
 
JGL 27/2016 

 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

SESSIÓ DECISÒRIA ORDINÀRIA DE 15 DE JULIOL DE 2016 

 
A la Casa Consistorial d’Esplugues de Llobregat, a la sala de reunions, a les 
tretze hores i quaranta minuts del dia 15 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, Sra. Montserrat 
Zamora Angulo, Sr. Albert Comellas Novillo, Sr. Manuel Pozo López i Sr. 
Santiago Siquier Fadó. 
 
Assisteix igualment l'interventor director de l'Àrea de recursos generals i 
econòmics, Sr. Francisco Javier Vicén Encuentra. 
 
Actua de secretari el de l'Ajuntament Sr. Pedro Carmona Pérez. 
 
Oberta la sessió per la Sra. alcaldessa, s'hi entra en l'examen i debat dels 
assumptes que es relacionen a l'ordre del dia. 
 
 
ACORD NÚMERO U.- Aprovació, si escau, de l’acta núm. 23/16 
corresponent a la sessió ordinària de data 17 de juny de 2016.                             
 
Per la Sra. alcaldessa i en relació a l’esborrany de l’acta núm. 23/16 
corresponent a la sessió ordinària de  data  17 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 per desestimar les al•legacions 
formulades i aprovar definitivament la modificació dels Estatuts de la 
Junta de Compensació del Pla Parcial Urbanístic en el Sector afectat pel 
soterrament de les línies aèries elèctriques d’alta tensió de FECSA. (Exp. 
T018-2014-001). . 
 
“Vist el document de la modificació esmentada dels Estatuts de la Junta de 
Compensació del Pla Parcial Urbanístic en el sector del terme municipal 
d’Esplugues de Llobregat afectat pel soterrament de línies elèctriques aèries 
d’alta tensió de FECSA, presentat per la Junta de compensació. 



Vist l’informe relatiu a la resposta a l’al·legació presentada durant per període 
d’informació pública i audiència a les persones interessades, presentat pel 
Secretari de la Junta de compensació, el 4 de maig de 2016, via correu 
administratiu, i (Registre general d'entrada núm. 2016 00008066). 

Vist l’informe jurídic emès per l’assessora jurídica de l’Àrea de Territori i 
sostenibilitat, que estableix el següent: 

“Antecedents 

El 25 de setembre de 2015, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat va acordar el següent: 

“1.- Aprovar inicialment la modificació dels Estatuts de la Junta de 
Compensació del Pla Parcial Urbanístic en el sector del terme municipal 
d’Esplugues de Llobregat afectat pel soterrament de línies elèctriques aèries 
d’alta tensió de FECSA, afectant als articles 21, 28, 28 bis, 30, 31 i 39, 
aprovada per l’Assemblea General de la Junta de 29-11-2013. 

2.- Procedir a la informació pública de la modificació esmentada dels Estatuts 
de la Junta de Compensació del Pla Parcial Urbanístic en el sector del terme 
municipal d’Esplugues de Llobregat afectat pel soterrament de línies elèctriques 
aèries d’alta tensió de FECSA, pel termini d’un mes mitjançant publicació del 
corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província, un diari i al web i tauler 
de la Corporació, així com notificació individualitzada a les persones 
interessades.” 
 
Aquest acord va ser notificat als propietaris inclosos en l’àmbit, segons consta 
acreditat a l’expedient de referència. 

A partir del dia 5 d’octubre de 2015, la Modificació dels Estatuts de la Junta de 
Compensació del Pla Parcial Urbanístic en el sector del terme municipal 
d’Esplugues de Llobregat afectat pel soterrament de línies elèctriques aèries 
d’alta tensió de FECSA va ser publicat al web, i es va publicar al diari EL 
Periódico, de 7 d’octubre de 2015, i al BOP de Barcelona de 27 de novembre 
de 2015. 

L’1 de desembre de 2015, via correu administratiu, i Registre general d'entrada 
núm. 201500020746, el senyor Francesc Palau i Sabater, en representació de 
les senyores Joaquima i Mercedes Batlló Farrerons, va presentar un escrit 
d’al·legacions, el qual va ser tramès a la Junta de compensació, als efectes que 
contestessin les al·legacions. 

L’11 de febrer de 2016, el Secretari de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat 
va expedir certificat que acredita que durant el període d’informació pública es 
va presentar només una al·legació. 

El 4 de maig de 2016, via correu administratiu, i Registre general d'entrada 
núm. 2016 00008066, el senyor Pablo Molina Alegre, actuant com a secretari 
de la Junta de compensació, i en representació d’aquesta, presenta instància 
adjuntant informe de resposta a l’al·legació indicada anteriorment. Aquest 



informe analitza detalladament tots els punts de l’al·legació presentada per a 
acabar concloent que correspon desestimar-les. 

Fonaments de dret 

L’aprovació de bases d’actuació i els estatuts, en la modalitat de compensació 
bàsica, del sistema de reparcel·lació, es tramiten d’acord amb procediment 
establert a l’article 119 Text Refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya, aprovat 
per Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, en la redacció donada per la Llei 
3/2012, de 22 de febrer. 

Per tant, una vegada sotmesa la modificació dels Estatuts a aprovació inicial, i 
després del període d’informació pública d’un mes, i concedir audiència a les 
persones interessades, correspon adoptar l’acord d’aprovació definitiva. 

També resulta d’aplicació l’article 125 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel 
qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme. 

L’òrgan competent per a resoldre aquesta petició és la Junta de Govern Local 
de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, segons Decret d’alcaldia núm. 1466, 
de 18 de juny de 2015, de delegació expressa de les atribucions establertes a 
l’art. 21.1.j) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de les Bases del Règim, 
modificada la seva redacció per la Llei 57/2003, de 16 de desembre. 
 
Conclusions 
 
Per tot l’exposat, només resta concloure que correspon adoptar l’acord de 
desestimar les al·legacions presentades l’1 de desembre de 2015, via correu 
administratiu, i Registre general d'entrada núm. 201500020746, pel senyor 
Francesc Palau i Sabater, en representació de les senyores Joaquima i 
Mercedes Batlló Farrerons, d’acord amb els termes de l’informe presentat pel 
senyor Pablo Molina Alegre; secretari de la Junta de Compensació del Pla 
Parcial Urbanístic en el sector del terme municipal d’Esplugues de Llobregat 
afectat pel soterrament de línies elèctriques aèries d’alta tensió de FECSA, i al 
qual em remeto en aquest punt, i aprovar definitivament la modificació dels 
Estatuts de la Junta de compensació del Pla parcial urbanístic al sector afectat 
pel soterrament de les línies elèctriques aèries d’alta tensió de FECSA.” 
 
Per tot l’exposat, 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Desestimar íntegrament les al·legacions presentades l’1 de 
desembre de 2015, via correu administratiu, i Registre general d'entrada núm. 
201500020746, pel senyor Francesc Palau i Sabater, en representació de les 
senyores Joaquima i Mercedes Batlló Farrerons, d’acord amb els termes de 
l’informe presentat pel senyor Pablo Molina Alegre; secretari de la Junta de 
Compensació del Pla Parcial Urbanístic en el sector del terme municipal 
d’Esplugues de Llobregat afectat pel soterrament de línies elèctriques aèries 
d’alta tensió de FECSA, que s’adjunta a aquest acord. 



SEGON.- Aprovar definitivament la modificació dels Estatuts de la Junta de 
compensació del Pla parcial urbanístic al sector afectat pel soterrament de les 
línies elèctriques aèries d’alta tensió de FECSA. 

TERCER.- Comunicar aquest acord a la Junta de compensació del Pla Parcial 
Urbanístic en el sector del terme municipal d’Esplugues de Llobregat afectat pel 
soterrament de línies elèctriques aèries d’alta tensió de FECSA, i a les 
persones interessades.” 

ACORD NÚMERO TRES.- Proposta d’adjudicació del servei de 
manteniment de les instal•lacions tèrmiques del Poliesportiu les Moreres, 
mitjançant contracte menor. (exp. G454-2016-037). 

“Atès l’informe dels Serveis Tècnics Municipals, de data 11 de juliol de 2016, 
proposant la realització del servei de manteniment de les instal·lacions 
tèrmiques del Poliesportiu les Moreres 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 5.158,67 €, mes l’IVA del 21% d’import 
1.083,32 €, en total 6.241,99 €, IVA inclòs. 

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

 

Empreses Imports(sense IVA) 
EMTE SERVICE 4.269,05 € 
CATALANA DE CLIMA I C. LLONCH, S.L 4.121,78 € 
ATRIAN  no presenta oferta 
IMTECH no presenta oferta 
KREUM, SA 4.170,74 € 
GRUPO GAHERMA, S.L.. no presenta oferta 
 
 
i proposen adjudicar el servei de referència, a favor de l’empresa CATALANA 
DE CLIMA I C. LLONCH, S.L., ja que es valora com a oferta més favorable per 
l’Ajuntament, pel preu net de 4.121,78 €, més l’IVA del 21% d’import 865,57 €, 
en total 4.987,35 €, que suposa una baixa del 20,099948243 %. 

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 manteniment de les 
instal·lacions tèrmiques del Poliesportiu les Moreres d’Esplugues de Llobregat, 
amb un pressupost de contracte de 6.241,99 €, IVA inclòs. 



2.- Aprovar l’execució del servei esmentat mitjançant contracte menor, i 
adjudicar-lo a favor de l’empresa CATALANA DE CLIMA I C.LLONCH, S.L. 
(CIF B-59549071), pel preu de 4.121,78 € més l’IVA del 21% de 865,57 €, en 
total 4.987,35 €, IVA inclòs, que l’haurà de portar a terme d’acord amb el plec 
aprovat i l’oferta presentada. 

El contracte tindrà una durada d’un any comptat a partir de la notificació del 
present acord d’adjudicació. 

3.- Declarar de caràcter plurianual la despesa necessària per a l’execució del 
servei per un import de 1.246,84 €, IVA inclòs, per a l’exercici econòmic de 
2016 amb càrrec a la partida 2016-36-34201-21200 i per import de 3.740,51 €, 
IVA inclòs, per a l’exercici econòmic de 2017 amb càrrec a la partida 
corresponent. 
 
No obstant, l’adjudicació restarà sotmesa a la condició suspensiva d’existència 
de crèdit adequat i suficient per al finançament de les obligacions derivades del 
contracte en l’exercici 2017. 

4.- La direcció facultativa del servei estarà a càrrec del Arquitecte, Director del 
Servei d’Obres Públiques Francesc López i de l’Arquitecte Tècnic del Servei 
d’Obres Públiques, Agustí Erta.” 

ACORD NÚMERO QUATRE.- Proposta d’adjudicació del servei de 
manteniment normatiu dels equips de seguretat (anti-intrusió, 
videovigilancia i CCTV) del Poliesportiu les Moreres, mitjançant contracte 
menor. (exp. G454-2016-035). 

“Atès l’informe dels Serveis Tècnics Municipals, de data 11 de juliol de 2016, 
proposant la realització del servei de manteniment normatiu dels equips de 
seguretat ( anti-intrusió, videovigilancia i CCTV) del Poliesportiu les Moreres 
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 
831,48 €, mes l’IVA del 21% d’import 174,61 €, en total 1.006,10 €, IVA inclòs. 
 
Atès que en l’esmentat informe manifesten que han sol·licitat ofertes per a 
l’execució del servei esmentat a quatre empreses, segons consta a l’expedient, 
i ha presentat oferta: 

 

Empreses Imports( IVA inclòs) 
PLANA FABREGA  577,40 € 
PROTECCIÓN E IMAGEN, SL 740,72 € 
SEVIP no presenta oferta 
PCI KOSMOS GROUP SA 752,32 € 
 
i que proposen adjudicar el servei de referència, a favor de l’empresa PLANA 
FABREGA, S.L., pel preu net de 577,40 €, més l’IVA del 21% d’import 121,25 
€, en total 698,65 €, que suposa una baixa del 30,557560014 %. 



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 manteniment 
normatiu dels equips de seguretat ( anti-intrusió, videovigilancia i CCTV) del 
Poliesportiu les Moreres d’Esplugues de Llobregat, amb un pressupost de 
contracte de 1.006,10 €, IVA inclòs. 

2.- Aprovar l’execució del servei esmentat mitjançant contracte menor, i 
adjudicar-lo a favor de l’empresa PLANA FABREGA, S.L (CIF B-60989233), pel 
preu de 577,40 € més l’IVA del 21% de 121,25 €, en total 698,65 €, IVA inclòs, 
que l’haurà de portar a terme d’acord amb el plec aprovat i l’oferta presentada. 
 
El contracte tindrà una durada d’un any comptat a partir de la notificació del 
present acord d’adjudicació. 

3.- Aprovar la despesa corresponent per import de 698,65 €, IVA inclòs, amb 
càrrec a la partida pressupostària número 2016-36-34201-21200 del 
Pressupost General de 2015. 

4.- La direcció facultativa del servei estarà a càrrec del Arquitecte, Director del 
Servei d’Obres Públiques Francesc López i de l’Arquitecte Tècnic del Servei 
d’Obres Públiques, Agustí Erta.” 

ACORD NÚMERO CINC.- Proposta d’adjudicació del servei de 
manteniment dels equips de la instal•lació d’aigua freda sanitària del 
Poliesportiu Les Moreres, mitjançant contracte menor. (exp. G454-2016-
036). 
 
“Atès l’informe dels Serveis Tècnics Municipals, de data 11 de juliol de 2016, 
proposant la realització del servei de manteniment dels equips de la instal·lació 
d’aigua freda sanitària del Poliesportiu les Moreres 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 844,80 €, mes l’IVA del 21% 
d’import 177,41 €, en total 1.022,21 €, IVA inclòs. 

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

 
Empreses 

Imports(sense IVA) 

GRUPO GAHERMA, S.L.. no presenta oferta 
EMTE SERVICE 685,99 € 
FRICOR SERVEI INTEGRAL no presenta oferta 
EXTINSA no presenta oferta 



CATALANA DE CLIMA I C. LLONCH, S.L 675,00 € 
ATRIAN no presenta oferta 
ALFA INSTAL·LACIONS no presenta oferta 
KREUM.SA no presenta oferta 
 
i que proposen adjudicar el servei de referència, a favor de l’empresa 
CATALANA DE CLIMA I C.LLONCH, S.L., ja que es valora com a oferta més 
favorable per l’Ajuntament, pel preu net de 675,00 €, més l’IVA del 21% 
d’import 141,75 €, en total 816,75 €, que suposa una baixa del 20,099431819 
%.  
 
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 manteniment dels 
equips de la instal·lació d’aigua freda sanitària del Poliesportiu les Moreres 
d’Esplugues de Llobregat, amb un pressupost de contracte de 1.022,21 €, IVA 
inclòs.  
 
2.- Aprovar l’execució del servei esmentat mitjançant contracte menor, i 
adjudicar-lo a favor de l’empresa CATALANA DE CLIMA I C.LLONCH, S.L. 
(CIF B-59549071), pel preu de 675,00 € més l’IVA del 21% de 141,75 €, en 
total 816,75 €, IVA inclòs, que l’haurà de portar a terme d’acord amb el plec 
aprovat i l’oferta presentada. 

El contracte tindrà una durada d’un any comptat a partir de la notificació del 
present acord d’adjudicació. 

3.- Declarar de caràcter plurianual la despesa necessària per a l’execució de 
les obres per un import de 204,19 €, IVA inclòs, per a l’exercici econòmic de 
2016 amb càrrec a la partida 2016-36-34201-21200 i per import de 612,56 €, 
IVA inclòs, per a l’exercici econòmic de 2017 amb càrrec a la partida 
corresponent. 
 
No obstant, l’adjudicació restarà sotmesa a la condició suspensiva d’existència 
de crèdit adequat i suficient per al finançament de les obligacions derivades del 
contracte en l’exercici 2017. 

4.- La direcció facultativa del servei estarà a càrrec del Arquitecte, Director del 
Servei d’Obres Públiques Francesc López i de l’Arquitecte Tècnic del Servei 
d’Obres Públiques, Agustí Erta.” 

