
 
JGL 19/2016 

 
 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 

SESSIÓ DECISÒRIA ORDINÀRIA DE 20 DE MAIG DE 2016 

 
A la Casa Consistorial d’Esplugues de Llobregat, a la sala de reunions, a les 
tretze hores i quaranta minuts del dia 20 de maig de 2016, es reuneix la Junta 
de Govern Local en sessió decisòria ordinària, en primera convocatòria, sota la 
Presidència de l'alcaldessa Sra. Pilar Díaz Romero, amb l'assistència dels 
regidors Sr. Eduard Sanz García, Sra. Sara Forgas Úbeda, Sra. Montserrat 
Zamora Angulo, Sr. Albert Comellas Novillo, Sr. Manuel Pozo López i Sr. 
Santiago Siquier Fadó. 
 
Assisteix igualment l'interventor director de l'Àrea de recursos generals i 
econòmics, Sr. Francisco Javier Vicén Encuentra. 
 
Actua de secretari el de l'Ajuntament Sr. Pedro Carmona Pérez. 
 
Oberta la sessió per la Sra. alcaldessa, s'hi entra en l'examen i debat dels 
assumptes que es relacionen a l'ordre del dia. 
 
 
ACORD NÚMERO U.- Aprovació, si escau, de les actes núm. 15/16 
corresponent a la sessió ordinària de data 22 d’abril de 2016 i núm. 16/16 
corresponent a la sessió ordinària de data 29 d’abril de 2016.                
               
Per la Sra. alcaldessa i en relació a l’esborrany de les actes núm. 15/16 
corresponent a la sessió ordinària de data 22 d’abril de 2016 i núm. 16/16 
corresponent a la sessió ordinària de data 29 d’abril de 2016, es pregunta si hi 
ha objecció d'alguna classe i no assenyalant-se'n cap, s'aproven  les 
esmentades actes per unanimitat i en compliment del que disposa l'article 107 
de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya i l'article 
110 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats 
locals, es transcriuren al llibre d'actes, autoritzant-se amb les signatures de la  
Sra. alcaldessa i Sr. secretari. 

 

TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

 
ACORD NÚMERO DOS.- Proposta d’autorització a ANTONIO TORRES 
ÀLVAREZ, per a la realització els dies 23 i 24 de juny d’una actuació 
extraordinària consistent en una activitat musical al bar – restaurant 
ubicat al carrer Antoni Gaudi, núm. 9 tda. 2a. (Exp. Act. 130/04).  



 
“El senyor ANTONIO TORRES ÁLVAREZ, titular de l’activitat de bar- 
restaurant que es desenvolupa al local del carrer Antoni Gaudí, núm. 9, tda 2a, 
sol·licita poder realitzar una activitat extraordinària consistent en una activitat 
musical a l’esmentat establiment entre els propers dies 23/06/2016 i 
24/06/2016, amb motiu de la celebració de la revetlla de Sant Joan. (Exp. 
130/04). 
 
Atès l’informe favorable emès pels Serveis Tècnics Municipals, del què resulta 
que analitzada la sol·licitud presentada i l’expedient de l’establiment es pot 
indicar: 
 
- Que la sol·licitud s’ha realitzat en els terminis adequats. 
- Que s’ha inclòs una breu descripció de l’acte a realitzar. 
- Que de la documentació disponible a l’expedient d’activitats del local, es 
desprèn que l’activitat podria ser admissible. 
- Que la present celebració respectarà l’aforament actual de l’establiment. 
- Que l’activitat sol·licitada vetllarà pel compliment de la normativa vigent en 
matèria de contaminació acústica i conciliarà la seva realització amb el descans 
veïnal. En aquest sentit, es proposa que es limiti l’horari de finalització de 
l’esdeveniment a les 03:00 hores, atès que aquest és l’horari màxim 
permissible per aquest tipus d’activitats. 
 
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.- Autoritzar a ANTONIO TORRES ÁLVAREZ la realització d’una activitat 
extraordinària consistent en una activitat musical entre els propers dies 
23/06/2016 i 24/06/2016, amb motiu de la revetlla de Sant Joan, al local ubicat 
al carrer Antoni Gaudí, núm. 9, tda. 2a. (Exp. 130/04). 
 
2n.- Advertir a ANTONIO TORRES ÁLVAREZ que l’horari autoritzat de l’ 
esmentada activitat musical serà de les 20:00 hores del dia 23/06/2016 a les 
03:00 hores del dia 24/06/2016. 
 
3r.- Condicionar aquesta autorització al fet que en cap moment s’alterin els 
paràmetres de seguretat que contempla el local, especialment amb relació a 
l’aforament de l’establiment. 
 
4t.- Advertir a ANTONIO TORRES ÁLVAREZ, que la present activitat servirà 
com a referent per a noves sol·licituds que pugui realitzar, podent-se 
desautoritzar si en algun moment aquestes actuacions generen molèsties i 
denúncies contrastades.” 
 
 
 



ACORD NÚMERO TRES.- Proposta de concessió de llicència a JOSEFA 
FEIJOO RODRÍGUEZ, per a l’ampliació temporal de l’activitat de bar amb 
la instal·lació d’una terrassa amb taules i cadires ubicat al carrer Carme, 
núm. 69 bxs. (Exp.162/1997). 
 
“A instància de la Sra. JOSEFA FEIJOO RODRÍGUEZ, s'ha incoat expedient 
núm. 162/97, de llicència municipal, per a ampliar temporalment l'activitat de 
bar, del carrer Carme, núm. 69, (Bar Chester), amb la instal·lació de vetlladors 
(terrassa amb taules, cadires i ombrel·les) a la porció de finca propietat de la 
Comunitat de Propietaris. 
 
Atès l’informe favorable emès pels Serveis Tècnics Municipals. 
Atesa l’autorització de la Comunitat de Propietaris obrant a l’expedient. 
 
Atès que no consta a l’expedient cap queixa o denúncia d’aquest establiment. 
 
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.- Concedir a la Sra. JOSEFA FEIJOO RODRÍGUEZ (BAR CHESTER) 
llicència per a ampliar temporalment l'activitat de bar que es desenvolupa al 
carrer Carme, núm. 69, amb la instal·lació d’una terrassa amb taules, cadires i 
ombrel·les a la porció de finca propietat de la Comunitat de Propietaris. (Exp. 
162/97). 
 
