
 
 

 

 

JGL 26/2016 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 

SESSIÓ DECISÒRIA ORDINÀRIA DE 8 DE JULIOL DE 2016 

 
A la Casa Consistorial d’Esplugues de Llobregat, a la sala de reunions, a les 
tretze hores i trenta-cinc minuts del dia 8 de juliol 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, Sr. Albert Comellas 
Novillo, Sr. Manuel Pozo López i Sr. Santiago Siquier Fadó. 
 
Excusa la seva absència la regidora Sra. Montserrat Zamora Angulo. 
 
Assisteix igualment l'interventor director de l'Àrea de recursos generals i 
econòmics, Sr. Francisco Javier Vicén Encuentra. 
 
Actua de secretari el de l'Ajuntament Sr. Pedro Carmona Pérez. 
 
Oberta la sessió per la Sra. alcaldessa, s'hi entra en l'examen i debat dels 
assumptes que es relacionen a l'ordre del dia. 
 
 
ACORD NÚMERO U.- Aprovació, si escau, de l’acta núm. 22/16 corresponent 
a la sessió ordinària de data 10 de juny de 2016.    
 
Per la Sra. alcaldessa i en relació a l’esborrany de l’acta núm. 22/16 
corresponent a la sessió ordinària de  data  10 de juny es pregunta si hi ha 
objecció d'alguna classe i no assenyalant-se'n cap, s'aprova  l’esmentada acta 
per unanimitat i en compliment del que disposa l'article 107 de la Llei 8/1987, 
de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya i l'article 110 del 
Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, es 
transcriurà al llibre d'actes, autoritzant-se amb les signatures de la  Sra. 
alcaldessa i Sr. secretari. 
 
 

TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

 
ACORD NÚMERO DOS.- Proposta d’inici d’expedient de resolució del 
contracte de concessió d'obra pública referit al Mercat Municipal de La 
Plana.  



 
“Primer.- L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, mitjançant acord plenari 
adoptat en sessió ordinària de data 10 de març de 2006, va acordar: 
 
“1.- Adjudicar definitivament el contracte de concessió d'obra pública a realitzar 
en finca de propietat municipal situada en l'Av. Cornellà núm. 79-89, cantonada 
carrer Carme núm. 2-18, d'aquesta població, consistent en la construcció d'un 
edifici destinat a mercat municipal i d’habitatges per a joves i gent gran, amb 
totes les dotacions i instal·lacions necessàries pel seu funcionament correcte, 
inclòs l'aparcament subterrani per a vehicles i la seva explotació, a favor del 
grup d'empreses TAU INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ESPECIALES, S.A. 
i PROMOCIÓN Y INGENIERIA DE OBRAS, S.A., d'acord amb la proposició 
presentada, l'Estudi de viabilitat presentat en data 16-12-05, l'escrit de 
compromís de col·laboració permanent de l'Institut Municipal de Mercats de 
Barcelona presentat el 28-02-05 i els plecs de condicions que regeixen el 
concurs, admetent la constitució de dos societats mercantils diferenciades, una 
per a l'execució i explotació del Mercat i aparcament i una altra pels habitatges 
de lloguer. 
 
Seran Llei del contracte mencionat, els Plecs de condicions econòmic 
administratives i de condicions tècniques aprovats per l'Ajuntament Ple en data 
17 de juny del 2004, i l'oferta del contractista, en el ben entès que, de 
conformitat amb allò establert a l'art. 1 del plec de condicions econòmic 
administratives, en la forma i amb els límits definits en el plec de condicions 
tècniques, el contractista haurà de formular i redactar, i l'Ajuntament aprovar, 
tots i cadascú dels documents referits a viabilitat, execució d'obres, explotació, 
etc. Quedant fixat, per a cada cas, el contingut i obligacions i drets mutus, en 
funció dels documents que finalment resulten aprovats. 
 
En l'elaboració dels documents referits en l'apartat anterior, es prendran en 
consideració les observacions i els criteris que, durant la dita fase d'elaboració 
dels ja referits documents, s'expressen pels Serveis Tècnics municipals a 
través de la Comissió de seguiment constituïda a aquest efecte. 
 
La Comissió de seguiment de contracte, serà de caràcter tècnic i estarà 
formada per cinc membres, tres en representació de l'Ajuntament i dos en 
representació del contractista, tots ells de caràcter tècnic. 
 
2.- El termini de vigència de la concessió administrativa d'obra pública 
adjudicada es fixa en quaranta anys, comptats en la forma establerta en els 
plecs de condicions econòmic administratives i tècniques aprovats. 
 
3.- Manifestar a l'adjudicatari que haurà d'ingressar en Tresoreria Municipal la 
fiança definitiva que ascendeix a la quantitat de 291.827,90 € i el dels anuncis 
de la licitació que ascendeix a la quantitat total d'1.789,90 € (BOE 913,93 e, 
BOP 421,04 € i DOGC 454,93 €), dins del termini dels quinze dies següents a 
la notificació de la present adjudicació. 
 
Una vegada s'aprovin definitivament els projectes de les obres i instal·lacions a 



realitzar, l'import de la fiança assenyalada s'actualitzarà, si fos necessari, en 
funció de l'import total de la mateixa. 
 
4.- Manifestar així mateix a l'adjudicatari que haurà de formalitzar el contracte 
en document administratiu dins del termini dels trenta dies següents a la 
notificació d'aquest acord.” 
 
La licitació de les obres i l’adjudicació del contracte es va realitzar a l’empara 
del Text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat 
per Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, en la redacció donada per la 
Llei 13/2003, de 23 de maig, reguladora del contracte de concessió d’obres 
públiques. 
 
De conformitat amb el que s’estableix a l’article 53 del TRLCAP, el contracte es 
va perfeccionar mitjançant l’adjudicació. 
 
Segon.- Des del moment del perfeccionament del contracte han estat 
realitzades diverses actuacions de les que conformen l’objecte contractual i que 
estan definides als plecs de condicions que constitueixen llei del contracte, però 
malgrat el llarg temps transcorregut resulta evident que no ha estat iniciada 
l’execució de les obres i instal·lacions necessàries per a la realització de 
l’edificació objecte del contracte ni, en conseqüència, ha estat possible 
l’entrada en servei de l’equipament i dels habitatges dotacionals que 
construeixen la raó bàsica del contracte d’obres públiques adjudicat; sense que 
d’altra banda, es constati la realització, per part de l’adjudicatària, d’accions de 
les que es desprengui que dita execució s’hagi d’iniciar en una data pròxima, 
certa i concreta. 
 
Tercer.- En les circumstàncies descrites en l’apartat anterior, d’una banda, 
resulta necessari determinar si ens trobem davant d’alguna o algunes de les 
causes de resolució del contracte d’obres públics, de conformitat amb el que 
s’estableix a l’article 25 del Plec de condicions econòmiques i administratives i 
els articles 264 i concordants del Text refós de la Llei de contractes de les 
administracions públiques, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de 
juny; i, d’altra banda, i una vegada determinada la concurrència de causa de 
resolució del contracte d’obres públiques, serà necessari concretar els efectes i 
conseqüències que se’n deriven. 
 
Quart.- Per a la determinació de la concurrència de causa de resolució del 
contractes d’obres públiques i per a la concreció, en el seu cas, dels efectes de 
la resolució, cal seguir expedient en el que s’incorporin els informes tècnics i 
jurídics que resultin necessaris i preceptius, tingui lloc el preceptiu tràmit 
d’audiència i es formuli la proposta de resolució que resulti congruent amb les 
actuacions realitzades; proposta de resolució que s’haurà d’elevar a l’òrgan de 
contractació, als efectes escaients. 
 
Per la qual cosa, de conformitat amb el que s’estableix als articles 25 del Plec 
de condicions econòmiques i administratives, 264 i concordants del Text refós 
de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat per Reial 
Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny; en ús de les atribucions conferides per 



l’article 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local i de conformitat amb la delegació de competències efectuades per 
l’Alcaldia en la Junta de Govern Local, mitjançant Decret núm. 1466 de 2015. 
  
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
Primer.- Iniciar expedient administratiu de resolució del contracte de concessió 
d’obres públiques, adjudicat definitivament mitjançant resolució del Ple de 
l’Ajuntament en data 10 de març de 2006, a realitzar en finca de propietat 
municipal situada en l'avinguda de Cornellà núm. 79-89, cantonada carrer 
Carme núm. 2-18, d'aquesta població, consistent en la construcció d'un edifici 
destinat a mercat municipal i d’habitatges per a joves i gent gran, amb totes les 
dotacions i instal·lacions necessàries pel seu funcionament correcte, inclòs 
l'aparcament subterrani per a vehicles i la seva explotació. 
 
Segon.- Ordenar els serveis tècnics i els serveis jurídics municipals l’elaboració 
dels informes corresponents a les seves respectives competències, en els que 
es valori la situació actual d’execució del contracte de concessió d’obres 
públiques de referència i la concurrència d’alguna o d’algunes de les causes de 
resolució del contracte, de conformitat amb el que s’estableix a l’article 25 del 
Plec de condicions econòmiques i administratives i els articles 264 i 
concordants del Text refós de la Llei de contractes de les administracions 
públiques, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny; i, per altra 
banda, i en el cas que es consideri que en efecte es dóna la concurrència de 
causa o causes de resolució, es pronunciïn sobre els efectes i conseqüències 
que se’n derivin. 
 
Tercer.- Establir que, una vegada s’hagin incorporat a l’expedient els informes 
indicats al punt Segon d’aquesta resolució, es donin els trasllats oportuns a 
efectes de complimentar el preceptiu tràmit d’audiència, sempre amb caràcter 
previ a la formulació de la proposta de resolució que resulti congruent amb les 
actuacions realitzades i de la seva elevació al Ple de l’Ajuntament, als efectes 
escaients. 
 
Quart.- Notificar la present resolució a les empreses adjudicatàries, així com a 
l’associació de venedors del Mercat municipal de la Plana, pel seu coneixement 
i efectes.” 
 
ACORD NÚMERO TRES.- Proposta d’inici d’expedient de resolució del 
contracte de concessió d'obra pública referit al Mercat Municipal de Can 
Vidalet.  
 
“Primer.- L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, mitjançant acord plenari 
adoptat en sessió ordinària de data 10 de març de 2006, va acordar: 
 
1.- Adjudicar definitivament el contracte de concessió d'obra pública a realitzar 
en finca de propietat municipal situada en la c/. Verge de la Mercè núm. 72-80, 
d'aquesta població, consistent en la construcció d'un edifici destinat a mercat 
municipal i d’habitatges per a joves i gent gran, amb totes les dotacions i 
instal·lacions necessàries per al seu funcionament correcte, inclòs l'aparcament 



soterrani per a vehicles i la seva explotació, a favor del grup d'empreses TAU 
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ESPECIALES, S.A. i PROMOCIÓN Y 
INGENIERIA DE OBRAS, S.A., d'acord amb la proposició presentada, l'Estudi 
de viabilitat presentat en data 16-12-05, l'escrit de compromís de col·laboració 
permanent de l'Institut Municipal de Mercats de Barcelona presentat el 28-02-
05 i els plecs de condicions que regeixen el concurs, admetent la constitució de 
dos societats mercantils diferenciades, una per a l'execució i explotació del 
Mercat i aparcament i una altra per els habitatges de lloguer. 
 
Seran Llei del contracte mencionat, els Plecs de condicions econòmic 
administratives i de condicions tècniques aprovats per l'Ajuntament Ple en data 
17 de juny del 2004, i l'oferta del contractista, en el ben entès que, de 
conformitat amb allò que estableix l'art. 1 del plec de condicions econòmic 
administratives, en la forma i amb els límits definits en el plec de condicions 
tècniques, el contractista haurà de formular i redactar, i l'Ajuntament aprovar, 
tots i cada un dels documents referits a viabilitat, execució d'obres, explotació, 
etc. Quedant fixat, per a cada cas, el contingut i obligacions i drets mutus, en 
funció dels documents que finalment resulten aprovats. 
 
En l'elaboració dels documents referits en l'apartat anterior, es prendran en 
consideració les observacions i els criteris que, durant l’esmentada fase 
d'elaboració dels ja esmentats documents, s'expressen pels Serveis Tècnics 
municipals a través de la Comissió de seguiment constituïda a aquest efecte. 
 
La Comissió de seguiment de contracte, serà de caràcter tècnic i estarà 
formada per cinc membres, tres en representació de l'Ajuntament i dos en 
representació del contractista, tots ells de caràcter tècnic. 
 
2.- El termini de vigència de la concessió administrativa d'obra pública 
adjudicada es fixa en quaranta anys, comptats en la forma establerta en els 
plecs de condicions econòmic administratives i tècniques aprovats. 
 
3.- Manifestar a l'adjudicatari que haurà d'ingressar en Tresoreria Municipal la 
fiança definitiva que ascendeix a la quantitat de 364.590,69 ε i el dels anuncis 
de la licitació que ascendeixen a la quantitat total d'1 .787,94 ε (BOE 913,93 ε, 
BOP 421,04 € i DOGC 452,97 €), dins del termini dels quinze dies següents a 
la notificació de la present adjudicació. 
 
Una vegada s'aproven definitivament els projectes de les obres i instal·lacions a 
realitzar, l'import de la fiança assenyalada s'actualitzarà, si fos necessari, en 
funció de l'import total de la mateixa. 
 
4.- Manifestar així mateix a l'adjudicatari que haurà de formalitzar el contracte 
en document administratiu dins del termini dels trenta dies següents a la 
notificació d’aquest acord.” 
 
La licitació de les obres i l’adjudicació del contracte es va realitzar a l’empara 
del Text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat 
per Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, en la redacció donada per la 
Llei 13/2003, de 23 de maig, reguladora del contracte de concessió d’obres 



públiques. 
 
De conformitat amb el que s’estableix a l’article 53 del TRLCAP, el contracte es 
va perfeccionar mitjançant l’adjudicació. 
 
Segon.- Des del moment del perfeccionament del contracte han estat 
realitzades diverses actuacions de les que conformen l’objecte contractual i que 
estan definides als plecs de condicions que constitueixen llei del contracte, però 
malgrat el llarg temps transcorregut resulta evident que no ha estat iniciada 
l’execució de les obres i instal·lacions necessàries per a la realització de 
l’edificació objecte del contracte ni, en conseqüència, ha estat possible 
l’entrada en servei de l’equipament i dels habitatges dotacionals que 
construeixen la raó bàsica del contracte d’obres públiques adjudicat; sense que 
d’altra banda, es constati la realització, per part de l’adjudicatària, d’accions de 
les que es desprengui que dita execució s’hagi d’iniciar en una data pròxima, 
certa i concreta. 
Tercer.- En les circumstàncies descrites en l’apartat anterior, d’una banda, 
resulta necessari determinar si ens trobem davant d’alguna o algunes de les 
causes de resolució del contracte d’obres públics, de conformitat amb el que 
s’estableix a l’article 25 del Plec de condicions econòmiques i administratives i 
els articles 264 i concordants del Text refós de la Llei de contractes de les 
administracions públiques, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de 
juny; i, d’altra banda, i una vegada determinada la concurrència de causa de 
resolució del contracte d’obres públiques, serà necessari concretar els efectes i 
conseqüències que se’n deriven. 
 
Quart.- Per a la determinació de la concurrència de causa de resolució del 
contractes d’obres públiques i per a la concreció, en el seu cas, dels efectes de 
la resolució, cal seguir expedient en el que s’incorporin els informes tècnics i 
jurídics que resultin necessaris i preceptius, tingui lloc el preceptiu tràmit 
d’audiència i es formuli la proposta de resolució que resulti congruent amb les 
actuacions realitzades; proposta de resolució que s’haurà d’elevar a l’òrgan de 
contractació, als efectes escaients. 
 
Per la qual cosa, de conformitat amb el que s’estableix als articles 25 del Plec 
de condicions econòmiques i administratives, 264 i concordants del Text refós 
de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat per Reial 
Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny; en ús de les atribucions conferides per 
l’article 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local i de conformitat amb la delegació de competències efectuades per 
l’Alcaldia en la Junta de Govern Local, mitjançant Decret núm. 1466 de 2015. 
  
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
Primer.- Iniciar expedient administratiu de resolució del contracte de concessió 
d’obres públiques, adjudicat definitivament mitjançant resolució del Ple de 
l’Ajuntament en data 10 de març de 2006, a realitzar en finca de propietat 
municipal situada en la c/. Verge de la Mercè núm. 72-80, d'aquesta població, 
consistent en la construcció d'un edifici destinat a mercat municipal i 
d’habitatges per a joves i gent gran, amb totes les dotacions i instal·lacions 



necessàries per al seu funcionament correcte, inclòs l'aparcament soterrani per 
a vehicles i la seva explotació. 
 
Segon.- Ordenar els serveis tècnics i els serveis jurídics municipals l’elaboració 
dels informes corresponents a les seves respectives competències, en els que 
es valori la situació actual d’execució del contracte de concessió d’obres 
públiques de referència i la concurrència d’alguna o d’algunes de les causes de 
resolució del contracte, de conformitat amb el que s’estableix a l’article 25 del 
Plec de condicions econòmiques i administratives i els articles 264 i 
concordants del Text refós de la Llei de contractes de les administracions 
públiques, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny; i, per altra 
banda, i en el cas que es consideri que en efecte es dóna la concurrència de 
causa o causes de resolució, es pronunciïn sobre els efectes i conseqüències 
que se’n derivin. 
 
Tercer.- Establir que, una vegada s’hagin incorporat a l’expedient els informes 
indicats al punt Segon d’aquesta resolució, es donin els trasllats oportuns a 
efectes de complimentar el preceptiu tràmit d’audiència, sempre amb caràcter 
previ a la formulació de la proposta de resolució que resulti congruent amb les 
actuacions realitzades i de la seva elevació al Ple de l’Ajuntament, als efectes 
escaients. 
 
Quart.- Notificar la present resolució a les empreses adjudicatàries, així com a 
l’associació professional de concessionaris del Mercat Municipal de Can 
Vidalet, pel seu coneixement i efectes.” 
 
ACORD NÚMERO QUATRE.- Proposta d’autorització de la cessió d’ús de 
la plaça número 136 del soterrani primer del pàrquing del carrer Laureà 
Miró, 238, sol•licitada per Daniel Crespo Garcés. 
 
“El Sr. Daniel Crespo Garcés, sol·licita autorització per a la cessió d'ús de la 
plaça núm. 136, del soterrani 1r, de l'aparcament soterrani de vehicles en règim 
de concessió administrativa, situat a la finca municipal amb front al carrer 
Laureà Miró, número 238, a favor de la Sra. Esther Caballero Izquierdo, segons 
instància registre d'entrada en aquest Ajuntament amb el núm. 12737 de data 4 
de juliol de 2016, pel preu de 10.800 €. 
 
El Sr. Daniel Crespo Garces és titular del dret de la concessió administrativa de 
la plaça assenyalada, segons Escriptura Pública de data 9 de febrer de 2006 
davant el notari Sr. Sergi González Delgado, número 369. 
 
L'Acta de lliurament, acceptació i inici de la concessió de l'esmentat 
aparcament va ser formalitzada en data 18 de gener del 2006, iniciant-se a 
partir de l’esmentada data el termini de la concessió de 50 anys que finalitzarà, 
per tot, el dia 17 de gener de l'any 2.056. 
 