ACORD NÚMERO SIS.- Proposta d’adjudicació del servei de manteniment 
de les instal•lacions contra incendis del Poliesportiu Les Moreres, 
mitjançant contracte menor. (exp. G454-2016-034). 



“Atès l’informe dels Serveis Tècnics Municipals, de data 11 de juliol de 2016, 
proposant la realització del servei de manteniment de les instal·lacions contra 
incendis del Poliesportiu les Moreres 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 4.972,68 €, mes l’IVA del 21% d’import 
1.044,26 €, en total 6.016,94 €, IVA inclòs. 

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

 

Empreses Imports(sense IVA) 
EMTE SERVICE 3.851,79 € 
EXTINSA No presenta oferta 
ATRIAN No presenta oferta 
GRUPO GAHERMA, S.L.. 3.491,25 € 
PLANA FABREGA  3.757,06 € 
IMTECH No presenta oferta 
KOSMOS 4.499,28 € 
KREUM 4.081,68 € 
 
 
i que proposen adjudicar el servei de referència, a favor de l’empresa 
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL GAHERMA, S.L., ja que es valora com a 
oferta més favorable per l’Ajuntament, pel preu net de 3.491,25 €, més l’IVA del 
21% d’import 733,16 €, en total 4.224,41 €, que suposa una baixa del 
29,791380101 %. 
 
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 manteniment de les 
instal·lacions contra incendis del Poliesportiu les Moreres d’Esplugues de 
Llobregat, amb un pressupost de contracte de 6.016,94 €, IVA inclòs.  
 
2.- Aprovar l’execució del servei esmentat mitjançant contracte menor, i 
adjudicar-lo a favor de l’empresa MANTENIMIENTO INDUSTRIAL GAHERMA, 
S.L. (CIF B-62744594), pel preu de 3.491,25 € més l’IVA del 21% de 733,16 €, 
en total 4.224,41 €, IVA inclòs, que l’haurà de portar a terme d’acord amb el 
plec aprovat i l’oferta presentada. 
 
El contracte tindrà una durada d’un any comptat a partir de la notificació del 
present acord d’adjudicació. 



3.- Declarar de caràcter plurianual la despesa necessària per a l’execució de 
les obres per un import de 1.056,10 €, IVA inclòs, per a l’exercici econòmic de 
2016 amb càrrec a la partida 2016-36-34201-21200 i per import de 3.168,31 €, 
IVA inclòs, per a l’exercici econòmic de 2017 amb càrrec a la partida 
corresponent. 
 
No obstant, l’adjudicació restarà sotmesa a la condició suspensiva d’existència 
de crèdit adequat i suficient per al finançament de les obligacions derivades del 
contracte en l’exercici 2017. 
 
4.- La direcció facultativa del servei estarà a càrrec del Arquitecte, Director del 
Servei d’Obres Públiques Francesc López i de l’Arquitecte Tècnic del Servei 
d’Obres Públiques, Agustí Erta.” 
 
ACORD NÚMERO SET.- Proposta d’adjudicació del servei de verificació 
de la instal•lació elèctrica de baixa tensió del Poliesportiu Les Moreres, 
mitjançant contracte menor. (exp. G454-2016-033). 
 
“Atès l’informe dels Serveis Tècnics Municipals, de data 11 de juliol de 2016, 
proposant la realització del servei de verificació de la instal·lació elèctrica de 
baixa tensió del Poliesportiu les Moreres 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 594,15 €, mes l’IVA del 21% 
d’import 124,77 €, en total 718,92 €, 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 CATALANA DE CLIMA I C.LLONCH, S.L., 
per un import de 474,72 €, IVA exclòs; KREUM, S.A., per un import de 554,41 
€, IVA exclòs, i que proposen adjudicar el servei de referència, a favor de 
l’empresa CATALANA DE CLIMA I C.LLONCH, S.L., ja que es valora com a 
oferta més favorable per l’Ajuntament, pel preu net de 474,72 €, més l’IVA del 
21% d’import 99,69 €, en total 574,41 €, que suposa una baixa del 20,1009846 
%.  
 
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 verificació de la 
instal·lació elèctrica de baixa tensió del Poliesportiu les Moreres d’Esplugues de 
Llobregat, amb un pressupost de contracte de 718,92 €, IVA inclòs. 
 
2.- Aprovar l’execució del servei esmentat mitjançant contracte menor, i 
adjudicar-lo a favor de l’empresa CATALANA DE CLIMA I C. LLONCH, S.L. 
(CIF B-59549071), pel preu de 474,72 € més l’IVA del 21% de 99,69 €, en total 



574,41 €, IVA inclòs, que l’haurà de portar a terme d’acord amb el plec aprovat i 
l’oferta presentada. 
 
El contracte tindrà una durada d’un any comptat a partir de la notificació del 
present acord d’adjudicació. 
 
3.- Aprovar la despesa corresponent per import de 574,41 €, IVA inclòs, amb 
càrrec a la partida pressupostària número 2016-36-34201-21200 del 
Pressupost General de 2016. 
 
4.- La direcció facultativa del servei estarà a càrrec del Arquitecte, Director del 
Servei d’Obres Públiques Francesc López i de l’Arquitecte Tècnic del Servei 
d’Obres Públiques, Agustí Erta.” 
 
ACORD NÚMERO VUIT.- Proposta de requeriment de dipòsit de fiança 
definitiva relativa al contracte del servei de manteniment de les fonts 
ornamentals municipals de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat (exp. 
G454-2016-023). 
 
“La Junta de Govern Local en sessió del dia 03 de juny de 2016, va acordar 
aprovar l’expedient de contractació, per procediment obert, de tramitació 
ordinària, per a l’execució del servei de manteniment de les fonts ornamentals 
municipals de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, per un import màxim 
anual de licitació de 20.000 €, més 4.200,00 € en concepte d’IVA, en total 
24.200,00 €, IVA inclòs, així com els plecs de condicions econòmic 
administratives i tècniques 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 
16/06/2016, es van presentar dos ofertes subscrites per les següents 
empreses: COMSA SERVICE FM, S.A.U. i AIGÜES DE BARCELONA 
EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓ DEL CICLE INTEGRAL DE 
L’AIGUA, S.A. 
 
La Mesa de Contractació, atès l’informe emès pels Serveis Tècnics Municipals 
en data 8 de juliol de 2016 i els plecs de condicions econòmic administratives i 
tècniques que regeixen el procediment obert, ha acceptat i dóna la conformitat 
en tots els seus extrems a l’esmentat informe tècnic i acorda elevar proposta a 
l’òrgan de contractació per tal que requereixi la constitució de la fiança definitiva 
i presentació de la documentació corresponent, a l’empresa amb l’oferta més 
avantatjosa, que ha estat AIGÜES DE BARCELONA EMPRESA 
METROPOLITANA DE GESTIÓ DEL CICLE INTEGRAL DE L’AIGUA, S.A., per 
un import total de 21.410,71 €, amb un pressupost net de 17.694,80 € i una part 
d’IVA de 3.715,91 €, i la resta de compromisos inclosos a l’oferta. 
 
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 AIGÜES DE BARCELONA, EMPRESA 
METROPOLITANA DE GESTIÓ DEL CICLE INTEGRAL DE L’AIGUA, S.A. 
(CIF A-66098435), per a que en el termini dels 10 dies hàbils següents al de la 
notificació d’aquest requeriment, dipositi en la Tresoreria municipal la quantitat 
de 884,74 € en concepte de fiança definitiva d’aquest contracte per executar el 
servei de manteniment de les fonts ornamentals municipals de l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat, i presenti els certificats d’estar al corrent de 
pagament de la Seguretat Social i del compliment de les obligacions tributàries i 
la documentació que acrediti la capacitat i solvència exigida segons les 
previsions dels plecs de condicions economicoadministratives i tècniques. 
 
Transcorregut aquest termini sense que AIGÜES DE BARCELONA, EMPRESA 
METROPOLITANA DE GESTIÓ DEL CICLE INTEGRAL DE L’AIGUA, S.A., 
acrediti la constitució de la fiança definitiva i presentació de la documentació 
requerida, es considerarà que el licitador ha retirat la seva oferta i es procedirà 
a requerir al següent de la llista. 
 
Si el dipòsit/garantia/fiança és fa en metàl·lic s'haurà de fer mitjançant 
transferència al compte de titularitat de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat 
de l'entitat Caixabank SA núm. : IBAN ES45 2100 0148 5502 0000 6291, 
especificant qui fa l’ingrés i el concepte.” 
 
ACORD NÚMERO NOU.- Proposta de requeriment de dipòsit de fiança 
definitiva relativa al contracte del servei de suport a les unitats operatives 
de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat per al muntatge d’actes a la via 
publica i edificis municipals. (exp. G454-2016-021). 
 
“La Junta de Govern Local en sessió del dia 20 de maig juny de 2016, va 
acordar aprovar l’expedient de contractació, per procediment obert i regulació 
harmonitzada, per a l’execució del servei de suport a les unitats operatives per 
al muntatge d’actes i trasllats de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, per un 
import màxim anual de licitació de 70.819,70 €, més 14.872,14 € en concepte 
d’IVA, en total 85.691,84 €, IVA inclòs, així com els plecs de condicions 
econòmic administratives i tècniques 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 6 
de juny de 2016, al Boletin Oficial del Estado de data 13 de juny de 2016 i al 
D.O.U.E. de data 31 de maig de 2016, es va presentar una oferta subscrita per 
l’empresa ALIANCE-BROTHER, S.L. 
 
La Mesa de Contractació, atès l’informe emès pels Serveis Tècnics Municipals 
en data 13 de juliol de 2016 i els plecs de condicions econòmic administratives i 
tècniques que regeixen el procediment obert, ha acceptat i dóna la conformitat 
en tots els seus extrems a l’esmentat informe tècnic i acorda elevar proposta a 
l’òrgan de contractació per tal que requereixi la constitució de la fiança definitiva 
i presentació de la documentació corresponent, a l’empresa ALIANCE-



BROTHER, S.L., per un import anual total de 77.224,62 €, amb un pressupost 
net de 63.822,00 € i una part d’IVA de 13.402,62 €, i la resta de compromisos 
inclosos a l’oferta. 
 
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 ALIANCE-BROTHER, S.L. (CIF B-58296955), per a 
que en el termini dels 10 dies hàbils següents al de la notificació d’aquest 
requeriment, dipositi en la Tresoreria municipal la quantitat de 6.382,20 € en 
concepte de fiança definitiva d’aquest contracte per executar el servei de suport 
a les unitats operatives per al muntatge d’actes i trasllats de l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat, i presenti els certificats d’estar al corrent de 
pagament de la Seguretat Social i del compliment de les obligacions tributàries i 
la documentació que acrediti la capacitat i solvència exigida segons les 
previsions dels plecs de condicions economicoadministratives i tècniques. 
 
Transcorregut aquest termini sense que ALIANCE-BROTHER, S.L., acrediti la 
constitució de la fiança definitiva i presentació de la documentació requerida, es 
considerarà que el licitador ha retirat la seva oferta. 
 
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 DEU.- Proposta relativa a la modificació del contracte 
del servei de manteniment de les instal•lacions de protecció contra 
incendis i seguretat dels equipaments de l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat. (exp. G454-2015-005). 
 
“El servei de manteniment de les instal·lacions de protecció contra incendis i 
seguretat dels equipaments de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat es va 
adjudicar per acord de la Junta de Govern Local de dia 24 de juliol de 2015 a 
l’empresa PCI Kosmos Group, S.A., provista de A-63065189, amb un import 
total de 86.362,56 € més 18.136,14€ en concepte d’IVA que fan un total de 
104.498,70 €, dels quals 38.123,32 euros (IVA inclòs) a càrrec de l’exercici 
econòmic del 2015. Per a les següents anualitats, l’import màxim anual es va 
establir en: 

- Exercici 2016: import de 45.421,62 euros.  

- Exercici 2017: import de 20.953,76 euros. 

Atès que l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat per acord de Ple Municipal en 
sessió ordinària de 17 de febrer de 2016 va declarar l’extinció de la concessió 



d’obra pública que requeia sobre l’edifici Espai Baronda i en data 18 de febrer 
de 2016 va tenir lloc l’acta de presa de possessió d’aquest edifici situat al C/ de 
la Riba, 36; extingida la concessió, per ordre de Llei. 

Així doncs, i segons s’indica al punt 5 del Plec de Condicions Tècniques 
reguladores del contracte, l’empresa mantenidora haurà de fer-se càrrec del 
manteniment de les noves instal·lacions en dependències municipals afegint al 
cost del contracte de manteniment el preu unitari ofertat. 

Segons els serveis tècnics municipals, la modificació del contracte comporta 
ampliar el crèdit disponible per a la resta de la duració del contracte en 
8.636,26 euros, més 1.813,61 euros d’IVA, el que fa un import total de 
10.449,87 euros IVA inclòs i que representa un augment net del 10,00%, 
establint la despesa anual de la següent manera:  

- Exercici 2016: import de 50.427,18 euros.  

- Exercici 2017: import de 26.398,08 euros. 

Vista la necessitat d’incloure el manteniment de les instal·lacions de protecció 
contra incendis i seguretat de l’edifici La Baronda dins del contracte de servei 
de manteniment de les instal·lacions de protecció contra incendis i seguretat 
dels equipaments de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat adjudicat a 
l’empresa PCI Kosmos Group, S.A. 

Vista la compareixença de data 28 de juny de 2016 del representant legal de 
l’empresa PCI Kosmos Group, S.A. donant la conformitat a l’ampliació del 
contracte per aquest objecte. 

De conformitat amb el que disposen les clàusules 5 i 6 del Plec de Condicions 
Tècniques reguladores del contracte els arts. 107, 210 i 219 del Text Refós de 
la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, dins dels límits i amb subjecció als requisits i 
efectes assenyalats en els mateixos, l’òrgan de contractació, ostenta, entre 
d’altres, la prerrogativa de modificar els contractes por raons d’interès públic 
sempre que siguin degudes a necessitats noves o causes imprevistes, 
justificant-ho degudament en l’expedient. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Aprovar la modificació del contracte del servei de manteniment de 
les instal·lacions de protecció contra incendis i seguretat dels equipaments de 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, adjudicat a l’empresa PCI Kosmos 
Group, S.A., provista de A-63065189, com a conseqüència d’incloure el 
manteniment de les instal·lacions de protecció contra incendis i seguretat de 
l’edifici La Baronda, el que comporta ampliar el crèdit disponible per a la resta 
de duració del contracte 8.636,26 euros, més 1.813,61 euros d’IVA, el que fa 
un import total de 10.449,87 euros IVA inclòs i que representa un augment net 
del 10,00%, establint la despesa anual de la següent manera: 



- Exercici 2016: import de 50.427,18 euros  

- Exercici 2017: import de 26.398,08 euros.  

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

SEGON.- Aprovar la despesa corresponent de 10.449,87 €, IVA inclòs, amb 
càrrec a la partida pressupostària núm. 2016-12-93302-21200 del pressupost 
municipal vigent. La despesa corresponent a l’exercici 2017 quedarà 
condicionada suspensivament a l’existència de crèdit adequat i suficient en 
aquell exercici pressupostari. 

TERCER- Manifestar a l’empresa adjudicatària PCI KOSMOS GOUP, SA.., que 
haurà d’ingressar a la Tresoreria municipal l’ampliació de la fiança definitiva del 
contracte per un import de 431,81 €, en el termini de 15 dies comptats des de la 
notificació del present acord i formalitzar l’ampliació del contracte en document 
administratiu. 
 
Si el dipòsit/garantia/fiança és fa en metàl·lic s'haurà de fer mitjançant 
transferència al compte de titularitat de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat 
de l'entitat Caixabank SA núm. : IBAN ES45 2100 0148 5502 0000 6291, 
especificant qui fa l’ingrés i el concepte.” 

ACORD NÚMERO ONZE.- Proposta d'aprovació relativa a la resolució del 
contracte d’obres de reparació del col•lector en el parc dels Torrents 
d’Esplugues de Llobregat. 

“Per acord de la Junta de Govern Local en sessió ordinària de dia 23 de 
desembre de 2015 es va adjudicar el contracte d’execució de les obres 
ordinàries de reparació del col·lector en el parc del Torrents d’Esplugues de 
Llobregat a l’empresa GRUPMAS CONSTRUCTORS, S.L.U. El contracte es va 
formalitzar amb la seva signatura de data 18 de gener de 2016. 
 