2n.- Condicionar la present llicència als requisits següents: 
 
a) L'horari serà des de les 8 hores del matí, fins a les 24 hores de la nit. Dit 
horari queda supeditat a que no existeixin queixes veïnals, i en aquest cas 
quedarà sense efecte l'ampliació atorgada. 
 
b) No s'admetrà cap tipus de música, ni instal·lació d'altaveus. 
 
c) Executar els tancaments de la zona a ocupar a base de tanca o plantes 
vives, quedant prohibits expressament els encanyissats o semblants. 
 
d) Ajustar-se a la superfície delimitada dins de la qual han de quedar 
col·locades les taules i les cadires. 
 
e) Procedir a netejar la zona ocupada i retirar els residus a la finalització de la 
jornada. 
 
f) Complir amb allò establert a l’actual Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió 
i instruccions tècniques complementàries que li siguin d’aplicació, així com les 
seves posteriors modificacions i/o ampliacions, havent de presentar els 



corresponents butlletins de l’instal·lador autoritzat en el cas d’instal·lar focus, 
enllumenat, etc. 
 
3r.- Advertir a JOSEFA FEIJOO RODRÍGUEZ, que la present llicència 
d'instal·lació de terrassa de bar a l'aire lliure en terreny privat, es concedeix 
amb caràcter provisional i a precari i finalitzarà el proper 31 de desembre de 
2016 o, si s’escau, a requeriment d’aquest Ajuntament. 
 
4t.- Advertir a JOSEFA FEIJOO RODRÍGUEZ, que cas de generar molèsties 
als veïns i d'excedir-se tant en horari com en nombre de taules, comportarà la 
retirada de la present llicència per instal·lació de taules i cadires i s’aplicaran les 
sancions que pertoquin. 
5è.- Advertir a JOSEFA FEIJOO RODRÍGUEZ que la recollida de cadires i 
taules en cap moment podrà ser sorollosa, ni deixar-se lligades a les jardineres 
ni elements urbanístics. Les queixes continuades seran tingudes en compte per 
a següents peticions i comportarà la retirada de la llicència. 
 
6è.- Advertir a JOSEFA FEIJOO RODRÍGUEZ que ha de col·locar en lloc ben 
visible la present llicència i presentar-la a petició dels Serveis Tècnics 
Municipals i de la Policia Local. 
 
7è.- Aquesta llicència 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 660,00 euros. 
(càrrec-valor 1156673-196470) que serà notificada per l’ Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona.” 
 
 
ACORD NÚMERO QUATRE.- Proposta per aixecar el cessament voluntari i 
temporal sol·licitat per Yeranny Pérez del bar musical ubicat al carrer Ave 
Maria, núm.6, d’aquesta població, donar l’ assabentat i conforme amb la 
transmissió del títol acreditatiu i considerar legalitzada la situació i 
activitat únicament de bar (Exp. T120-2010-113). 
 
“Per acord de la Junta de Govern Local del dia 11/03/2016 es va acceptar el 
cessament voluntari i temporal comunicat per la senyora YERANNY PÉREZ 
amb relació a l’activitat de bar restaurant i bar musical que es desenvolupa al 
local ubicat al carrer Ave Maria, núm. 6, d’aquesta població. L’esmentat 
cessament s’havia de mantenir fins a la presentació de la documentació 
requerida pels Serveis Tècnics Municipals per esmenar les deficiències 
tècniques i documentals existents al corresponent expedient (Exp. T120-2010-
113).  
 
Atesa la instància i documentació presentades per la senyora YERANNY 
PÉREZ en data 4/05/2016 amb número de registre d’entrada 2016-7870.  
 
Atès l’informe emès pels Serveis Tècnics Municipals en data 12/05/2016, es 
transcriu: 
 



(...)  

b) La instància de la referència presenta:  

-d’una banda, el document formal de canvi de titularitat, degudament signat per 
ambdues parts, que fins ara no havia estat aportat correctament i havia fet 
dubtar de quin és el titular real que pretén exercir l’activitat.  

-d’altre, diversa documentació descriptiva i gràfica amb les actuacions de 
condicionament realitzades, la situació actual final i diversa documentació 
justificativa que dóna compliment a allò requerit per aquest servei per tal que 
l’activitat s’ajusti a la normativa d’aplicació.  

Cal indicar que la nova documentació presenta l’activitat com a bar musical, 
que és de fet la que s’està exercint des de fa temps, ja que la de bar restaurant 
no s’exercia realment. En aquest cas, els plànols i la documentació indiquen 
l’activitat com de bar musical. La titularitat, a través dels seus tècnics, ha 
manifestat el desig de mantenir l’opció que en un futur pogués continuar també 
desenvolupant aquella última de bar restaurant, però a criteri d’aquest tècnic, el 
fet que hagin estat retirades les instal·lacions pròpies de cocció i elaboració 
d’aliments (excepte el microones i la campana, tot i que aquesta únicament 
s’ha tapat per no ser emprada) motiva que cessi realment aquest ús. El retorn, 
en el seu cas, també a l’activitat de bar restaurant, hauria de realitzar-se amb 
avaluació prèvia per part de la Corporació, presentant de forma prèvia la 
documentació escaient (nou projecte que així ho contempli, certificat final, i 
documentació complementària, tota signada i avalada per tècnic competent).  

c) En data 10/05/2016 es va realitzar inspecció a l’establiment, on es constatà 
que s’han efectuat millores a l’establiment, i s’han fet actuacions, especialment 
en el tema de control de les emissions acústiques, de les condicions de 
salubritat i sanitat, i de garantir que no es produeixin molèsties als veïns 
colindants i/o superiors. Tot allò, de fet, seguint els requeriments municipals. I 
es comprova també que el local està adaptat a l’activitat de bar musical, 
únicament.  

d) Amb la situació actual, a criteri d’aquest tècnic, procedeix admetre aquesta 
documentació i considerar que les actuacions realitzades, les propostes 
presentades, i les intencions manifestades per la nova titularitat, poden 
considerar-se favorables. De tal forma que podria informar-se favorablement 
l’aixecament de l’ordre de cessament actual, i autoritzar la reobertura de 
l’establiment i l’exercici de l’activitat, com a bar musical. Sense perjudici que, 
cas de noves molèsties, pugui requerir-se la presentació de nova 
documentació, o l’adopció de noves mesures correctores. I tal i com s’ha 
indicat, informant a la nova titularitat que, cas de desitjar realitzar també 
l’activitat de bar restaurant, caldrà presentar de forma prèvia la documentació 
preceptiva (a consensuar amb aquest servei tècnic) i ser aprovada per la 
Corporació. 

  



(...)  

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.- Aixecar el cessament voluntari i temporal comunicat per la senyora 
YERANNY PÉREZ i ratificat per la Junta de Govern Local del dia 11/03/2016, i, 
en conseqüència, autoritzar l’ inici de l’exercici de l’activitat de bar musical del 
local ubicat al carrer Ave Maria, núm. 6, d’aquesta població, (Exp. T120-2010-
113), atès que han estat justificats i implantats els requisits en el seu dia 
indicats. 
 