A la clàusula desena vuitena del plec de condicions regulador dels drets d'ús 
privatiu de les places d'aparcament en règim de concessió aprovat, en el seu 
dia, s'estipula que el concessionari podrà efectuar cessions d'ús de les places 
d'aparcament a terceres persones, per a gaudir parcialment de la concessió 



amb tots els requisits i condicions que figuren en el mateix, que hauran de ser 
autoritzades per l'Ajuntament i formalitzar-se en Escriptura pública, que 
s'inscriurà en el Registre de la Propietat. A més a partir de la segona cessió del 
dret concessional i en les successives que, en les mateixes condicions i 
complint idèntics requisits puguin produir-se, l’ajuntament tindrà dret de 
tempteig sobre la plaça o places objecte de cessió, pel preu determinat en la 
forma que s’esposà a l’apartat 2.b) d’aquesta clàusula. 
 
Atès que d’acord amb l’apartat B).2.b) de la clàusula desena vuitena, el preu de 
les cessions a terceres persones serà de 15.025,30 €. Aquest import es 
mantindrà vigent durant els primers tres anys del període concessional, el que 
suposa que ha de ser aquest en lloc del demanat ja que no han transcorregut 
els tres anys des del 18/01/2006. 
 
Atès que aquest Ajuntament no considera oportú exercir el dret de tempteig 
sobre l’esmentada plaça. 
 
Atès que per acord de l’Ajuntament Ple de data 21 de setembre de 2011 es van 
delegar en la Junta de Govern Local les atribucions corresponents a les 
autoritzacions de cessions d’ús de les places del present aparcament de carrer 
Laureà Miró número 238, tant en primeres cessions com en segones i 
successives, així com per l’exercici o no, del dret de tempteig i retracte que 
tindrà l’ajuntament a partir de la segona cessió sobre la plaça o places objecte 
de cessió. 
 
Atès que el preu proposat per la cessió d’ús de la plaça sol·licitada no excedeix 
del preu màxim actualitzat d’acord amb l’establert a la clàusula desena vuitena 
del plec de condiciones regulador de la concessió. 
 
Atès l' informe emès pels Serveis Jurídics Municipals. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
1.- Autoritzar al Sr. Daniel Crespo Garces, la cessió d'ús de la plaça núm. 136 
del soterrani -1 de l'aparcament de vehicles del carrer Laureà Miró número 238, 
a favor de la Sra. Esther Caballero Izquierdo, per l'import de 10.800 €, més 
l’IVA corresponent. 
 
2.- Condicionar l'executivitat de la cessió d'ús de la plaça d'aparcament que 
s'autoritza a la seva formalització mitjançant d'escriptura pública especificant 
preu, termini i la resta de condicions disposades en la clàusula desena vuitena 
del Plec de condicions reguladores de la concessió de conformitat amb el 
mateix, i a la seva inscripció en el Registre de la Propietat. Tot això haurà 
d’acreditar-se davant d’aquest ajuntament en el termini màxim de dos mesos 
comptats des de la formalització de l’escriptura pública. 
 
3.- La taxa per autorització de cessions d'ús en concessions administratives, a 
partir de segones cessions (Ordenança Fiscal núm. 9) d'import 240,40 €, va ser 
abonada pels interessats en data 04-07-2016.” 



 
 
ACORD NÚMERO CINC.- Proposta d’autorització de la cessió d’ús de les 
places número 25, 26, 27, 152, 153, 154, 156, 157, 177 i 178 del soterrani 
segon del pàrquing de Plaça Catalunya, sol•licitada per INVERSIONES 
MNE, S.L.  
 
“El senyor Alberto Cerver Sarrias, en representació de les Sres. Montserrat i 
Eva Maria Belmonte, sol·licita autorització per a la cessió d’ús de les places 
números: 25, 27, 152, 153, 154, 156, 157, 177 i 178, pel preu de 2.500,00€, 
cadascuna, i la plaça número 26, pel preu de 2.100,00€, de la planta -2, de 
l’aparcament soterrani de vehicles de la Plaça Catalunya, a favor de 
Inversiones MNE, S.L.,segons instància amb número de registre d’entrada 
10883 de data 08/06/2016. 
 
Les peticionàries Montserrat i Eva Maria Belmonte, són titulars de les places 
d’aparcament segons escriptura d’acceptació d’herència número 936, de data 
04/08/2015, autoritzada pel Notari de l’Il·lustre Col·legi de Catalunya Sr. José 
Bauza Corchis, e 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 12 de maig de 1993, i 
es va iniciar el termini de la concessió de 50 anys. 
 
En el plec de clàusules regulador de la concessió aprovat al seu dia i la seva 
modificació posterior acordada per l’Ajuntament Ple en data 13.11.1991, 
s’estipula que el concessionari podrà efectuar cessions d’ús de les places 
d’aparcament a terceres persones, per gaudir parcialment de la concessió amb 
tots el requisits i condicions que figuren al 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 al 
present cas. 
 
Atès que l’Ajuntament Ple de data 21.09.2011, va acordar la delegació en la 
Junta de Govern Local, 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 
al Plec de Condicions regulador de la concessió. 
 
Atesa la clàusula 25 del Plec de clàusules reguladores de la concessió i la seva 
modificació acordada pel Ple Municipal de data 13.11.1991. 



Atès que el preu proposat per la cessió d’ús sol·licitada no excedeix del preu 
aprovat per a la concessió del servei, actualitzat d’acord amb la clàusula 25 del 
plec regulador de l’esmentada concessió. 
 
Atès l’informe emès pels Serveis Jurídics Municipals. 
  
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
1. Autoritzar a les senyores Montserrat i Eva Maria Belmonte per a la cessió 
d’ús de les places números 25, 27, 152, 153, 154, 156, 157, 177 i 178, pel preu 
de 2.500,00€, cadascuna, i la plaça número 26, pel preu de 2.100,00€, de la 
planta -2, de l’aparcament soterrani de vehicles de la Plaça Catalunya, a favor 
de l’empresa Inversiones MNE, S.L. 
 
2. Condicionar l’efectivitat de la cessió d’ús de les places d’aparcament que 
s’autoritza a la seva formalització mitjançant escriptura pública especificant 
preu, termini i altres condicions establertes en la clàusula 25a. del Plec 
regulador de la concessió de conformitat amb el mateix, 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. 
 
3. Aprovar la liquidació la taxa per autorització de cessions d'ús en concessions 
administratives, a partir de segones cessions (Ordenança Fiscal núm. 9) 
d'import 240,40 €, cadascuna, per un total de 2.404,00€, i corresponent a les 
places d’aparcament número 25, 26, 27, 152, 153, 154, 156, 157, 177 i 178, 
abonades per les interessades en data 14-06-2016.” 
 
ACORD NÚMERO SIS.- Proposta d’autorització de la cessió d’ús de les 
places número 10, 11, 28, 29 i 30 del soterrani segon del pàrquing de 
Plaça Catalunya, sol•licitada per LOGISTIC MOLINS, S.L. 
 
“El senyor Alberto Cerver Sarrias, en representació de les Sres. Montserrat i 
Eva Maria Belmonte, sol·licita autorització per a la cessió d’ús de les places 
números: 10, 11, 28, 29 i 30 de la planta -2, de l’aparcament soterrani de 
vehicles de la Plaça Catalunya, a favor de Logistic Molins, S.L., pel preu de 
2.000,00€, segons instància amb número de registre d’entrada 10882 de data 
08/06/2016.  
 
Les peticionàries Montserrat i Eva Maria Belmonte, són titulars de les places 
d’aparcament segons escriptura d’acceptació d’herència número 936, de data 
04/08/2015, autoritzada pel Notari de l’Il·lustre Col·legi de Catalunya Sr. José 
Bauza Corchis, e 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 12 de maig de 1993, i 
es va iniciar el termini de la concessió de 50 anys. 
 
En el plec de clàusules regulador de la concessió aprovat al seu dia i la seva 
modificació posterior acordada per l’Ajuntament Ple en data 13.11.1991, 



s’estipula que el concessionari podrà efectuar cessions d’ús de les places 
d’aparcament a terceres persones, per gaudir parcialment de la concessió amb 
tots el requisits i condicions que figuren al 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 al 
present cas. 
 
Atès que l’Ajuntament Ple de data 21.09.2011, va acordar la delegació en la 
Junta de Govern Local, 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 
al Plec de Condicions regulador de la concessió. 
 
Atesa la clàusula 25 del Plec de clàusules reguladores de la concessió i la seva 
modificació acordada pel Ple Municipal de data 13.11.1991. 
 
Atès que el preu proposat per la cessió d’ús sol·licitada no excedeix del preu 
aprovat per a la concessió del servei, actualitzat d’acord amb la clàusula 25 del 
plec regulador de l’esmentada concessió. 
 
Atès l’informe emès pels Serveis Jurídics Municipals. 
  
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
1.Autoritzar a les senyores Montserrat i Eva Maria Belmonte per a la cessió 
d’ús de les places números 10, 11, 28, 29 i 30, de la planta -2, de l’aparcament 
soterrani de vehicles de la Plaça Catalunya, a favor de l’empresa Logístic 
Molins, S.L., pel preu de 2.000,00€, cadascuna. 
 
2. Condicionar l’efectivitat de la cessió d’ús de les places d’aparcament que 
s’autoritza a la seva formalització mitjançant escriptura pública especificant 
preu, termini i altres condicions establertes en la clàusula 25a. del Plec 
regulador de la concessió de conformitat amb el mateix, 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. 
 
3. Aprovar la liquidació la taxa per autorització de cessions d'ús en concessions 
administratives, a partir de segones cessions (Ordenança Fiscal núm. 9) 
d'import 240,40 €, cadascuna, per un total de 1.202,00€, i corresponent a les 



places d’aparcament número 10, 11, 28, 29 i 30, abonades per les interessades 
en data 14-06-2016.” 
 
ACORD NÚMERO SET.- Proposta de requeriment de dipòsit de fiança 
definitiva relativa al contracte d’obres de connexió de l'edifici de La 
Baronda a la xarxa de telecomunicacions municipal i serveis associats de 
l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat.  
 
“La Junta de Govern Local en sessió del dia 29 d’abril de 2016, va acordar 
aprovar l’expedient de contractació, per procediment obert, de tramitació 
ordinària, per a l’execució de les obres ordinàries de connexió de l’edifici de La 
Baronda a la xarxa de telecomunicacions municipal i serveis associats de 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, segons projecte redactat pel Servei de 
Manteniment i Espai Públic, per un import de 63.016,29 €, IVA no inclòs, més 
13.233,42 € en concepte d’IVA, en total 76.249,71 € 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 
17/05/2016, es van presentar nou ofertes subscrites per les següents 
empreses: TEMPO FACILITY SERVICES; INSTALACIONES INABENSA, S.A; 
COMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS INDUSTRIALES, S.L.U; COBRA 
INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A; CONSTRUCCIONES Y 
REHABILITACIONES VICENÇ, S.L; ADETEL SISTEMAS DE 
TELECOMUNIACION, S.L; SPARK IBERICA, S.A.U; ELECNOR, S.A; 
SERVEIS INTEGRALS 360 PLUS, S.L. 
 
Els Serveis Tècnics municipals van emetre informe el 16 de juny de 2016, 
manifestant que l’oferta més avantatjosa presentada per COMSA 
INSTALACIONES Y SISTEMAS INDUSTRIALES, S.L.U.CONSTRUCCIONES 
FERTRES, S.L., amb una baixa del 30,907606%, es podria considerar com a 
desproporcionada o temerària, de conformitat amb el que disposa l’article 85 
del Reglament de Contractes del Estat i que d’acord amb el que preveu l’article 
152.3 del TRLCSP, procedia concedir audiència a l’empresa esmentada per tal 
de justificar la seva oferta, i que presentés:  

- Pressupost de licitació desglossat, per capítols i partides, amb idèntics 
amidaments i qualitats que les del projecte; on es justifiqui el % de la baixa de 
cadascuna d’elles respecte el preu de licitació.  

Totes les partides que tinguin més d’un 20% de baixa s’hauran de justificar 
individualment indicant la justificació de preus de la mateixa amb:  

- Desglòs i preus unitaris dels materials  

- Desglòs i preus unitaris de la mà d’obra  

- Desglòs i preus unitaris de maquinària i mitjans auxiliars  



- Llistat dels subcontractistes que intervindran a l’obra, i percentatge d’obra a 
executar per cadascú d’ells.  

Atès l’informe emès pels Serveis Tècnics Municipals, de data 4 de juliol de 
2016, posant de manifest que la documentació justificativa de l’oferta 
presentada per l’empresa COMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS 
INDUSTRIALES, S.L.U., en data 23 de juny de 2016 es correcta i es justifica 
adequadament, i que per tant, es considera que és l’oferta més avantatjosa, per 
un import total de 52.682,75 €, IVA inclòs, i la resta de compromisos inclosos a 
l’oferta, i que correspon a una baixa del 30,907606% proposant requerir la 
documentació corresponent i la constitució de la garantía definitiva, a l’empresa 
esmentada amb proposta d’adjudicació al seu favor, una vegada complimentat 
el requeriment.  

Atès que la Mesa de Contractació reunida en data 7 de juliol de 2016, accepta i 
dóna la conformitat en tots els seus extrems a l’esmentat informe tècnic i 
acorda elevar proposta a l’òrgan de contractació per tal que requereixi la 
constitució de la fiança definitiva i presentació de la documentació 
corresponent, a l’empresa amb l’oferta mes avantatjosa, que ha estat COMSA 
INSTALACIONES Y SISTEMAS INDUSTRIALES, S.L.U., per un import total de 
52.682,75 €, amb un pressupost net de 43.539,46 € i una part d’IVA de 
9.143,29 €, i la resta de compromisos inclosos a l’oferta, i que correspon a una 
baixa del 30,907606 %. 

Atès que de conformitat amb el que disposen les clàusules 17 i 21 del plec de 
clàusules administratives particulars aprovat, al tractar-se d’una oferta 
considerada inicialment com a presumptament desproporcionada, procedirà 
una garantia complementària del 5% de la definitiva, que en conseqüència serà 
d’un 10% del preu d’adjudicació, IVA exclòs, que ascendeix a la quantitat de 
4.353,95 €. 

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 COMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS 
INDUSTRIALES, S.L.U. (CIF B-64381072), 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 4.353,95 € en concepte de fiança definitiva d’aquest contracte per 
executar les obres ordinàries de connexió de l’edifici de La Baronda a la xarxa 
de telecomunicacions municipal i serveis associats de l’Ajuntament d’Esplugues 
de Llobregat. 



Transcorregut aquest termini sense que COMSA INSTALACIONES Y 
SISTEMAS INDUSTRIALES, S.L.U., 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 VUIT.- Proposta d'aprovació de l'execució subsidiària 
de les actuacions de manteniment a la carpa del mercat de Can Vidalet. 

“Per acord de la Junta de Govern Local en sessió ordinària del dia 15 de maig 
de 2015 es va requerir a l’empresa concessionària del mercat de Can Vidalet 
PAR-MER APARCAMIENTOS Y MERCADOS, S.L. (CIF – B64284821) per a 
què, en un termini màxim de quaranta vuit hores, comptat des del dia següent 
al de la notificació d’aquest acord, presentés a l’ajuntament el compromís 
fefaent d’iniciar d’immediat i executar en el termini d’una setmana, els treballs 
de les reparacions del mercat provisional de Can Vidalet que es relacionaven 
en aquell acord. 

En aquest mateix acord es manifestava l’advertiment a l’empresa requerida que 
transcorregut el termini atorgat sense que s’hagi presentat el compromís 
esmentat d’iniciar els treballs relacionats, aquests s’executarien 
subsidiàriament per part d’aquest Ajuntament, contractant la seva realització 
mitjançant contracte menor, amb càrrec a l’empresa requerida. 

Contra la referida resolució, pel Sr. Francesc Sibina Buron, en representació de 
PAR-MER APARCAMIENTOS Y MERCADOS, S.L., s’ha interposat recurs de 
reposició. 
 
Els Serveis Tècnics Municipals emeten informe al respecte en data 22 de maig 
de 2015 i en data 9 de juny de 2016. 

El recurs de reposició presentat es fonamenta essencialment en el contingut 
del referit “Pla de manteniment del mercat provisional de Can Vidalet” i en les 
obligacions que recull per a cadascuna de les parts que el conformen. Segons 
indiquen els Serveis Tècnics Municipals, aquest Pla de manteniment va ser 
signat per: ALTIARE EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A., PAR-MER i 
l’Associació de Venedors del Mercat de Can Vidalet. En cap moment aquest 
Ajuntament ha signat ni aprovat formalment el seu contingut per l’òrgan 
competent municipal. 

Per la qual cosa, el document del Pla de manteniment no obliga ni té eficàcia 
respecte a aquesta administració sobre el manteniment del mercat provisional 
de Can Vidalet. En tot cas, correspon a l’empresa concessionària assumir 
qualsevol despesa i responsabilitat respecte al manteniment del mercat 
provisional de Can Vidalet. 



Atès que des de la notificació del requeriment d’execució dels treballs de les 
reparacions del mercat provisional de Can Vidalet, ha transcorregut àmpliament 
el termini concedit per a executar-les, sense que s’hagin efectuat. 

Atès l’informe dels Serveis Tècnics Municipals de data 9 de juny de 2016 les 
necessitats de les actuacions a executar subsidiàriament són les següents: 

- Substitució unitària de manòmetre de les BIES (pressupost estimat 60,57 
€,IVA inclòs). Previsió 1 utat  

- Substitució unitària de polsador d’incendi convencional (pressupost estimat 
63,77 €, IVA inclòs). Previsió 1 utat  

- Reparació de fuita en el sistema d’extinció (pressupost estimat 611,12 €, 
IVAinclòs).  

- Substitució de 30 lluminàries d’emergència, 15 tubs fluorescents d’il·luminació, 
reposició d’1 interruptor diferencial a la zona del forn i substitució de 2 
interruptors diferencials de les línies de Clima A1 i Clima A2 (pressupost 
estimat 2.829,64 €, IVA inclòs).  

- Substitució unitària de reactància per a pantalla fluorescent estanca de 2x36W 
(pressupost estimat 39,13 €, IVA inclòs). Previsió 10 utats.  

- Substitució unitària de pantalla fluorescent estanca de 2x36W (pressupost 
estimat 62,00 €, IVA inclòs). Previsió 10 utats.  

- Reparació de la fuita de gas de la màquina de clima del Forn (pressupost 
estimat 1.771,55 €, IVA inclòs). 

Atesos els articles 95, 96 i 98 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les Administracions Públiques i del procediment administratiu comú, 
que faculten a les Administracions Públiques, previ apercebiment, per procedir 
a l’execució forçosa dels seus actes, en aquest cas mitjançant execució 
subsidiària amb càrrec a l’obligat; i 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. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Primer.- Desestimar el recurs de reposició presentat pel Sr. Francesc Sibina 
Buron, en representació de PAR-MER APARCAMIENTOS Y MERCADOS, S.L. 
contra l’acord de la Junta de Govern Local de 15 de maig de 2015. 

Segon.- Procedir a l’execució subsidiària de l’acord de la Junta de Govern 
Local de data 15 de maig de 2015, de conformitat amb les indicacions de 
l’informe tècnic de data 9 de juny de 2016, amb càrrec de PAR-MER 
APARCAMIENTOS Y MERCADOS, S.L. (CIF – B64284821), i per tant 
adjudicar els contractes menors següents per a l’execució de les referides 
actuacions a:  



- PCI KOSMOS Group, S.A.( A-63065189): la reparació de la fuita en el sistema 
d’extinció, la substitució unitària d’un pulsador d’incendi i la substitució unitària 
d’un manòmetre de les BIE’s per import net de 607,82 euros, més 127,64 euros 
d’IVA, sent un import total de 735,46€ Iva Inclòs.  