En data 9 de març de 2016 i núm. d’entrada 4.157, l’empresa adjudicatària 
GRUPMAS CONSTRUCTORS, S.L.U. presenta escrit en el qual manifesta la 
seva voluntat de resoldre el present contracte i sol·licita la devolució de la 
garantia definitiva dipositada. 

En data 1 de juny de 2016 els serveis tècnics municipals emeten informen en el 
qual proposen acordar la resolució del contracte amb causa imputable a la 
empresa adjudicatària. 

Mitjançant compareixença de dia 7 de juliol de 2016 de la persona representant 
legal de l’empresa GRUPMAS CONSTRUCTORS, S.L.U. mitjançant la qual 
reconeix que les causes de resolució del contracte són imputables a l’empresa i 
que per tant no s’oposa a la resolució del contracte en els termes expressats ni 
a la pèrdua de la garantia definitiva dipositada. Amb aquesta compareixença es 
dóna per practicat el tràmit d’audiència a l’expedient administratiu. 
 



Per la qual cosa i de conformitat amb allò que estableixen el articles 223 i 
següents i 237 i següents del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre; i als 
articles 109 i següents del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual 
s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques, 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1.- Resoldre el contracte d’execució de les obres ordinàries de reparació del 
col·lector en el parc del Torrents d’Esplugues de Llobregat, adjudicat en data 23 
de desembre de 2015 a l’empresa GRUPMAS CONSTRUCTORS, S.L.U., CIF 
B-59.859.025, per import de 76.261,63 €, IVA inclòs, per renúncia expressa de 
l’empresa contractista i per tant per causa imputable a la mateixa en els termes 
previstos als informes tècnics i a la seva compareixença de dia 7 de juliol de 
2016. 
 
2.- Declarar la procedència de la pèrdua de la garantia constituïda per 
l’empresa GRUPMAS CONSTRUCTORS, S.L.U., mitjançant transferència 
bancària de dia 6 de juliol de 2016 per import de 6.302,61 euros, en substitució 
de l’aval presentat en data 23 de desembre de 2015 mitjançant assegurança de 
la Compañía Española de Seguros y Reaseguros de Crédito y Caución, S.A., i 
procedir a la seva incautació. 

3.- Deixar sense efecte l’aprovació del Pla de Seguretat i Salut presentat per 
l’empresa contractista i aprovat per Decret d’Alcaldia núm. 430 de 12 de febrer 
de 2016. 

4.- Ordenar els serveis municipals que iniciïn els tràmits necessaris per a la 
nova licitació de l’execució de les obres ordinàries de reparació del col·lector en 
el parc del Torrents d’Esplugues de Llobregat. 

5.- Notificar la present resolució a l’empresa GRUPMAS CONSTRUCTORS, 
S.L.U.” 
 
ACORD NÚMERO DOTZE.- Proposta d’aprovació d’expedient de 
contractació i plecs de clàusules administratives particulars, mitjançant 
procediment obert, de les obres de reparació del col•lector en el parc dels 
Torrents. 
 
“Les obres ordinàries de reparació del col·lector en el parc dels Torrents 
d’Esplugues de Llobregat es van adjudicar a l’empresa GRUPMAS 
CONSTRUCTORS, S.L.U, per acord de la Junta de Govern Local en sessió 
ordinària de dia 23 de desembre de 2015. El contracte es va formalitzar amb la 
seva signatura de data 18 de gener de 2016. 

En data 9 de març de 2016 i núm. d’entrada 4.157, l’empresa adjudicatària 
GRUPMAS CONSTRUCTORS, S.L.U. presenta escrit en el qual manifesta la 
seva voluntat de resoldre el present contracte. 



En data 1 de juny de 2016 els serveis tècnics municipals emeten informen en el 
qual proposen acordar la resolució del contracte amb causa imputable a la 
empresa adjudicatària. Per compareixença de dia 7 de juliol de 2016 de la 
persona representant legal de l’empresa GRUPMAS CONSTRUCTORS, S.L.U. 
mitjançant la qual reconeix que les causes de resolució del contracte són 
imputables a l’empresa i que per tant no s’oposa a la resolució del contracte en 
els termes expressats ni a la pèrdua de la garantia definitiva dipositada. Amb 
aquesta compareixença es dona per practicat el tràmit d’audiència a l’expedient 
administratiu. 
 
A la Junta de Govern Local de data 15 de juliol de 2016 es proposa la resolució 
del contracte d’execució de les obres ordinàries de reparació del col·lector en el 
parc del Torrents d’Esplugues de Llobregat, adjudicat en data 23 de desembre 
de 2015 a l’empresa GRUPMAS CONSTRUCTORS, S.L.U., CIF B-59.859.025, 
per import de 76.261,63 €, IVA inclòs, per renúncia expressa de l’empresa 
contractista i per tant per causa imputable a la mateixa en els termes previstos 
als informes tècnics i a la seva compareixença de dia 7 de juliol de 2016. Així 
mateix s’ordena iniciar els tràmits necessaris per a una nova licitació per a la 
l’execució d’aquestes obres. 

Atès l’informe dels Serveis Tècnics Municipals, de data 14 de juliol de 2016, 
proposant l’execució de les obres ordinàries de reparació del col·lector en el 
parc dels Torrents d’Esplugues de Llobregat, d’aquesta població, d’acord amb 
el projecte redactat pel Servei de Manteniment i Espai Públic, amb un 
pressupost total de 118.801,63 €, IVA inclòs, que acompanyen per a la seva 
aprovació. 
 
Atès que les obres de referència han estat declarades com a inversió 
financerament sostenible per acord de la Junta de Govern Local de 29 de maig 
de 2015, si bé s’aprova la modificació la memòria inicial per adequar-la al 
projecte en aquesta mateixa Junta. 

Ates que els Serveis tècnics municipals proposen la contractació de les obres 
de referència per procediment obert de tramitació ordinària i amb un pressupost 
net de 98.183,17 €, més l’IVA del 21% de 20.618,46 €. 

Atès el plec de clàusules administratives particulars redactat, el qual haurà de 
regir la licitació conjuntament amb el projecte. 

Atesos els informes emesos pels Serveis Jurídics i d’Intervenció Municipals. 
 
Atesos els articles 234, 235, 273, 274, 275 i concordants del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel que es va aprovar el Text Refós de la Llei Municipal i 
de Règim Local de Catalunya, i els articles 150 i 157 a 161, 109, 110 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 regira el contracte. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 



1.- Aprovar l’expedient de contractació, per procediment obert, de tramitació 
ordinària, aplicant un únic criteri d’adjudicació, el preu més baix, per executar 
les obres ordinàries de reparació del col·lector en el parc dels Torrents 
d’Esplugues de Llobregat, d’aquesta població, amb un pressupost net de 
98.183,17 €, més un 21% de l’IVA, per import de 20.618,46 €, en total 
118.801,63 €, IVA inclòs, així com el plec de clàusules administratives 
particulars que regirà el contracte. 

2.- Aprovar la despesa necessària per a l’execució de les obres per un import 
de 118.801,63 €, IVA inclòs, amb càrrec a la partida 12 16000 63300 de 
l’exercici econòmic de 2016. 

3.- Aprovar la convocatòria del procediment obert, mitjançant la publicació del 
corresponent anunci.”  

ACORD NÚMERO TRETZE.- Proposta d’aprovació inicial de la modificació 
puntual del Pla Especial d’equipaments  i ordenació volumètrica per a 
l’ampliació d’un centre hospitalari per a la construcció d'un centre mèdic 
per a consultes externes al carrer Sant Mateu, 24-26. (Exp. T010-2016-003). 

Es retira de l’Ordre del dia. 

ACORD NÚMERO CATORZE.- Proposta per declarar com a suficient la 
documentació presentada per ANNA BUSTOS PUIG, en la qual efectua el 
tràmit de comunicació de l’activitat de perruqueria, estètica, moda i 
complements a l’avinguda Isidre Martí, núm. 6, d’aquesta població. (Exp. 
T120-2015-72). 
 
“La senyora ANNA BUSTOS PUIG, va aportar la documentació tècnica 
oportuna per desenvolupar l’activitat de perruqueria, estètica, moda i 
complements al local ubicat a l’avinguda Isidre Martí, núm. 6, d’aquesta 
població. (Exp. T120-2015-00072) 

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 ANNA BUSTOS PUIG, en la qual efectua el tràmit de 
comunicació de l’activitat de perruqueria, estètica, moda i complements al 
local ubicat a l’avinguda Isidre Martí, núm. 6, d’aquesta població. (Exp. T120-
2015-00072). 



2n.- Comunicar a ANNA BUSTOS PUIG, que pot iniciar l’exercici de l’activitat 
de perruqueria, estètica, moda i complements al local ubicat a l’avinguda 
Isidre Martí, núm. 6, 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 953699-242663). Ja abonada en data 29/02/2016.”  
 
ACORD NÚMERO QUINZE.- Proposta per declarar com a suficient la 
documentació presentada per HF BAFER GROUP, S.L., en la qual efectua 
el tràmit de comunicació de l’activitat de compra i venda de vehicles 
(oficina telemàtica) al carrer Sant Francesc Xavier, núm. 41, d’aquesta 
població. (Exp. T120-2016-53). 

“El senyor Carles Bach Fernández, en representació d’HF BAFER GROUP, 
S.L., va aportar la documentació tècnica oportuna per desenvolupar l’activitat 
de compra i venda de vehicles (oficina de comerç telemàtic) al local ubicat 
al carrer Sant Francesc Xavier, núm. 41, d’aquesta població. (Exp. T120-2016-
00053). 
 
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 HF BAFER GROUP, S.L., en la qual efectua el tràmit de 
comunicació de compra i venda de vehicles (oficina de comerç telemàtic) al 
local ubicat al carrer Sant Francesc Xavier, núm. 41, d’aquesta població. (Exp. 
T120-2016-00053). 



 
2n.-Comunicar a HF BAFER GROUP, S.L., que pot iniciar l’exercici de l’activitat 
de compra i venda de vehicles (oficina de comerç telemàtic) al local ubicat 
al carrer Sant Francesc Xavier, núm. 41, 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.- Advertir a HF BAFER GROUP, S.L., que la present conformitat s’atorga 
sense perjudici d’allò que puguin exigir altres serveis municipals amb relació al 
tema d’obres, llicències de guals o similars. 

5è.-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 688,44 euros, 
(càrrec-valor 1155611-197332). Ja abonada en data 19/05/2016.”  
 
ACORD NÚMERO SETZE.- Proposta per declarar com a suficient la 
documentació presentada per EVELIO MARTÍNEZ JUSTICIA, en la qual 
efectua el tràmit de comunicació de l’activitat d’instal•lació, manteniment i 
reparació d’equips electrònics i de telecomunicacions, al local ubicat al 
carrer Mestre Joan Corrales, núm. 40, bxs 1a, d’aquesta població. (Exp. 
T120-2016-20) 
 
“El senyor EVELIO MARTÍNEZ JUSTICIA, va aportar la documentació tècnica 
oportuna per desenvolupar l’activitat d’instal·lació, manteniment i reparació 
d’equips electrònics i de telecomunicacions al local ubicat al carrer Mestre 
Joan Corrales, núm. 40, baixos 1a, d’aquesta població. (Exp. T120-2016-
00020). 
 
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 EVELIO MARTÍNEZ JUSTICIA, en la qual efectua el tràmit de 
comunicació de l’activitat d’instal·lació, manteniment i reparació d’equips 
electrònics i de telecomunicacions al local ubicat al carrer Mestre Joan 
Corrales, núm. 40, baixos 1a, d’aquesta població. (Exp. T120-2016-00020). 
 
2n.- Comunicar a EVELIO MARTÍNEZ JUSTICIA, que pot iniciar l’exercici de 
l’activitat d’instal·lació, manteniment i reparació d’equips electrònics i de 
telecomunicacions al local ubicat al carrer Mestre Joan Corrales, núm. 40, 
baixos 1a, 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 1205653-283302) que serà notificada per l’Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona.” 

ACORD NÚMERO DISSET.- Proposta per declarar com a suficient la 
documentació presentada per VETURILO, S.A., en la qual efectua el tràmit 
de comunicació de l’activitat d’oficines privades de gestió administrativa 
d’empresa de recanvis d’automoció (sense accés de públic) al local ubicat 
al carrer Mestre Joan Corrales, núm. 59-61, d’aquesta població. (Exp. 
T120-2016-34). 
 
“El senyor Agustín García Torres, en representació de VETURILO, S.A., va 
aportar la documentació tècnica oportuna per desenvolupar l’activitat 
d’oficines privades de gestió administrativa d’empresa de recanvis 
d’automoció (sense accés de públic) al local ubicat al carrer Mestre Joan 
Corrales, núm. 59-61, d’aquesta població. (Exp. T120-2016-00034). 

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 VETURILO, S.A., en la qual efectua el tràmit de comunicació de 
l’activitat d’oficines privades de gestió administrativa d’empresa de 
recanvis d’automoció (sense accés de públic) al local ubicat al carrer Mestre 
Joan Corrales, núm. 59-61, d’aquesta població. (Exp. T120-2016-00034). 

2n.-Comunicar a VETURILO, S.A., que pot iniciar l’exercici de l’activitat 
d’oficines privades de gestió administrativa d’empresa de recanvis 
d’automoció (sense accés de públic) al local ubicat al carrer Mestre Joan 
Corrales, núm. 59-61, 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 657,84 euros, 
(càrrec-valor 1205653-283378) que serà notificada per l’ Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona.” 

ACORD NÚMERO DIVUIT.- Proposta per declarar com a suficient la 
documentació presentada per MANIPULADOS Y MONTAJES JRO, S.L., en 
la qual efectua el tràmit de comunicació de l’activitat de muntatge de 
productes relacionats amb la il·luminació al local ubicat al carrer 
Esmaragda, núm. 19-21, 1r 1a, d’aquesta població. (Exp. T120-2016-9). 

“El senyor Francisco Javier Rodríguez Ortega, en representació de 
MANIPULADOS Y MONTAJE JRO, S.L., va aportar la documentació tècnica 
oportuna per desenvolupar l’activitat de muntatge de productes relacionats 
amb la il·luminació al local ubicat al carrer Esmaragda, núm. 19-21, 1r 1a, 
d’aquesta població. (Exp. T120-2016-00009). 

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 MANIPULADOS Y MONTAJE JRO, S.L., en la qual efectua el 
tràmit de comunicació de muntatge de productes relacionats amb la 
il·luminació al local ubicat al carrer Esmaragda, núm. 19-21, 1r 1a, d’aquesta 
població. (Exp. T120-2016-00009). 

2n.-Comunicar a MANIPULADOS Y MONTAJE JRO, S.L., que pot iniciar 
l’exercici de l’activitat de muntatge de productes relacionats amb la 
il·luminació al local ubicat al carrer Esmaragda, núm. 19-21, 1r 1a, 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.- Advertir a MANIPULADOS Y MONTAJE JRO, S.L., que la present 
conformitat s’atorga sense perjudici d’allò que puguin exigir altres serveis 
municipals amb relació al tema d’obres, llicències de guals o similars.  
 
5è.- 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 679,00 euros, 
(càrrec-valor 1205653-283613) que serà notificada per l’ Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona.” 

ACORD NÚMERO DINOU.- Proposta per acordar la incoació d'expedient 
sancionador i l'adopció de mesures cautelars contra E-89M ZEREP, S.L., 
amb relació a l'activitat de bar musical del carrer Antoni Gaudí, núm. 6, 
d'aquest municipi. (Exp. T084-2016-1). 
 
Es retira de l’Ordre del dia. 

ACORD NÚMERO VINT.- Proposta aprovació d’informe previ sobre 
l’autorització amb caràcter provisional i a precari d’obres i usos, per la 
instal·lació d’un centre docent de benestar animal i naturalesa a la finca 
situada al carrer Jacint Esteva Fontanet núm. 106 cantonada August Font 



Carreras, d’aquesta població, sol·licitat per SOS GALGOS. (Exp. T032-
2016-26). 
 