2n.- L’assabentat i conforme amb la transmissió del títol acreditatiu concedit per 
aquest Ajuntament per l’exercici de l’activitat de bar musical al carrer Ave 
Maria, núm. 6, (Exp. T120-2010-113) a favor de YERANNY PÉREZ. 

3r.- Advertir a YERANNY PÉREZ, que tal com estableix la Llei General 
Tributària vigent, queda obligada al pagament a aquest Municipi de les deutes i 
responsabilitats tributàries derivades de l’exercici de l’activitat de la què passa a 
ser titular i que poden estar pendents a nom del transmitent. 

4t.- Advertir a YERANNY PÉREZ que amb la documentació presentada es 
considera legalitzada la situació i activitat que s’exercia des de fa temps, que és 
la de bar musical i que, per tant, i ateses les circumstàncies i documentació 
presentades, l’activitat de bar restaurant queda sense efecte. 

5è.- Informar a YERANNY PÉREZ que en cas de voler realitzar l’activitat de bar 
restaurant de manera conjunta amb la de bar musical haurà de presentar de 
forma prèvia la documentació preceptiva (a consensuar amb els Serveis 
Tècnics Municipals, però que haurà de constar com a mínim de nou projecte i 
certificat tècnics, signats per tècnic competent), i ser aprovada posteriorment 
per la Corporació. 

6è.- Advertir a YERANNY PÉREZ que en cas de noves molèsties o denúncies 
es pot requerir la presentació de la documentació complementària que es 
consideri oportuna i es pot tornar a ordenar el cessament de l’activitat, sense 
perjudici de les sancions o altres actuacions que se’n pugui derivar.  
 
7è.- Advertir a YERANNY PÉREZ que és responsable del manteniment de les 
condicions sanitàries, de funcionament i especialment d’emissió i immissió de 
sorolls i vibracions dins dels límits legals i funcionals.” 

 
 



ACORD NÚMERO CINC.- Proposta de concessió de llicència a la 
CONGREGACIÓN DE LOS LEGIONARIOS DE CRISTO, per executar obres 
corresponents a la 1a fase etapa 2 de construcció d’un edifici per 
destinar-ho a l’ús docent a la finca del carrer Manuel Florentín, núm. 26. 
(Exp. T032-2014-3). 

“El senyor Josep Maria Servent i Vidal, en nom i representació de 
CONGREGACIÓN DE LOS LEGIONARIOS DE CRISTO, sol·licita llicència 
municipal per a la construcció de la 2a etapa corresponent a la primera fase 
d'un edifici per destinar-lo a ús docent (Educació Primària, Educació 
Secundària Obligatòria i Batxillerat) a la finca situada al carrer Manuel Florentín 
núm. 26, d'aquesta població, (4317203DF2481E0001LO) segons projecte 
tècnic aportat a tal efecte. (Expedient T032-2014-3). 

Atès l’informe emès pels Serveis Tècnics Municipals del que resulta que el 
projecte presentat contempla la construcció de la denominada Fase 1, etapa 2, 
d’un edifici docent denominat A, en forma de L, amb tipus d’ordenació segons 
volumetria específica, a la porció de parcel·la qualificada com Equipaments i 
dotacions comunitàries de nova creació de caràcter local (7a) , amb una 
superfície construïda de 1.130,07 m2. 

Atesos els articles 187 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, 234 del 
Reglament de l’esmentada llei, 79 del Reglament d'obres, activitats i serveis 
dels ens locals i 24 de les Ordenances metropolitanes d'edificació. 

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

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1.- Concedir a CONGREGACIÓN DE LOS LEGIONARIOS DE CRISTO 
llicència per executar obres de construcció de la 2a etapa corresponent a la 
primera fase, d'un edifici per destinar-lo a ús docent (Educació Primària, 
Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat) a la finca situada al carrer Manuel 
Florentín núm. 26, segons projecte tècnic aportat, amb un termini d'execució 
d'un any per a l'inici de les obres i tres per a la finalització. 

2.- Condicionar aquesta llicència al compliment dels següents requisits: 

2.1. Abans d’iniciar les obres d’edificació ha de procedir a: 

2.1.1. Mantenir dipòsit a la Tresoreria Municipal en metàl·lic o aval bancari 
d'import 8.655 euros establert en la llicència atorgada en data 16/5/2014, en 
concepte de garantia per a la construcció o reposició de la vorera i per a la 
reposició de qualsevol dany que pogués ocasionar-se en els elements 
urbanístics de la via pública, en el transcurs de les obres de conformitat amb 
allò que disposa l'article 16 de les Ordenances Metropolitanes d'Edificació. 
 



2.1.2. Constituir dipòsit a la Tresoreria Municipal en metàl·lic o aval bancari 
solidari d'import 8.327 euros, en concepte de fiança per garantir la bona gestió 
dels residus de la construcció, de conformitat amb el que es disposa en el 
decret 89/2010 de 29 de juny. 

El sol·licitant ha de disposar del document de seguiment de residus. 

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

2.1.3. Aportar nomenament de Contractista. 

2.1.4. Aportar Estudi de Seguretat i Salut i nomenament de Coordinador. 

2.1.5. Aportar nomenament d’Aparellador o Arquitecte Tècnic. 

2.1.7. Aportar full d’assumeix de direcció d’Arquitecte. 

2.1.8. Aportar projecte d’execució visat pel col·legi professional corresponent. 
 
2.1.9. Aportar certificat del tècnic redactor del citat projecte, al qual s’indiqui que 
el projecte executiu s'ajusta exactament al contingut del projecte bàsic d’acord 
amb el qual va ser concedida la corresponent llicència d'obres, o si escau, 
indicant les modificacions introduïdes en el mateix i que aquestes modificacions 
compleixen totes les normes urbanístiques, ordenances i altres disposicions 
aplicables. 
 
2.1.10. Aportar projecte bàsic i executiu de captació solar tèrmica. 

2.1.11. Aportar programa de control. 

3.- Així mateix, la present llicència resta condicionada als següents requisits: 
 
3.1. Executar les obres d’urbanització de la zona verda cedida, simultàniament 
amb l’edificació de la primera fase de les obres de l’equipament, donant 
compliment a les següents condicions establertes el Projecte d’urbanització 
aprovat definitivament: 

-- Aportar l’assumeix de la direcció facultativa de les obres i la 
designació de coordinador de seguretat i salut, abans de l’inici de les 
obres. 
 
-- Prèviament al començament de les obres s’haurà de realitzar el 
replanteig de l’àmbit sobre el terreny, i documentar-lo en un plànol 
topogràfic de replanteig.  

Aquest plànol s’haurà d’avançar com a base de referència per a la 
signatura de l’Acta de Comprovació del Replanteig i Inici de les Obres.  