- ALFA INSTAL·LACIONS S.A. (CIFA-08730327): la substitució de 30 
llumeneres d’emergència, 15 tubs fluorescents d’il·luminació, reposició d’1 
interruptor diferencial a la zona del forn i substitució de 2 interruptors 
diferencials de les línies de Clima A1 i Clima A2, Substitució de 10 utats de 
reactància per a pantalla fluorescent estanca de 2x36W, Substitució de 10 utats 
de pantalla fluorescent estanca de 2x36W i reparació de la fuita de gas de la 
màquina de clima del Forn, per import net de 4638,42 euros, més 974,07 euros 
d’IVA, sent un import total de 5.612,49€ Iva Inclòs. 

Tercer.- Aprovar la despesa corresponent per import de 6.347,95 €, IVA inclòs, 
amb càrrec a la partida pressupostària número 12-15320-21002 del Pressupost 
Municipal de 2016. 

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

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

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

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

-Òrgan de contractació: Junta de Govern Local.  

- Òrgan administratiu comptable: Intervenció Municipal.  

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

Quart.- Liquidar provisionalment a PAR-MER APARCAMIENTOS Y 
MERCADOS, S.L. (CIF – B64284821) la despesa de 6.347,95 € en concepte 
de l’execució subsidiària de les actuacions de manteniment necessàries a les 
instal·lacions del mercat provisional de Can Vidalet. Aquesta liquidació 
provisional ha de ser tinguda en compte, amb els efectes oportuns, segons els 
drets, obligacions i/o responsabilitats que es derivin de l’acord de la Junta de 
Govern Local de data 8 de juliol de 2016 pel qual s’inicia l’expedient de 
resolució del contracte de concessió d'obra pública referit al Mercat Municipal 
de Can Vidalet. 

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



ACORD NÚMERO NOU.- Proposta d’aprovació de la qualificació 
urbanística, de la finca situada al carrer Sant Mateu, núm. 9, sol•licitat pel 
Sr. Victor Manuel Gómez Izquierdo, en representació de FINESTRELLES 
SHOPPING CENTRE, S.L. (T019-2016-009). 

“El senyor Victor Manuel Gómez Izquierdo, en representació de Finestrelles 
Shopping Centre, Sl.L., sol·licita qualificació urbanística, de la finca situada al 
carrer Sant Mateu, núm. 9, d’Esplugues de Llobregat. (Exp. T019-2016-009). 

Atès l'informe emès pels Serveis Tècnics Municipals. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1.- Aprovar l'informe emès pels Serveis Tècnics Municipals en data 17 de juny 
de 2016, que a continuació es transcriu: 

“ 
1. Sol·licitud 

Per registre d’entrada de data 15/03/2016 i número 2016 00004707 Victor 
Manuel Gómez Izquierdo en representació de FINESTRELLES SHOPPING 
CENTRE, S.L., presenta a aquest Ajuntament sol·licitud de certificat de règim 
urbanístic de la finca de referència cadastral número 
4712101DF2841S000O1OY, situada al carrer Sant Mateu,núm. 9. S’adjunta 
copia de la Certificació cadastral descriptiva i gráfica de la finca així como un 
plànol d’emplaçament de la mateixa. 

2. Extrems sol·licitats i resposta als mateixos 

a) Instruments urbanístics de planejament general i derivats, aixi com de gestió 
que resultin d’aplicació a la finca. 

Planejaments vigents 

-- Text refós de la Modificació del Pla General Metropolità en el sector afectat 
pel soterrament de les línies elèctriques aèries d'alta tensió de FECSA, 
subàmbits nord i sud, d'Esplugues de Llobregat, informat favorablement pel 
Conseller de Política Territorial i Obres públiques en data 12 de maig de 2004 , 
i aprovat definitivament pel Govern de la Generalitat el 20 de juliol de 2004 
(DOGC núm. 4219 del 15/9/2004). 

-- Text refós del Pla Parcial en el sector afectat pel soterrament de les línies 
elèctriques aèries d'alta tensió de FECSA, subàmbits nord i sud, d'Esplugues 
de Llobregat, aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de 
Barcelona el 17 de novembre de 2004, i amb la conformitat al citat Text refós 
per aquesta Comissió en data 15 de desembre de 2004 (DOGC núm. 4328 de 
22 de febrer de 2005). 

-- Modificació puntual per a l’adaptació de determinades previsions 
urbanístiques del Pla General Metropolità en el Sector d’Esplugues de 



Llobregat afectat pel soterrament de les línies elèctriques aèries d’alta tensió de 
FECSA, aprovat definitivament pel Conseller de Política Territorial i Obres 
Publiques per resolució del 14 d’abril de 2010. 

-- Modificació puntual per a l’adaptació de determinades previsions 
urbanístiques del Pla general metropolità en el Sector d’Esplugues de Llobregat 
afectat pel soterrament de les línies elèctriques aèries d’alta tensió de FECSA , 
aprovat definitivament per la Comissió Territorial d?Urbanisme de Barcelona, 
en sessió del dia 13 de maig de 2010. 

Projecte reparcel·lació 

-- La Junta de Govern Local en sessió de data 24 de novembre de 2006 va 
acordar entre altres qüestions , aprovar difinitivament el Projecte de 
reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic del sector afectat pel soterrament de 
les línies elèctriques àrees d’alta tensió de FECSA, al terme municipal 
d’Esplugues de Llobregat, sol·licitant a la Junta de Compensació la presentació 
d’un text refós del projecte de reparcel·lació, degudament aprovat per la 
esmentada Junta , que havia d’incorporar les modificacions corresponents per 
tal de donar compliment a la següent prescripció: 

Els costos d’urbanització del sector 105/FS, s’ha d’ajustar a la part proporcional 
que representa aquest sector respecte al total de l’àmbit del Pla Parcial de 
Finestrelles Sud de l’any 1988. 

-- La Junta de Govern Local en sessió de data 16 de febrer de 2007 va acordar 
donar la conformitat al Text refós del Projecte de reparcel·lació del Pla Parcial 
Urbanístic del sector afectat pel soterrament de les línies elèctriques àrees 
d’alta tensió de FECSA, al terme municipal d’Esplugues de Llobregat, promogut 
per la Junta de Compensació de l’esmentat sector, que recull la prescripció 
assenyalada a l’acord d’aprovació definitiva, amb el vist i plau de la Junta de 
Compensació acordat amb data 10 de gener de 2007. 

Aquest Projecte de reparcel·lació es troba inscrit al Registre de la Propietat 
d’Esplugues de Llobregat. 

D’acord amb el citat Projecte de parcel·lació, la finca de resultat 102.1 es troba 
inscrita el Registre de la Propietat d’Esplugues de Llobregat, al Tom 2626, 
Llibre 619 d’Esplugues, Full 74, Finca 28072 Inscripció 10ª 

En data 29 de juny de 2009 es va signar entre bona part dels propietaris de 
l’àmbit 105/FS, la Junta de Compensació i l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat , el Conveni 105/FS, que tenia com objecte preveure els termes d’una 
nova ordenació per a les finques incloses en el subàmbit 105/FS , que 
posteriorment hauria de ser adoptada mitjançant les corresponents 
modificacions de planejament, i també una equidistribució de beneficis i 
càrregues que, basada en la nova ordenació, fos més equilibrada per als 
interessos dels esmentats propietaris i més coherent amb les característiques 
dels terrenys inclosos en el mateix, que aquella prevista en el Projecte de 
reparcel·lació aprovat en el 2007. 



A aquest efectes, el Conveni establia els paràmetres urbanístics i el repartiment 
de beneficis i càrregues que, en el seu moment, i prèvia la tramitació de les 
operacions jurídiques que necessàries d’acord amb l’ordenament jurídic 
urbanístic, substituirien aquelles determinades pel Pla Parcial i el Projecte de 
reparcel·lació aprovats. 

-- La Junta de Govern Local en sessió del dia 15/11/2013 va aprovar inicialment 
amb condicions la Modificació del Text refós del Projecte de reparcel·lació del 
Pla Parcial Urbanístic del sector afectat pel soterrament de les línies elèctriques 
àrees d’alta tensió de FECSA, al terme municipal d’Esplugues de Llobregat. 
 
-- La Junta de Govern Local en sessió ordinària del dia 15/04/2016 va acordar 
entre altres extrems: 

Suspendre l’aprovació definitiva de la Modificació del Text refós del Projecte de 
reparcel·lació del Pla parcial Urbanístic del sector afectat pel soterrament de les 
línies elèctriques àrees d’alta tensió de FECSA, al terme municipal d’Esplugues 
de Llobregat, fins que es presenti en aquest Ajuntament un text refós del 
projecte del projecte de reparcel·lació que contempli el compliment de les 
condicions establertes l’aprovació inicial i les modificacions resultants de la 
resolució de les al·legacions formulades, que s’haurà d’aprovar per la Junta de 
Compensació, per a la seva aprovació per part d’aquest Ajuntament i posterior 
publicació, formalització i inscripció en el Registre de la Propietat. 
 
Manifestar a la Junta de Compensació que en el text refós del projecte de 
reparcel·lació sol·licitat haurà de constar que la Junta de Compensació es 
coneixedora i assumeix que sobre varies de les al·legacions formulades 
existeix discrepància jurídica que s’està substanciant davant els Tribunals de 
Justícia per la qual cosa s`haurà d’estar a resultes de la resolució ferma que en 
dicti en el seu día, i, en conseqüència, hauran d’assumir expressament que els 
resultats derivats dels processos en tràmit hauran d’integrar-se en la 
reparcel·lació, mitjançant les corresponent anotacions per tal que una vegada 
inscrita en el Registre de la Propietat sigui plenament coneguda aquesta 
circumstancia per tercers interessats i adquirents de les finques resultants 
afectades.  
 
b) Classificació i qualificació urbanística del sòl. 

Sòl urbà qualificat com a zona d’ús terciari (Clau 102) 

c) Principals paràmetres urbanístic d’aplicació, i, en especial, els usos 
permesos en aquesta finca. 

Les determinacions urbanístiques per a Zona d'ús terciari (Clau 102), són les 
establertes en l'article 11 de les Normes Urbanístiques i la seva documentació 
gràfica complementària del planejament vigent , i es resumeixen en el següent 
quadre: 

 
 



Situació Situada a l’àmbit sud i definida al plànol A-6 -
ZONIFICACIÓN  

Superfície zona 19.900 m2s 
Qualificació 
urbanística 

Zona d’us terciari (Clau 102) 

Tipus d’ordenació Volumetria específica amb configuració flexible. 
Ordenació de l’ 
edificació 

L’ordenació de l’edificació es definirà de forma unitària 
per la totalitat de la parcel·la-la 
 
Perímetre regulador: Serà aquella figura possible que 
pugui inscriure's dins de l'àmbit, respectant les 
separacions especificades i sense superar l'ocupació 
màxima establerta a la zona 
 
Perfil regulador: És el definit sobre el perímetre 
regulador, amb una alçada màxima de 36,00 m. sobre 
la cota de referència de planta baixa. 
Alçada màxima de l’edificació: 36m. mesurats des de 
la cota de referència de planta baixa 
 
Planta baixa: Resultant de l’aplicació de l’article 226.2 
de les NNUU. 
 
Cota de referència de planta baixa: +86,00 
 
Altells: Es podran admetre en planta baixa d’acord 
amb l’article 225-6 de les NNUU i la seva superfície 
serà computable a efectes d'edificabilitat. 
 
Alçada lliure mínima entre plantes: 3 m. 
 
Cossos sortints: Estaran inclosos dins del perfil 
regulador i de l'ocupació màxima establerta. 
 
Terrasses i porxos: Es regularan d'acord amb l' 
establert als articles 229 i 230 de les NNUU del PGM 
 
Els porxos situats a nivell de planta baixa o al mateix 
nivell del carrer, que es trobin oberts a l'exterior per 
almenys dos dels seus costats no computaran a 
l'efecte d'edificabilitat.. Aquests porxos es tractaran 
com a ampliació de les voreres perimetrals 
 
Instal·lacions i serveis: Se situaran dins del perfil 
regulador, i no seran computables a l'efecte 
d'edificabilitat. 

Ocupació Sobre rasant : 80% 
Sota rasant per aparcaments i serveis : 100% 

Edificabilitat 57.340 m2t 



Computaran a efectes d’edificabilitat., i amb 
independència de la nomenclatura utilitzada pera les 
plantes, les plantes o porció de plantes que no tinguin 
consideració de soterrani d’acord amb el que disposa 
l’article 226.2 de las NNUU del PGM. Les plantes o 
part de les plantes que es destinin a l’ús terciari 
computaran com a edificabilitat amb independència de 
la seva consideració en funció de les rasants 
resultants.. 

Previsió de places 
d’aparcament 

Es situaran totes a la planta soterrani de la zona 102 
 
Es reservarà 1 plaça d’aparcament per a cada 60 m2 
útils. 
 
La reserva d'aparcament per a l'ús comercial serà d'1 
plaça d'aparcament per cada 25 m2 de superfície 
construïda destinada a aquest ús. 
 
En aquesta zona també se situarà 1 plaça 
d'aparcament per cada habitatge de la zona 104 com a 
increment de les previsions de la zona 102. 
 
Les zones de càrrega i descàrrega de 
subministraments es realitzaran a l'interior dels 
aparcament soterrats. 

Usos Els de l'article 306 de les NNUU del PGM, amb 
excepció del d'habitatge. Els usos principals seran : 
comercial, recreatiu, restauració, hoteler i d'oficines 
 
L’ús comercial s'admetrà amb les limitacions pròpies 
d'aquest ús i les especificades en el Pla d'ordenació 
d'equipaments comercials. 
 
La implantació de qualsevol ús comercial s'ajustarà a 
la les previsions del Pla territorial sectorial 
d'equipaments comercials i a la Llei 17/2000, de 29 de 
desembre, d'equipaments comercials.  
 
En aquesta zona se situen els 14.900 m2 de superfície 
comercial que provenen de la reserva materialitzada 
en la Disposició Transitòria primera del Decret 
211/2001, per remissió a l'Annex 3, i que habilita per a 
la implantació d'un gran centre comercial, en el qual 
4.200 m2, com a màxim, poden destinar-se a comerç 
alimentari, i el la resta de 10.700 m2 a comerç no 
alimentari 
 
Observació: 
 
La Direcció General de Comerç del Departament 



d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de 
Catalunya en data 12 d’abril de 2016 va resoldre 
atorgar la llicència comercial a FINESTRELLES 
SHOPPING CENTRE S.L. , per a l’ampliació en 7.000 
m2 de superfície de venda d’un centre comercial, que 
passarà a tenir una superfície de venda de 25.739 M2, 
al municipi d’Esplugues de Llobregat, objecte de 
l’expedient LLC-157158B7C-11), condicionada a que: 
 
-- Es concreti l’activitat a les que es destinaran les 4 
superfícies especialitzades previstes en el centre 
comercial. 
 
-- En la redacció dels `projectes constructius o en les 
mesures de gestió que corresponguin es tinguin en 
compte les condicions relatives al seu 
desenvolupament determinades per l’ATM. 
 
-- El projecte definitiu tingui en compte l’observació 
realitzada per la Direcció General d’Ordenació del 
Territori i Urbanisme en compliment de l’article 11.8 del 
pla parcial vigent, relativa a la rampa al nord de la 
parcel·la que afecta parcialment a la zona verda. 
 
El termini de vigència d’aquesta llicència es indefinit. 
No obstant aixó, es declararà la seva caducitat quan, 
un cop transcorreguts tres anys des de la concessió de 
la llicència comercial, no s’hagi iniciat l’activitat per la 
qual fou concedida, per causa imputable a la persona 
sol·licitant 

Espai lliure 
d’edificació 

Es tractarà com a espai lliure privat d'ús públic obert a 
l'exterior. 
 
Sota aquest espai es poden construir aparcaments 
subterranis 
 
Es promourà l'ampliació de la vorera del carrer Laureà 
Miró amb aquests espais lliures privats d'ús públic. 
 
No es podrà ocupar amb les edificacions la franja de 
verd privat que es disposa al costat de la zona verda 
pública. (Representada gràficament a la documentació 
complementària de l'article 11, plànol A-6-
ZONIFICACIÓ i A-9 -ZONES VERDES- de l'Annex de 
justificació de la modificació de les zones verdes i dels 
equipaments privats esportius) 
 
Aquesta franja de verd privat haurà de permetre 
l'accés al centre comercial sense afectar a la zona 
verda. 



 
d) i e) f) i g) Resposta sobre: 

-- Si les construccions, edificacions, obres, instal·lacions i resta d’elements 
existents a la finca s’adeqüen als paràmetres urbanístics imperatius. 
 
-- Si les construccions, edificacions, obres, instal·lacions i resta d’elements 
existents a la finca disposen dels corresponents i preceptius permisos, 
llicencies, autoritzacions i actes similars. 

-- Si les construccions, edificacions, obres, instal·lacions i resta d’elements 
existents a la finca es troben en volum disconforme o fora d’ordenació. 
 
-- Si les construccions, edificacions, obres, instal·lacions i resta d’elements han 
esgotat o no l’edificabilitat i altres condicions urbanístiques assignades pel 
planejament urbanístic corresponent. 

No existeix a la finca cap construcció ni edificació. 

h) Afectacions i càrregues, siguin econòmiques o no, existents sobre la finca 
(urbanístiques, servituds, de protecció ambiental, expropiadores o de qualsevol 
altre classe. 

Son les derivades de: 

-- El Projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic del sector afectat pel 
soterrament de les línies elèctriques àrees d’alta tensió de FECSA, al terme 
municipal d’Esplugues de Llobregat., aprovat definitivament per la Junta de 
Govern Local en data 24 de novembre de 2006 , amb conformitat al seu text 
refós per acord de dita Junta en sessió del dia 16 de febrer de 2007 
 
-- Les que resultin de la Modificació del citat text refós, actualment i per acord 
de la Junta de Govern Local del dia 15/04/2016 amb suspensió de la seva 
aprovació definitiva, fins que es presenti en aquest Ajuntament un text refós del 
projecte de reparcel·lació que contempli el compliment de les condicions 
establertes l’aprovació inicial i les modificacions resultants de la resolució de les 
al·legacions formulades, que s’haurà d’aprovar per la Junta de Compensació, 
per a la seva aprovació per part d’aquest Ajuntament i posterior publicació, 
formalització i inscripció en el Registre de la Propietat. 

Així mateix es manifesta a la Junta de Compensació que en el text refós del 
projecte de reparcel·lació sol·licitat haurà de constar que la Junta de 
Compensació es coneixedora i assumeix que sobre varies de les al·legacions 
formulades existeix discrepància jurídica que s’està substanciant davant els 
Tribunals de Justícia per la qual cosa s`haurà d’estar a resultes de la resolució 
ferma que en dicti en el seu día, i, en conseqüència, hauran d’assumir 
expressament que els resultats derivats dels processos en tràmit hauran 
d’integrar-se en la reparcel·lació, mitjançant les corresponent anotacions per tal 
que una vegada inscrita en el Registre de la Propietat sigui plenament 



coneguda aquesta circumstancia per tercers interessats i adquirents de les 
finques resultants afectades. 

i) Estat de les obres d’urbanització corresponents a l’àmbit al qual es troba la 
finca, així com les obligacions que eventualment puguin quedar pendents de 
compliment en relació amb l’execució de d’urbanització del sector. En el seu 
cas, data de recepció de les mateixes per part de l’Ajuntament. 