“La senyora Anna Clements, en representació de SOS GALGOS, sol·licita 
informe previ sobre l’autorització amb caràcter provisional i a precari d’obres i 
usos, per la instal·lació d’un centre docent de benestar animal i naturalesa a la 
finca situada al carrer Jacint Esteva Fontanet núm. 106 cantonada August Font 
Carreras, d'aquesta població, (referència cadastral 3819804DF2831H0001OO) 
segons projecte tècnic aportat a tal efecte. (Expedient T032-2016-26). 

Atès l’informe dels Serveis Tècnics Municipals, emès el 20 de juny de 2016, 
que literalment transcrit assenyala el següent: 

“1.- Sol·licitud 
 
Per registre d’entrada de data 31/05/2016 i amb número 2016 00010189, 
Anna Clements en nom de SOS GALGOS, presenta a aquest 
Ajuntament el denominat “ Anteproyecto de obras y usos provisionales 
para la instalación de un Centro de Bienestar Animal y Naturaleza” al 
carrer Jacint Esteva i Fontanet ,106, subscrita per la Propietat i per 
l’Arquitecte Umberto Giacomelli, sol·licitant informe previ sobre 
l’autorització amb caràcter provisional i a precari, d’obres i usos per la 
instal·lació d’un centre docent de benestar animal i naturalesa. 
 
2.- Proposta 
 
Es proposen a la finca obres i usos provisionals i a precari amb els 
següents objectius: 
 
Promoure l’educació cívica i la sensibilització entre infants i joves en 
edat escolar sobre els valors de respecte a la naturalesa en general i als 
animals, espacialment als llebrers, per evitar el maltractament i 
l’abandonament per part dels seus propietaris. 
 
Millorar les condicions de vida de persones grans i altres col·lectius amb 
necessitats especials mitjançant teràpies assistides amb ajuda amb 
animals. 
 
Promocionar a l’Ajuntament d’Esplugues i posicionar-lo a nivell europeu 
en el tema de la defensa dels animals 
 
Amb el compromís de SOS GALGOS d’assumir tots els costos derivats 
de: 
 
La instal·lació dels elements e infraestructures corresponents. 
 
El desmuntatge dels mateixos, un cop conclòs el temps de vigència de 
l’autorització. 
 
Les despeses de restitució del bé municipal 



 
El derivats del preu públic que , si s'escau estableixi l’Ajuntament,  
 
Les obres i usos provisionals corresponents a la instal·lació d’un centre 
docent de benestar animal i naturalesa, es recullen a la documentació 
presentada i que conté: 
 
a) Memòria descriptiva i justificativa del caràcter provisional dels usos i 
les obres així com de les obres necessàries per reposar la situació que 
s’alteri al seu estat original, amb indicació dels seu pressupostos 
d’execució de les obres provisionals i de reposició. 
 
b) Identificació precisa de la finca afectada pels usos i les obres, amb 
indicació de la seva referència registral i cadastral. 
 
c) Descripció i representació gràfica de les obres provisionals. 
 
La proposta planteja dos tipus de construccions: una de tipus lineal 
(tanques) i una altra de tipus volumètric. 
 
• Tanques 
 
La tanca de la finca es preveu del tipus metàl·lic anomenat REIXA FAX 
de la marca RIVISA que consta de pals tipus LUX 80 d'acer baix en 
carboni, segons norma EN-10142, amb resistència a la tracció de 300 a 
500N / mm2, proveïts de tap de polipropilè indegradable i cremallera 
longitudinal per a la fixació dels accessoris que suporten el bastidor de 
malla electrosoldada de dimensions 200/50 i diàmetre del filferro 5 mm. 
La distància entre eixos dels pals serà de 253cm i la fonamentació serà 
directa sobre el terreny mitjançant bases de formigó. L’alçada total 
mitjana serà de 200cm. 
 
• Construcció prefabricada per ús docent. 
 
Es tracta d’una construcció prefabricada modular i fàcilment 
desmuntable ,de planta baixa de 52,92 m2 de superfície construïda ( 
9,40 x 5,63m) distribuïda en un aula polivalent de 33,12m2, un nucli de 
serveis, amb lavabo adaptat, de 9,67m2, un local magatzem / despatx 
de 6,70m2 i amb un sostre inclinat amb una alçada lliure interior de 3,00 
m. i 2,40 m. en els seus punts més alts i mes baixos respectivament, que 
es remata amb coberta inclinada a una vessant, amb una alçada en el 
punt més alt de 3,70 m. i 2,70 m. en el punt més baix. 
 
Els murs exteriors són de 153mm de gruix, compostos per una paret 
interior de 44mm, més càmera d'aïllament amb llana de roca, més taula 
de revestiment exterior de 19mm de fusta de pi. 
 
Les parets principals interiors són de 44mm. 



 
El sòl es compon de llistons tractats amb autoclau de 90x45mm, més 
solera de taula de pi encadellat de 19mm envernissada. 
 
La coberta es compon de taula encadellada de 19 mm cargolada sobre 
les bigues de la teulada i vista des de l'interior. Els llistons per a 
l'aïllament són de 90x45mm. L'aïllant és a força de llana de roca de 
80mm d'espessor. Les taules encadellades són de 19 mm i sobre això 
tela transpirable antigoteres i TEGOLA americana. 
 
L'acabat exterior amb taula encadellada de 19 mm porta una mà de 
"laxur" en color, amb les propietats: ignífug, hidròfug, anticorc, a porus 
obert. 
 
El sòl interior de taula encadellada de 19 mm porta una mà de vernís de 
parquet a l'aigua. 
 
Les parets interiors van pintades. 
 
Les finestres amb obertura batent porten vidre 4-16-4 i són de fusta 
laminada. 
 
Les portes interiors són massisses de fusta laminada. 
 
Els lavabos van complets de sanitaris, lavabo amb peu, vàters i termo 
elèctric de 80 litres. 
 
La instal·lació elèctrica inclou tot el cablejat, mecanismes (claus i 
endolls), quadre de automàtics i punts de llum. 
 
• Accessos 
 
Tots els accessos es realitzaran mitjançant camins i rampes de formigó 
des de la vorera, complint les disposicions normatives per l’accessibilitat. 
 
3.- Valoració de la Proposta 
 
3.1. Finca 
 
La finca on es proposen les obres provisionals i a precari per la 
instal·lació d’un centre docent de benestar animal i naturalesa , es situa 
al carrer Jacint Esteva i Fontanet, 106 de Esplugues de Llobregat, 
cantonada al carrer August Font Carreres , i te una superfície de 3.500 
m2. 
 
Referència cadastral: 3819804DF2831H0001OO 
 
Referència registral: Volum 700, Llibre 50 d’Esplugues de Llobregat,  
Foli 233, Finca 2.887 inscripció 2º) 



 
3.2. Propietat 
 
La finca es propietat de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. 
 
3.3. Planejament vigent. 
 
Pla General Metropolità d'Ordenació Urbana de l'Entitat Metropolitana de 
Barcelona (PGM)de data 14/7/76, concretada per la seva transcripció 
refosa a escala 1/2000 definitivament aprovada el 11/3/83. 
 
3.4. Qualificació urbanística 
 
La finca es troba en sòl qualificat com Equipaments comunitaris y 
dotacions de nova creació de caràcter local-clau 7b. 
 
3.5. Obres i usos provisionals 
 
1. Provisionalitat d’obres i usos. 
 
Les obres i usos que es proposen si be tenen una finalitat que es pot 
entendre equipamental amb ús cultural definit a l’article 282 de les 
NNUU del PGM que compren ,entre altres, l’ús educatiu i i el d’activitats 
de tipus social d’interès públic, social o comunitari , admissible a clau 7b 
d’acord amb l’article 212.1.a) i b) de dites Normes, no poden ser 
autoritzats amb caràcter permanent per quant manca del corresponent 
Pla Especial que concreti l’ús y les condiciones d’edificació ,d’acord amb 
l’article 217 de les NNUU. 
 
2. Autorització d’obres i usos provisionals. 
 
D’acord amb l’article 53.1 del Text refós de la Llei d’Urbanisme de 
Catalunya modificat per la Llei 3/20012, en els terrenys destinats a 
sistemes urbanístics es poden autoritzar , usos i obres de caràcter 
provisional que no siguin prohibits pel planejament urbanístic, mentre no 
s’hi hagi iniciat el procediment de reparcel·lació, d’ocupació directa ni 
d’expropiació corresponent per l’execució de l’actuació urbanística que 
els afecta .En el present cas la finca es de titularitat municipal i no es 
troba inclosa en cap dels casos anteriors. Aquests usos provisionals 
autoritzats, d’acord amb els articles 53.2 del citat Text refós i 62.1del seu 
Reglament, han de cessar i les obres provisionals autoritzades s’han de 
desmuntar o enderrocar quan ho acordi l’Ajuntament, sense que, en cap 
cas, els afectats tinguin dret a percebre indemnització. 
 
En aplicació de l’article 53.3 del citat Text refós i 61.1 del seu Reglament 
, només es poden admetre com a usos provisionals l’emmagatzematge o 
el dipòsit simple i pur de mercaderies o de bens immoble, la prestació de 
serveis particulars al ciutadans, las activitats del sector primari i les 
activitats comercial que hi estiguin relacionades i les activitats de 
lleure,esportives, recreatives i culturals, ús entre els quals es admissible 



el que desenvolupa el centre de benestar animal i naturalesa que es 
proposa 
 
En quant a les obres admissibles per obres i usos provisionals , els 
articles 53.5 del citat Text refós i 61.2 del seu reglament, estableixen que 
han de ser les mínimes que siguin imprescindibles per a permetre unes 
instal·lacions fàcilment desmuntables, però no han d’ometre cap de les 
garanties de seguretat establertes per la legislació sectorial, que s’han 
d’acreditar en la memòria justificativa que cal presentar a aquests 
efectes. 
 
En el present cas, les obres proposades son les mínimes imprescindible 
per a permetre unes instal·lacions fàcilment desmuntables. Respecte a 
quant a garantir la seguretat sectorial i compliment de normativa es un 
aspecte que es valorarà quant es presenti el corresponent projecte 
d’obres. 
 
3. Informació pública i Informe de la Comissió d’Urbanisme de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona. 
 
En aplicació de l’article 54.2 del citat Text refós i 62.5 del seu 
Reglament, l’autorització municipal per donar al sòl un us provisional o 
de fer-hi obres de caràcter provisional requereix prèviament l’ informació 
pública per l’Ajuntament, per un termini de vint dies, i requereix d’informe 
favorable previ de la Comissió d’Urbanisme de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 
 
4. Condicions de l’autorització i eficàcia de la mateixa 
 
L’autorització requereix també l’acceptació pels propietaris de fer cessar 
els usos i desmuntar o enderrocar les instal·lacions i les obres quan ho 
acordi l’Ajuntament, sense dret a percebre cap mena d’indemnització, i, 
pot imposar la constitució de les garanties necessàries per assegurar la 
reposició del sòl i de l’espai a l’estat anterior a l’execució dels usos i les 
obres esmentats. La citada autorització adquireix eficàcia complint les 
condicions establertes a l’article 62.3 del Reglament del citat Text refós. 
 
5. Conclusió 
 
Es considera que es poden informar favorablement les obres i usos 
provisionals proposats pel centre de benestar animal i naturalesa 
proposat amb les següents condicions: 
 
5.1. Formalitzar la corresponent cessió d’ús de la finca a SOS GALGOS 
pel termini que estableixi L’Ajuntament. 
 
5.2. Les obres i usos han de tenir caràcter provisional i no naturalesa o 
finalitat permanent. 
 
5.3. Han de ser les mínimes que siguin imprescindibles per a permetre 



unes instal·lacions fàcilment desmuntables, però no han d’ometre cap de 
les garanties de seguretat establertes per la legislació sectorial, que 
s’han d’acreditar en la memòria justificativa que cal presentar a aquests 
efectes. 
 
5.4. Els propietaris han de cessar els usos i desmuntar o enderrocar les 
instal·lacions i les obres que s’autoritzin, així com reposar la situació que 
s’alteri al seu estat original, quan ho acordi l’Ajuntament, sense dret a 
percebre d’indemnització per aquest conceptes. 
 
5.5. L’autorització, la seva naturalesa i el caràcter no indemnitzable de la 
revocació de la llicència i del cessament i demolició dels usos i obres, 
s’han de fer constar al Registre de la Propietat. Les despeses de 
formalització del document públic i del seu accés registral aniran a 
compte de l’autoritzat. 
. 
5.6. Constitució prèvia de garantia per la quantia que fixi l’autorització, la 
qual no pot excedir del pressupost de les obres i actuacions necessàries 
per al desmuntatge o enderrocament de les obres i instal·lacions 
autoritzades i per la correcta reposició del sòl i de l’espai a la situació 
anterior a l’atorgament de l’autorització. Aquesta quantia pot ser 
autoritzada, amb audiència de la persona autoritzada. 
 
5.7. Obtenir informe previ favorable de la Comissió d’Urbanisme de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 
 
5.8. Sotmetre a exposició pública, per un termini de vint dies, 
l’autorització municipal de donar al sòl un ús provisional o de fer-hi obres 
de caràcter provisional. 
 
5.9. Presentar par a la seva valoració i obtenció de la llicència d’obres el 
corresponent projecte per materialitzar les obres i usos que en el seu 
cas s’autoritzin. 
 
4.- Proposta 
 
Atenent l’exposat el tècnic que subscriu considera que es poden 
informar favorablement les obres i usos provisionals proposats per a la 
instal·lació d’un centre de benestar animal i naturalesa proposat amb les 
condicions citades al punt 5 del present informe , i que procedeix: 
 
Obtenir informe previ favorable de la Comissió d’Urbanisme de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, per poder establir la cessió d’ús de la finca 
a SOS GALGOS pel termini que estableixi L’Ajuntament, i realitzar les 
obres i usos que es proposen mitjançant la tramitació que correspongui.” 
 

Atès l’informe jurídic favorable, emès el 21 de juny de 2016, que assenyala el 
següent: 
 

“Antecedents de fet 



 
El 31 de maig de 2016, (Registre d’entrada núm. 10189), la senyora 
Anna Clements, en representació de l’Associació SOS Galgos, presenta 
una instància mitjançant la qual sol·licita autorització administrativa, a 
precari, per a instal·lar un local prefabricat on impartir tallers d’educació 
sobre el benestar animal, en uns terrenys propietat de l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat, ubicats al carrer Jacint Esteva i Fontanet, 
núm. 106, cantonada August Font Carreres, d’aquest municipi. 
 
Juntament amb aquesta petició, presenta un avantprojecte d’obres i 
usos provisionals, i una memòria relativa a les activitats a realitzar 
associades a l’ús demanat. 
 
El 20 de juny de 2016, l’arquitecte municipal i Director d’Urbanisme, 
emet un informe favorable sobre la petició presentada, amb un seguit de 
condicions que caldrà complir. 
 
D’aquesta manera, en aquest informe es determina que la finca objecte 
de la petició està qualificada pel planejament vigent com a equipament 
comunitari i dotació de nova creació de caràcter local, clau 7b, i que en 
aquests moments la finca ja és de titularitat pública, però que resta 
subjecta a la redacció i aprovació d’un pla especial que concreti l’ús i les 
condicions d’edificació, d’acord amb l’article 217 de les Normes 
urbanístiques del PGM. Aquest pla especial no ha estat redactat ni 
aprovat a hores d’ara. 
 
L’11 de juliol de 2016, (Registre general d'entrada núm. 2016 
00013181), la senyora Anna Clements, en representació de l’associació 
SOS Galgos, presenta un escrit mitjançant el qual manifesta expressa 
acceptació de cessar els usos, i desmuntar o enderrocar les obres quan 
ho acordi l’administració actuant, sense dret a percebre indemnització, 
en els termes de l’article 54.1.b) del Decret legislatiu 1/2010, de 3 
d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'urbanisme, en la 
redacció donada per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del 
text refós de la Llei d'urbanisme. 
 