En l’execució de les obres, la Direcció Facultativa s’hauran de coordinar 
amb els Serveis Tècnics Municipals, els següents conceptes d’obra, 
sempre amb ajust als criteris i amidaments definits en el projecte:  

 
a) Implantació definitiva dels elements especials de registre, 
quadres de maniobra, armaris de connexió i altres elements de 
servei en superfície.  

b) Implantació definitiva d’elements de mobiliari urbà (bancs, 
papereres amb anagrama corporatiu municipal, pilons i baranes).  

c) Concreció del tipus de paviment granular en la zona de jocs 
infantils. Al projecte s’especifica com a “paviment granular de 
sablón”. Dins aquest concepte genèric s’haurà de concretar amb 
els Serveis Tècnics Municipals la granulometria concreta de gresa 
de sauló.  

d) Previsió i programació temporal de la campanya inicial de 
manteniment per part del promotor, si escau i estimació 
econòmica del cost de manteniment.  

e) Senyalització horitzontal i vertical de codi, si escau i segons 
proposta que hauran d’acceptar els serveis municipals amb 
competències en mobilitat i seguretat vial. 

 
-- Per a la recepció de les obres per part de l’Ajuntament, serà condició 
obligatòria l’aportació per part de la Direcció Facultativa, dels següents 
documents: 

a) Certificat final d’obra.  

b) Document d’obra finalment executada, as built.  

c) Instància sol·licitant la recepció de les obres per part de 
l’Ajuntament.  

3.2. Executar les escomeses de serveis en subterrani fins a la construcció, 
havent d'assumir el titular el cost total derivat de les canalitzacions en 
subterrani dels serveis per la via pública i aquell que resulti de l’afectació de 
línies de serveis i subministraments que pugin resultar afectades. 
 
4.- Advertir a CONGREGACIÓN DE LOS LEGIONARIOS DE CRISTO que a la 
finalització de les obres, ha de: 
 
4.1. Comunicar la primera utilització i ocupació de l’edifici, aportant la 
documentació indicada a l'art. 53 de les Ordenances Metropolitana d'Edificació. 
 
4.2. Justificar el cost real i efectiu de les obres realitzades, i si s’escau efectuar 
l’autoliquidació complementària corresponent. 



 
4.3. Aportar certificat final corresponent a la instal·lació de les plaques solars i 
adjuntar fotografies. 
 
4.4. Aportar certificat emès per la Secretaria de Telecomunicacions i Societat 
de la Informació, acreditant el compliment de la normativa sobre infrastructures 
comuns de telecomunicació en edificis. 
 
4.5. Justificar la comunicació de les modificacions introduïdes a la finca, a la 
Gerència Territorial del Cadastre, c/ Travessera de Gràcia núm.58 2a planta de 
Barcelona, per ajustar les dades a la realitat (Mod. 902), aportant fotocopia de 
l’esmentat model. 
 
5.- Advertir i manifestar a CONGREGACIÓN DE LOS LEGIONARIOS DE 
CRISTO: 
 
5.1. Que la escala exterior d’emergència té caràcter provisional, i haurà de ser 
eliminada quant es construeixi la segona etapa de la fase 1 de l’equipament 
 
5.2. Que el present informe s’emet per la llicència d’obres i no prejutja el que 
correspon a l’activitat ni al que resulti de la legislació sectorial que li és 
d’aplicació a l’equipament docent. 
 
5.3. Que al constituir les fiances ha de retirar un exemplar del projecte i una 
placa d'obres, que una vegada complimentada, ha de col·locar en lloc visible. 
La placa la podrà adquirir al Punt d'Atenció a la Ciutadania, plaça Santa 
Magdalena núm. 24, abonant la quantitat de 48,40 euros. 
 
5.4. Que en cas de necessitar la col·locació de contenidors per a residus i 
runes ha de sol·licitar i obtenir l'oportuna autorització. 
 
5.5. Que d’acord amb el que estableix l’art. 189 del text refós de la Llei 
d’Urbanisme, la llicència urbanística que es concedeix caduca si, en finir 
qualsevol dels terminis a què fa referència el punt 1, o les pròrrogues 
corresponents, no s’han començat o no s’han acabat les obres. Els titulars 
d’aquesta llicència urbanística tenen dret a obtenir una pròrroga tant del termini 
de començament com del termini d’acabament de les obres, per la meitat del 
termini de què es tracti, si la sol·liciten d’una manera justificada abans 
d’exhaurir-se els terminis establerts. 
 
6.- Aquesta llicència restarà condicionada al pagament de la liquidació de la 
taxa per llicència urbanística d’import 27.616,09 euros (1155453-200161) 
restant exempt de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres. 
 
Una vegada acabades les obres s’ha de justificar, en el termini d’UN MES 
comptat a partir del dia següent de la data del certificat final d’obra, el cost real i 
efectiu de les obres realitzades, i en el seu cas, efectuar l’autoliquidació 
complementària corresponent.” 
 
 



ACORD NÚMERO SIS.- Proposta de modificació no substancial de la 
llicència atorgada a GLABER 2000, SL., per l’exercici d’una activitat de 
centre de transferència d’olis vegetals al local ubicat a l’Avinguda 
Cornellà, núm. 132 4t.2a. (Exp. T120-2014-12). 
 
“La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 6/11/2015, va concedir 
a GLABER 2000, S.L. la corresponent llicència d’activitats sotmesa al règim de 
Llicència Municipal per una activitat de centre de transferència d’olis 
vegetals a l’avinguda de Cornellà, núm. 132, 4t 2a, d’aquesta població. (Exp. 
T120-2014-12). 
 
Atès que l’esmentada llicència contemplava: 
 
1) La recollida, neteja i devolució dels filtres de les campanes extractores de 
fums de restaurants i locals comercials. 
 
2) L’habilitació per part de l’activitat per a realitzar tasques de gestió i transport 
de residus. 
 
Atès que en data 1/03/2016, GLABER 2000, S.L. presenta mitjançant la 
instància amb número de registre d’entrada 2016-3452 un nou projecte 
d’activitats per canvis no substancials, renunciant a la part de gestió de residus.  
 
Atès l’informe emès pels Serveis Tècnics Municipals en data 16/03/2013 del 
qual resulta: 
 
- Que amb els canvis esmentats, l’activitat quedaria subjecte al règim de 
Comunicació Prèvia. 
 
- Que el projecte es pot informar de manera favorable atès que és equivalent al 
projecte amb el què ja es va donar llicència inicialment, però prescindeix de 
part del seu procés industrial, anul·lant la part del tractament de residus. 
 
Atès que, posteriorment, en data 5/05/2016 (registre d’entrada núm. 2016-
7970), GLABER 2000, S.L., aporta la documentació complementària requerida i 
manifesta alhora que si bé renuncia a realitzar les tasques de gestió i 
tractament de residus a l’establiment, sí que continuarà efectuant el transport 
d’olis usats des del seu productor fins al gestor autoritzat amb vehicles adients. 
 
