniversari 4.040,00 € 

COORDINADORA 
D’ASSOCIACIONS 
PER LA LLENGUA 

G-
62106117 

Correllengua / Projecte 
Xarrem / Sortida / Flama 
Canigó / Festa Major / Fira 
Nadal 

1.180,00 € 

TALLER FLAMENCO G-
65009797 Subvenció anual 300,00 € 

INFÀNCIA I JOVENTUT 
Partida pressupostària: 36.33700.48000 Suport entitats juvenils 

Entitats N.I.F. Concepte Import 
concedit (€) 

ASSOCIACIÓ DIAS G-
65902371 Àgora de gènere 450,00 €  

ASSOCIACIÓ DIAS G-
65902371 Acció jove 638,43 €  

CLUB DE ROL I 
ESTRATÈGIA ELS 
INMORTALS  

G-
61137923 

Projecte de curs i activitats 
2016 605,69 €  

ESPLUGUES 
FUTBOL BOTONS 
ASSOCIACIÓ 

G-
65571234 Futbol botons 458,36 €  

PRODUCCIONS DEL 
BARRI  

J-
64094360 

Esplugues meets Jamaica 
2016 458,36 €  

 
 
 
SEGON.- 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. 



TERCER.- Desestimar les següents sol·licituds de subvenció per les raons que 
s’esmenten: 

 
Entitat Activitat/Programa Motiu desestimació 
ASSOCIACIÓ 
DE VEÏNS 
DISTRCITE 1r 
BARRI 
CENTRE 

Flors al carrer i 
Festival infantil 

Les activitats es troben recollides al 
conveni de col·laboració vigent amb 
l’entitat 

ASSOCIACIÓ 
ÈXIT MÈDIA 

Esplugas City: a 
l’oest de Barcelona 

L’entitat no té seu social o delegació a 
Esplugues de Llobregat / Existència de 
deutes amb l’Administració Tributària 

ASSOCIACIÓ 
PER A LA 
MEMÒRIA 
HISTÒRICA I 
DEMOCRÀTICA 
DEL BAIX 
LLOBREGAT 

Elaboració, 
correcció, 
distribució i acte de 
presentació de la 
revista número 16 

L’entitat no té seu social o delegació a 
Esplugues de Llobregat  

CENTRO 
CULTURAL 
ANDALUZ 
PLAZA 
MACAEL 

Tunel del terror 
El projecte presentat es troba recollit al 
conveni de col·laboració vigent amb 
l’entitat 

COLLA DE 
CASTELLERS 
D’ESPLUGUES 

Reforma del local 
social 

El concepte no està inclòs dintre de 
l’objecte de subvenció detallat a les Bases 

FUNDACIÓ 
UTOPIA – 
JOAN N. 
GARCÍA 
NIETO, 
ESTUDIS 
SOCIALS DEL 
BAIX 
LLOBREGAT 

La diversitat 
cultural i els 
moviments al Baix 
Llobregat, 
conferències i 
taules rodones 

L’entitat no té seu social o delegació a 
Esplugues de Llobregat 

 
 
ACORD NÚMERO QUARANTA-CINC.- Proposta de resolució de 
sol·licituds d’ajuts econòmics, dins l’àmbit d’acció social, curs 2015-2016, 
en concepte de beques d’activitats esportives. 

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



L’Ajuntament d’Esplugues, amb la finalitat de garantir les necessitats bàsiques 
en l’àmbit de la infància i adolescència, atorga uns ajuts econòmics en 
concepte de beques d’activitats esportives per als menors empadronats a 
Esplugues. 
 
Ateses les sol·licituds d’ajuts econòmics presentades i vist l’informe emès per la 
UJA de l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania, on fa constar que s’ha realitzat la 
valoració econòmica i administrativa corresponent a aquests tipus d’ajuts 
econòmics, en compliment dels barems i criteris per a l’atorgament d’ajuts 
econòmics de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, curs 2015-2016. 
 