Fonaments de dret 
 
L’article 53 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat mitjançant el 
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, en la redacció donada per la Llei 
3/2012, de 22 de febrer, de modificació de la llei d’urbanisme, fa 
referència als usos i les obres de caràcter provisional. Aquest precepte 
indica que es poden autoritzar usos i obres de caràcter provisional que 
no siguin prohibits per la legislació i el planejament sectorial, territorial o 
urbanístic, sobre terrenys compresos en sectors de planejament 
urbanístic derivat o en polígons d’actuació urbanística i, fora d’aquests 
àmbits, en terrenys destinats a sistemes urbanístics, mentre no hi hagi 
iniciat el procediment de reparcel·lació, ocupació directa o d’expropiació 
corresponent per a l’execució de l’actuació urbanística. 



 
D’acord amb l’article 53.6 del Text refós de la Llei d’urbanisme, en la 
redacció donada per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació de la 
llei d’urbanisme, els terrenys destinats a sistemes urbanístics ja adquirits 
per l’Administració pública poden ésser ocupats temporalment per a 
desenvolupar-hi activitats de lleure, esportives, recreatives, culturals, 
entre d’altres. L’autorització d’aquests usos per l’administració titular del 
domini públic no comporta l’incompliment de l’obligació de destinar els 
terrenys a les finalitats determinades pel planejament urbanístic.  
 
Les obres han de ser les mínimes indispensables per a desenvolupar 
l’ús sol·licitat, sense ometre cap de les normes de seguretat i higiene 
establertes per la legislació sectorial, i han de ser fàcilment 
desmuntables i traslladables. 
 
L’article 54 del mateix text legal estableix el procediment a seguir per a 
l’autorització dels usos i obres provisionals, i estableix la documentació 
que cal aportar pel peticionari per a la seva tramitació. 
 
D’aquesta manera, cal aportar una memòria justificativa del caràcter 
provisional dels usos i les obres; l’acceptació pel propietaris de cessar 
els usos i desmuntar o enderrocar les obres quan ho acordi 
l’administració actuant, sense dret a percebre indemnització per aquest 
concepte, més el compromís de reposar la situació alterada pels usos i 
obres sol·licitats al seu estat originari. 
 
En cas que la petició compleixi amb aquests requisits, l’Ajuntament l’ha 
de sotmetre al tràmit d’informació pública pel termini de vint dies i, 
simultàniament, cal sol·licitar informe preceptiu a l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, en compliment de l’article 54.2 mencionat, i l’article 36.a) de 
la Llei 31/2010, de 3 d’agost. 
 
Els apartats 3 i 4 de l’article 54 estableixen les condicions a les quals en 
tot cas s’hauran de supeditar les autoritzacions a precari, i que aquestes 
hauran d’estar inscrites al Registre de la propietat. L’eficàcia de 
l’autorització resta supeditada a aquesta constància registral. 
 
També són d’aplicació l’article 65 i següents del Reglament de Protecció 
de la legalitat urbanística, aprovat mitjançant Decret 64/2014, de 13 de 
maig, relatius a la sol·licitud i el procediment aplicables. 
 
Per altra banda, també cal tenir en compte que, d’acord amb l’article 55 
del Reglament de patrimoni dels ens locals, aprovat mitjançant Decret 
336/1988, de 17 d’octubre, la utilització dels béns de domini públic pot 
adoptar la modalitat d’ús privatiu. Aquest ús privatiu, segon l’article 57 
del mateix text reglamentari, si no comporta la seva transformació, es 
pot autoritzar prèvia llicència d’ocupació temporal, que origina una 
situació de possessió precària essencialment revocable per raons 
d’interès públic, i amb dret a indemnització, si s’escau. 
L’article 58 estableix que l’autorització de l’ús privatiu pot donar lloc a la 



percepció de preus públics, a fixar per la corporació que l’autoritza. 
 
En virtut del Decret d’alcaldia núm. 1466, de 18 de juny de 2015, de 
delegació expressa, l’òrgan competent per a resoldre sobre aquesta 
petició és la Junta de Govern Local. 
 
Conclusions 
 
En aquest cas, cal assenyalar que concorren les circumstàncies exigides 
per l’article 53 del Text refós de la Llei d’urbanisme, en tant en quant els 
sòls objecte de la petició són terrenys qualificats de sistema 
d’equipaments, clau 7b, en relació amb els quals resta pendent la 
redacció d’un pla especial per a la concreció de l’ús i la determinació 
dels paràmetres edificatoris. Per altra banda, afegir que es tracta de sòls 
que ja són de titularitat pública, i els usos sol·licitats són admesos pel 
planejament urbanístic aplicable, i les obres sol·licitades compleixen amb 
el requisits de ser provisionals i desmuntables. 
 
Aquesta autorització per al desenvolupament a precari d’usos i obres, és 
compatible amb una autorització per a l’ús privatiu del domini públic, en 
els termes dels article 55 i següents del Reglament del patrimoni dels 
ens locals. 
 
Finalment, afegir que ha estat aportat document de compromís i 
acceptació de les condicions imposades per la Llei en relació amb els 
precaris, previst a l’article 54.1.b) del text refós de la Llei d'urbanisme. 
 
Per tot l’exposat, només resta concloure que s’informa favorablement la 
petició formulada el 31 de maig de 2016, (Registre d’entrada núm. 
10189), per la senyora Anna Clements, en representació de l’associació 
SOS Galgos, per als usos i obres provisionals a precari, consistents en 
instal·lar un local prefabricat on impartir tallers d’educació sobre el 
benestar animal, en uns terrenys propietat de l’Ajuntament d’Esplugues 
de Llobregat, ubicats al carrer Jacint Esteva i Fontanet, núm. 106, 
cantonada August Font Carreres, d’aquest municipi.” 
 

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.- Incoar expedient d’autorització d’usos i obres provisionals, per a 
l’autorització a precari d’obres i usos per a la instal·lació un local prefabricat on 
impartir tallers d’educació sobre el benestar animal, a la finca situada al carrer 
Jacint Esteva Fontanet, núm. 106, cantonada August Font Carreras, 
d’Esplugues de Llobregat, sol·licitat per SOS GALGOS el 31 de maig de 2016, 
(Registre d’entrada núm. 10189), amb les condicions establertes en l’informe 
indicat a la part expositiva d’aquest acord. 



2.- Sotmetre aquest expedient al tràmit d’informació pública pel termini de vint 
dies, en els termes de l’article 54 del text refós de la Llei d’urbanisme i l’article 
67 del Reglament de Protecció de la legalitat urbanística. 

3.- Sol·licitar l’informe preceptiu a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, d’acord 
amb l’article 54.2 del Text refós de la Llei d’urbanisme i l’article 68 del 
Reglament de protecció de la legalitat urbanística. 

4.- Comunicar aquest acord a les persones interessades.”  

RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS 

 
ACORD NÚMERO VINT-I-UN.- 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. 187 de documents ADO en fase prèvia per un import total 
22.827,07 € 
 
Relació núm. 188 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
9.897,00 € 
 
Relació núm. 194 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
4.407,72 € 
 
Relació núm. 197 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
12.800,00 € 
 
Relació núm. 198 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
12.800,00 € 
 
Relació núm. 199 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
1.521,23 € 
 
Relació núm. 201 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
51.979,06 € 
 
Relació núm. 202 de documents ADOJ en fase prèvia per un import total de 
12.000,00 € 
Relació núm. 203 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
47.037,88 € 
 
Relació núm. 205 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
125.000,00 € 
 
Relació núm. 206 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
6.612,44 € 



 
Relació núm. 207 de documents O en fase prèvia per un import total de 
105.152,26 € 
 
Relació núm. 208 de documents O en fase prèvia per un import total de 
260.594,52 € 
 
Liquidació i ingres a compte sobre rendiments del treball i activitats 
econòmiques del mes de juny. 
 
Liquidació del segon trimestre de 2016 de les retencions i ingressos a comptes 
procedents d’arrendaments d’immobles i urbans i liquidació corresponent al 
segon trimestre de l’Impost sobre el Valor Afegit del 2016. 
 
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. 187 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total 22.827,07 € 
 
2. Aprovar la relació núm. 188 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 9.897,00 € 
 
3. Aprovar la relació núm. 194 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 4.407,72 € 
 
4. Aprovar la relació núm. 197 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 12.800,00 € 
 
5. Aprovar la relació núm. 198 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 12.800,00 € 
 
6. Aprovar la relació núm. 199 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 1.521,23 € 
 
7. Aprovar la relació núm. 201 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 51.979,06 € 
 
8. Aprovar la relació núm. 202 de documents ADOJ en fase prèvia per un 
import total de 12.000,00 € 
 
9. Aprovar la relació núm. 203 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 47.037,88 € 
 
10. Aprovar la relació núm. 205 de documents ADO en fase prèvia per un 
import total de 125.000,00 € 



 
11. Aprovar la relació núm. 206 de documents ADO en fase prèvia per un 
import total de 6.612,44 € 
 
12. Aprovar la relació núm. 207 de documents O en fase prèvia per un import 
total de 105.152,26 € 
 
13. Aprovar la relació núm. 208 de documents O en fase prèvia per un import 
total de 260.594,52 € 
 
14. Aprovar la liquidació i ingrés a compte sobre rendiments del treball, 
activitats econòmiques del mes de juny (mod. 111) per un import total de 
259.717,97€. 
 
15. Aprovar la liquidació de les retencions i ingressos a compte procedents del 
segon trimestre d’arrendaments d’immobles urbans (mod. 115) per un import 
de 1.666,10 € 
 
16. Aprovar la liquidació corresponent al segon trimestre de l’Impost sobre el 
Valor Afegit (mod. 303) de l’any 2016 per un import total de -92.378,60 €” 
 
ACORD NÚMERO VINT-I-DOS.- Proposta d'aprovació del Padró de la Taxa 
per parades de mercats ambulants corresponents al segon semestre de 
2016. 
 
“Vist el padró de la Taxa de Mercats Ambulants del 2n semestre 2016, 
confeccionat d'acord amb el que disposa l'Ordenança Fiscal núm. 19. 
 
Atès el que disposa l’article 102.3 de la Llei General Tributària. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
1.- Aprovar el Padró de la Taxa de Mercats Ambulants del segon semestre de 
2016, confeccionat d’acord el que disposa l'Ordenança fiscal núm. 19, que 
ascendeix a un total de 101.137,88 €. 
 
2.- Exposar al públic l'esmentat padró en el Tauler virtual d’anuncis de la 
Corporació, durant un termini de vint dies naturals a comptar des del 2 de 
setembre, primer dia del període de cobrament, tal com ja es va anunciar a 
l’anunci publicat, per l’Organisme de Gestió Tributària, al Butlletí Oficial de la 
Província de 10 de desembre de 2015. 
3.- Contra l’exposició pública del padró i de les liquidacions que porta 
incorporades, es podrà interposar recurs de reposició, previ al contenciós 
administratiu, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent al de la 
finalització del període d’exposició pública. 
 
4.- El període de cobrament en voluntària dels rebuts es va fixar entre els dies 
2 de setembre i el 3 de novembre de 2016.” 
 
 



ACORD NÚMERO VINT-I-TRES.- Proposta de personació en el recurs 
contenciós administratiu procediment abreujat núm. 430/2015-V del Jutjat 
contenciós administratiu núm. 5 de Barcelona, relatiu a infracció de 
circulació. 
 
“Havent-se interposat per ENRIQUE PLAZA MARTINEZ recurs contenciós-
administratiu contra la resolució d'aquest Ajuntament què va recaure en 
l'expedient núm. 1500000660, sobre infracció de l’art. 154.4 del Reglamento 
General de Circulació i que amb el núm. 430/2015, procediment abreujat V, se 
substància en el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 de Barcelona.  
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
1r.- Personar-se en l'esmentat recurs contenciós-administratiu núm. 430/2015 
Procediment abreujat V, que penja en el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 
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-QUATRE.- Proposta d’aprovació del PAU per a la 
celebració del correfoc de les Festes de Santa Magdalena 2016. 

“Atès l'informe emès per l’Enginyer Tècnic Municipal d’Activitats en data 7 de 
juliol de 2016 en relació a la celebració del correfoc de les Festes de Santa 
Magdalena 2016, els dies 22, 23 i 24 de juliol de 2016, que es transcriu 
parcialment a continuació: 

“REFERÈNCIES ANTERIORS – ANTECEDENTS (a destacar) 

Documentació vària obrant a l’expedient (antecedents). 

En base a l’aplicació del Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s’aprova el 
catàleg d’activitats centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa 
el contingut d’aquestes mesures, els espectacles públics a l’aire lliure en espais 
no tancats, com és el cas dels correfocs (entre d’altres celebracions de la 
cultura popular Catalana), amb menys de 100 kg de matèria reglamentada dels 
artificis de pirotècnia, d’acord amb el Reial decret 563/2010, de 7 de maig, pel 
qual s’aprova el Reglament d’articles pirotècnics i de cartutxeria, NO són 
activitats de referència per a la protecció civil local per la seva baixa perillositat. 
 
El que subscriu, Enginyer Tècnic Municipal d'activitats d'aquest Servei, en 
relació a l'assumpte referenciat, 

INFORMA: 
 
a) Segons allò establert al Decret 30/2015 anteriorment citat, per a la 
realització de la present activitat no és necessari realitzar un pla 
d’autoprotecció que segueixi els criteris del citat Decret, atès que la 
matèria pirotècnica a cremar és molt inferior a 100 kg. 



 
b) Tot i això, per a la realització d’aquesta mateixa celebració de l’any 2015 es 
va redactar un pla d’autoprotecció per part del Sr. Daniel Ordóñez López, com 
a tècnic acreditat per la Generalitat de Catalunya per a desenvolupar aquest 
tipus de Pla, en base al Decret 30/2015, i considerant que aquest pla 
d’autoprotecció té una vigència de 4 anys i que enguany, no s’han produït 
canvis substancials que requereixin noves mesures correctores, es podria 
considerar com a vàlid el PAU aprovat en l’edició anterior. 
 
Davant d’aquesta situació, el tècnic que sotasigna considera que cal realitzar 
les següents actuacions: 

1.- Tornar a aprovar el Pla d’Autoprotecció del Correfoc de les Festes de Santa 
Magdalena del municipi d’Esplugues de Llobregat redactat per a l’edició de 
l’any 2015, atès que continua essent vàlid enguany. 

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

3.- Facilitar còpia amb acús de rebut del Pla d’Autoprotecció de la present 
festivitat a totes les colles participants, així com a la resta de responsables, 
encarregats de la correcta gestió i implantació del Pla. Aquesta tasca serà 
responsabilitat del Departament de Cultura Municipal.” 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1.- Declarar plenament vigent i aprovar novament el Pla d’Autoprotecció de la 
celebració del correfoc de les Festes de Santa Magdalena 2016 redactat per 
l’edició de l’any 2015, pel Sr. Joaquin Ordóñez Baró, com a tècnic acreditat per 
la Generalitat de Catalunya i, per tant, aplicar-lo a la celebració del correfoc de 
les Festes de santa Magdalena 2016, els dies 22, 23 i 24 de juliol de 2016.  
 
2.- Designar com a Cap d’Emergència, titular de l’activitat esmentada, al Sr. 
Juan Antonio González Leyva, Director de la Policia Local i com a suplent, a 
l’agent en qui delegui, per tal que s’encarregui de la correcta gestió i 
implantació del Pla d’Autoprotecció de referència. 

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

ACORD NÚMERO VINT-I-CINC.- Proposta de requeriment del dipòsit de 
fiança a una empresa licitadora en el procediment obert,  amb tràmit 
d’urgència, del contracte de servei de distribució de publicacions 
municipals. 
 
“La Junta de Govern Local en sessió del dia 27 de maig de 2016 va aprovar 
l’expedient de contractació, per procediment obert i tràmit d’urgència, relatiu al 
servei de distribució de publicacions municipals. 



 
Així mateix va aprovar els plecs de condicions econòmic-administratives i 
tècniques que regeixen aquesta contractació i la corresponent convocatòria. 
 
D'acord amb el que estableixen els articles 142, 143 i 159.2 del Text Refós de 
la Llei de Contractes del Sector Públic, es va procedir a publicar l’anunci de 
licitació en el Butlletí Oficial de la Província i perfil del contractant. 
 