Les obres d’urbanització en troben en execució i seran objecte de recepció 
quant aquestes es trobin finalitzades. 

j) La forma de gestió de la conservació de les obres d’urbanització de l’àmbit al 
qual es situa la finca. Informació sobre l’existència de l’Entitat Urbanística de 
Conservació, o, el seu cas, obligació de constituir-la. 

L’entitat urbanística col·laboradora participant en la gestió urbanística del 
polígon d’actuació es la Junta de Compensació, d’acord amb el planejament 
vigent que estableix com a sistema d’actuació el de reparcel·lació en la 
modalitat de compensació bàsica. S’ha de constituir l’Entitat Urbanística de 
Conservació, que, d’acord amb el citat planejament ha d’assumir la conservació 
de les obres d’urbanització durant un terme màxim de cinc anys a comptar des 
de la reva recepció per l’Ajuntament. 

k) Existència d’expedients de disciplina urbanística en relació amb aquesta 
finca. 
 
Segons en desprèn de l’informe emés en data 16/6/2016 per la Coordinadora 
administrativa de disciplina urbanística no consta cap expedient de protecció de 
la legalitat urbanística ni sancionador ni d’enderroc en tràmit contra la finca 
ubicada al carrer Sant Mateu, núm. 9 d0aquesta població Aquesta informació 
es facilitarà a part mitjançant el corresponent Certificat. 

l) Existència d’altres procediments administratius i/o judicials amb aquesta 
finca. 
 
No obstant l’anterior, indirectament aquesta finca pogués resultar afectada pels 
procediments administratius i / o judicials relatius al projecte de reparcel·lació 
del sector, així com els procediments administratius relatius a les figures de 
planejament en els quals es troba inclosa la finca. 

a) Procediments administratius 

La Junta de Govern Local en sessió ordinària del dia 15/04/2016 va acordar 
entre altres extrems: 

Suspendre l’aprovació definitiva de la Modificació del Text refós del Projecte de 
reparcel·lació del Pla parcial Urbanístic del sector afectat pel soterrament de les 
línies elèctriques àrees d’alta tensió de FECSA, al terme municipal d’Esplugues 
de Llobregat, fins que es presenti en aquest Ajuntament un text refós del 
projecte del projecte de reparcel·lació que contempli el compliment de les 



condicions establertes l’aprovació inicial i les modificacions resultants de la 
resolució de les al·legacions formulades, que s’haurà d’aprovar per la Junta de 
Compensació, per a la seva aprovació per part d’aquest Ajuntament i posterior 
publicació, formalització i inscripció en el Registre de la Propietat. 

Manifestar a la Junta de Compensació que en el text refós del projecte de 
reparcel·lació sol·licitat haurà de constar que la Junta de Compensació es 
coneixedora i assumeix que sobre varies de les al·legacions formulades 
existeix discrepància jurídica que s’està substanciant davant els Tribunals de 
Justícia per la qual cosa s`haurà d’estar a resultes de la resolució ferma que en 
dicti en el seu día, i, en conseqüència, hauran d’assumir expressament que els 
resultats derivats dels processos en tràmit hauran d’integrar-se en la 
reparcel·lació, mitjançant les corresponent anotacions per tal que una vegada 
inscrita en el Registre de la Propietat sigui plenament coneguda aquesta 
circumstancia per tercers interessats i adquirents de les finques resultants 
afectades.  
 
b) Procediments judicials 

Jutjat del Contenciós - Administratiu nº 4 de Barcelona. Execució forçosa de 
sentència núm 4/2013, Secció C (en apel·lació). 

Jutjat del Contenciós - Administratiu nº 7 de Barcelona. Recurs nº 342/13-B (en 
apel·lació). 
 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala del Contenciós - Administratiu 
(Secció 3ª). Recurs nº205 / 2014, Secció MM3 (a 1ª Instància). 

Jutjat Primera Instància nº 3 d'Esplugues de Llobregat, Procediment Ordinari 
368/2011-A (a 1ª instància). 

Jutjat del Contenciós - Administratiu nº 10 de Barcelona. Recurs 170/2011-G 
(en apel·lació). 

m) Qualsevol altre informació de caràcter urbanístic rellevant 
 
L’ informació bàsica sol·licitada es recull en el present informe.” 

2.- La taxa per emissió de la qualificació urbanística d'acord amb l'Ordenança 
Fiscal núm. 9, per un import de 300,00€, va ser abonada per l’interessat en 
data 15 d’abril de 2016.” 

ACORD NÚMERO DEU.- Proposta d’adjudicació del servei de redacció del 
projecte executiu i direcció d’obra d’adequació de les instal•lacions 
elèctriques de 8 CEIP’s d’ Esplugues de Llobregat, mitjançant contracte 
menor.  
 
“Atès l’informe dels Serveis Tècnics Municipals, de data 6 de juliol de 2016, 
proposant la realització del servei de redacció del projecte executiu i direcció 
d’obra d’adequació de les instal·lacions elèctriques de 8 CEIP’s 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 10.000,00 €, mes 
l’IVA del 21% d’import 2.100 €, en total 12.100,00 €, IVA inclòs. 

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

 
Empresa Import net I.V.A. TOTAL 
AudingIntraesa, S.A. 8.050,00 € 1.690,50 € 9.740,50 € 
INCOPE Consultores, S.L. 8.438,86 € 1.772,16 € 10.211,02 € 
Margal Ingenieria, S.L. 8.700,00 € 1.827,00 € 10.527,00 € 
Gabitec Pallejà No presenta oferta 
Estudis i Projectes Elèctrics, S.L. 7.160,00 € 1.503,60 € 8.663,60 € 
Josep Puig Hernández No presenta oferta 
Getinsa Payma, S.L. 9.500,00 € 1.995,00 € 11.495,00 € 

 
 
i que proposen adjudicar el servei de referència, a favor de l’empresa ESTUDIS 
I PROJECTES ELECTRICS, S.L. (B-65430449), ja que es valora com a oferta 
més favorable per l’Ajuntament, pel preu net de 7.160,00 €, més l’IVA del 21% 
d’import 1.503,60 €, en total 8.663,60 €, que suposa una baixa del 28,40 %. 
 
Atesos articles 138.3 i 111 del Text refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, sobre 
possibilitat de contractar serveis, per contracte menor por raó de la quantia, la 
qual no excedeix de 18.000 €. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
1.- Aprovar el plec de condicions tècniques, pel servei de redacció del projecte 
executiu i direcció d’obra d’adequació de les instal·lacions elèctriques de 8 
CEIP’s d’Esplugues de Llobregat, amb un pressupost de contracte de 
12.100,00 €, IVA inclòs.  
 
2.- Aprovar l’execució del servei esmentat mitjançant contracte menor, i 
adjudicar-lo a favor de l’empresa ESTUDIS I PROJECTES ELECTRICS, S.L. 
(CIF B-65430449), pel preu de 7.160,00 €, més l’IVA del 21% de 1.503,60 €, en 
total 8.663,60 €, 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 8.663,60 €, IVA inclòs, amb 
càrrec a la partida pressupostària número 12 33000 62200 del Pressupost 
General de 2016. 
 
La facturació, la qual s’incorporarà a l’expedient, complirà els efectes de 
formalització del contracte. 



 
El seu pagament es realitzarà de conformitat amb les previsions que estableixi 
la legislació vigent, des de l'entrada de la corresponent factura al Registre de 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, prèvia conformitat del departament 
responsable del seguiment del contracte. 
 
A efectes de compliment del previst en la Disposició Addicional trigèsima 
tercera del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 4 de novembre, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic:  

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

- Òrgan de contractació: Junta de Govern Local.  

- Òrgan administratiu comptable: Intervenció Municipal.  

- Òrgan administratiu destinatari: Servei de Manteniment i Espai Públic.” 
 
ACORD NÚMERO ONZE.- Proposta de sol•licitud de pròrroga per part de 
l’Ajuntament d’Esplugues de l’execució del Projecte de millora de la 
infraestructura del servei de sanejament de l’Àrea d’activitat econòmica 
del Gall.  

“Vist l’informe emès per la Directora de l’àmbit d’empresa i ocupació, de 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, el 27 de juny de 2016. 

Vist l’informe jurídic emès el 4 de juliol de 2016, que estableix el següent: 
 
“Antecedents 
 
L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) va publicar al BOP de data 
29/07/2015 l’anunci de convocatòria d’un programa de subvencions als 
projectes de millora d'infraestructures i de competitivitat de polígons 
industrials i àrees d'activitat econòmica. 

L’objecte del programa és impulsar, dins l’àmbit territorial de l’AMB, 
l’establiment d’una línia de subvenció als ajuntaments metropolitans per tal de 
fomentar la realització d’actuacions tant públiques, com de col·laboració i/o 
cooperació amb les empreses i/o agrupacions d’empreses, vinculades i/o 
ubicades en un polígon industrial o àrea d’activitats econòmiques (en endavant 
PAE), que tinguin un impacte dinamitzador a nivell metropolità. Les actuacions 
han de respondre a l’objectiu estratègic de promoure la competitivitat i 
dinamització d’aquestes àrees mitjançant les següents línies estratègiques: 
resolució de problemàtiques específiques, increment de l'activitat industrial o 
econòmica i foment de la competitivitat i l’eficiència en aquestes línies 



d’activitat. 
 
A les bases reguladores d’aquesta línia de subvenció (BOP 19/06/2015) 
s’estableix que les actuacions poden ser promogudes i/o executades pels 
propis ajuntaments, per les associacions d’empreses i per empreses privades 
individuals, en aquest últim cas obligatòriament en projectes promoguts 
conjuntament amb els ajuntaments. 

Es contempla a les bases esmentades que l’ajuntament, a banda de promoure i 
sol·licitar subvenció per actuacions executades per la pròpia corporació local, 
haurà de vehicular les sol·licituds en el terme municipal del qual es vulgui dur a 
terme l’actuació subvencionable. Els ajuntaments respectius actuaran com a 
entitats col·laboradores, d’acord amb l’article 12 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions i, al respecte, col·laboraran en la gestió de 
la subvenció de la manera següent: 

- Lliurant a l’AMB la documentació necessària relacionada a la base 6ª. 
- Distribuint els imports de les subvencions atorgades per l’AMB. 
- Qualsevol incidència, tràmit, gestió relacionada amb les presents bases que 
hagin de realitzar, associacions d’empreses, i/o empreses es vehicularan 
mitjançant el seu ajuntament i, per tant, l’AMB es relacionarà directament amb 
aquests ajuntaments. 
- Així mateix les entitats col·laboradores hauran de donar compliment a les 
obligacions establertes en l’article 15 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions. 

El 26 de maig de 2016, la Gerència de l’Àrea Metropolitana de Barcelona ha 
resolt aprovar, en els mateixos termes de la sol·licitud, les subvencions 
sol·licitades per l’Ajuntament d’Esplugues, Labco Buildings, SL i Associació 
empresarial Pedrosa, d’acord amb el següent: 

Núm. 
Expedient 
AMB Interessat Projecte 

Import 
atorgat 

2350/15 

Ajuntament 
d'Esplugues 
de Llobregat 

Millora infraestructura 
servei sanejament àrea 
activitat econòmica El Gall 1.199.004,36 

2348/15 

Labco 
Buildings, 
SL 

Rehabilitació edifici 
desocupat i remodelació 
plaça ús públic P.I. La 
Plana 317.380,10 

2349/15 

Associació 
Empresarial 
Pedrosa 

Millora sistemes 
il·luminació i eficiència 
energètica 8 empreses 101.405,31 

  
TOTALS 1.617.789,77 

 
El 17 de juny de 2016, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Esplugues 
de Llobregat, va acordar acceptar expressament la subvenció concedida a 



aquest Ajuntament per al Projecte Millora infraestructura servei sanejament 
àrea activitat econòmica El Gall, per l’import d’1.199.004,36.-euros. 

Per tant, l’Ajuntament ha rebut subvenció per a la realització del projecte Millora 
infraestructura servei sanejament àrea activitat econòmica El Gall. 

D’acord amb la base 5 de la normativa reguladora de la subvenció, es permet 
sol·licitar justificadament una pròrroga en el termini d’execució de les 
subvencions. 
 
El 27 de juny de 2016, la Directora de l’àmbit d’empresa i ocupació de 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat ha emès un informe que justifica la 
necessitat de la petició de pròrroga en el termini d’execució de la subvenció pel 
que fa al projecte de referència. Aquest informe conclou el següent:  
 
“(...) Vist que l’Ajuntament ha rebut subvenció per a la realització del projecte 
Millora infraestructura servei sanejament àrea activitat econòmica El Gall. 
 
Vist que la base 5 de la normativa reguladora de la subvenció permet sol·licitar 
justificadament una pròrroga en el termini d’execució de les subvencions. 
 
Vist que l’atorgament de la subvenció s’ha produït més tard del que estava 
previst, modificant la planificació inicial per a l’execució del projecte Millora 
infraestructura servei sanejament àrea activitat econòmica El Gall. 

Vist que, tal com s’exposava a al projecte presentat, l’abast del projecte 
requereix d’un procediment d’adjudicació previ al inici de les obres amb els 
terminis que estableix la normativa. 

Vist que per l’organització de les taques per desenvolupar el projecte es 
necessari modificar el calendari de la forma següent: 

Octubre de 2016- Aprovació projecte i inici de l’expedient de contractació. 
Desembre de 2016- Adjudicació de l’obra. 

Gener de 2017- Inici de l’obra 

Setembre de 2017 – Final d’obra. 

D’acord amb informació proporcionada pel servei d’Obres Públiques relativa als 
terminis previstos per executar l’obra, l’ajuntament d’Esplugues de Llobregat 
sol·licita a l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), pròrroga per a l’execució 
del projecte Millora infraestructura servei sanejament àrea activitat econòmica 
El Gall fins al 30/09/2017.” 

L’òrgan competent és la Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat, en virtut del Decret d’alcaldia núm.1466, de 18 de juny de 2015, de 
delegació expressa. 



Conclusió 
 
Per tot l’exposat, només resta concloure que correspon sol·licitar una pròrroga 
per a l’execució del projecte Millora infraestructura servei sanejament àrea 
activitat econòmica El Gall, fins al 30/09/2017, a l’empara de la Base 5 de la 
normativa reguladora de la subvenció, i d’acord amb la justificació indicada.” 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- SOL·LICITAR a l’Àrea Metropolitana de Barcelona una pròrroga per 
a l’execució del projecte Millora infraestructura servei sanejament àrea activitat 
econòmica El Gall, fins al 30/09/2017, a l’empara de la Base 5 de la normativa 
reguladora de la subvenció, i d’acord amb la justificació indicada a la part 
expositiva d’aquest acord. 

SEGON.- COMUNICAR aquest acord a l’Àrea Metropolitana de Barcelona.” 
 
ACORD NÚMERO DOTZE.- Proposta per declarar com a suficient la 
documentació presentada per Mariona Grau Vidal, en representació de 
MERCAT DEL PA ESPLUGUES, S.L., en la qual efectua el tràmit de 
comunicació de l’activitat de comerç al detall de fleca i pastisseria amb 
obrador (sense degustació) al carrer Josep Miquel Quintana, núm. 54, 
d’aquesta població. (Exp. T213-2012-10). 

“La senyora Mariona Grau Vidal, en representació de MERCAT DEL PA 
ESPLUGUES, S.L., va iniciar, mitjançant la instància de data 9/02/2012 amb 
número de registre d’entrada 2012-1771, el tràmit de comunicació de l’inici de 
l’activitat de comerç al detall de fleca i pastisseria amb obrador (sense 
degustació) al carrer Josep Miquel Quintana, núm. 54, d’aquesta població. 
(Exp. T213-2012-10). 

En data 9/03/2012 es va realitzar inspecció a l’activitat de referència i es van 
detectar diverses deficiències que calia esmenar per poder continuar amb la 
tramitació. Posteriorment, en data 2/06/2016, el titular ha presentat la instància 
amb número de registre d’entrada 2016-10482, aportant la documentació 
preceptiva i requerida per finalitzar la tramitació de l’expedient. 

Atès l’informe emès pels Serveis Tècnics Municipals obrant a l’expedient del 
què resulta que la documentació presentada és suficient i s’ajusta a allò 
requerit per la normativa actual d’aplicació per al règim d’activitats sotmeses a 
Declaració Responsable. 

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 MERCAT DEL PA ESPLUGUES, S.L., per la finalització de la 
tramitació de la comunicació de l’activitat de comerç al detall de fleca i 
pastisseria amb obrador (sense degustació) al carrer Josep Miquel 
Quintana, núm. 54, d’aquesta població. (Exp. T213-2012-10). 

2n.-Comunicar a MERCAT DEL PA ESPLUGUES, S.L., que pot continuar 
l’exercici de l’activitat de comerç al detall de fleca i pastisseria amb obrador 
(sense degustació) al carrer Josep Miquel Quintana, núm. 54, 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 TRETZE.- Proposta per declarar com a suficient la 
documentació presentada per GOIA CORINA MIRELA, en la qual efectua 
el tràmit de comunicació de l’activitat de xarcuteria i alimentació en 
general al carrer Mestre Joan Corrales, núm. 47, núm.54, d’aquesta 
població. (Exp. T213-2012-10). 

“La senyora GOIA CORINA MIRELA, va aportar la documentació tècnica 
oportuna per desenvolupar l’activitat de xarcuteria i alimentació en general al 
local ubicat al carrer Mestre Joan Corrales, núm. 47, d’aquesta població. (Exp. 
T120-2016-00068). 
 
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 GOIA CORINA MIRELA, en la qual efectua el tràmit de 
comunicació de l’activitat de xarcuteria i alimentació en general al local 
ubicat al carrer Mestre Joan Corrales, núm. 47, d’aquesta població. (Exp. T120-
2016-00068). 



 
2n.- Comunicar a GOIA CORINA MIRELA, que pot iniciar l’exercici de l’activitat 
de xarcuteria i alimentació en general al local ubicat al carrer Mestre Joan 
Corrales, núm. 47, 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 1189538-243851). Ja abonada en data 16/06/2016.” 

ACORD NÚMERO CATORZE.- Proposta per declarar com a suficient la 
documentació presentada per KAREL RAMOS PEÑA, en la qual efectua el 
tràmit de comunicació de l’activitat d’oficina immobiliària al local ubicat al 
carrer Molí, núm. 83, local 2, d’aquesta població. (Exp. T120-2016-00065). 

“El senyor KAREL RAMOS PEÑA, va aportar la documentació tècnica oportuna 
per desenvolupar l’activitat d’oficina immobiliària al local ubicat al carrer Molí, 
núm. 83, local 2, d’aquesta població. (Exp. T120-2016-00065). 

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 KAREL RAMOS PEÑA, en la qual efectua el tràmit de 
comunicació de l’activitat d’oficina immobiliària al local ubicat al carrer Molí, 
núm. 83, local 2, d’aquesta població. (Exp. T120-2016-00065). 

2n.-Comunicar a KAREL RAMOS PEÑA, que pot iniciar l’exercici de l’activitat 
d’oficina immobiliària al local ubicat al carrer Molí, núm. 83, local 2, 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 1189538-228314). Ja abonada en data 7/06/2016.” 
 
ACORD NÚMERO QUINZE.- Proposta per declarar com a suficient la 
documentació presentada per EUROFINS ANÁLISIS ALIMENTARIO 
NORDESTE, S.L.U., en la qual efectua el tràmit de comunicació de 
l’activitat de centre d’anàlisis alimentàries al local ubicat al carrer Josep 
Rodoreda, núm. 41-49, Nau 15, d’aquesta població. (Exp. T120-2015-
00100). 