Atès l’informe favorable emès pels Serveis Tècnics Municipals en data 
12/05/2016.  
 
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 GLABER 2000, S.L., en la qual efectua el tràmit de comunicació 
de la modificació per canvis no substancials de l’activitat de centre de 
transferència d’olis vegetals a l’avinguda de Cornellà, núm. 132, 4t 2a, 
d’aquesta població. (Exp. T120-2014-12). 
 
2n.- Comunicar a GLABER 2000, S.L. que aquesta Corporació es dóna per 
assabentada de l’abast de la seva activitat (recollida, neteja i devolució dels 
filtres de les campanes extractores de fums de restaurants i locals comercials i 
transport de residus a gestors autoritzats), sense perjudici d’allò que altres 
administracions (Agència Residus de Catalunya de la Generalitat de Catalunya) 
puguin exigir per les tasques de transport de residus que el titular sí desitja 
realitzar. 
 
3r.- Comunicar a GLABER 2000, S.L., que pot continuar l’exercici de l’activitat 
de centre de transferència d’olis vegetals, amb les modificacions comunicades, 
a l’avinguda de Cornellà, núm. 132, 4t 2a, 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. 
 
4t.- 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. 
 
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 303,23 euros, 
(càrrec-valor 1156673-198580) que serà notificada per l’ Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona.” 
 
 
ACORD NÚMERO SET.- Proposta d’aprovació d’una pròrroga del termini 
d’execució de les obres d’instal•lació d’un ascensor i adequació dels 
espais comuns del Casal de cultura Robert Brillas, d’aquesta població.  
 
“La Junta de Govern Local en data 10 de juliol de 2015 va adjudicar l’execució 
de les obres d’instal·lació d’un ascensor i adequació dels espais comuns del 
Casal de Cultura Robert Brillas, d’aquesta població, a l’empresa CIVIL STONE, 
S.L. 
 
En data 7 de gener de 2016 es va signar l’acta de comprovació del replanteig i 
autorització de l’inici de l’obra, amb un termini d’execució de quatre mesos. 
 
En data 21 d’abril de 2016, l’empresa CIVIL STONE, S.L., adjudicatària de les 
obres, ha presentat escrit demanant l’ampliació del termini d’execució de les 



obres degut a la demora en el termini d’entrega de l’ascensor a muntar per a la 
seva subcontracta KONE IBERICA i sol·licitant prorroga fins el 25 de juliol de 
2016. 
 
Atès l’informe emès pels Serveis Tècnics Municipals del que resulta que 
efectivament l’obra de referència no es pot finalitzar pel motiu exposat, 
proposant una ampliació del termini d’execució de les obres fins el 25 de juliol 
de 2016, si bé s’ha fet una proposta de compensació del retard de fer el primer 
any de manteniment de l’ascensor de forma gratuïta, per part de l’empresa 
subcontractista KONE Elevadores, S.A., segons escrit presentat per l’empresa 
adjudicatària de les obres CIVIL STONE, S.L. 
 
Ates el plec de clàusules administratives particulars que regeixen el contracte i 
l’article 213 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat 
per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre i concordants del 
Reglament General de Contractes de l’Estat. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
1.- Acceptar la proposta efectuada per l’empresa adjudicatària de les obres 
d’instal·lació d’un ascensor i adequació dels espais comuns del Casal de 
Cultura Robert Brillas, d’aquesta població CIVIL STONE, S.L. i per l’empresa 
subcontractista de l’ascensor, KONE Elevadores, S.A., de fer el manteniment 
de l’ascensor de forma gratuïta durant el primer any de funcionament. 
 
2.- Aprovar una pròrroga de les obres d’instal·lació d’un ascensor i adequació 
dels espai comuns del Casal de Cultura Robert Brillas, d’aquesta població, fins 
el dia 25 de juliol de 2016. 
 
3.- Manifestar a l’empresa adjudicatària CIVIL STONE, S.L. que a la finalització 
de les obres i prèviament a la seva recepció per part de l’Ajuntament s’haurà de 
formalitzar el corresponent contracte de manteniment de l’ascensor de forma 
gratuïta durant el primer any de funcionament. 
 
4.- Notificar el present acord a l’adjudicatari CIVIL STONE, S.L. i al 
subcontractista KONE Elevadores, S.A.” 
 
 
ACORD NÚMERO VUIT.- Proposta d’aprovació d’expedient de 
contractació, mitjançant procediment obert amb regulació harmonitzada i 
dels Plecs de condicions, relatius al servei de suport a les Unitats 
Operatives per al muntatge d’actes i trasllats de L’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat. 
 
“Atesa la necessitat de contractar el servei de suport a les unitats operatives 
per al muntatge d’actes i trasllats de l’ajuntament d’Esplugues de Llobregat, 
d'acord amb la descripció tècnica realitzada pel Director del Servei de 
Manteniment i Espai Públic als plecs de condicions tècniques. 
 
En funció del que disposen els articles 10, 19, 109 i 110 del Reial Decret 



Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós 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 115 i 116 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. 
 
Vist l'informe dels Serveis Jurídics i la fiscalització prèvia per part de la 
Intervenció municipal. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
1r.- Declarar que la despesa derivada de l’expedient de contractació relativa al 
servei de suport a les unitats operatives per al muntatge d’actes i trasllats de 
l’ajuntament d’Esplugues de Llobregat té caràcter plurianual, de conformitat 
amb el que estableix l'article 174 del Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març i per 
tant l’adjudicació resta sotmesa a la condició suspensiva d’existència de crèdit 
adequat i suficient per al finançament de les obligacions derivades del contracte 
en els futurs exercicis pressupostaris. 
 
La despesa plurianual derivada d’aquesta contractació, IVA inclòs, es farà 
efectiva per un import màxim anual de 85.691,84 € (IVA inclòs), imputable al 
pressupost vigent en cada exercici, dels quals 45.000,00 € aniran a càrrec de 
l’exercici econòmic del 2016 a les següents partides pressupostàries:  

 
· SUPORT UNITATS OPERATIVES MONTATGE ACTES (19-92003-22699): 
45.000,00 €  

Per a les següents anualitats, l’import màxim anual serà el següent:  

-Exercici 2017: import de 85.691,84 euros.  

-Exercici 2018: import de 40.691,84 euros. 

2n.- Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert i 
regulació harmonitzada, i aprovar els plecs de condicions econòmic 
administratives i tècniques relatius al servei de suport a les unitats operatives 
per al muntatge d’actes i trasllats de l’ajuntament d’Esplugues de Llobregat, 
amb un pressupost màxim anual de licitació de 70.819,70 euros, més 
14.872,14 euros en concepte d’IVA (import total, 85.691,84 euros, IVA inclòs).  