Transcorregut el termini de presentació d’ofertes, i d’acord amb el procediment 
utilitzat, s'han obtingut dues proposicions, subscrites per: 
 
1) SMS 91, SL. 
2) GRUPO OTO MEDIA, SL. 
  
Això però, la Mesa de Contractació, en sessió de data 27 de juny de 2016, va 
acordar no admetre l’oferta presentada per GRUPO OTO MEDIA, SL.., per 
considerar que no havia estat acreditada la capacitat de la mateixa.  
 
A la mateixa sessió, es procedeix a l’obertura del sobre núm. 2 que contenia la 
proposta tècnica presentada per l’empresa SMS 91, SL. i és traslladada a la 
Directora de Comunicació, per tal que aquest servei procedeixi a la valoració i 
posterior informe previ a la proposta d’adjudicació, i l’emet amb data 5 de juliol. 
 
En data 11 de juliol es procedeix a l’obertura del sobre núm. 3, que contenia la 
proposta econòmica presentada per l’empresa SMS 91, SL., i a llegir la 
valoració de la proposta tècnica efectuada pel Departament de Comunicació. 
Finalment, la Mesa acorda que la única oferta presentada per SMS 91, SL. 
assoleix una puntuació total de 38 punts i eleva a la Junta de Govern Local la 
corresponent proposta d’adjudicació. 
 
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 SMS 91, 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 3.965,37€, relativa a la contractació del servei de 
distribució de publicacions municipals, 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 de resolució de sol·licituds de 
subvencions previstes a les bases reguladores de subvencions per 
afavorir la instal·lació d’activitats econòmiques i l’ocupació a Esplugues 
de Llobregat, donant compliment al Pacte per a la reactivació econòmica i 
la creació d’ocupació de qualitat 2016-2019.  
 
“La Junta de Govern Local en sessió ordinària duta a terme en data 6 de maig 
de 2016, va aprovar les bases reguladores per a la concessió de subvencions 
per afavorir la instal·lació d’activitats econòmiques i l’ocupació a Esplugues de 
Llobregat.  

Així mateix, les bases van ser sotmeses a informació pública i es va obrir la 
convocatòria per a la presentació de sol·licituds mitjançant anunci que va ser 
publicat en el Butlletí Oficial de la Provincia de Barcelona.  

Ateses les diferents sol·licituds presentades, respecte de les quals les persones 
interessades han presentat declaració responsable de l’acompliment dels 
requisits exigits per a l’atorgament de les respectives subvencions, havent 
comprovat per interoperabilitat administrativa que totes elles es troben al 
corrent de pagament de les obligacions amb l’Agència Estatal d’Administració 
Tributària (AEAT) i amb la Tresoreria General de la Seguretat Social, així com 
d’estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament d’Esplugues, i 
figurar com a titulars o cotitulars del compte bancari on desitgen rebre la 
subvenció.  

Vist que al Ple celebrat el 27 d’abril de 2016 s’aprovà el Pacte per a la 
reactivació econòmica i la creació d'ocupació de qualitat d'Esplugues 2016-
2019.  

Vist que en aquest s’acordà renovar aquesta línia de subvenció durant l’any 
2016 atès els bons resultats obtinguts i la bona acollida que ha tingut entre les 
empreses i les entitats aquesta línia de subvenció en el període 2013-2015.  

Vist que aquesta línia de subvenció durant l’any 2016 compta amb pressupost 
de l’ajuntament i dotació de 42.000€.  

Atès l’informe emès pel Servei d’Empresa i Ocupació, respecte de la relació 
1/2016 de sol·licituds presentades i validades. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Aprovar la despesa a càrrec de la partida 2016 1443300 47900 del 
pressupost municipal en vigor, corresponent a la relació 1/2016 en concepte de 
subvencions relatives a la instal·lació d’activitats econòmiques i l’ocupació a 
Esplugues de Llobregat, per un import total de 2.888,50€.  

SEGON.- Estimar les sol·licituds en concepte de subvencions, relatives a la 
instal·lació d’activitats econòmiques i l’ocupació a Esplugues de Llobregat, 
recollides a la relació 1/2016, dels beneficiaris que consten a l’annex adjunt a la 
present proposta.  



Les quantitats corresponents a les subvencions aprovades seran pagades 
mitjançant transferència bancària al número de compte degudament acreditat.”  

 
ACORD NÚMERO VINT-I-SET.- Proposta d'adjudicació del  contracte de 
subministrament d’equips d’electrònica de xarxa per als nous CPD de 
l’edifici municipal La Baronda, tramitat mitjançant procediment negociat. 

“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, amb un pressupost de licitació màxim de 43.730,00€, 
més 9.183,30€ en concepte d’IVA €, (import total del contracte, 52.913,30€, IVA 
inclòs). 
 
Així mateix va acordar aprovar els plecs de condicions econòmic-
administratives i tècniques que regeixen aquesta contractació i 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, SA. 

OMEGA PERIPHERALS, SL.  

MICROSISTEMES, SA. (SEIDOR)  

PUNT INFORMATIC I CREATIU, SL.  

INFOREIN, SA.  

HERBECON SYSTEMS, SL.  

ITGLOBAL, SL.  

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, es va verificar 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 complien 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 podien 
ser admeses a la negociació. 

L’expedient amb les ofertes admeses a tràmit van ser 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 el va emetre amb data de 27 de juny 
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, SA. 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, SA., 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).  

Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 8 de juliol, es va requerir 
a l’empresa BYTEMASTER, SERVICIOS INFORMÁTICOS, SA. per tal de 
constituir la garantia del contracte per import de 1.875,00€ i d’aportar els 
justificants conforme es troba al corrent de pagament de les seves obligacions 
tributàries i amb la Seguretat Social, la qual cosa ha estat realitzada en data 12 
de juliol, tal i com resta acreditat a l’expedient.  

Per la qual cosa i d'acord amb el que estableix l’article estableixen els articles 
160 i 161 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 
s’aprova el Text Refós la Llei de Contractes del Sector Públic. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Declarar la validesa de l’acte licitatori i adjudicar a la mercantil 
BYTEMASTER, SERVICIOS INFORMÁTICOS, S.A., provista de CIF 
A60553955, el contracte relatiu al subministrament d’equips d’electrònica de 
xarxa per als nous CPD de l’edifici municipal La Baronda, de conformitat amb el 
plec de clàusules particulars econòmic-administratives i tècniques que han regit 
la contractació i l’oferta presentada, per un import de 37.500,00€, més 
7.875,00€ en concepte de IVA (import total del contracte 45.375,00€). 
 
SEGON.- Publicar la present adjudicació al perfil del contractant municipal, així 
com l’informe tècnic de valoració sobre l’oferta seleccionada. 

TERCER.- Comunicar a l’adjudicatari l’obligació de signar el contracte en el 
termini màxim de 15 dies.” 

ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA 

ACORD NÚMERO VINT-I-VUIT.- Proposta d’aprovació d’expedient de 
contractació i plecs de condicions relatius a la realització de l’espectacle 
“Concert Estrella” amb la cantant Edurne, dins el Programa d’actes de la 
Festa Major 2016, mitjançant procediment negociat sense publicitat.  
 
“Atesa la necessitat de contractar un operador que produeixi l’espectacle 
“Concert de Festa Major” amb la cantant “Edurne”, dins del programa d’actes 
de la Festa Major 2016, mitjançant procediment negociat sense publicitat, 
d'acord amb la descripció tècnica realitzada per la Directora de Cultura als 
plecs de condicions tècniques. 
 
En funció del que disposen els articles 10, 19, 20, 109 i 110 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, sobre disposicions comuns dels 



contractes, pel que fa referència a la naturalesa del contracte, i tot en relació 
amb l' article 274.2 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i dels articles 
116 i 117 del T.R.L.C.S.P., sobre plecs de clàusules particulars, on es fa 
preceptiva l'aprovació de l'expedient de contractació i els plecs de condicions 
tècniques i econòmiques que han de regir en el contracte. 
 
A tenor d’allò que disposa l’article 170.d) del T.R.L.C.S.P., que preveu la 
possibilitat d’emprar el procediment negociat sense publicitat prèvia quan per 
raons tècniques o artístiques només pugui encomanar-se l’objecte del contracte 
a un empresari determinat. 
 
Vist que l’empresa LAIONRIC, S.L. (ERA PRODUCCIONS), amb NIF B-
62298690 és l’única que pel dia 16 de setembre de 2016 ens pot oferir la 
cantant “Edurne”, doncs té l’exclusivitat del mateix per aquest dia, a tenor de la 
documentació que obra a l’expedient. 
 
Vist l'informe dels Serveis Jurídics i la fiscalització prèvia per part de la 
Intervenció municipal. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la despesa corresponent a la contractació d’un operador 
que produeixi l’espectacle “Concert de Festa Major” amb la cantant “Edurne”, 
dins del programa d’actes de la Festa Major 2016, per import de 48.358,86 
euros, amb càrrec a la partida número 2016.33.33801.22609 – Despeses Festa 
Major - del pressupost municipal en vigor. 
 
SEGON.- Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment negociat, 
sense publicitat, i aprovar els plecs de condicions econòmic-administratives i 
tècniques relatives a la contractació d’un operador que produeixi l’espectacle 
“Concert de Festa Major” amb la cantant “Edurne”, dins del programa d’actes 
de la Festa Major 2016, amb un pressupost màxim de 39.966 euros, IVA no 
inclòs, amb càrrec al pressupost municipal en vigor. 
 
L’IVA corresponent (21%) ascendeix a la quantitat de 8.392,86 euros. 
 
TERCER.- Procedir a negociar les condicions del contracte, de conformitat amb 
el que estableixen els articles 20, 169.1 i 170.d) 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, sobre procediments i formes d'adjudicació dels 
contractes, amb l’empresa LAIONRIC, S.L. (ERA PRODUCCIONS).” 
 
ACORD NÚMERO VINT-I-NOU.- Proposta d’aprovació d’un conveni de 
col·laboració amb la Diputació de Barcelona per al desenvolupament del 
Programa de suport als ens locals per a l’impuls de serveis de mediació 
ciutadana, any 2016. 
 
“En data 1 d’abril de 2009 l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat va iniciar un 
Servei de Mediació ciutadana amb l’objectiu de posar a disposició de la 



ciutadania un espai on gestionar de forma dialogada, amb un enfocament 
resolutiu, per afrontar els conflictes de manera positiva. 
 
La mediació ciutadana, entesa com a eina de comunicació i de transformació, 
facilita la millora de la cohesió social i promou la participació ciutadana, ja que 
utilitza tècniques que ajuden a treballar l’empatia, la corresponsabilització i el 
diàleg. La mediació es defineix com una intervenció destinada cap a la 
reconciliació o conciliació de les parts en conflicte (amb acord o sense acord), 
malgrat que té com a característica la prevenció del conflicte. 
 
Aquest servei té una vessant de caire social, que implica difondre la cultura per 
la pau i per la resolució pacífica dels conflictes, aconseguint l’empatia i 
comprensió entre les parts. Es tracta de posar en marxa un servei i també, 
adquirir i promoure certs valors com el diàleg, la convivència, l’acceptació de la 
diferència, etc. 
 
Els objectius que el Servei de mediació ciutadana d’Esplugues persegueix es 
podrien resumir en: 
 
· Promoure la mediació com una eina que millora la cohesió social i fomenta la 
participació ciutadana. 
 
· Fomentar l’ús del diàleg entre els/les ciutadans/es, de diverses cultures i/o 
generacions. 
 
· Afavorir un abordatge integral i transversal dels conflictes per part de 
l’administració local, cohesionant equips de treball i establint canals de 
comunicació.  
 
La Diputació de Barcelona, a través de l’Àrea d’Igualtat i Ciutadania, té la 
voluntat de cooperar i donar suport als ajuntaments per consolidar polítiques de 
cohesió social, convivència i ciutadania. Dins d’aquesta Àrea, el Servei de 
Polítiques de Diversitat i Ciutadania presta assessorament i assistència tècnica 
en matèria de migració i ciutadania als ens locals i té, entre d’altres, la finalitat 
de col·laborar amb aquests en la implementació de polítiques locals que 
afavoreixin la convivència ciutadana i la cohesió social. 
 
És per aquest motiu que el mes de juliol de 2009 es va signar un conveni de 
col·laboració entre ambdues institucions per difondre la mediació ciutadana pel 
període comprès entre l’1 de juliol de 2009 i el 30 de juny de 2010, sent objecte 
de diferents pròrrogues, fins l’any 2015. 
 
Actualment, la Diputació de Barcelona proposa novament la subscripció d’un 
nou conveni per l’any 2016. 
 
Vist l’informe emès per la Directora del Servei d’Educació i Ciutadania. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar el contingut del conveni de col·laboració amb la Diputació de 



Barcelona per al desenvolupament del “Programa de suport als ens locals per a 
l’impuls de serveis de mediació ciutadana”, per l’any 2016, i procedir a la seva 
signatura. 
 
SEGON.- Acceptar l’aportació de 14.250 euros atorgada per la Diputació de 
Barcelona per l’actuació esmentada.” 
 
ACORD NÚMERO TRENTA.- Proposta d'adjudicació del contracte menor 
consistent en la relització de l'espectacle Piromusical dins del Programa 
d'actes de la Festa Major 2016. 
 
“Atesa la necessitat de contractar la realització de l’espectacle Piromusical, dins 
del Programa d’actes de la Festa Major 2016, la Directora de Cultura ha 
elaborat un plec de condicions tècniques a fi de contractar l’esmentat servei. 
 
Tanmateix, la Directora de Cultura ha sol·licitat oferta a les següents empreses 
especialitzades: 
 
· ARTISTIC EVENTS, S.L. 
· LAIONRIC, S.L 
· DRAFT INICIATIVAS, S.L. 
· PELEVIN, S.L. 
 
Dins del termini establert únicament ha presentat oferta la mercantil LAIONRIC, 
S.L.  
 
Vist l’informe emès Directora de Cultura, en el sentit de que la proposta 
presentada per LAIONRIC, S.L. és adequada per a la realització de l’esmentat 
servei. 
 
Vist l'informe dels Serveis Jurídics i la fiscalització prèvia per part de la 
Intervenció municipal. 
 
Atès el que disposen els articles 111, 138.3 i 156.2 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.- Aprovar la despesa referida al contracte consistent en la realització 
de l’espectacle Piromusical, dins del Programa d’actes de la Festa Major 2016, 
per un import de 11.858 euros, IVA inclòs. 
 
SEGON.- Adjudicar a l’empresa LAIONRIC, S.L., provista de NIF B-62298690, 
el contracte consistent en la realització de l’espectacle Piromusical, dins del 
Programa d’actes de la Festa Major 2016, per un import de 9.800 euros, més 
2.058 euros en concepte d’IVA (21%). 
 
Les factures presentades pel contractista i que s’incorporaran a l’expedient 
compliran els efectes de formalització del contracte. 



 
El pagament s’efectuarà segons les condicions habituals de l’ajuntament, 
mitjançant transferència bancària, prèvia presentació de la factura corresponent 
signada per l’empresa adjudicatària i degudament conformada pel tècnic 
responsable del projecte.” 
 
ACORD NÚMERO TRENTA-UN.- Proposta de resolució del concurs de 
subvencions adreçat a entitats ciutadanes per activitats de Festa Major i 
Santa Magdalena, any 2016. 
 
D'ordre de la Presidència es proposa i així s'acorda, per unanimitat, que quedi 
sobre la taula per ampliar informació. 
 
ACORD NÚMERO TRENTA-DOS.- Proposta d’aprovació d’un conveni de 
col·laboració amb l’entitat FUTBOL ASSOCIACIÓ ESPLUGUENC. 
 
“La Junta de Govern Local va acordar en sessió del 6 de maig de 2016 
l’aprovació de les Bases específiques reguladores de l’atorgament de 
Subvencions de l’àmbit d’Acció Social i Ciutadania de l’Ajuntament d’Esplugues 
per a l’any 2016. 