Vist el Reglament d'obres, activitats i serveis aprovat mitjançant Decret 
179/1995 de la Generalitat de Catalunya, en la part que regula l'activitat 
subvencionadora de l'Administració. 

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

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Estimar un total de 3 sol·licituds d’ajuts econòmics per a la integració 
de les següents persones en concepte de beques d’activitats esportives, pel 
curs 2015-2016, amb els percentatges de bonificació valorats per cada cas que 
s’indiquen: 

Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom Cost 

Activitat %Beca 

O. B. I. 400,00€ 100% 
O. BAOU Y. 400,00€ 100% 
N. A. 

 

N. 400,00€ 100% 
 
SEGON.- Aprovar una despesa de 1.200,00 euros, amb càrrec a la partida 
pressupostària 68.23100.48018 del pressupost vigent, en concepte de beques 
d’activitats esportives, a favor dels tutors legals que es relacionen, amb el 
imports resultants que així mateix s’indiquen: 

CLUB DE FUTBOL CAN VIDALET (G58798364) 
TUTOR/A LEGAL  

 Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom N.I.F. Cost Ajuntament 

B. 
 

K. - 400,00 € 
B. 

 

K. - 400,00 € 
B. 

 

K. - 400,00 € 
TERCER.- Les quantitats reconegudes en la present proposta, per valor total 
de 1.200,00 euros, seran pagades a l’ entitat Club de Futbol Can Vidalet, amb 
NIF G-58798364. 



El pagament de les quantitats reconegudes i efectivament acreditades per 
l’entitat es realitzarà en funció del nivell d’assistència a l’activitat dels alumnes 
becats, durant el mes de setembre de 2016.” 

ACORD NÚMERO QUARANTA-SIS.- Proposta de resolució de sol·licituds 
d'ajuts econòmics dins l'àmbit d’acció social, en concepte de beques de 
d’activitats d’estiu, curs 2015-2016. 

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

L’Ajuntament d’Esplugues, amb la finalitat de garantir les necessitats bàsiques 
en l’àmbit de la infància i adolescència, atorga uns ajuts econòmics en 
concepte de beques per als menors empadronats al municipi que estiguin 
inscrits en qualsevol de les activitats d’estiu de l’any 2016 i que es trobin en una 
situació familiar amb necessitats socials i/o econòmiques. 

Tenint en compte que excepcionalment, per aquelles famílies amb una situació 
socioeconòmica de vulnerabilitat, i prèvia valoració dels serveis socials bàsics 
municipals es podrà subvencionar fins el 100% del cost de les activitats on 
constin inscrites. 

Ateses les 13 sol·licituds d’ajuts econòmics presentades i vist l’informe 
administratiu emès per la Unitat Jurídica Administrativa, 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 2014-2015. 
 
Vist el Reglament d'obres, activitats i serveis aprovat mitjançant Decret 
179/1995 de la Generalitat de Catalunya, en la part que regula l'activitat 
subvencionadora de l'Administració. 

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

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Estimar un total de 8 sol·licituds d’ajuts econòmics per a la integració 
dels següents menors en concepte de beques d’assistència a les activitats 
d’estiu 2016, amb els percentatges de bonificació valorats per cada cas que 
s’indiquen: 

Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom  Nom  

Cost 
Activitat %Beca 

B C D 120,00 €  90% 
B M E D 102,00 €  90% 
B M R G 96,00 €  90% 
F P L 120,00 €  90% 



G J A 136,00 €  100% 
K 

 
Y 150,00 €  100% 

M V J 108,00 €  65% 
M V A 120,00 €  65% 

     

 

SEGON.- Aprovar una despesa total màxima de 828,40 euros, amb càrrec a la 
partida pressupostària 68.23100.48018 del pressupost vigent, a favor dels 
tutors legals que es relacionen, amb el imports resultants que així mateix 
s’indiquen: 