“El senyor Jordi Balcells Muñoz, en representació d’ EUROFINS ANÁLISIS 
ALIMENTARIO NORDESTE, S.L.U. va aportar la documentació tècnica 
oportuna per desenvolupar l’activitat de centre d’anàlisis alimentàries al local 
ubicat al carrer Josep Rodoreda, núm. 41-49, Nau 15, d’aquesta població. (Exp. 
T120-2015-00100). 
 
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 EUROFINS ANÁLISIS ALIMENTARIO NORDESTE, S.L.U., en la 
qual efectua el tràmit de comunicació de l’activitat de centre d’anàlisis 
alimentàries al local ubicat al carrer Josep Rodoreda, núm. 41-49, Nau 15, 
d’aquesta població. (Exp. T120-2015-00100). 



2n.-Comunicar a EUROFINS ANÁLISIS ALIMENTARIO NORDESTE, S.L.U., 
que pot iniciar l’exercici de l’activitat de centre d’anàlisis alimentàries al local 
ubicat al carrer Josep Rodoreda, núm. 41-49, Nau 15, 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 3.141,90 euros, 
(càrrec-valor 1205653-271465) que serà notificada per l’ Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona.” 

ACORD NÚMERO SETZE.- Proposta per estimar el recurs de reposició 
interposat per CHAMELEON (ESPLUGUES), S.L., contra l’acord de la 
Junta de Govern Local de 09/10/2015 de desestimació de la sol•licitud 
formulada per eliminar la condició de la llicència, amb caràcter 
provisional i a precari, donada la qualificació urbanística de la finca, així 
com per donar l’assabentat al canvi de denominació social de l’entitat 
(abans IMAGINA VISUAL CENTER, S.L.) (Exp. 33/02). 

“El Sr. Jean-François Pascal Emmanuel Bossy i la Sra. Solveig Diana Hoffman, 
en representació de CHAMELEON (ESPLUGUES), S.L. Societat Unipersonal, 
varen presentar el dia 27/11/2015 recurs de reposició contra l’acord de la Junta 
de Govern Local adoptat en sessió ordinària del dia 9/10/2015. (Exp. 33/02). 

Així mateix, CHAMELEON (ESPLUGUES), S.L., Societat Unipersonal, va 
sol·licitar el canvi de nom de l’expedient de referència (registre d’entrada 2015-
13112 de data 7/08/2015), tràmit que restava pendent a l’espera de la resolució 
del recurs de reposició abans esmentat. 

Atès l’informe emès pels Serveis Jurídics Municipals, que es transcriu: 
 
“I N F O R M E 

El que subscriu, amb relació al recurs de reposició presentat en aquest 
Ajuntament pel Sr. JEAN-FRANÇOIS PASCAL EMMANUEL BOSSY i per la 
Sra. SOLVEIG DIANA HOFFMANN, en nom i representació de CHAMELEON 
(ESPLUGUES), SL, Societat Unipersonal, emet informe en base als següents 
 
A N T E C E D E N T S 



 
Primer.- Per acord de la Junta de Govern Local de data 4 d'agost de 2004 es 
va concedir llicència, amb caràcter provisional i a precari, a IMAGINA VISUAL 
CENTER, SL, per tal de desenvolupar l'activitat de llicència global per a un 
edifici d'infraestructures, equipaments i serveis per a empreses de producció, 
recepció i emissió de programes audiovisuals a l'illa delimitada pels carrers 
Baronessa de Maldà, Gall, Enric Morera i Gaspar Fàbregas, d'aquest municipi 
(exp. 33/2002). 
 
Segon.- Per un altre acord de la Junta de Govern Local de data 9 d'octubre de 
2015 es va desestimar la sol·licitud formulada per CHAMELEON 
(ESPLUGUES), SL, Societat Unipersonal, per a l'eliminació de la condició 
expressada amb relació a l'afectació urbanística de la llicència global per a un 
edifici d'infraestructures, equipaments i serveis per a empreses de producció, 
recepció i emissió de programes audiovisuals a l'illa delimitada pels carrers 
Baronessa de Maldà, Gall, Enric Morera i Gaspar Fàbregas, d'aquest municipi; 
mantenint el caràcter provisional i a precari de la llicència, donada la 
qualificació urbanística de la finca i la seva afectació. 
Tercer.- Notificat l’esmentat acord, el Sr. JEAN-FRANÇOIS PASCAL 
EMMANUEL BOSSY i la Sra. SOLVEIG DIANA HOFFMANN, en nom i 
representació de CHAMELEON (ESPLUGUES), SL, Societat Unipersonal, han 
interposat recurs de reposició contra l'indicat acord, sol·licitant "Modificar la 
Llicència d'Activitat amb expedient 33/02, en el sentit de declarar-la definitiva i 
de suprimir la seva condició primera", i, així mateix " Autoritzar la cancel·lació 
registral de l'anotació sobre renúncia a indemnització que consta com a càrrega 
primera a la inscripció de les dues finques registrals". 
 
Quart.- Sobre això, la Tècnica d'Inspeccions Urbanístiques d'aquest 
Ajuntament, i amb data 9 de juny de 2016, va emetre el següent informe: 
 
"El Pla General Metropolità d'Ordenació Urbana de l'Entitat Metropolitana de 
Barcelona, de data 14 de juliol de 1976, concretada per la seva transcripció 
refosa a l'escala 1/2000 definitivament aprovada el 11.03.83 (DOG 22.04.83), 
va imposar a la finca de referència la zonificació següent: 
 
Sòl urbà. "Zona Industrial". Clau 22a. 
Sistemes. "Sistema viari bàsic". Clau 5. Xamfrans. 
 
La construcció està fora d'ordenació per raó de resultar afectada parcialment 
per una nova alineació de vial subjecte a cessió gratuïta, xamfrans, i no està 
inclosa en cap sector de planejament derivat ni en cap polígon d'actuació 
urbanística. " 
 
FONAMENTS L E G A L S 
 
Al·lega l'entitat recurrent que l'edificació on es desenvolupa l'activitat 
autoritzada per la llicència d'activitat es troba parcialment afectada, és a dir, 
únicament per una nova alineació de vial, sense que es trobi inclosa en cap 
sector de planejament derivat ni en polígon d'actuació urbanística, pel que li és 
d'aplicació el règim establert en l'article 119, 2 del Decret de la Generalitat 



305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de Llei d'Urbanisme. 
 
El citat article, en el seu apartat 1, d), i 2, estableix el següent: 
 
119.1. Les construccions i instal·lacions que estan fora d'ordenació de 
conformitat amb el que estableix l'article 102.1 de la Llei d'Urbanisme, se 
subjecten al règim següent: 
 
(....) 
 
d) Si la construcció està fora d'ordenació per raó de resultar afectada 
parcialment per una nova alineació de vial subjecte a cessió gratuïta, però no 
està inclosa en cap sector de planejament derivat ni en cap polígon d'actuació 
urbanística, se li aplica el règim que estableix l'apartat següent. 
 
119.2. Les construccions que siguin disconformes amb els paràmetres del nou 
planejament, però que no quedin fora d'ordenació, se subjecten al règim 
següent: 
 
a) Es poden autoritzar obres de consolidació i obres de rehabilitació, sempre 
que el planejament urbanístic no les limiti d'acord amb el que estableix la lletra 
c) d'aquest apartat. 
 
b) Es poden autoritzar els usos i activitats que siguin conformes amb el nou 
planejament. 
 
c) En tot cas, els plans urbanístics regulen en quins supòsits el grau de 
disconformitat amb els paràmetres d'ocupació i profunditat edificable, alçada 
màxima o edificabilitat màxima comporta vulneració de les condicions bàsiques 
de la nova ordenació, i poden limitar, en aquests supòsits, les obres de 
rehabilitació autoritzables. També poden subjectar l'autorització de les obres de 
gran rehabilitació a l'adequació de l'edifici a la totalitat o algunes de les 
determinacions del planejament. 
 
d) Es poden autoritzar les operacions a què fa referència l'article 179.2.r) de la 
Llei d'Urbanisme, sempre d'acord amb les determinacions del planejament 
urbanístic sobre densitat o nombre màxim d'habitatges o d'establiments. 
 
Com en l'anterior relació fàctica hem anticipat, i d'acord amb el citat informe de 
la Tècnica d'Inspeccions Urbanístiques, "La construcció està fora d'ordenació 
per raó de resultar afectada parcialment per una nova alineació de vial subjecte 
a cessió gratuïta, xamfrans, i no està inclosa en cap sector de planejament 
derivat ni en cap polígon d'actuació urbanística. " 
 
La Sentència del Jutjat del Contenciós-Administratiu núm. 2 de Tarragona núm. 
26/2014, de 4 febrer (Aranzadi JUR 2014\88284), considera que als edificis fora 
d'ordenació per raó de resultar afectats parcialment per una nova alineació de 
vial subjecte a cessió gratuïta, però no inclosos en cap sector de planejament 
derivat ni en cap polígon d'actuació urbanística, els és aplicable el règim 



d'autoritzacions d'obres en edificis i construccions amb volum disconforme. En 
efecte, aquesta sentència raona el següent: 
 
"D'aquesta manera és plenament aplicable l'art. 119.1 d) i 119.2 RU que 
estableix que el règim d'autoritzacions d'obres en edificis i construccions amb 
volum disconforme és aplicable a determinades construccions en situació de 
fora d'ordenació com són les construccions amb afectació parcial d'una nova 
alineació a vial, subjectes a cessió gratuïta, que no es trobin incloses en cap 
sector de planejament derivat ni en cap polígon d'actuació urbanística. Aquesta 
norma, en qualsevol cas, ha de prevaler sobre l'art. 25.4 del PG vigent no 
només perquè és posterior és el temps (podent parlar de derogació tàcita) sinó 
també pel principi de jerarquia normativa (una ordenança mai podrà anar en 
contra del que digui un reglament). A més la pròpia actuació de l'Administració 
avala que les cessions de terreny siguin gratuïtes ja que davant la inexistència 
d'actuació aïllada o PMU concret, en els supòsits de noves construccions en 
edificis adjacents (DIRECCION000 núm. NUM002, NUM003 i NUM004 segons 
la documental aportada en fase de prova) sempre s'ha fet mitjançant aquesta 
figura jurídica, sense que s'hagi aportat cap explicació de per què en aquest 
cas s'hauria de procedir mitjançant l'expropiació (que no està ni tan sols 
iniciada). " 
 
En el mateix sentit la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, 
(Sala del Contenciós-Administratiu, Secció 3a) núm. 884/2011 de 18 de 
novembre (Aranzadi JUR 2015\4763), que diu: 
 
"En allò essencial -tal com ja hem assenyalat- els enunciats precedents poden 
ser considerats com a regles que ja es trobaven implícites en l'art. 102LU i, per 
això mateix, anem a aplicar-les en tal concepte al supòsit d'aquestes 
actuacions per rebutjar que l'edifici d’aquestes actuacions mereixi ser 
considerat en situació de "ruïna urbanística", ja que, en tractar-se d'una cessió 
gratuïta parcial per a l'ampliació i nova alineació a un vial existent, establerta -
aquella- extramurs de qualsevol sector o polígon, es podrà considerar que 
l'edifici, en realitat es troba subjecte al règim de "volum disconforme", sent 
susceptible d'obres de consolidació i rehabilitació, sense perjudici, és clar, de 
les limitacions legals i reglamentàries a què es pugui veure subjecta qualsevol 
actuació edificatòria que la propietat considerés oportú promoure." 
 
En termes semblants, la Sentència núm. 788/2015, de 9 novembre, del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya, (Sala del Contenciós-Administratiu, Secció 
3a), Aranzadi RJCA 2016\50. 
 
Així les coses, a l'edifici on l'entitat recurrent desenvolupa l'activitat en qüestió, i 
d'acord amb aquesta hermenèutica, no s'ha d'aplicar el procediment per a 
l'autorització d'usos provisionals del sòl i obres de caràcter provisional a què es 
refereixen els article 53 , 54 i 108 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel 
qual s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya 2010, sinó el 
règim previst per a les construccions que siguin disconformes amb els 
paràmetres del nou planejament, que ve regulat, a més de l'abans transcrit 
article 119,2, de l'esmentat Decret 305/2006 i legislació autonòmica 



concordant, a l'article 222, 6 i 7, i en la disposició transitòria dotzena de la 
Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità. 
 
Per tot això, i tenint en compte que, i d'acord amb la normativa actualment 
vigent, i abans esmentada, al règim previst per a volums disconformes no 
s'exigeix l'expressa renúncia a qualsevol dret o indemnització, en el cas que 
ens ocupa, i a judici de qui subscriu, procedeix suprimir la referida condició, 
això és, la que fa referència al caràcter provisional i a precari, que s'estableix 
en l'abans esmentat acord de la Junta de Govern Local de data 4 d'agost de 
2004, en virtut del qual es va concedir a IMAGINA VISUAL CENTER, SL, la 
referida llicència, autoritzant, així mateix, la cancel·lació registral de l'anotació 
sobre renúncia a indemnització que consta com a càrrega primera a la 
inscripció de les dues finques registrals. 
 
En la seva virtut, 
 
A la Junta de Govern Local es proposa l'ESTIMACIÓ del referit recurs de 
reposició interposat pel Sr. JEAN-FRANÇOIS PASCAL EMMANUEL BOSSY i 
la Sra. SOLVEIG DIANA HOFFMANN, en nom i representació de 
CHAMELEON (ESPLUGUES), SL, Societat Unipersonal, en el sentit d'anul·lar i 
deixar sense efecte l'abans esmentada condició que estableix el caràcter 
provisional i a precari de l'esmentada llicència atorgada per acord de la Junta 
de Govern Local de data 4 d'agost de 2004, per la qual es va autoritzar a 
IMAGINA VISUAL CENTER, SL a de desenvolupar l'activitat de llicència global 
per a un edifici d'infraestructures, equipaments i serveis per a empreses de 
producció, recepció i emissió de programes audiovisuals en l'illa delimitada pels 
carrers Baronessa de Maldà, Gall, Enric Morera i Gaspar Fàbregas, d'aquest 
municipi (exp. 33/2002).“ 
 
Atès l’informe emès pels Serveis Tècnics Municipals obrant a l’expedient.  

Atès que examinat l’expedient relatiu a l’esmentada activitat, es comprova que 
IMAGINA VISUAL CENTER, S.L., consta fins a la data com a titular de la 
mateixa, per tant pot actuar, en aquest cas, com a transmissora.  

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.- ESTIMAR el recurs de reposició presentat per CHAMELEON 
(ESPLUGUES), S.L. Societat Unipersonal, contra l’acord de la Junta de Govern 
Local adoptat en sessió ordinària del dia 9/10/2015. (Exp. 33/02). 

2n.- ANUL·LAR i deixar sense efecte la condició que estableix el caràcter 
provisional i a precari de la llicència atorgada per acord de la Junta de Govern 
Local de data 4 d'agost de 2004, per la qual es va autoritzar a IMAGINA 
VISUAL CENTER, S.L. a desenvolupar l'activitat de llicència global per a un 



edifici d'infraestructures, equipaments i serveis per a empreses de producció, 
recepció i emissió de programes audiovisuals en l'illa delimitada pels carrers 
Baronessa de Maldà, Gall, Enric Morera i Gaspar Fàbregas, d'aquest municipi 
(Exp. 33/2002). 

3r.- AUTORITZAR la cancel·lació registral de l'anotació sobre renúncia a 
indemnització que consta com a càrrega primera a la inscripció de les dues 
finques registrals de referència. 

4t.- Donar l’assabentat i conforme amb la transmissió del títol acreditatiu 
concedit per aquest Ajuntament a IMAGINA VISUAL CENTER, S.L. per 
l’exercici de l’activitat de llicència global per a un edifici d'infraestructures, 
equipaments i serveis per a empreses de producció, recepció i emissió de 
programes audiovisuals en l'illa delimitada pels carrers Baronessa de Maldà, 
Gall, Enric Morera i Gaspar Fàbregas, que el mencionat titular ha efectuat a 
favor de CHAMELEON (ESPLUGUES), S.L. Societat Unipersonal, advertint 
expressament a aquesta última que ha de continuar exercint l'activitat en les 
condicions de la llicència atorgada. 

5è.- Advertir a CHAMELEON (ESPLUGUES), S.L. Societat Unipersonal, que tal 
com estableix la Llei General Tributària vigent, queda obligada al pagament a 
aquest Municipi de les deutes i responsabilitats tributàries derivades de 
l’exercici de l’activitat de la que passa a ser titular i que poden estar pendents 
de pagament a nom del transmitent.” 

ACORD NÚMERO DISSET.- Proposta per concedir a la FUNDACIÓ 
PRIVADA CARME SERRALLONGA, llicència per a la construcció, d’una 
pista poliesportiva descoberta al pati de l’Escola Isabel de Villena i 
adequació puntual del seu accés des del carrer de Joan Miró. (Exp.T032-
2016-21). 
 
“El senyor Sergi Salses Laborda, en representació de la Fundació Privada 
Carme Serrallonga amb NIF núm. G58505801, sol·licita llicència per a la 
construcció d’una pista poliesportiva descoberta, de 36 x 18/20m, al pati de 
l’Escola Isabel de Villena, i l’execució del mur perimetral de la finca i tanques, a 
la finca situada al carrer Joan Miró, s/n, d’Esplugues de Llobregat. (referència 
cadastral 4519603DF2841N0001YZ) segons projecte tècnic aportat a tal efecte. 
(Expedient T032-2016-21).  

Atès l’informe favorable emès pels Serveis Jurídics Municipals.  

Atès l’informe favorable emès pels Serveis Tècnics Municipals del que resulta 
que el projecte presentat contempla, bàsicament, la construcció d’una pista 
poliesportiva descoberta al pati de l’Escola Isabel de Villena i adequació 
puntual del seu accés des del carrer de Joan Miró. 

Atès l’article 187 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, en la redacció donada 
per la Llei 16/2015, de 21 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'activitat econòmica, i del Decret 64/2014 d’aprovació del Reglament sobre 
protecció de la legalitat urbanística. 

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

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1.- Concedir llicència d’obres a la Fundació Privada Carme Serrallonga, per a 
la construcció d’una pista poliesportiva descoberta, de 36 x 18/20m, al pati de 
l’Escola Isabel de Villena, i l’execució del mur perimetral de la finca i tanques, a 
la finca situada al carrer Joan Miró, s/n, d’Esplugues de Llobregat, d’acord amb 
el projecte executiu aportat, 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 de l’inici efectiu de les obres, formalitzar en document administratiu 
la permuta aprovada el 15 de juny de 2016, pel Ple de l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat, sense perjudici de la seva posterior elevació a 
escriptura pública. 

2.2 Constituir dipòsit a la Tresoreria municipal en metàl·lic o aval bancari 
solidari per import de 3.763,20 € en concepte de fiança per garantir, en 
compliment de l'article 16 de les OME, la urbanització de la vorera,amb tots els 
seus elements i /o reparació o indemnització dels danys que es puguin causar 
en els elements del sòl, subsòl i vol de la via pública i espais públics 
confrontants. 
 
2.3 Constituir dipòsit a la Tresoreria municipal en metàl·lic o aval bancari 
solidari per import de 416,50€ en concepte de fiança per garantir la gestió dels 
residus procedents, de conformitat amb el que es el disposa en el Decret del 
Decret 89/2010, de 29 de juny, relatiu a la gestió de residus de la construcció. 
El sol•licitant haurà de disposar del document de seguiment de residus. En el 
cas de reutilització dels residus generats a la mateixa obra, que siguin 
adequats, caldrà acreditar dita gestió mitjançant empreses externes, havent-se 
d'assumir el seu cost pel productor dels residus. 