Dins l’Àmbit d’Esports, la següent entitat ha demanat, en la data que 
s’especifica a continuació, formalització d’un conveni de col·laboració pel 
període 2016-2020 : 

Data  
Sol·licitud NIF Entitat  

14/12/2015 G61396065 FUTBOL ASSOCIACIÓ ESPLUGUENC 
 
Vist l’informe emès pel Director del Servei d’Esports, informant favorablement 
l’atorgament de subvencions en el marc de dit conveni, per les activitats i 
quanties en ell expressat. 
 
Vist l’informe emès per la Unitat Jurídic - Administrativa de l’Àmbit d’Acció 
Social i Ciutadania i la Intervenció Municipal. 
 
Vista la regulació de l’Ordenança general reguladora de la concessió de 
subvencions i les Bases d’Execució del pressupost en vigor. 
 
En virtut de la delegació conferida a la Junta de Govern local, al punt g. del 
Decret d’alcaldia núm. 1.466, de 18 de juny de 2015, per a la concessió de 
subvencions amb càrrec a crèdit pressupostari disponible a tal efecte. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
Primer.- Resoldre individualment la sol·licitud de formalització de conveni 
presentada, aprovant i atorgant la següent despesa, amb càrrec a la partida 
que tot seguit s’indica del pressupost municipal en vigor, a favor de l’entitat i pel 
desenvolupament de les activitats que s’esmenten en el respectiu conveni: 
 



ENTITAT : FUTBOL ASSOCIACIÓ ESPLUGUENC: CIF G61396065 
Programes/ actuacions Despesa Partida 
Programes de foment de l’esport en edat 
escolar 

6.750,00 € 
36. 34100.48014 
(Conveni amb  
FA Espluguenc) 

Foment del futbol base 
Programes de promoció de l’esport federat  
Competicions oficials de la Federació 
Catalana de Futbol 
Esdeveniments i actes esportius 

250,00 € Torneig Nadal Aleví “Ciutat d’Esplugues” de 
futbol 
TOTAL 7.000,00 € 

 

 
Segon.- Aprovar el text del conveni de col·laboració a formalitzar amb l’entitat 
FUTBOL ASSOCIACIÓ ESPLUGUENC, per un període de vigència, any 2016-
2020, pel desenvolupament de l’esmentades activitats. 
 
Tercer.- Establir que s'entendrà acceptada la corresponent subvenció per part 
de l’entitat beneficiària si en el termini de 15 dies hàbils, comptat a partir de la 
recepció de la notificació dels presents acords, no ha manifestat expressament 
la renúncia. 
 
Quart.- Condicionar el pagament de la subvenció a la prèvia aportació per part 
de l'entitat dels certificats negatius de penals pertinents del registre de 
delinqüents sexuals, de conformitat amb la previsió continguda a l'article 13 de 
la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció Jurídica del Menor. 
 
Anualment caldrà aportar aquests certificats, així com cada cop que s'incorpori 
personal nou a l'entitat.” 
 
ACORD NÚMERO TRENTA-TRES.- Proposta d'aprovació dels comptes 
justificatius presentats per l'entitat ASSOCIACIÓ AMICS DE LA 
MICOLOGIA en concepte de justificació de la subvenció atorgada per al 
desenvolupament de la seva Programació anual, any 2015. 
 
“El Reglament de concessió de subvencions de l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat i les Bases Reguladores per a l’atorgament de subvencions per a 
l’any 2015 regulen, entre d’altres, els requisits exigits a les entitats beneficiàries 
dels ajuts atorgats, per aquest Ajuntament, pel desenvolupament d’activitats i /o 
projectes en qualsevol dels àmbits reflectits a les esmentades bases, en quant 
a l’obligació de justificar l’aplicació donada als fons rebuts, referida tant a la 
forma d’acreditar la realització de l’activitat o projecte pel qual es va concedir la 
subvenció, com al procediment intern a seguir per valorar i aprovar aquesta 
justificació.  
 
La Junta de Govern Local va atorgar a l’entitat ASSOCIACIÓ AMICS DE LA 
MICOLOGIA el següent ajut econòmic pel desenvolupament de la següent 
activitat i en la data que així mateix s’indica: 
 



Data aprovació Activitat Import 
31/07/2015 Programació anual  3.500,00 euros 

 
Vist que en data 8 de febrer de 2016, l’entitat ASSOCIACIÓ AMICS DE LA 
MICOLOGIA 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. 
 
Vist que en relació a la subvenció atorgada, l’entitat ha justificat una despesa 
per import de 4.032,95 euros, xifra que correspondria a una subvenció de 
3.360,79 euros. Per tant, si apliquem la diferència entre aquest import i la 
subvenció atorgada en l’exercici 2015 per import de 3.500,00 euros, manquen 
justificar 139,21 euros (3.500,00 - 3.360,79 = 139,21 €), quantitat que l’entitat 
ha ingressat a la Tresoreria municipal en data 14 de juny de 2016. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat ASSOCIACIÓ 
AMICS DE LA MICOLOGIA (CIF: G58545682) en relació a la subvenció 
atorgada per aquest Ajuntament pel desenvolupament de l’activitat 
“Programació anual”, any 2015.” 
 
ACORD NÚMERO TRENTA-QUATRE.- Proposta d'aprovació dels comptes 
justificatius presentats per l'entitat ASSOCIACIÓ ESPORTIVA PENYA 
ESPLUGUES en concepte de justificació de la subvenció atorgada per al 
desenvolupament de l’activitat “1r Torneig Ciutat Esplugues futbol sala, 
categoria cadet masculí i femení”, 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 ESPORTIVA 
PENYA ESPLUGUES els següents ajuts econòmics, amb data de pagament 12 
de novembre de 2015, pel desenvolupament de la següent activitat: 
 
Activitat Import 
1r Torneig Ciutat d’Esplugues de futbol sala cadet masculí 
i femení, any 2015” 

3.000,00 € 

 
Vist que en data 19 de febrer de 2016, l’entitat ASSOCIACIÓ ESPORTIVA 



PENYA ESPLUGUES va presentar comptes justificatius relatius a les despeses 
executades pel desenvolupament de l’esmentada activitats i que aquests 
contenen tots els requisits exigits al Reglament i a les Bases Reguladores per a 
l’atorgament de subvencions, segons informes emesos per la Unitat Jurídic 
administrativa de l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania i el Director del Servei 
d’Esports i Equipaments. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
ÚNIC.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat ASSOCIACIÓ 
ESPORTIVA PENYA ESPLUGUES (CIF: G58510876) 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 - 2015 Import 

atorgat 
Import 
Justificat 

1r Torneig Ciutat d’Esplugues de futbol sala cadet 
masculí i femení, any 2015” 

3.000,00 € 3.745,00 € 

 
 
ACORD NÚMERO TRENTA-CINC.- Proposta d’aprovació d’un conveni de 
col·laboració amb l’entitat ASSOCIACIÓ ESPORTIVA PENYA 
ESPLUGUES. . 
 
Es retira de l’Ordre del dia. 
 
ACORD NÚMERO TRENTA-SIS.- Proposta d'aprovació dels comptes 
justificatius presentats per l'entitat ASSOCIACIÓ FAMILIARS ALZHEIMER 
BAIX LLOBREGAT en concepte de justificació de la subvenció atorgada 
per al desenvolupament de la seva Programació anual, any 2015.  
 
“El Reglament de concessió de subvencions de l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat i les Bases Reguladores per a l’atorgament de subvencions per a 
l’any 2015 regulen, entre d’altres, els requisits exigits a les entitats beneficiàries 
dels ajuts atorgats, per aquest Ajuntament, pel desenvolupament d’activitats i /o 
projectes en qualsevol dels àmbits reflectits a les esmentades bases, en quant 
a l’obligació de justificar l’aplicació donada als fons rebuts, referida tant a la 
forma d’acreditar la realització de l’activitat o projecte pel qual es va concedir la 
subvenció, com al procediment intern a seguir per valorar i aprovar aquesta 
justificació.  
 
La Junta de Govern Local va atorgar a l’entitat ASSOCIACIÓ FAMILIARS 
ALZHEIMER BAIX LLOBREGAT el següent ajut econòmic pel 
desenvolupament de la següent activitat i en la data que així mateix s’indica: 
 
 

Data aprovació Activitat Import 
31/07/2015 Programació anual  1.624,00 euros 



 
Vist que en data 18 de març de 2016, l’entitat ASSOCIACIÓ FAMILIARS 
ALZHEIMER BAIX LLOBREGAT 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 Tècnica de Salut 
Pública. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat ASSOCIACIÓ 
FAMILIARS ALZHEIMER BAIX LLOBREGAT (CIF: G61516746) 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  1.624,00 euros 2.018,06 euros 
 
 
ACORD NÚMERO TRENTA-SET.- Proposta d’aprovació d’una subvenció a 
favor de l’entitat ASSOCIACIÓ FAMILIARS ALZHEIMER BAIX LLOBREGAT 
en execució del conveni en vigor, any 2016.  
 
“La Junta de Govern Local en data 24 de maig de 2013 va aprovar el text del 
conveni de col·laboració amb l’entitat ASSOCIACIÓ FAMILIARS ALZHEIMER 
BAIX LLOBREGAT amb una vigència prevista pel període comprès de 2013 
fins a 2016 pel desenvolupament del seu programa anual. 
 
En les Bases Reguladores de l’atorgament de subvencions a entitats 
corresponents a l’exercici de 2016, l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat 
ofereix la possibilitat que les entitats amb un nivell de relació estable i alineada 
amb la promoció d’interessos locals, sol·licitin formalitzar el marc de suport 
rebut d’aquesta Administració mitjançant conveni plurianual de col·laboració. 
 
En data 8 d’abril de 2016 l’entitat ha sol·licitat la subvenció corresponent a l’any 
2016, acompanyada del programa d’activitats. 
D’acord amb el que estableix el text del conveni de col·laboració en la seva 
clàusula 3.1 i, pel que fa al present any 2016, “...l’aportació municipal, restarà 
condicionada suspensivament a l’aprovació anual i expressa per l’òrgan 
competent de l’ajuntament i a l’efectiva consignació pressupostària de la 
despesa”. 
 
Vist l’informe emès per la Tècnica de Salut Pública i l’informe emès per la 
Unitat Jurídic - Administrativa de l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania. 
 
Vista la regulació del Reglament Municipal 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 per a 2016 en 
execució del conveni en vigor de col·laboració amb l’entitat ASSOCIACIÓ 
FAMILIARS ALZHEIMER BAIX LLOBREGAT , amb NIF G61516746, per un 
import de 1.624,00 euros amb càrrec a la partida del pressupost municipal en 
vigor 68 31100 48004 ( Conveni amb Associació Familiars d’ Alzheimer) .  
 
Segon.- Ratificar la vigència del conveni de col·laboració amb l’entitat 
ASSOCIACIÓ FAMILIARS ALZHEIMER BAIX LLOBREGAT, amb NIF 
G61516746, per a l’any 2016 i atorgar a aquesta entitat la subvenció 
corresponent per import de 1.624,00 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 dels presents acords, no ha manifestat expressament 
la renúncia.” 
 
ACORD NÚMERO TRENTA-VUIT.- Proposta d'aprovació dels comptes 
justificatius presentats per l'entitat CENTRE D'ESTUDIS COMARCALS 
DEL BAIX LLOBREGAT en concepte de justificació de la subvenció 
atorgada per al desenvolupament de la seva Programació anual, any 2015.  
 
“El Reglament de concessió de subvencions de l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat i les Bases Reguladores per a l’atorgament de subvencions per a 
l’any 2015 regulen, entre d’altres, els requisits exigits a les entitats beneficiàries 
dels ajuts atorgats, per aquest Ajuntament, pel desenvolupament d’activitats i /o 
projectes en qualsevol dels àmbits reflectits a les esmentades bases, en quant 
a l’obligació de justificar l’aplicació donada als fons rebuts, referida tant a la 
forma d’acreditar la realització de l’activitat o projecte pel qual es va concedir la 
subvenció, com al procediment intern a seguir per valorar i aprovar aquesta 
justificació.  
 
La Junta de Govern Local va atorgar a l’entitat CENTRE D’ESTUDIS 
COMARCALS DEL BAIX LLOBREGAT el següent ajut econòmic pel 
desenvolupament de la següent activitat i en la data que així mateix s’indica: 
 

Data aprovació Activitat Import 
29/12/2015 Programació anual 1.500,00 € 

 
Vist que en data 18 de març de 2016 l’entitat CENTRE D’ESTUDIS 
COMARCALS DEL BAIX LLOBREGAT, va presentar comptes justificatius 
relatius a la despesa executada pel desenvolupament de les esmentades 
activitats i que aquests contenen tots els requisits exigits al Reglament i a les 
Bases Reguladores per a l’atorgament de subvencions, segons informes 



emesos per la Unitat Jurídicadministrativa 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 CENTRE 
D’ESTUDIS COMARCALS DEL BAIX LLOBREGAT, amb CIF: G08890659, en 
relació a les subvencions atorgades 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 1.500,00 € 2.000,00 € 
 
 
ACORD NÚMERO TRENTA-NOU.- Proposta d'aprovació dels comptes 
justificatius presentats per l'entitat CENTRO EXTREMEÑO MUÑOZ 
TORRERO en concepte de justificació de la subvenció atorgada per al 
desenvolupament de la seva Programació anual, any 2015.  
 
“El Reglament de concessió de subvencions de l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat i les Bases Reguladores per a l’atorgament de subvencions per a 
l’any 2015 regulen, entre d’altres, els requisits exigits a les entitats beneficiàries 
dels ajuts atorgats, per aquest Ajuntament, pel desenvolupament d’activitats i /o 
projectes en qualsevol dels àmbits reflectits a les esmentades bases, en quant 
a l’obligació de justificar l’aplicació donada als fons rebuts, referida tant a la 
forma d’acreditar la realització de l’activitat o projecte pel qual es va concedir la 
subvenció, com al procediment intern a seguir per valorar i aprovar aquesta 
justificació.  
 
La Junta de Govern Local va atorgar a l’entitat CENTRO EXTREMEÑO 
MUÑOZ TORRERO el següent ajut econòmic pel desenvolupament de la 
següent activitat i en la data que així mateix s’indica: 
 

Data aprovació Activitat Import 
10/07/2015 Programació anual  4.982,00 euros 

 
Vist que en data 17 de febrer de 2016, l’entitat CENTRO EXTREMEÑO 
MUÑOZ TORRERO va presentar comptes justificatius relatius a la despesa 
executada pel desenvolupament de l’esmentada activitat i que aquests 
contenen tots els requisits exigits al Reglament i a les Bases Reguladores per a 
l’atorgament de subvencions, segons informes emesos per la Unitat Jurídic 
administrativa de l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania i la Directora de Cultura. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat CENTRO 
EXTREMEÑO MUÑOZ TORRERO (CIF: G08992495) 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  4.982,00 euros 6.100,63 euros 
 
 
ACORD NÚMERO QUARANTA.- Proposta d'aprovació dels comptes 
justificatius presentats per l'entitat CLUB NATACIÓ ESPLUGUES en 
concepte de justificació de les subvencions atorgades per al 
desenvolupament de les activitats “Participació als campionats 
d’Espanya de natació d’estiu, categoria aleví” i “Participació als 
campionats d’Espanya de natació d’hivern, categoria infantil i juvenil”, 
any 2015. 

“El Reglament de concessió de subvencions de l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat i les Bases Reguladores per a l’atorgament de subvencions per a 
l’any 2015 regulen, entre d’altres, els requisits exigits a les entitats beneficiàries 
dels ajuts atorgats, per aquest Ajuntament, pel desenvolupament d’activitats i /o 
projectes en qualsevol dels àmbits reflectits a les esmentades bases, en quant 
a l’obligació de justificar l’aplicació donada als fons rebuts, referida tant a la 
forma d’acreditar la realització de l’activitat o projecte pel qual es va concedir la 
subvenció, com al procediment intern a seguir per valorar i aprovar aquesta 
justificació.  
 
La Junta de Govern Local va atorgar a l’entitat CLUB NATACIÓ ESPLUGUES 
els següents ajuts econòmics, amb data de pagament 28 de desembre de 
2015, pel desenvolupament de les següents activitats: 

Activitat Import 
Participació als campionats d’Espanya de natació d’hivern 
categoria infantil i juvenil, Cadis. 

245,00 € 

Participació als campionats d’Espanya de natació Open 
Master, Saragossa. 