3r.- Convocar la licitació, d'acord amb el que estableixen els articles 142, 143 i 
159 del T.R.L.C.S.P., publicant els corresponents anuncis, que aniran a càrrec 
de l’empresa adjudicatària, al Diari Oficial de la Unió Europea i al Butlletí Oficial 
de l’Estat, ordenant també la publicació al Butlletí Oficial de la Província. Així 
mateix, i de conformitat amb l’article 142.4 del T.R.L.C.S.P. l’anunci de licitació 



es publicarà, així mateix, al perfil del contractant de la pàgina web municipal.” 
 
 
ACORD NÚMERO NOU.- Proposta d’aprovació de la qualificació 
urbanística de la finca situada al carrer Jaume Huguet, núm. 10, 
sol·licitada pel Sr. Ivan López Zamora. (T019-2016-00013).  

“El senyor Ivan Lopez Zamora, sol·licita qualificació urbanística, de la finca 
situada al carrer Jaume Huguet, núm. 10, d’Esplugues de Llobregat . (Exp. 
T019-2016-00013). 
 
Atès l'informe emès pels Serveis Tècnics Municipals. 

 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

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

“ 
1.Sol·licitud 
 
Per registre d’entrada de data 09/05/2016 i número 2016 00008191, Sergi 
Cinca Solé en representació de Ivan López Zamora , presenta a aquest 
Ajuntament instància i plànol d’emplaçament per sol·licitar qualificació 
urbanística de la finca situada al carrer Jaume Huguet núm. 10.  
 
2. Planejament vigent 

Pla General Metropolità d'Ordenació Urbana de l'Entitat Metropolitana de 
Barcelona (PGM) de data 14/07/1976, concretat per la seva transcripció refosa 
a escala 1 / 2000 definitivament aprovada el 11/03/1983. 

3. Qualificació urbanística 

Zona d'ordenació en edificació aïllada: Subzona unifamiliar (Clau 20a/10). 
 
4. Condicions d’edificació 

Són bàsicament les definides en les normes urbanístiques de l'esmentat Pla 
General i en particular en els articles 222 a 235, 246 a 255, 272 a 285, 295 a 
301,307, 314 i 337 a 343, que es resumeixen en: 

Tipus d’ordenació 
Article 338 NNUU 

Edificació aïllada 

Dimensions parcel·la 
Article 343-1 NNUU 

Superfície mínima =600 m2 
Longitud mínima de façana = 16 m 

Ocupació màxima  
Article 255 NNUU 
Article 343-2 NNUU 

Pendent del terreny menor al 30% Ocupació màxima 
total = 30% 
Pendent del terreny entre 30% i 50% Ocupació màxima 



total = 20% 
Construccions auxiliars : 5%, inclosa dintre de l’ocupació 
màxima total de parcel·la. 

Índex d’edificabilitat 
Article 340-1 NNUU 

0,75 m2st/m2s  

ARM / Nº màxim 
plantes 
Article 343-2 NNUU 

Edificació principal: 9,15 m / PB + 2PP  
Construccions auxiliars : 3,30 / PB  

Separacions mínimes  
Article 343-3 NNUU 
Article 253-3 NNUU 

Edificació principal : 5 m. a front i fons - 3 m a laterals  
Construccions auxiliars :No poden envair les franges de 
separació a les partions de parcel·la excepte quan es 
tracti de substitució de terres desmuntades , cas en el 
qual s’haurà de condicionar la coberta com jardí. 

Adaptació topogràfica 
i moviment de terres 
Article 255 NNUU 

Les plataformes d’anivellament tocant a les llindes no 
podran situar-se a mes d’ 1,50 m. per damunt o a mes de 
2,20 m. por sota de cota natural de la llinda, i a l’interior 
de `parcel·la (excepte el soterranis) s’hauran de disposar 
de manera que no depassin uns talussos ideals de 
pendent 1:3 (alçada : base), traçats des de les cotes, per 
damunt i per sota, possibles a les llindes.  
Els murs d’anivellament de terres a les llindes no podran 
arribar, en cap punt, una alçada superior a 1,50 m. per 
damunt de cota natural de la llinda ni una alçada superior 
a 2,20 m. por sota de la cota natural de la llinda. Els murs 
interiors de contenció de terres no podran depassar, en 
la part vista , una alçada de 3,70 m. 
 
Nota: El terreny a considerar serà l’existent derivat del 
plànol topogràfic en el moment de sol·licitar la llicencia 
d’edificació, sempre i quan no hagi sofert modificacions 
recents. 

Usos  
Article 307 NNUU 

Habitatge unifamiliar – Residencial – Comercial – 
Oficines – Sanitari – Religiós i cultural – Recreatiu -- 
Esportiu – Industrial Amb les limitacions de l’article 307 
de les NNUU 

Número mínim  
de places 
d’aparcament. 

2  

 
5. Preexistències 

A la finca es troba construït un habitatge unifamiliar aïllat amb piscina a l’aire 
lliure.  
 
6. Observació 

La Junta de Govern Local en sessió del 18 de març de 2016 va acordar 
concedir a Iván López Zamora llicència condicionada per a procedir a l' 



enderroc de l’habitatge unifamiliar aïllat i la piscina a l’aire lliure existents a la 
finca situada al carrer Jaume Huguet, núm. 10, d’aquesta població, amb un 
termini d'execució d'un any per a l'inici de les obres i tres per a la finalització 
d'aquestes." 
 
 
2.- La taxa per emissió de la qualificació urbanística d'acord amb l'Ordenança 
Fiscal núm. 9, per un import de 300,00€, va ser abonada per l’interessat en 
data 5 de maig de 2016.” 

 
ACORD NÚMERO DEU.- Proposta d’aprovació de la qualificació 
urbanística de la finca situada carrer Bartomeu Bermejo, parcel·la C 
cantonada carrer Ferrer i Bassa, sol·licitada per  l’empresa THANK’S 2 
SPORT, S.L. (T019-2016-00005).  

“El senyor Carlos Matias Sendra, en representació de Thank’s 2 Sport, S.L., 
sol·licita qualificació urbanística, de la finca situada al carrer Bartomeu Bermejo, 
parcel·la C cantonada carrer Ferrer i Bassa, d’Esplugues de Llobregat . (Exp. 
T019-2016-00005). 
 
Atès l'informe emès pels Serveis Tècnics Municipals. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

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

“ 
1.Sol·licitud 
 
Per registre d’entrada de data 16/02/2016 i número 2745, Carlos Matías Sendra 
en representació de THANK’S SPORT S.L. , presenta a aquest Ajuntament 
instància i plànol d’emplaçament per sol·licitar qualificació urbanística de la 
finca situada al carrer Bartomeu Bermejo parcel·la C cantonada carrer Ferrer i 
Bassas 
 
2.Planejament vigent 

Pla General Metropolità d'Ordenació Urbana de l'Entitat Metropolitana de 
Barcelona (PGM) de data 14/07/1976, concretat per la seva transcripció refosa 
a escala 1 / 2000 definitivament aprovada el 11/03/1983. 