L'eficàcia d'aquesta llicència restarà demorada fins que no es 
constitueixin les fiances anteriorment indicades. 

2.4 En el seu cas, executar les escomeses de serveis (aigua, gas, electricitat, 
telèfon, clavegueram, etc.) en soterrani fins a l'edificació, havent d'assumir el 
titular el cost total derivat de les canalitzacions en soterrani d'aquests serveis 
per la via pública. L’actuació al que està obligat el propietari fa referència a tots 
aquells aspectes que siguin necessaris per dur-los a terme, inclòs el 
soterrament de les línies de serveis i subministraments que quedin afectades i 
la reposició d'aquelles que, estan ja soterrades, es vegin també afectades. 



 
2.5 El sòl confrontant amb els límits de les actuacions i/o afectats per les 
accions dels treballs a realitzar a l'obra, s'hauran de restituir i conformar, tot 
adequant el terreny resultant a les cotes preexistents. 

2.6 En el seu cas, completar el projecte d’execució visat pel Col·legi 
d’Arquitectes de Catalunya, justificant el compliment del CTE i la resta de 
normativa que es d’aplicació, i Certificat de l’Arquitecte autor del projecte 
indicant que el mateix s’ajusta exactament al contingut del projecte bàsic i 
executiu presentat o que les modificacions no són substancials i no alteren els 
paràmetres urbanístics/de l'edificació definits en el citats documents, així com la 
resta de documentació complementaria exigible, resumida bàsicament en: 
 
- Programa de control de qualitat. 

- Nomenament de Coordinador de Seguretat i Salut. 

- Nomenament de Contractista. 

3.- Advertir a la Fundació Privada Carme Serrallonga, en compliment de 
l’article 37 del Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat pel 
Decret 64/2014, de 13 de maig, el següent:  

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

3.2 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.- Advertir i manifestar a la Fundació Privada Carme Serrallonga: 
 
4.1 Que al constituir les fiances ha de retirar un exemplar del projecte i una 
placa d'obres, que una vegada complimentada, ha 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 euros. 

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

5. Aquesta llicència restarà condicionada al pagament de les liquidacions de la 
taxa per llicència urbanística d'import 2.704,80 euros (1197731-270920) i de 
l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres d’import 4.327,68 euros 
(1210081-270919) que seran notificades per l'Organisme de Gestió Tributària 
de la Diputació de Barcelona. 



6. Indicar a la Fundació Privada Carme Serrallonga que, si el dipòsit de la 
garantia o fiança es 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 en quin concepte.” 

RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS 

ACORD NÚMERO DIVUIT.- 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. 148 de documents ADO en fase prèvia per un import total 
9.270,36 € 
 
Relació núm. 165 documents ADO en fase prèvia per un import total de 
37.624,31 € 
Relació núm. 167 documents ADO en fase prèvia per un import total de 
7.489,59 € 
 
Relació núm. 189 documents ADO en fase prèvia per un import total de 
113.827,75 € 
 
Relació núm. 190 documents ADO en fase prèvia per un import total de 
19.084,73 € 
 
Relació núm. 191 documents ADO en fase prèvia per un import total de 
9.000,00 € 
 
Relació núm. 192 documents ADO en fase prèvia per un import total de 
5.531,88 € 
 
Relació núm. 193 documents O en fase prèvia per un import total de 693,10 € 
 
Relació núm. 195 documents O en fase prèvia per un import total de 30.593,36 
€ 
 
Relació núm. 196 documents O en fase prèvia per un import total de 60.380,68 
€ 
 
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. 148 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total 9.270,36 € 



 
2. Aprovar la relació núm. 165 documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 37.624,31 € 
 
3. Aprovar la relació núm. 167 documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 7.489,59 € 
 
4. Aprovar la relació núm. 189 documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 113.827,75 € 
 
5. Aprovar la relació núm. 190 documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 19.084,73 € 
 
6. Aprovar la relació núm. 191 documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 9.000,00 € 
 
7. Aprovar la relació núm. 192 documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 5.531,88 € 
8. Aprovar la relació núm. 193 documents O en fase prèvia per un import total 
de 693,10 € 
 
9. Aprovar la relació núm. 195 documents O en fase prèvia per un import total 
de 30.593,36 € 
 
10. Aprovar la relació núm. 196 documents O en fase prèvia per un import total 
de 60.380,68 €.” 
 
 
ACORD NÚMERO DINOU.- Proposta d'aprovació del Mapa de Processos 
d’aquesta Corporació. 
 
“L'Ajuntament disposa des de 1997 d'un sistema de gestió per processos basat 
en els principis d'excel·lència en la gestió. 
 
Des de llavors, el sistema de gestió s'ha anat revisant i millorant periòdicament 
amb el propòsit de servir millor al compliment d'alguns dels objectius de la 
Corporació com: 
 
· Realitzar amb la màxima eficàcia i eficiència les actuacions programades en el 
Pla d’Actuació Municipal (PAM). 
 
· Prestar els serveis amb uns estàndards de qualitat que satisfacin les 
necessitats i expectatives de la ciutadania. 
 
L’actual mapa de processos, aprovat per Junta de Govern de 13 d’abril de 
2012, ha estat revisat pel Comitè de Direcció Estratègica tenint en compte els 
següents aspectes: 
 
· Els resultats assolits en tots els àmbits de gestió 



 
· Les necessitats derivades del Programa d’Actuació Municipal 2016-2019 
 
· El context actual i l’activitat de l’organització com a prestadora de serveis 
 
· El grau de solidesa i acceptació del sistema de gestió 
  
D’aquesta anàlisi es desprèn la necessitat de modificar l’actual mapa de 
processos en el sentit de definir-ne un de nou que: 
 
· Conservi els aspectes positius de la gestió anterior 
 
· Reflecteixi tota l’activitat que es produeix a l’organització 
 
· Superi els aspectes més febles, enfocant les millores cap a la consolidació 
d’una gestió molt més transversal i orientada a la ciutadania. 
 
Així és que, s’ha dissenyat un nou mapa de processos que contempla 12 en 
lloc dels 23 continguts en 5 macro-processos de l’anterior mapa.  
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
Primer.- Aprovar el mapa de processos que s'adjunta (Annex I). 
 
Segon.- Nomenar les persones responsables dels processos (Annex II). 
 
Tercer.- Aprovar les funcions dels principals actors del sistema de gestió 
(Annex III). 
 
Quart.- Traslladar el present acord als responsables dels processos, a totes les 
persones amb responsabilitats directives a l'Ajuntament perquè els donin a 
conèixer als seus col·laboradors/res, i fer la corresponent publicació al Bloc de 
la Casa.” 
 
ACORD NÚMERO VINT.- Proposta de personació en el recurs contenciós 
administratiu procediment abreujat núm. 50/2016-2 del Jutjat contenciós 
administratiu núm. 1 de Barcelona. TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Exp. 
1500001029. 
 
“Havent-se interposat per TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. recurs 
contenciós-administratiu núm. 50/2016-2 Procediment Abreujat, contra la 
resolució d'aquest Ajuntament què va recaure en l'expedient núm. 1500001029, 
sobre infracció de l’art. 9. bis de la Llei 18/2009, de 23 de novembre i que amb 
el núm. 50/2016-2 es substancia en el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 
de Barcelona.  
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
1r.- Personar-se en l'esmentat recurs contenciós-administratiu núm. 50/2016-2 



Procediment abreujat, que penja en el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 
de Barcelona. 
 
2n.- Que la representació i defensa d'aquesta Corporació sigui assumida, 
indistintament, pels lletrats d'aquesta, D. Juan ABELLA FERNÁNDEZ i D. 
Pedro CARMONA PÉREZ.” 
 
ACORD NÚMERO VINT-I-UN.- Proposta de sol·licitud d’alta al servei –
iArxiu- del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya. 

“L’iArxiu és un servei d’arxiu electrònic i de preservació digital que garanteix 
que els expedients/documents que genera o rep una organització en l’exercici 
de les seves funcions es mantinguin íntegres, fiables, autèntics i accessibles al 
llarg del seu cicle de vida.  

El Consorci Administració Oberta de Catalunya (d’ara en endavant, Consorci 
AOC) –entitat pública de caràcter associatiu i naturalesa voluntària amb 
personalitat jurídica pròpia– ofereix aquest servei a totes les administracions 
públiques catalanes. El Consorci AOC es va constituir per a l’impuls, la 
implantació i la utilització de les tecnologies de la informació i de les 
comunicacions en el sector públic de Catalunya per a la millora de la gestió 
pública, a l’empara i d'acord amb el que preveu l'article 55 de la Llei 13/1989, 
de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de 
l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i el capítol III del títol IX de la Llei 
26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya.  

L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, com a administració pública catalana, 
ha de preservar documents electrònics a llarg termini i necessita garantir 
l’autenticitat i la integritat dels seus continguts, i també la seva accessibilitat, 
disponibilitat i legalitat; per això, considera de gran interès sol·licitar aquest 
servei.  

Això permetrà:  

· Tenir un repositori digital on es custodiï la documentació electrònica 
semiactiva i/o històrica. 

· Disposar d’un repositori que inclou la prestació d’uns serveis relacionats amb 
la conservació a llarg termini: servei d’evidència electrònica relacionat amb la 
preservació de les signatures electròniques i servei de migració i visualització 
de documents. 

· Consolidar i reafirmar la gestió documental electrònica del nostre ens, 
garantint que els documents es conservin de forma segura, i es puguin 
recuperar i visualitzar en qualsevol moment. 

· Resoldre l’obligació que té l’administració pública de conservar i protegir els 
documents electrònics garantint seguretat, integritat i autenticitat. 
· Tenir un servei que no comporta cap cost a l’Ajuntament. 



Vist l’informe de la Coordinadora Tècnica de l’Arxiu Municipal.  

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Primer.- Presentar al Consorci AOC la sol·licitud d’alta al Servei –iARXIU-.  

Segon.- Acceptar les condicions generals i especifiques que regulen la 
prestació del Servei per part del Consorci AOC i que es troben publicades a la 
seva seu electrònica (www.seu.cat/consorciaoc).  

Tercer.- Habilitar al Consorci AOC com a encarregat del tractament de les 
dades de caràcter personal a les quals pugui tenir accés en els termes 
exposats a la sol·licitud.”  

ACORD NÚMERO VINT-I-DOS.- Proposta de requeriment de fiança a una 
empresa en el procediment negociat del subministrament d’equips 
d’electrònica de xarxa per als nous CPD de l’edifici municipal La Baronda. 

“La Junta de Govern Local en sessió del dia 20 de maig de 2016 va aprovar 
l’expedient de contractació, per procediment negociat, relatiu al 
subministrament d’equips d’electrònica de xarxa per als nous CPD de l’edifici 
municipal La Baronda. 

Així mateix va aprovar els plecs de condicions econòmic-administratives i 
tècniques que regeixen aquesta contractació i procedir a negociar les 
condicions del contracte, de conformitat amb el que estableixen els articles 169, 
174, 177 i 178 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, sobre 
procediments i formes d'adjudicació dels contractes, consultant, com a mínim, a 
les sis empreses que proposa el departament de Sistemes d’Informació, sense 
perjudici de publicar el contracte al perfil del contractant per si resulten més 
interessats. 
 
Transcorregut el termini de presentació d’ofertes, i d’acord amb el procediment 
utilitzat, es van obtenir dotze proposicions, subscrites per: 

BYTEMASTER, SERVICIOS INFORMÁTICOS, SL. 

OMEGA PERIPHERALS, SL.  

MICROSISTEMES, SA. (SEIDOR)  

PUNT INFORMATIC I CREATIU, SL.  

INFOREIN, SA.  

HERBECON SYSTEMS, SL.  

ITGLOBAL, SL.  

http://servnotes/GAD/Acords/Actes/actes.nsf/0/www.seu.cat/consorciaoc


TELEFONICA, SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE 
ESPAÑA, SLU.  

ELECNOR, SA.  

TECNOCOM ESPAÑA SOLUTIONS, SL.  

TELEX, integració de xarxes, SA. i  

ACUNTIA, SA.  

Això però, un cop comprovada la documentació administrativa per part de la 
Direcció Jurídica de l’àmbit, s’ha verificat que les ofertes presentades per les 
empreses 
 
OMEGA PERIPHERALS, SL.  

MICROSISTEMES, SA. (SEIDOR)  

PUNT INFORMATIC I CREATIU, SL.  

INFOREIN, SA. i  

HERBECON SYSTEMS, SL.  

no compleixen amb el requisit que estableixen els plecs de condicions de 
desglossar l’oferta en preus unitaris, amb i sense IVA, raó per la qual no poden 
ser admeses a la negociació. 

L’expedient amb les ofertes admeses a tràmit són traslladades a la Direcció de 
Sistemes d’Informació, per tal que aquest servei procedeixi a la valoració i 
posterior informe previ a la negociació, i l’emet amb data en el sentit de 
considerar que les ofertes presentades per les empreses 

ITGLOBAL, SL.  

TELEFONICA, SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE 
ESPAÑA, SLU.  

ELECNOR, SA.  

TECNOCOM ESPAÑA SOLUTIONS, SL.  

TELEX, integració de xarxes, SA.  

no compleixen amb els requeriments tècnics sol·licitats pels plecs de 
condicions, raó per la qual informa que només procedeix continuar amb la 
negociació amb les empreses 

BYTEMASTER, SERVICIOS INFORMÁTICOS, SL. I ACUNTIA, SA.  



El dia 4 de juliol passat s’ha procedit a les reunions de negociació amb 
cadascuna de les referides empreses, deixant constància de tot el que s’ha 
acordat en sengles actes que consten a l’expedient.  

Finalitzades aquestes sessions, informa novament el Director de Sistemes 
d’Informació que l’oferta més avantatjosa per als interessos municipals és la 
subscrita per BYTEMASTER, SERVICIOS INFORMÁTICOS, SL., ja que aporta 
com a millores una segona font d’alimentació redundant en els quatre switchs 
Core, així com afegir un software de gestió CISCO Prime i l’eina CISCO Energy 
Management (eina que permet controlar el consum energètic), (4) òptiques 
SFP-10G-LR-S pel switch Core de Fibra, (8) 1000Base-LX SFP 10KM pel 
switch d’acces i (4) 1000Base-LX SFP 10KM pel switch de veu i una baixa en el 
preu de licitació del 14,24% (37.500,00€ més l’IVA).  

En conseqüència, vist l’informe dels Serveis Jurídics i atès el que estableixen 
els articles 160 i 161del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

ÚNIC.- Requerir a la mercantil BYTEMASTER, SERVICIOS INFORMÁTICOS, 
SL., per a que en el termini màxim de deu dies hàbils, a comptar des del 
següent al que rebi la notificació, dipositi la fiança definitiva d’import 1.875,00€, 
relativa a la contractació del subministrament d’equips d’electrònica de xarxa 
per als nous CPD de l’edifici municipal La Baronda, amb l’advertiment que, en 
cas de no dipositar la fiança en termini, es considerarà que el licitador ha retirat 
la seva oferta. 

En cas que el dipòsit de la fiança es faci 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. 

Així mateix, en l’esmentat termini haurà de presentar els justificants conforme 
es troba al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries i amb la 
Seguretat Social, o bé autoritzar a l’Ajuntament a l’obtenció d’aquests certificats 
via interoperabilitat administrativa.” 

ACORD NÚMERO VINT-I-TRES.- Proposta d’aprovació del Conveni 
plurianual de col·laboració amb l’entitat “Crònica de la Vida d’Esplugues”. 

“La publicació periòdica local “Crònica de la Vida d’Esplugues” compta amb una 
llarga trajectòria de 65 anys aportant informació de l’activitat sociocultural del 
municipi així com també reportatges sobre personatges destacats per la seva 
trajectòria, la seva professió i la seva implicació en la dinàmica ciutadana 
d’Esplugues. Així mateix, inclou reportatges sobre esdeveniments i actes que 
tenen lloc als diferents barris de la ciutat.  

Amb tot, aquesta publicació contribueix a difondre l’activitat ciutadana, a la 
vegada que contribueix a projectar la imatge del municipi.  



L’Ajuntament estima d’interès públic municipal mereixedor de la seva acció de 
foment, la difusió de la ciutat, de l’activitat ciutadana i dels esdeveniments que 
s’hi desenvolupen que s’efectua a través de la publicació “Crònica de la Vida 
d’Esplugues”, i molt especialment la pròpia continuïtat del mitjà de comunicació 
que és un valor local a preservar.  

Tot i que compta amb el suport municipal des de fa molts anys, enguany s’ha 
considerat més adient formalitzar la relació entre Ajuntament i “Crònica de la 
Vida d’Esplugues” a través de convenis de col·laboració, que defineixen millor i 
de forma més detallada el conjunt de compromisos que conformen aquesta 
relació.  

Mitjançant la signatura d’un conveni, es consolida la relació continuada durant 
els darrers anys entre l’Ajuntament i l’entitat, a la vegada que garanteix el 
projecte de la revista a llarg termini que és manifestament d’interès públic local.  

Amb el conveni es concreten també els compromisos que assumeix l’equip 
responsable de la publicació “Crònica de la Vida d’Esplugues” que permeten, 
d'una banda, una presència continuada de l’activitat sociocultural i ciutadana 
del municipi a les pàgines informatives de la revista; i d’altra banda, el 
compromís de fer extensiu al conjunt de la ciutat la difusió de la revista.  

Atès que “Crònica de la Vida d’Esplugues” ha presentat un projecte del que 
seran les seves actuacions, objectius i necessitats durant l’exercici de 2016 que 
ha estat informat favorablement pel Servei de Comunicació municipal en 
considerar que “Crònica de la Vida d’Esplugues” complirà amb els objectius 
dignes de foment per l’ajuntament si executa el seu projecte de la forma 
aportada.  

Donat que el servei jurídic ha redactat un esborrany de conveni per tal 
d’identificar i regular els compromisos que les parts assumeixen en ordre a 
l’execució del projecte per part de l’entitat i de subvencionar les activitats que 
s’hi recullen per part de l’ajuntament, en el marc de la normativa aplicable i del 
pressupost aprovat pel Ple municipal.  

Atès que l’objecte i finalitat del nou conveni estan plenament alineats amb el 
que estableix el Pla Estratègic de Subvencions per a 2016, aprovat per la Junta 
de Govern Local del passat 19 de febrer.  

Atès que “Crònica de la Vida d’Esplugues” compleix amb tots els requisits 
formals i de justificació establerts a la normativa municipal com supramunicipal, 
reguladora de l’acció de foment dels ens locals.  

Vist l’informe emès per la Directora de Comunicació.  

Vist l’informe emès per la Unitat Jurídic- Administrativa de l’Àmbit d’Acció Social 
i Ciutadania.  



Donat que la proposta ha estat fiscalitzada per la Intervenció municipal i la 
subvenció contemplada en el conveni compta amb la consignació específica en 
el pressupost municipal de 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.  

D’acord amb la vigent Ordenança General reguladora de la concessió de 
subvencions de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat (publicada al BOP de 
Barcelona de 15 de febrer de 2016), les Bases d’execució del pressupost 
municipal de 2016, la Llei 38/2003, general de subvencions i la normativa que 
la desenvolupa, així com el reglament d’Obres i activitats i serveis dels ens 
locals de Catalunya, aprovat mitjançant Decret 179/1995, de 13 de juny.  

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Primer.- Aprovar la despesa corresponent a la subvenció inclosa en el conveni 
referit i en concepte de –aportació a conveni en vigor any 2016-, per import de 
4.010,00€, a favor de “Crònica de la Vida d’Esplugues”, amb CIF G59795740, 
amb càrrec a la partida 12 49100 48002 del pressupost municipal en vigor.  