987,00 € 

Participació als campionats d’Espanya de natació d’estiu 
categoria aleví, La Coruña. 

320,00 € 

 
Vist que en data 18 de gener de 2016, l’entitat CLUB NATACIÓ ESPLUGUES 
va presentar comptes justificatius relatius a les despeses executades pel 
desenvolupament de l’esmentades activitats i que aquests contenen tots els 
requisits exigits al Reglament i a les Bases Reguladores per a l’atorgament de 
subvencions, segons informes emesos per la Unitat Jurídic administrativa de 
l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania i el Director del Servei d’Esports i 
Equipaments. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
ÚNIC.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat CLUB 



NATACIÓ ESPLUGUES (CIF: G58436494) en relació a les subvencions 
atorgades per aquest Ajuntament pel desenvolupament de les activitats que a 
continuació s’esmenten, d’acord amb el següent quadre: 
  
Activitat - 2015 Import 

atorgat 
Import 
Justificat 

Participació als campionats d’Espanya de 
natació d’hivern categoria infantil i juvenil, 
Cadis. 

245,00 € 306,97 € 

Participació als campionats d’Espanya de 
natació Open Master, Saragossa. 

987,00 € 1.744,33 € 

Participació als campionats d’Espanya de 
natació d’estiu categoria aleví, La Coruña. 

320,00 € 811,92 € 

Total  
 

2.863,22 € 
 
ACORD NÚMERO QUARANTA-UN.- Proposta d'aprovació dels comptes 
justificatius presentats per l'entitat MOTOCLUB ESPLUGUES en concepte 
de justificació de la subvenció atorgada per al desenvolupament de la 
seva Programació anual, any 2015. 
 
“El Reglament de concessió de subvencions de l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat i les Bases Reguladores per a l’atorgament de subvencions per a 
l’any 2015 regulen, entre d’altres, els requisits exigits a les entitats beneficiàries 
dels ajuts atorgats, per aquest Ajuntament, pel desenvolupament d’activitats i /o 
projectes en qualsevol dels àmbits reflectits a les esmentades bases, en quant 
a l’obligació de justificar l’aplicació donada als fons rebuts, referida tant a la 
forma d’acreditar la realització de l’activitat o projecte pel qual es va concedir la 
subvenció, com al procediment intern a seguir per valorar i aprovar aquesta 
justificació.  
 
La Junta de Govern Local va atorgar a l’entitat MOTO CLUB ESPLUGUES els 
següents ajuts econòmics, amb data de pagament 10 de juliol de 2015, pel 
desenvolupament de les següents activitats i en la data que així mateix s’indica: 
 

Activitat Import 
· V dia de la moto activa 2015 850,00 € 
· Campionat de Catalunya de Minimotos i 
Supermotard 500,00 € 

· Campionat de Catalunya de moto-cross 
· Challenge push-bike trial de Catalunya 2015 
· VI Motor Baix Clàssic 
· Campionat de Catalunya de trial  
· Campionat de Catalunya i Espanya de moto nàutica  

1.300,00 
€ 

 
Vist que en data 10 de març de 2016, l’entitat MOTO CLUB ESPLUGUES va 
presentar comptes justificatius relatius a les despeses executades pel 
desenvolupament de les esmentades activitats i que aquests contenen tots els 
requisits exigits al Reglament i a les Bases Reguladores per a l’atorgament de 
subvencions, segons informes emesos per la Unitat Jurídic administrativa de 



l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania i el Director del Servei d’Esports i 
Equipaments. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

ÚNIC.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat MOTO CLUB 
ESPLUGUES (CIF: G08893091) en relació a les subvencions atorgades per 
aquest Ajuntament pel desenvolupament de les activitats que a continuació 
s’esmenten, d’acord amb el següent quadre: 

 

Activitats - 2015 Import 
atorgat 

Import 
Justificat 

· V dia de la moto activa 2015 850,00 € 1.077,61 € 
· Campionat de Catalunya de Minimotos i 
Supermotard 500,00 € 637,94 € 

· Campionat de Catalunya de moto-cross 
· Challenge push-bike trial de Catalunya 2015 
· VI Motor Baix Clàssic 
· Campionat de Catalunya de trial  
· Campionat de Catalunya i Espanya de moto nàutica  

1.300,00 
€ 1.606,96 € 

Total  2.650.00 
€ 3.322,51 € 

 
 
ACORD NÚMERO QUARANTA-DOS.- Proposta de resolució de sol·licituds 
d’ajuts econòmics, dins l’àmbit d’esports, en concepte de natació escolar, 
curs 2015-2016. 

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

L’Ajuntament d’Esplugues, amb la finalitat de garantir les necessitats bàsiques 
en l’àmbit de la infància i adolescència, atorga uns ajuts econòmics en 
concepte de beques de natació escolar per als menors escolaritzats en centres 
públics d’Esplugues. 

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, amb el vist-i-plau del director de 
la mateixa unitat jurídic-administrativa, on fa constar que s’ha realitzat la 
valoració social, 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 1 sol·licitud d’ajut econòmic per a la integració del següent 
menor en concepte de beca de natació escolar, pel curs 2015-2016, amb els 
percentatges de bonificació valorats per cada cas que s’indiquen: 

Primer Cognom Segon Cognom  Nom  
Cost 
Activitat %Beca 

DEL C L D 89,38 € 40% 
 
SEGON.- Aprovar una despesa total màxima de 35,75 euros que aniran a 
càrrec de la partida pressupostària 36.34100.48000 del pressupost vigent, en 
concepte de beques de natació escolar, a favor del tutor legal que es 
relacionen, amb el imports resultants que així mateix s’indiquen: 

Primer 
Cognom  

Segon 
Cognom  Nom NIF  

Cost 
Ajuntament 

L D M 
 

35,75 € 
 
TERCER.- Desestimar un total d’1 sol·licitud d’ajut econòmic en concepte de 
beques de natació escolar, curs 2015-2016, que es detalla a l’annex de 
l’informe adjunt, pels motius que al mateix s’indiquen. 

QUART.- Les quantitats reconegudes en la present proposta, per valor total de 
35,75 euros, aniran a càrrec de la partida pressupostària 36.34100.48000 del 
pressupost vigent, i seran pagades a DUET ESPLUGUES, S.A. amb CIF A-
63.876.346, empresa gestora del servei de natació escolar a Esplugues. 
 
El pagament de les quantitats reconegudes i efectivament acreditades per les 
entitats es realitzarà en diferents terminis, de manera proporcional en funció del 
nivell d’assistència a l’activitat dels alumnes becats.” 

ACORD NÚMERO QUARANTA-TRES.- Proposta de resolució de 
sol·licituds d’ajuts econòmics, dins l’àmbit d’acció social, curs 2015-2016, 
en concepte de beques d’assistència a Esplais de Lleure. 

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

L’Ajuntament d’Esplugues, amb la finalitat de garantir les necessitats bàsiques 
en l’àmbit de la infància i adolescència, atorga uns ajuts econòmics en 
concepte de beques d’assistència a Esplais de Lleure per als menors 
empadronats a Esplugues. 



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 social, 
econòmica i administrativa corresponent a aquests tipus d’ajuts econòmics, en 
compliment dels barems i criteris per a l’atorgament d’ajuts econòmics de 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, curs 2015-2016. 

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

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

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

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

Primer 
Cognom  

Segon 
Cognom  Nom  

Cost 
Activitat 

% 
Beca Cost Aj 

C S K N 483,00 € 90% 434,70€ 
E B R 51,30 € 90% 46,17 € 
H D J G 149,85 € 90% 134,87 € 
 
SEGON.- Aprovar una despesa total màxima de 615,74 euros, que aniran a 
càrrec de la partida pressupostària 68.23100.48018 del pressupost vigent, en 
concepte de beques d’assistència a Esplais de Lleure, 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  

Cost 
Aj 2015 2016 

D A C 
 

134,87 
€ 0,00 € 134,87 € 

S C P E 
 

434,70 
€ 

173,88 
€ 260,82 € 

    

569,57 
€ 

173,88 
€ 395,69 € 

 
ESPLAI ESPURNES(CIF Centre :CIF 
G58433418) 

   Primer 
Cognom  

Segon 
Cognom  Nom  NIF  Cost Aj 2015 2016 

B M L R 
 

46,17 € 0,00 € 46,17 € 

    
46,17 € 0,00 € 46,17 € 



 
TERCER.- Desestimar 1 sol·licitud d’ajuts econòmic en concepte de beca 
d’assistència a Esplais de Lleure, curs 2015-2016, que es detalla a l’annex de 
l’informe adjunt, pels motius que al mateix s’indiquen. 
 
QUART- Les quantitats reconegudes en la present proposta, per valor total de 
615,74 euros, aniran a càrrec de la partida corresponent del pressupost vigent i 
seran pagades a les entitats següents:  
 
-A l’ASSOCIACIÓ CLUB ESPLAI PUBILLA CASES, NIF G-58.300.237, la 
quantitat de 569,57 euros. 
 
-A l’ESPLAI ESPURNES, NIF G-58.433.418, la quantitat de 46,17 euros.”  

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

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

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

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

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Desestimar una sol·licitud d’ajut econòmic en concepte de beca 
d’activitat esportiva, curs 2015-2016, que es detalla a l’annex de l’informe 
adjunt, pel motiu que al mateix s’indica.”  

 



ACORD NÚMERO QUARANTA-CINC.- Proposta de modificació de l'acord 
aprovat per la Junta de Govern Local en sessió de l'1 de juliol de 2016, 
número 28, relatiu a l'aprovació d'una subvenció a favor de l'entitat 
Espluga Viva en concepte d'aportació municipal a conveni en vigor per al 
desenvolupament del programa d'activitats casal d'estiu infantil, any 2016. 

“La Junta de Govern Local, en sessió de data 1 de juliol de 2016 va aprovar 
una despesa a favor de l’entitat ESPLUGA VIVA, amb NIF G-58698424, per un 
import de 10.653,00 euros en concepte de desenvolupament del “Programa 
d’activitats Casal d’Estiu Infantil”, any 2016, d’acord amb el següent 
desglossament: 

ACTIVITAT PARTIDA  
PRESSUPOSTÀRIA 

IMPORT 
TOTAL 

IMPORT 
80% 

IMPORT 
20% 

Programa 
activitats Casal 
d’Estiu Infantil 

36.33700.48009 10.653,00 € 8.522,40 
€ 

2.130,60 
€ 

 
Posteriorment es detecta un error en l’import total de la subvenció atorgada. 

Els imports que correspon i que hauríem d’haver estat aprovats són els 
següents:  

ACTIVITAT PARTIDA  
PRESSUPOSTÀRIA 

IMPORT 
TOTAL 

IMPORT 
80% 

IMPORT 
20% 

Programa 
activitats Casal 
d’Estiu Infantil 

36.33700.48009 
(Conveni amb 
agrupament escolta 
Espluga Viva. 
Casals d’Estiu) 

10.653,30 € 8.522,64 
€ 

2.130,66 
€ 

 
Vist l’informe emès per la Tècnica de Drets Civils i Infància, on s’ha rectificat els 
imports inicialment aprovats i, alhora, indica la quantitat econòmica aplicable 
corresponent a la subvenció pel desenvolupament del “Programa d’activitats 
casal d’estiu infantil, any 2016”. 

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

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Modificar l’acord aprovat per la Junta de Govern Local en sessió de 
l’1 de juliol de 2016 i aprovar una la despesa a favor de l’entitat ESPLUGA  
VIVA, amb NIF G-58698424, per un import de 10.653,30 euros en concepte de 
desenvolupament del “Programa d’activitats Casal d’Estiu Infantil”, any 2016, 
d’acord amb el següent desglossament: 



ACTIVITAT PARTIDA  
PRESSUPOSTÀRIA 

IMPORT 
TOTAL 

IMPORT 
80% 

IMPORT 
20% 

Programa 
activitats Casal 
d’Estiu Infantil 

36.33700.48009 
(Conveni amb 
agrupament escolta 
Espluga Viva. 
Casals d’Estiu) 

10.653,30 € 8.522,64 
€ 

2.130,66 
€ 

 
SEGON.- Ordenar el pagament corresponent al 80% de les quantitats 
aprovades en el punt primer d’aquesta disposició. 

TERCER.- Establir que s’entendrà acceptada la present subvenció per part de 
l’entitat beneficiària si en el termini de 15 dies hàbils, comptat a partir de la 
recepció de la notificació, no ha manifestat expressament la renúncia. 
 
QUART.- Condicionar el pagament de la subvenció a la prèvia aportació per 
part de l'entitat dels certificats negatius de penals pertinents del registre de 
delinqüents sexuals, de conformitat amb la previsió continguda a l'article 13 de 
la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció Jurídica del Menor.” 

URGÈNCIA 
 

Prèvia  la declaració d'urgència acordada per unanimitat dels membres de la 
Junta de Govern Local presents, conforme al què estableixen els articles 100 
de la Llei 8/1987 de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya i 83 del 
Reglament d'organització, funcionament i règim  jurídic de les entitats locals, la 
Junta de Govern  va passar a tractar del següent assumpte: 
                  
ACORD NÚMERO QUARANTA-SIS.- Proposta per limitar l'horari de 
càrrega i descàrrega de mercaderies a l'entitat mercantil DISTRIBUIDORA 
INTERNACIONAL DE ALIMENTACIÓN, S.A. (DIA). 

“El 5 de març de 2013, l’Alcaldessa de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat 
va resoldre autoritzar a l'entitat mercantil DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL 
DE ALIMENTACIÓN, SA (DIA) una zona de reserva d’estacionament davant 
del carrer Francesc Layret, núm. 37, d’aquesta població, per a facilitar les 
maniobres de gir del camió de subministrament de mercaderies, amb una 
limitació horària de 8 hores, a 20 hores, de dilluns, a dissabte. 
 
Vist l’informe emès pels Serveis tècnics municipals el 15 de juliol de 2016, en 
relació amb l’ús de la zona de càrrega i descàrrega que l'entitat mercantil 
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACIÓN, SA (DIA) fa 
habitualment, la qual cosa ha estat objecte de nombroses queixes veïnals. 
 
Vist l’informe jurídic, emès el 15 de juliol de 2016, els fonaments de dret i les 
conclusions del qual estableixen el següent: 

Vista l’Ordenança municipal de sorolls, publicada al BOP de Barcelona, de 6 
de juny de 2011, que en el seu article 11, relatiu a les activitats de càrrega i 



descàrrega limita que, per qüestions de soroll, aquestes es duguin a terme 
només de 8 hores a 21 hores, a excepció dels polígons industrials. 
 
Vista l’Ordenança sobre estacionament regulat, aprovada definitivament pel 
Ple de la Corporació en virtut de l’acord d’aprovació inicial, de 19 de desembre 
de 2012, i publicada al BOP de Barcelona, de 6 de març de 2013;  
 
L’apartat b.3 de l’article 4.4 d’aquesta ordenança estableix que la reserva 
d’estacionament per a la càrrega i descàrrega de mercaderies, a la via pública, 
se senyalitzarà per a permetre l’estada de vehicles per un temps no superior a 
60 minuts. Aquesta reserva s’ajustarà a l’horari de funcionament de les 
activitats empresarials i comercials i, en tot cas, en una franja horària màxima 
des de les 8 hores i fins a les 20 hores, dels dies laborables. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Limitar a DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACIÓN, 
SA (DIA) l’horari de càrrega i descàrrega a l’interior de la finca on s’exerceix 
l’activitat, a la franja horària màxima de 8 hores, a 21 hores, per tal d’evitar 
molèsties de sorolls als veïns dels habitatges confrontants a l’establiment, en 
els termes de l’Ordenança municipal de sorolls. 

SEGON.- Recordar a DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE 
ALIMENTACIÓN, SA (DIA) que la franja horària màxima per a les operacions 
de càrrega i descàrrega a la via pública ve determinada per l’Ordenança 
municipal sobre estacionament regulat, i ha de realitzar-se, com a màxim, en 
una franja horària que va des de les 8 hores i fins a les 20 hores, dels dies 
laborables. 
 
TERCER.- Comunicar aquest acord a les persones interessades.” 

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