3. Qualificació urbanística 

Zona d'ordenació en edificació aïllada: Subzona unifamiliar (Clau 20a/10). 
 
4. Condicions d’edificació 



Són bàsicament les definides en les normes urbanístiques de l'esmentat Pla 
General i en particular en els articles 222 a 235, 246 a 255, 272 a 285, 295 a 
301,307, 314 i 337 a 343, que es resumeixen en: 

Tipus d’ordenació 
Article 338 NNUU 

Edificació aïllada 

Dimensions parcel·la 
Article 343-1 NNUU 

Superfície mínima =600 m2 
Longitud mínima de façana = 16 m 

Ocupació màxima  
Article 255 NNUU 
Article 343-2 NNUU 

Pendent del terreny menor al 30% Ocupació màxima 
total = 30% 
Pendent del terreny entre 30% i 50% Ocupació màxima 
total = 20% 
Construccions auxiliars : 5%, inclosa dintre de l’ocupació 
màxima total de parcel·la. 

Índex d’edificabilitat 
Article 340-1 NNUU 

0,75 m2st/m2s  

ARM / Nº màxim 
plantes 
Article 343-2 NNUU 

Edificació principal: 9,15 m / PB + 2PP  
Construccions auxiliars : 3,30 / PB  

Separacions mínimes  
Article 343-3 NNUU 
Article 253-3 NNUU 

Edificació principal : 5 m. a front i fons - 3 m a laterals  
Construccions auxiliars :No poden envair les franges de 
separació a les partions de parcel·la excepte quan es 
tracti de substitució de terres desmuntades , cas en el 
qual s’haurà de condicionar la coberta com jardí. 

Adaptació topogràfica 
i moviment de terres 
Article 255 NNUU 

Les plataformes d’anivellament tocant a les llindes no 
podran situar-se a mes d’ 1,50 m. per damunt o a mes de 
2,20 m. por sota de cota natural de la llinda, i a l’interior 
de `parcel·la (excepte el soterranis) s’hauran de disposar 
de manera que no depassin uns talussos ideals de 
pendent 1:3 (alçada : base), traçats des de les cotes, per 
damunt i per sota, possibles a les llindes.  
Els murs d’anivellament de terres a les llindes no podran 
arribar, en cap punt, una alçada superior a 1,50 m. per 
damunt de cota natural de la llinda ni una alçada superior 
a 2,20 m. por sota de la cota natural de la llinda. Els murs 
interiors de contenció de terres no podran depassar, en 
la part vista , una alçada de 3,70 m. 
 
Nota: El terreny a considerar serà l’existent derivat del 
plànol topogràfic en el moment de sol·licitar la llicencia 
d’edificació, sempre i quan no hagi sofert modificacions 
recents. 

Usos  
Article 307 NNUU 

Habitatge unifamiliar – Residencial – Comercial – 
Oficines – Sanitari – Religiós i cultural – Recreatiu -- 
Esportiu – Industrial Amb les limitacions de l’article 307 
de les NNUU 

Número mínim  
de places 
d’aparcament. 

2  



2.- La taxa per emissió de la qualificació urbanística d'acord amb l'Ordenança 
Fiscal núm. 9, per un import de 300,00€, va ser abonada per l’interessat en 
data 17 de febrer de 2016.” 

 
ACORD NÚMERO ONZE.- Proposta d’aprovació de la qualificació 
urbanística de la finca situada al carrer Priorat, núm. 18-20, sol·licitada per 
la Sra. Maria Teresa Monteys Llinás (T019-2016-00010).  

“La senyora Maria Teresa de Monteys de Llinas, en representació de la Sra. 
Carmen de Llinas de Salas, sol·licita qualificació urbanística, de la finca situada 
al carrer Priorat, núm. 18-20, d’Esplugues de Llobregat . (Exp. T019-2016-
00010). 
 
Atès l'informe emès pels Serveis Tècnics Municipals. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

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

“ 
1.Sol·licitud  
 
Per registre d’entrada de data 07/03/2016 i número 4005, María Teresa de 
Monteys de Llinás en representació de Carmen de Llinás de Salas , presenta a 
aquest Ajuntament per sol·licitar qualificació urbanística de les finques situades 
als números 18 i 20 del carrer Priorat, escrit , plànols d’emplaçament i altre 
documentació complementaria. 

2.Finques 
 
Finca situada al carrer Priorat, 18 –Referència cadastral 
3500403DF2830DF2830B0001BU 
Finca situada al carrer Priorat, 20 –Referència cadastral 
3500402DF2830DF2830B0001AU 
 
Part de les finques es troben dintre del terme municipal de l’Hospitalet de 
Llobregat 
 



 
 
 
3. Planejament urbanístic al terme d’Esplugues de Llobregat 
 
Pla Director Urbanístic de les Àrees Residencials Estratègiques de l’àmbit del 
Baix Llobregat - Area Montesa, aprovat definitivament pel Conseller de Política 
Territorial i Obres Públiques en data 13 de març de 2009. 

4. Qualificacions urbanístiques (Representades gràficament al plànol 5-
Zonificació del ARE Montesa) 

Finca situada al carrer Priorat, 18 –Referència cadastral 
3500403DF2830DF2830B0001BU 
 
Qualificacions de la porció de finca situada al terme municipal d’Esplugues de 
Llobregat 
 
Viari ( Clau VO) , Verd Públic (Clau PO) i Residencial plurifamiliar (Clau 10) 
 
 



Finca situada al carrer Priorat, 20 –Referència cadastral 
3500402DF2830DF2830B0001AU 
 
Qualificacions de la porció de finca situada al terme municipal d’Esplugues de 
Llobregat 
 
Viari (Clau VO), Verd Públic (Clau PO) i Activitat econòmica (Clau 32). 
 

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



 
 
 
ACORD NÚMERO DOTZE.- Proposta de nomenament de tècnics 
municipals supervisors de les obres del camí per a la connexió ciclable 
entre Barcelona i Esplugues de Llobregat per l’Avinguda Diagonal, als 
termes municipals de Barcelona i Esplugues de Llobregat.  

“Atès l’acord de la Junta de Govern de l’Àrea Metropolitana de Barcelona de 10 
de maig de 2016, d’aprovació de l’adjudicació del contracte de les obres del 
camí per a la connexió ciclable entre Barcelona i Esplugues de Llobregat per 
l’Avinguda Diagonal, als termes municipals de Barcelona i Esplugues de 
Llobregat, a favor de l’empresa ROMERO GAMERO, S.A. per un import de 
855.867,77€, IVA exclòs, que suposa una baixa del 13,70% sobre el 
pressupost base de la licitació i un termini d’execució de 10 mesos. 
 