Segon.- Aprovar el text del CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE 
L'AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT I L’ENTITAT “CRÒNICA DE 
LA VIDA D’ESPLUGUES” PER A LA DIFUSIÓ I PROMOCIÓ DE L’ACTIVITAT 
CIUTADANA DEL MUNICIPI D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT, redactat pels 
serveis jurídics municipals i acordat amb l’entitat.  

L’anterior acord, però, es sotmet a la condició suspensiva de comptar amb 
crèdit adequat i suficient pel que fa als successius anys 2017, 2018 i 2019.  

Tercer.- Establir que s'entendrà acceptada la corresponent subvenció per part 
de l’entitat beneficiària si en el termini de 15 dies hàbils, comptat a partir de la 
recepció de la notificació dels presents acords, no ha manifestat expressament 
la renúncia.  

Quart.- Autoritzar la senyora Alcaldessa per a la signatura del Conveni i 
publicar el seu contingut en el portal de transparència municipal.”  

ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA 

 
ACORD NÚMERO VINT-I-QUATRE.- Proposta d'adhesió de l'Ajuntament 
d'Esplugues a la campaña "NO PUC ESPERAR!". 

“No puc esperar!” és una campanya pensada per a facilitar el dia a dia de 
pacients amb malalties inflamatòries intestinals (malaltia de Crohn i colitis 
ulcerosa), els pacients ostomitzats o colectomitzats, o els pacients sotmesos a 
cirurgia per un càncer de recte. 



Des de l’Associació de Malalts de Crohn i Colitis Ulcerosa (ACCU), i des de les 
diferents ACCU que implanten la campanya a altres zones de l’Estat espanyol, 
es treballa per arribar a acords de col·lboració amb establiments i equipaments 
perquè autoritzin l’ús dels seus lavabos de manera gratuïta i el més ràpidament 
possible als portadors de les targetes NO PUC ESPERAR! 

Aquesta campanya té dues finalitats, d’una banda facilitar l’accés ràpid i de 
manera gratuïta als lavabos als pacients en qualsevol lloc i sempre que ho 
necessitin i, d’altra banda, conscienciar la societat sobre les malalties 
inflamatòries intestinals i les necessitats que tenen qui les pateixen. 
 
Aquesta iniciativa fou creada l’any 2013, estant en desenvolupament continu i 
actualitzant-se constantment tant per la incorporació de nous pacients com per 
l’adhesió de nous establiments i equipaments col·laboradors. 

Vistos els antecedents i l’informe tècnic que consta a l’expedient. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Declarar l’adhesió de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat a la 
campanya NO PUC ESPERAR!, amb la finalitat de col·laborar, tot identificant 
les instal·lacions de la pròpia institució per poder atendre els afectats 
d’aquestes malalties. 

SEGON.- Promoure la difusió de la campanya NO PUC ESPERAR! entre la 
ciutadania del municipi d'Esplugues de Llobregat, amb especial atenció als 
establiments comercials a través de les seves entitats associatives. 
 
TERCER.- Donar trasllat de la present moció de l’Associació de malalts de 
Crohn i Colitis (ACCU), a les entitats municipalistes, a la Diputació de 
Barcelona, als Grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, i al Govern de 
la Generalitat de Catalunya.” 

ACORD NÚMERO VINT-I-CINC.- Proposta de requeriment de fiança dins el 
contracte relatiu a la gestió del servei públic municipal de la "Llar 
d'infants Montesa". 

“La Junta de Govern Local en sessió del dia 29 d’abril de 2016 va aprovar 
l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert, relatiu a la gestió del 
servei públic “Escola Bressol Montesa”, mitjançant concessió administrativa, i 
els plecs de condicions econòmic-administratives i tècniques que regeixen 
aquesta contractació, amb un pressupost màxim anual de 76.909,68 euros. 
 
D'acord amb el que estableix l’article 159 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, en concordança amb l'article 277 de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovada per Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, es va procedir a la convocatòria, publicant anunci al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 



Transcorregut el termini de presentació d’ofertes (fins les 13:00 hores del dia 1 
de juny de 2016), d’acord amb el procediment utilitzat, i, s'han presentat, tal 
com consta a l’acta de d’obertura de pliques de data 3 de juny de 2016, les 
següents proposicions: 

1. SERVEIS EDUCATIUS, CAVALL DE CARTRÓ, SL 

2. ELVIRA PARIS MAÑAS I GEORGINA PARIS MAÑAS 

3. FUNDACIÓ PIA INSTITUT PERE TARRÉS D’EDUCACIÓ EN L’ESPLAI  
(FUNDACIÓ PERE TARRÉS) 

4. SERVEIS PER A LA INFÀNCIA CRÉIXER JUNTS, SL 

5. UNIVERSAL ADVENTURES, SL 

Efectuats els actes d’obertura del sobre número dos i del sobre número tres, 
respectivament, i a tenor de la puntuació obtinguda pels licitadors respecte 
cadascun d’aquests sobres, el licitador que més puntuació ha obtingut ha estat 
la FUNDACIÓ PIA INSTITUT PERE TARRÉS D’EDUCACIÓ EN L’ESPLAI 
(FUNDACIÓ PERE TARRÉS), obtenint 78,25 punts sobre un total de 100 punts 
possibles. 
 
Vistos els antecedents i l’informe emès pels Serveis Jurídics d’aquest 
Ajuntament, i a tenor del que disposa l’article 151 del Reial Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Requerir a la FUNDACIÓ PIA INSTITUT PERE TARRÉS 
D’EDUCACIÓ EN L’ESPLAI (FUNDACIÓ PERE TARRÉS) per a què en el 
termini màxim de deu dies hàbils a comptar des del següent al que rebi la 
notificació dipositi la fiança definitiva d’import 3.653,21 euros, relativa a la 
contractació de la gestió del servei públic “Escola Bressol Montesa”, mitjançant 
concessió administrativa, amb l’advertiment que, en cas de no dipositar la 
fiança en termini, es considerarà que el licitador ha retirat la seva oferta. 
 
Així mateix, en aquest termini haurà de presentar els justificants conforme es 
troba al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries i amb la 
Seguretat Social, o bé autoritzar a l’Ajuntament a l’obtenció d’aquests certificats 
via interoperabilitat administrativa.” 

ACORD NÚMERO VINT-I-SIS.- Proposta declarant desert el procediment 
de contractació relatiu al servei de gestió de colònies urbanes 
controlades de gats de carrer. 

“De conformitat amb l’article 151 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic, mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 17 de juny de 
2016, es va acordar requerir a l’ASSOCIACIÓ ARAGAT per a que diposités la 
fiança definitiva d’import 750 euros, relativa a la contractació corresponent al 



servei de gestió de colònies urbanes controlades de gats de carrer. 
 
Així mateix, en aquest termini havia de presentar els justificants conforme es 
troba al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries i amb la 
Seguretat Social, o bé autoritzar a l’Ajuntament a l’obtenció d’aquests certificats 
via interoperabilitat administrativa. 

En aquest sentit, en data 29 de juny de 2016, l’ASSOCIACIÓ ARAGAT, va 
dipositar l’esmentada fiança. Respecte els certificats de corrent de pagament a 
presentar: 
 
v Agència Tributària: es presenta comprovant de sol·licitud del certificat, però 
no el certificat en sí. 

v Tresoreria General de la Seguretat Social: el certificat l’únic que acredita és 
que l’ASSOCIACIÓ ARAGAT no figura inscrita com empresari dins el sistema 
de la Seguretat Social (actualment l’entitat només funciona amb voluntariat). 
 
Vistos els antecedents i l’informe emès pels Serveis Jurídics d’aquest 
Ajuntament, i a tenor del que disposa l’article 14.4 de la Llei 25/2015, del 30 de 
juliol, del voluntariat i de foment de l’associacionisme. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- No adjudicar el contracte a favor de l’ASSOCIACIÓ ARAGAT, doncs 
en cas contrari l’Ajuntament estaria incomplint amb l’article 14.4 de la Llei 
25/2015, del 30 de juliol, del voluntariat i de foment de l’associacionisme. 
 
SEGON.- Declarar desert l’expedient de contractació relatiu servei de gestió de 
colònies urbanes controlades de gats de carrer del municipi d’Esplugues de 
Llobregat. 
 
TERCER.- Retornar a l’ASSOCIACIÓ ARAGAT, amb CIF G-66109307, la 
fiança definitiva d’import 750 euros que té dipositada en aquest Ajuntament en 
concepte de garantia de la contractació del servei de gestió de colònies 
urbanes controlades de gats de carrer. 

A partir dels 15 dies següents a la recepció d’aquesta notificació la devolució de 
fiança s’efectuarà mitjançant alguna de les següents modalitats:  
 
· Si la fiança es va dipositar mitjançant aval bancari aquest serà retornat a les 
Oficines de Serveis Econòmics de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat 
(Plaça Santa Magdalena, 5 i 6 – planta baixa) en horari de dilluns a divendres 
de 9 del mati a les 14,30 hores. 

· Si la fiança es va dipositar en metàl·lic, es retornarà mitjançant transferència 
bancària sempre que es disposin de les dades bancàries corresponents. En 
canvi, si no consten a la Tresoreria municipal les dades bancàries per efectuar 
la transferència, la fiança es retornarà mitjançant xec bancari nominatiu que es 
podrà retirar a les Oficines del Punt d’Atenció al Ciutadà (Plaça Santa 



Magdalena, 24 planta baixa) de 8,30 a 14,30 hores (excepte dissabtes) i els 
dijous a la tarda de 16 a 18 h, excepte en el mes d’agost. 

Per poder retirar l’aval bancari o el xec corresponent el titular del dret de 
cobrament haurà d’aportar la corresponent documentació que acrediti la seva 
personalitat física (DNI) o be si es tracta de una persona jurídica, escriptura on 
es faci constar els poders de cobrament atorgats. 

QUART.- Publicar els presents acords al perfil del contractant municipal.” 
 
 
ACORD NÚMERO VINT-I-SET.- Proposta de pròrroga del contracte relatiu 
al servei de dinamització i emancipació juvenil. 

“Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 15 de juliol de 2013 es 
va adjudicar a la FUNDACIÓ PIA INSTITUT PERE TARRÉS D’EDUCACIÓ EN 
L’ESPLAI (FUNDACIÓ PERE TARRÉS), el contracte relatiu al servei de 
dinamització i emancipació juvenil, per un import màxim anual de 83.158,67 
euros, exempts d’IVA. 

El contracte es va signar en data 18 de juliol de 2013, amb una durada inicial 
de dos anys, i possibilitat de pròrrogues anuals. 

En data 26 de maig de 2016 l’adjudicatària ha demanat la pròrroga del 
contracte per un any més en les mateixes condicions. 

És d’aplicació l’article 303 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic, en relació a la clàusula cinquena dels plecs de condicions econòmic 
administratives i la clàusula catorze dels plecs de condicions tècniques, que 
habiliten per a la pròrroga del present contracte. 

Vist l’informe favorable emès per la Directora d’Educació i Ciutadania (referit 
només al període 18 de juliol a 31 de desembre de 2016, pels motius que 
consten al referit informe), amb la conformitat de l’Interventor. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Prorrogar el contracte relatiu al servei de dinamització i emancipació 
juvenil, subscrit amb la FUNDACIÓ PIA INSTITUT PERE TARRÉS 
D’EDUCACIÓ EN L’ESPLAI (FUNDACIÓ PERE TARRÉS), provista de NIF R-
5800395-E, per un període comprès entre el 18 de juliol i el 31 de desembre de 
2016, per un import màxim per aquest període de 38.114,39 euros, exempts 
d’IVA, quantitat que anirà a càrrec 36 33400 22706 (Dinamització Espais 
juvenils) del pressupost municipal en vigor.” 

ACORD NÚMERO VINT-I-VUIT.- Proposta de devolució de la fiança 
dipositada per la FUNDACIÓ DAINA PER LA DEFENSA DELS ANIMALS I 
LA NATURA corresponent al contracte del servei de recollida, dipòsit, 
custòdia i foment per l'adopció d'animals de companyia. 



“Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data dia 21 de març de 2014, 
es va procedir a l’adjudicació del contracte del servei de recollida, dipòsit, 
custòdia i foment de l’adopció d’animals de companyia a la FUNDACIÓ DAINA 
PER LA DEFENSA DELLS ANIMALS I LA NATURA. 

En data 14 de març de 2014, l’adjudicatària havia dipositat fiança en metàl·lic 
d’import 1.381,82 euros, en concepte de garantia. 

El contracte va tenir una durada compresa entre l’1 d’abril de 2014 fins al 31 de 
març de 2015, i amb una pròrroga posterior d’un any més fins el 31 de març de 
2016. En aquest sentit, havent finalitzat el contracte, la FUNDACIÓ DAINA PER 
LA DEFENSA DELS ANIMALS I LA NATURA ha sol·licitat la devolució de la 
fiança esmentada. 

Vistos els informes favorables de la Tresorera municipal i de la Tècnica de 
Salut Pública sobre la devolució de la fiança en qüestió, i d’acord amb el que 
disposa l’article 102 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic 
 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Retornar a la FUNDACIÓ DAINA PER LA DEFENSA DELS 
ANIMALS I LA NATURA, amb número de NIF G 65327553, la fiança d’import 
1.381,12 euros que té dipositada en aquest Ajuntament en concepte de 
garantia de la contractació del servei de recollida, dipòsit, custòdia i foment de 
l’adopció d’animals de companyia. 

SEGON.- Donar per finalitzat l’expedient corresponent. 

A partir dels 15 dies següents a la recepció d’aquesta notificació la devolució de 
fiança s’efectuarà mitjançant alguna de les següents modalitats:  

· Si la fiança es va dipositar mitjançant aval bancari aquest serà retornat a les 
Oficines de Serveis Econòmics de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat 
(Plaça Santa Magdalena, 5 i 6 – planta baixa) en horari de dilluns a divendres 
de 9 del mati a les 14,30 hores. 

· Si la fiança es va dipositar en metàl·lic, es retornarà mitjançant transferència 
bancària sempre que es disposin de les dades bancàries corresponents. En 
canvi, si no consten a la Tresoreria municipal les dades bancàries per efectuar 
la transferència, la fiança es retornarà mitjançant xec bancari nominatiu que es 
podrà retirar a les Oficines del Punt d’Atenció al Ciutadà (Plaça Santa 
Magdalena, 24 planta baixa) de 8,30 a 14,30 hores (excepte dissabtes) i els 
dijous a la tarda de 16 a 18 h, excepte en el mes d’agost. 

Per poder retirar l’aval bancari o el xec corresponent el titular del dret de 
cobrament haurà d’aportar la corresponent documentació que acrediti la seva 
personalitat física (DNI) o be si es tracta de una persona jurídica, escriptura on 
es faci constar els poders de cobrament atorgats.” 



ACORD NÚMERO VINT-I-NOU.- Proposta d'aprovació dels comptes 
justificatius presentats per l'entitat ASSOCIACIÓ DE VEÏNS CAN CLOTA - 
CAN CERVERA en concepte de justifcació de la subvenció atorgada per al 
desenvolupament de la 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 DE 
CAN CLOTA-CAN CERVERA el següent ajut econòmic pel desenvolupament 
de la següent activitat i en la data que així mateix s’indica: 

Data aprovació Activitat Import 
05/06/2015 Programació anual conveni en vigor 10.950,00 euros 
 
Vist que en data 14 d’abril de 2016, l’entitat ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE CAN 
CLOTA-CAN CERVERA 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 DE CAN CLOTA-CAN CERVERA (CIF G58804287) en relació a la 
subvenció atorgada per aquest Ajuntament pel desenvolupament de l’activitat 
que a continuació s’esmenta, d’acord amb el següent quadre: 

ACTIVITAT/S – ANY 2015 IMPORT 
ATORGAT 

IMPORT 
JUSTIFICAT 

Programació anual conveni en vigor 10.950,00 euros 13.427,07 euros 
 
 
ACORD NÚMERO TRENTA.- Proposta d'aprovació d'una subvenció a 
favor de l'entitat ASSOCIACIÓ DE VEÏNS CAN CLOTA - CAN CERVERA en 
execució del conveni en vigor, any 2016. 

“La Junta de Govern Local va acordar en sessió del 26 de juny del 2013 
l’aprovació del conveni de col·laboració amb l’entitat Associació de veïns de 
Can Clota-Can Cervera, amb una vigència prevista pel període 2013-2016.  
 



En data 6 de juny 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 
DE CAN CLOTA-CAN CERVERA (CIF: G58804287), per un import de 
10.950,00 euros, amb càrrec a la partida del pressupost municipal en vigor 
33.33400.48013 (Conveni amb Associació de veïns de Can Clota-Can 
Cervera).  
 
SEGON.- Ratificar la vigència del conveni del col·laboració amb l’entitat 
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE CAN CLOTA-CAN CERVERA (CIF: G58804287) 
per a l’any 2016 i atorgar a aquesta entitat la subvenció corresponent per 
import 10.950,00 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-UN.- Proposta de resolució de sol·licituds 
d'ajuts econòmics, dins l'àmbit d'acció social, curs 2015-2016, en 
concepte de beques de Casal d'Estiu. 

“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 per als menors empadronats al municipi que estiguin 
inscrits en les activitats d’assistència i menjador del Casal 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 18 sol·licituds d’ajuts econòmics presentades i vist l’informe emès 
per la UJA de l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania, on es fa constar que s’ha 
realitzat la valoració econòmica i administrativa corresponent 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 16 sol·licituds d’ajuts econòmics per a la 
integració dels següents menors en concepte de beques d’assistència i 
menjador del Casal d’Estiu, pel curs 2015-2016, amb els percentatges de 
bonificació valorats per cada cas que s’indiquen: 

Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom  Nom Cost 

Casal 
Cost 
Menjador 

% 
Beca 

A A A D 
195,00 
€ 168,40 € 90% 

B T J D 
195,00 
€ 157,08 € 90% 

C R A D 0,00 € 171,40 € 90% 
C R J C 0,00 € 171,40 € 90% 

C R I 
195,00 
€ 0,00 € 100% 

H D J D 
136,00 
€ 100,00 € 90% 

J F M 25,50 € 79,30 € 90% 
J F P 25,50 € 79,30 € 90% 

J A R 
160,00 
€ 100,00 € 90% 

J M A 
140,00 
€ 0,00 € 65% 

M G A 195,00 0,00 € 50% 



€ 

O M G A 
195,00 
€ 157,08 € 100% 

O DEL P N M 
180,00 
€ 135,70 € 90% 

S DE LA C P 
195,00 
€ 0,00 € 90% 

S SA S 
195,00 
€ 0,00 € 90% 

V G A 
195,00 
€ 157,08 € 65% 

 
 
SEGON.- Aprovar una despesa de 3.089,55 euros, amb càrrec a la partida 
pressupostària 68.23100.48018 del pressupost vigent, en concepte de beques 
d’assistència i menjador del Casal d’Estiu, a favor dels tutors legals que es 
relacionen, amb el imports resultants que així mateix s’indiquen: 

ASSOCIACIÓ CLUB ESPLAI PUBILLA CASES(CIF Centre :G-58.300.237) 
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom NIF Beca 

Casal 
Beca 
Menjador 

Total 
Beca 

A O B E 
 

175,50 
€ 151,56 € 

327,06 
€ 

A B V 
 

144,00 
€ 90,00 € 

234,00 
€ 

D A C 
 

122,40 
€ 90,00 € 

212,40 
€ 

F S N C 
 

22,95 
€ 71,37 € 

94,32 
€ 

F S N C 
 

22,95 
€ 71,37 € 

94,32 
€ 

P O A 
 

162,00 
€ 122,13 € 

284,13 
€ 

R M MY 
 

0,00 € 154,26 € 
154,26 
€ 

R M M Y 
 

0,00 € 154,26 € 
154,26 
€ 

S M E E 
 

175,50 
€ 0,00 € 

175,50 
€ 

ESPLAI ESPURNES(CIF Centre :CIF 
G58433418) 

   Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom NIF Beca 

Casal 
Beca 
Menjador 

Total 
Beca 

M O F DE L 
 

195,00 € 157,08 € 352,08 € 
M B M DEL R 

 

91,00 € 0,00 € 91,00 € 
T R M J 

 

175,50 € 141,37 € 316,87 € 



V R N 
 

97,50 € 0,00 € 97,50 € 
C M M 

 

175,50 € 0,00 € 175,50 € 
ESPLAI ESPLUGA VIVA(CIF Centre :G-
58.698.424) 

   Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom NIF Beca 

Casal 
Beca 
Menjador 

Total 
Beca 

G D B R 
 

126,75 € 102,10 € 228,85 € 
R S E 

 

195,00 € 0,00 € 195,00 € 
 
TERCER.- Desestimar un total de 2 sol·licituds d’ajuts econòmics en concepte 
de beques d’assistència al Casal d’Estiu, curs 2015-2016, que es detalla a 
l’annex de l’informe adjunt, pel motiu que al mateix s’indica. 
 