Primer 
Cognom  

Segon 
Cognom  Nom  NIF  

Cost 
Ajuntament 

J T E 
 

136,00 €  
K 

 
I 

 

150,00 €  
M C E B 

 

108,00 €  
M C E B 

 

91,80 €  
M C E B 

 

86,40 €  
M F M. J 

 

108,00 €  
V R M 

 

70,20 €  
V R M 

 

78,00 €  
 
TERCER.- Desestimar un total de 5 sol·licituds d’ajuts econòmics en concepte 
de beques d’assistència a activitats del Casal d’Estiu 2016, curs 2015-2016, 
que es detalla a l’annex de l’informe adjunt, pel motiu que al mateix s’indica. 
 
QUART.- Les quantitats reconegudes en la present proposta, per import de 
828,40 euros euros, seran pagades a les entitats següents: 
 
-ESPLAI ESPLUGA VIVA, amb NIF G58698424, la quantitat de 692,40 euros, 
en concepte d’assistència a les activitats de Casal d’Estiu 2016. 
 
-ASSOCIACIÓ CLUB ESPLAI PUBILLA CASES, amb NIF G-58300237, la 
quantitat de 136,00 euros, en concepte d’assistència a les activitats de Casal 
d’Estiu 2016.” 
 
ACORD NÚMERO QUARANTA-SET.- Proposta de rectificació de l’acord de 
resolució de sol·licituds d'ajuts econòmics dins l' àmbit d’acció social, en 
concepte de beques d’activitats d’estiu, curs 2015-2016, aprovat per Junta 
de Govern en data 8 de juliol de 2016.  
 
“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. 
 
Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 08/07/2016, es van 



aprovar un total de 17 ajuts econòmics en concepte de beques d’activitats 
esportives, amb una depesa total de 1.929,23 euros. 
 
Atès que s’ha detectat en un cas d’una família, que es va realitzar l’apunt 
incorrecte del pressupost de l’activitat, sense tenir en compte el cost del 
menjador. 
 
Atès el que disposa l’article 105.2 de la llei 30/1992 de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, de 26 de 
novembre sobre errors materials, de fet o aritmètics. 
 
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.- Rectificar el punt primer de l’acord de Junta de Govern Local de data 
8 de juliol de 2016, pel qual es van estimar 17 sol·licituds en concepte de 
beques d’activitats esportives, pel curs 2015-2016, en el sentit de modificar a 
l’alça el cost total de l’activitat d’una menor, amb el mateix percentatge de 
bonificació valorat el seu dia: 
 
ALUMNE/A  
Primer 
Cognom  

Segon 
Cognom  Nom Cost 

Menj 
% 
Beca 

Beca 
Menjador 

M V A 70,00 € 90% 63,00 € 
 
SEGON.- Rectificar el punt segon de l’acord de Junta de Govern Local de data 
8 de juliol de 2016, pel qual es va aprovar una despesa total en concepte de 
beques d’activitats esportives, en el sentit de modificar a l’alça la despesa total 
màxima, amb import resultant de 1.929,23, superior en 63,00 euros a la 
aprovada inicialment, diferencial positiu en favor del tutor legal següent, amb 
l’import resultant que s’indica: 
 
CLUB PATINATGE ARTISTIC ESPLUGUES(CIF Centre :G-59.469.338) 
 
TUTOR LEGAL  
Primer 
Cognom 
(beneficiari) 

Segon 
Cognom 
(beneficiari) 

Nom 
(beneficiari) 

Cost 
Menjador 

Beca 
Menjador 

V A L C 70,00 € 63,00 € 
 
TERCER.- Les quantitats reconegudes en la present proposta, per import de 
63,00 euros, serà pagada a la tutora legal següent: 



-(…) amb NIF (…), la quantitat de 63,00 euros en concepte de menjador del 
campus esportiu del CLUB PATINATGE ARTISTIC ESPLUGUES (CIF Centre: 
G-59.469.338).” 

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