QUART.- Aprovar una despesa de 97,50 euros, amb càrrec a la partida 
pressupostària 68.23100. 48018 del pressupost vigent, a favor de l’Esplai 
Espurnes (G-58433418), en concepte de beques d’assistència al Casal d’Estiu 
d’un menor tutelat per la Generalitat de Catalunya a través del Centre 
Residencial d’Acció Educativa Ferrer i Guàrdia. 

CINQUE.- Les quantitats reconegudes en la present proposta, per import total 
de 3.187,05 € seran pagades a les entitats següents: 
 
- A l’Associació Esplai Pubilla Cases amb NIF G-58.300.237, la quantitat de 
1.730,25 euros. 

- A l’Esplai Espurnes, amb NIF G-58.433.418, la quantitat de 1.032,95 euros. 

- A l’Esplai Espluga Viva, amb NIF G-58.698.424, la quantitat de 423,85 euros.” 
 
ACORD NÚMERO TRENTA-DOS.- Proposta de resolució de sol·licituds 
d'ajuts econòmics, dins l'àmbit d'acció aocial, curs 2015-2016, en 
concepte de beques de Casal Jove. 

“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 per als menors empadronats al municipi que estiguin 
inscrits en les activitats d’assistència i menjador del Casal d’Estiu de l’any 2016 
i que es trobin en una situació familiar amb necessitats socials i/o 
econòmiques. 
 
Ateses les 2 sol·licituds d’ajuts econòmics presentades i vist l’informe emès per 
la UJA de l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania, on es fa constar que s’ha realitzat 
la valoració econòmica i administrativa corresponent 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 d’ 1 sol·licituds d’ajuts econòmics per a la integració 
dels següents menors en concepte de beques d’assistència al Casal Jove, pel 
curs 2015-2016, amb els percentatges de bonificació valorats per cada cas que 
s’indiquen: 

Primer 
Cognom 
(beneficiari) 

Segon 
Cognom 
(beneficiari) Nom (beneficiari) Cost Activitat % Beca 

R V C D 240,00 €  90% 
 
 
SEGON.- Aprovar una despesa de 216,00 euros, amb càrrec a la partida 
pressupostària 68.23100.48018 del pressupost vigent, en concepte de beques 
d’assistència al Casal Jove, a favor dels tutors legals que es relacionen, amb el 
imports resultants que així mateix s’indiquen: 

Primer 
Cognom 
(peticionari) 

Segon 
Cognom 
(peticionari) 

Nom 
(peticionari) 

NIF 
(peticionari) 

Cost 
Ajuntament 

V L J 
 

216,00 €  
 
TERCER.- Aprovar una despesa total màxima de 40,00 euros amb càrrec de la 
partida pressupostària 68.23100.48018 del pressupost vigent, a favor de 
l’Esplai Espurnes (G-58.433.418), en concepte de beca d’assistència al Casal 
Jove d’un menor tutelat per la Generalitat de Catalunya a través del Centre 
Residencial d’Acció Educativa Ferrer i Guàrdia. 
 
QUART.- Les quantitats reconegudes en la present proposta, per import total 
de 256,00 euros, seran pagades a les entitats següents: 
 
- A l’Esplai Espurnes, amb NIF G-58.433.418, la quantitat de 40,00 euros. 
 
- A l’Associació Club Esplai Pubilla Cases amb NIF G-58.300.237, la quantitat 
de 216,00 euros.” 
 
ACORD NÚMERO TRENTA-TRES.- Proposta de resolució de sol·licituds 
d'ajuts econòmics, dins l'àmbit d'acció aocial, curs 2015-2016, en 
concepte de beques de Casal Esportiu. 



 
“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 per als menors empadronats al municipi que estiguin 
inscrits en qualsevol de les activitats esportives d’estiu de l’any 2016 i que es 
trobin en una situació familiar amb necessitats socials i/o econòmiques. 
 
Ateses les 14 sol·licituds d’ajuts econòmics presentades i vist l’informe emès 
per la Unitat Jurídica Administrativa amb el vistiplau del director de la Unitat 
Jurídica Administrativa, on es 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 13 sol·licituds d’ajuts econòmics per a la 
integració dels següents menors en concepte de beques d’assistència i 
menjador de Casal Esportiu, pel curs 2015-2016, amb els percentatges de 
bonificació valorats per cada cas que s’indiquen: 
 
 
ALUMNE/A  
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom Cost 

casal 
Cost 
menjador 

% 
Beca 

A. M. J. L. 147,58 € 0,00 € 90% 
C. G. N. 210,78 € 0,00 € 90% 
D. 

 
R.S. 210,78 € 217,70 € 90% 

D. L. A. 179,16 € 0,00 € 100% 
D. L. D. 158,09 € 0,00 € 100% 
E. E. A. N. 210,78 € 0,00 € 100% 
E. E. J. A. 210,78 € 217,70 € 100% 
F. B. C. 206,06 € 214,71 € 90% 
G. G. A. 88,31 € 92,02 € 90% 
S. L. J. 210,78 € 0,00 € 100% 



S. L. E. 168,62 € 0,00 € 100% 
S. L. C. 158,09 € 0,00 € 100% 
V. G. J. G. 210,78 € 0,00 € 90% 
 
 
SEGON.- Aprovar una despesa total màxima de 2.952,85 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 N.I.F. 

Beca 
casal 

Beca 
menjador 

Total 
beca 

A. D. L. M. . 132,82 € 0,00 € 132,82 € 
D 

 
N. . 189,70 € 195,93 € 385,63 € 

E. P. F. D. L.. . 210,78 € 0,00 € 210,78 € 
E. P. F. D. L.. . 210,78 € 217,70 € 428,48 € 
F. B. N. . 185,45 € 193,24 € 378,69 € 
G. G. E. M. . 79,48 € 82,82 € 162,30 € 
G. C. M. V. . 189,70 € 0,00 € 189,70 € 
G. S. E. J. . 189,70 € 0,00 € 189,70 € 
L. L. O. . 210,78 € 0,00 € 210,78 € 
L. L. O. . 168,62 € 0,00 € 168,62 € 
L. L. O. . 158,09 € 0,00 € 158,09 € 
L. L. O. . 179,16 € 0,00 € 179,16 € 
L. L. O. . 158,09 € 0,00 € 158,09 € 

    

2.263,16 
€ 689,69 € 

2.952,85 
€ 

 
 
TERCER.- Les quantitats reconegudes en la present proposta, per import total 
de 2.952,85 euros, seran pagades a DUET ESPLUGUES, S.A., amb NIF A-
63.876.346, empresa gestora del servei de Casal Esportiu. 

QUART.- Desestimar 1 sol·licitud d’ajuts econòmics en concepte de beques de 
Casal Esportiu,, que es detalla a l’annex de l’informe adjunt, pel motiu que al 
mateix s’indica.” 

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

“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 esportives d’estiu de l’any 2016 i que es 
trobin en una situació familiar amb necessitats socials i/o econòmiques. 
 
Ateses les 17 sol·licituds d’ajuts econòmics presentades i vist l’informe emès 
per la Unitat Jurídica Administrativa amb el vistiplau del director de 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 15 sol·licituds d’ajuts econòmics per a la 
integració dels següents menors en concepte de beques d’assistència i 
menjador de Campus Esportiu, pel curs 2015-2016, amb els percentatges de 
bonificació valorats per cada cas que s’indiquen: 

Primer 
Cognom 
(beneficiari) 

Segon 
Cognom 
(beneficiari) 

Nom 
(beneficiari) 

Cost 
Casal 

Cost 
Menjador 

% 
Beca 

B T A 163,20 €  0,00 € 90% 
A AL D D 260,00 €  0,00 € 40% 
C R D A 150,00 €  0,00 € 40% 
C O A 180,00 €  0,00 € 90% 
C O S A 180,00 €  0,00 € 90% 
K 

 
N 150,00 €  0,00 € 90% 

M V A 80,00 €  0,00 € 90% 
M M A 52,00 €  0,00 € 40% 
M M D 65,00 €  0,00 € 40% 
P T R 227,50 €  200,00 € 90% 
R I A 150,00 €  0,00 € 40% 
R O G 150,00 €  0,00 € 90% 
S S N 52,00 €  0,00 € 90% 
V O I 150,00 €  0,00 € 90% 
V E F J 240,00 €  0,00 € 90% 
 
SEGON.- Aprovar una despesa total màxima de 1.866,23 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: 

 

CLUB DE FUTBOL CAN VIDALET(CIF Centre :G58798364) 
Primer 
Cognom 
(peticionari) 

Segon 
Cognom 
(peticionari) 

Nom 
(peticionari) NIF Beca 

Casal 
Beca 
Menjador 

Total 
Beca 

B E A 
 

146,88 
€  0,00 € 

146,88 
€  

T G S 
 

204,75 
€  180,00 € 

384,75 
€  

V C F T 
 

216,00 
€  0,00 € 

216,00 
€  

O 
 

M 
 

162,00 
€  0,00 € 

162,00 
€  

O 
 

M 
 

162,00 
€  0,00 € 

162,00 
€  

 
 
CLUB PATINATGE ARTISTIC ESPLUGUES (CIF Centre: G-59.469.338)  
Primer 
Cognom 
(peticionari) 

Segon 
Cognom 
(peticionari) 

Nom 
(peticionari) NIF Beca 

Casal 
Beca 
Menjador 

Total 
Beca 

I G C 
 

60,00 €  0,00 € 60,00 €  
O R E 

 

135,00 €  0,00 € 135,00 €  
R A D I 

 

60,00 €  0,00 € 60,00 €  
R O F S 

 

135,00 €  0,00 € 135,00 €  
V A L C 

 

72,00 €  0,00 € 72,00 €  
Z 

 
A 

 

135,00 €  0,00 € 135,00 €  

    
597,00 €  0,00 € 597,00 €  

 
 
CLUB BASQUET NOU ESPLUGUES(CIF Centre :G-64.941.552)  
Primer 
Cognom 
(peticionari) 

Segon 
Cognom 
(peticionari) 

Nom 
(peticionari) NIF Beca 

Casal 
Beca 
Menjador 

Total 
Beca 

A 
 

R N S 
 

104,00 
€  0,00 € 

104,00 
€  

M E M. B 
 

20,80 €  0,00 € 20,80 €  
M E M. B 

 

26,00 €  0,00 € 26,00 €  
S R M DEL C 

 

46,80 €  0,00 € 46,80 €  

    

197,60 
€  0,00 € 

197,60 
€  

 
 



TERCER.- Desestimar un total de 2 sol·licituds d’ajuts econòmics en concepte 
de beques d’assistència al Campus Esportiu, 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 
1.866,23 euros, seran pagades a les entitats i els tutors legals següents:  
 
-CLUB DE FUTBOL CAN VIDALET, amb NIF G-58.798.364, la quantitat de 
1.071,63 euros, les quantitats de 891,63 euros en concepte d’assistència a 
l’activitat de campus i de 180,00 euros en concepte de menjador. 

-CLUB BASQUET NOU ESPLUGUES, amb NIF G-64.941.552, la quantitat de 
197,60 euros en concepte d’assistència al campus esportiu. 

-I G C, amb NIF xxxxx, la quantitat de 60,00 euros en concepte d’assistència al 
campus esportiu del CLUB PATINATGE ARTISTIC ESPLUGUES (CIF Centre: 
G-59.469.338). 
 
-O R E, amb NIF xxxxx, la quantitat de 135,00 euros en concepte d’assistència 
al campus esportiu del CLUB PATINATGE ARTISTIC ESPLUGUES (CIF 
Centre G-59.469.338). 

-R A D I amb NIF xxxxx, la quantitat de 60,00 euros en concepte d’assistència 
al campus esportiu del CLUB PATINATGE ARTISTIC ESPLUGUES (CIF 
Centre: G-59.469.338). 

-R O F S, amb NIF xxxxx, la quantitat de 135,00 euros en concepte 
d’assistència al campus esportiu del CLUB PATINATGE ARTISTIC 
ESPLUGUES (CIF Centre: G-59.469.338). 

-V A L C, amb NIF xxxxx, la quantitat de 72,00 euros en concepte d’assistència 
al campus esportiu del CLUB PATINATGE ARTISTIC ESPLUGUES (CIF 
Centre: G-59.469.338). 

-Z A, amb NIF xxxxx, la quantitat de 135,00 euros en concepte d’assistència al 
campus esportiu del CLUB PATINATGE ARTISTIC ESPLUGUES (CIF Centre: 
G-59.469.338).” 

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

“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. 



Ateses les 4 sol·licituds d’ajuts econòmics presentades i vist l’informe emès per 
la Unitat Jurídica Administrativa amb el vistiplau del director de 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 2 sol·licituds d’ajuts econòmics per a la integració 
dels següents menors en concepte de beques d’assistència al Casal de les 
Arts, pel curs 2015-2016, amb els percentatges de bonificació valorats per cada 
cas que s’indiquen: 

Primer 
Cognom  

Segon 
Cognom  Nom  Cost Casal 

Cost 
Menjador %Beca 

S Q M 115,00 €  0,00 € 90% 
V H A 115,00 €  0,00 € 90% 
 
 
SEGON.- Aprovar una despesa total màxima de 207,00 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: 
 
 
ESCOLA MUNICIPAL DE MUSICA (CIF Centre :B59489351)  
Primer 
Cognom  

Segon 
Cognom  Nom  NIF  

Beca 
Casal 

Beca 
Menj 

Total 
beca 

Q N I 46061351X 103,50 €  0,00 € 103,50 €  
V C A 44420417B 103,50 €  0,00 € 103,50 €  

    

207,00 €  0,00 € 207,00 €  
 
 
TERCER.- Aprovar una despesa de 207,00 euros, amb càrrec a la partida 
pressupostària 68.23100.48018 del pressupost vigent, en concepte de beques 
d’assistència al Casal de les Arts. 

 
QUART.- Aprovar una despesa de 157,50 euros, amb càrrec a la partida 
pressupostària 68.23100.48018 del pressupost vigent, a favor de CALAIX DE 
CULTURA (CIF Centre :B-63.033.740), en concepte de beques d’assistència al 



Casal de les Arts de dos menors tutelat per la Generalitat de Catalunya a través 
del Centre Residencial d’Acció Educativa Ferrer i Guàrdia. 

 
CINQUÈ.- Les quantitats reconegudes en la present proposta, per import de 
364,50 euros, seran pagades a les entitats següents: 

-ESCOLA MUNICIPAL DE MUSICA (TRANSIT PROJECTES) amb NIF 
B59489351, la quantitat de 207,00 euros, en concepte d’assistència al Casal de 
les Arts. 

-ESCOLA DE CERÀMICA (CALAIX DE CULTURA), amb CIF B-63033740, la 
quantitat de 157,50 euros en concepte d’assistència al Casal de les Arts.” 
 
 
ACORD NÚMERO TRENTA-SIS.- Proposta de resolució de sol·licituds 
d'ajuts econòmics, dins l'àmbit d'acció social, curs 2015-2016, en 
concepte de beques de Casal i Campus de setembre de 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 6 sol·licituds d’ajuts econòmics presentades i vist l’informe emès per 
la Unitat Jurídica Administrativa amb el vistiplau del director de 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 6 sol·licituds d’ajuts econòmics per a la integració 
dels següents menors en concepte de beques d’assistència a les activitats de 
Casal de Setembre, pel curs 2015-2016, amb els percentatges de bonificació 
valorats per cada cas que s’indiquen: 

Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom  Nom Cost 

Casal 
Cost 
Menjador 

% 
Beca 

B 
 

D 130,00 € 80,00 € 90% 
C P F 80,00 € 0,00 € 90% 
C P A 80,00 € 0,00 € 90% 
CH G N 98,13 € 0,00 € 90% 
J T J 130,00 € 80,00 € 90% 
M B A E 130,00 € 80,00 € 100% 
 
 
SEGON.- Aprovar una despesa total màxima de 820,32 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: 
 
 
ESPLAI ESPURNES(CIF Centre :CIF G58433418)  
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom NIF Beca 

Casal 
Beca 
Menjador 

Total 
Beca 

B 
 

A 
 

117,00 
€ 72,00 € 189,00 € 

M S S 
 

130,00 
€ 80,00 € 210,00 € 

J R A G 
 

117,00 
€ 72,00 € 189,00 € 

    

364,00 
€ 224,00 € 588,00 € 

 
ASSOCIACIÓ ESPORTIVA PENYA ESPLUGUES(CIF Centre :G-58.510.876)  
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom NIF Beca 

Casal 
Beca 
Menjador 

Total 
Beca 

P L M 
 

72,00 € 0,00 € 72,00 € 
P L M 

 

72,00 € 0,00 € 72,00 € 

    
144,00 € 0,00 € 144,00 € 

 
DUET ESPLUGUES, S.A.(CIF Centre :A-63.876.346)  
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom NIF Beca 

Casal 
Beca 
Menjador 

Total 
Beca 

G C M V 
 

88,32 € 0,00 € 88,32 € 

    
88,32 € 0,00 € 88,32 € 

 
 



TERCER.- Aprovar una despesa de 820,32 euros, amb càrrec a la partida 
pressupostària 68.23100.48018 del pressupost vigent, en concepte de beques 
d’assistència a les activitats de Casal de Setembre. 

QUART.- Les quantitats reconegudes en la present proposta, per import de 
820,32 euros euros, seran pagades a les entitats següents:  
 
-ESPLAI ESPURNES, amb NIF G58433418, la quantitat de 588,00 euros, en 
concepte d’assistència a les activitats Casal de Setembre. 

-ASSOCIACIÓ ESPORTIVA PENYA ESPLUGUES, amb NIF G-58510876, la 
quantitat de 144,00 euros, en concepte d’assistència a les activitats Casal de 
Setembre. 
 
-DUET ESPLUGUES, amb CIF A63876346, la quantitat de 88,32 euros en 
concepte d’assistència a les activitats Casal de Setembre.” 

I sense més assumptes a tractar, a les quinze hores i cinc minuts del dia abans 
esmentat, per la Sra. alcaldessa es dóna per finalitzada la sessió, aixecant-se 
la mateixa; de tot això es lliura la present acta, que signa la Sra. alcaldessa i jo, 
el secretari, que en dono fe.  
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