Atès que es considera oportú nomenar els tècnics municipals que portaran la 
supervisió de les obres en la part corresponent al terme municipal d’Esplugues 
de Llobregat. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Nomenar com a tècnics supervisors de les obres del camí per a la connexió 
ciclable entre Barcelona i Esplugues de Llobregat per l’Avinguda Diagonal, a 
l’arquitecte municipal, Director del Servei d’Obres Públiques, Sr. Joan Mamano 
Roig, a l’enginyer municipal, Director de Manteniment i Espai Públic, Sr. Josep 
Ma González Lera i a l’arquitecte tècnic del Servei d’Obres Públiques, Sr. 
Xavier Expósito Gayo.” 

 
ACORD NÚMERO TRETZE.- Proposta d’aprovació de la certificació final 
de les obres d’adequqció de la Plaça Macael. 

“Els treballs referents a les obres d’adequació de la plaça Macael, d’aquesta 
població, van ser adjudicats, a l’empresa SERVEIS INTEGRALS 360 PLUS, 
S.L., per acord de la Junta de Govern Local de data 10 d’abril de 2015, per 
import de 131.584,28 €, més 27.632,70 € d’IVA, en total 159.216,98 €, IVA i 
baixa d’adjudicació del 18,2446140001 % incloses. 

Atès l’informe emes pels Serveis Tècnics Municipals del que resulta que 
finalitzats els treballs i efectuada la recepció de les obres, s’han realitzat els 
amidaments de l’obra realment executada, suposant la quantitat total de 
159.216,98 €, IVA inclòs, que correspon amb l’import d’adjudicació del 
contracte, proposant l’aprovació de la certificació final de l’obra per l’import 
assenyalat. 
 
Atès l’article 235 del Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, 
aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre i concordants 
del Reglament de Contractes de l’Estat. 



La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1.- Aprovar la certificació final de les obres d’adequació de la plaça Macael, 
d’aquesta població, per un import total de 159.216,98 €, IVA inclos, i procedir a 
la notificació d’aquesta aprovació a l'empresa SERVEIS INTEGRALS 360 
PLUS, S.L. (B-65891475).” 

 

RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS 

 
ACORD NÚMERO CATORZE.- 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.130 de documents ADO en fase prèvia per un import total 
27.352,26 € 

Relació núm.132 de documents ADO en fase prèvia per un import total 
14.372,92 € 

Relació núm.133 de documents ADO en fase prèvia per un import total 
7.598,11 € 

Relació núm. 135 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
96,79 € 

Relació núm. 136 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
112.915,31 € 

Relació núm. 137 de documents O en fase prèvia per un import total de 
64.262,97 € 

Relació núm.138 de documents O en fase prèvia per un import total 3.775,00 € 
 
Relació núm. 139 de documents ADOJ en fase prèvia per un import total 
12.000,00 € 

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. 130 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total 27.352,26 € 

2. Aprovar la relació núm. 132 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total 14.372,92 € 



3. Aprovar la relació núm. 133 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total 7.598,11 € 

4. Aprovar la relació núm. 135 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 96,79 € 

5. Aprovar la relació núm. 136 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 112.915,31 € 

6. Aprovar la relació núm. 137 de documents O en fase prèvia per un import 
total de 64.262,97 € 

7. Aprovar la relació núm. 138 de documents O en fase prèvia per un import 
total 3.775,00 € 

8. Aprovar la relació núm.139 de documents ADOJ en fase prèvia per un import 
total 12.000,00 €.” 

 
ACORD NÚMERO QUINZE.- Proposta d'aprovació de la nòmina 
corresponent a la mensualitat de maig de 2016, incentiu de productivitat, 
serveis extraordinaris i altres retribucions del personal d'aquest 
Ajuntament.  
 
“Vist el personal que ha realitzat serveis extraordinaris autoritzats, fora de la 
seva jornada habitual, variables de productivitat en horari nocturn i/o en dia 
festiu i vista la relació d’empleats que, per raó de servei, té dret a la percepció 
d’indemnitzacions per desplaçaments o dietes. 

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

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



General de la Seguretat Social el Règim Especial de la Seguretat Social dels 
funcionaris de l’Administració Local, en relació a la prestació per incapacitat 
temporal derivada de contingències comuns dels funcionaris integrats, en 
relació amb el que disposa l’esmentat article 11 del Conveni. 

Vist les diferents regularitzacions de nòmines d’abril de diferents treballadors 
amb motiu de baixes i altes d’it i at, una vegada abonada la nòmina, es 
procedeix a regularitzar pels imports de diferencial de -42,50 euros, de -0,01 
euros, de -0,01 euros, de 0,70 euros nets i -200,00 euros. 

Vist la regularització de la nòmina d’abril d’una càrrec electe amb motiu de la 
seva renúncia al càrrec amb efectes 21 d’abril de 2016, una vegada tancada i 
abonada la nòmina, de la qual resulta un diferencial de -450,00 euros bruts. 
 
Vist la regularització efectuada en nòmina d’abril de 2016 d’una càrrec electe 
amb motiu de la correcta aplicació de la quota obrera, la qual resulta un 
diferencial de -1,50 euros nets. 

Atesa la despesa corresponent a la nòmina del mes d’abril de l’any actual que 
ascendeix a la suma total de 839.268,33 euros. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

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

Quilometratge 133,74 € 
Serveis extraordinaris 13.761,50 € 
Festius 1.006,21 € 
Productivitat P.L. en horari festiu 6.695,84 € 
Nocturnitat Agents en horari nocturn 5.657,57 € 
Nocturnitat en horari nocturn 129,15 € 
Complement IT Empresa 5.063,07 € 
Indemnització Empresa 2.414,69 € 
IP/Productivitat alienes lloc treball 59.627,30 € 
Condic. Especial Rigidesa Horària 4.445,47 € 
Condic. Risc Especial 1.320,15 € 
Condició especial Bossa Horària 355,20 € 
Productivitat Guàrdia 658,71 € 
Dietes 1.048,43 € 
Dietes assistències jutjats 350,00 € 
 
2.- Aprovar la despesa corresponent al mes d’abril de l’any actual que 
ascendeix a la suma total de 839.268,33 euros. 

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

 



ACORD NÚMERO SETZE.- Proposta d'aprovació de la resta d’abonament 
de la paga extra de desembre de 2012 al personal funcionari i laboral 
d’aquest Ajuntament. 

D'ordre de la Presidència es proposa i així s'acorda, per unanimitat, que quedi 
sobre la taula per ampliar informació. 

 
ACORD NÚMERO DISSET.- Proposta de resolució de la sol·licitud d’ingrés 
a l’espai “Esplugues Coworking” presentada pel Sr. Miguel Gómez 
Peregrina. 
 
“El mes de març de 2013 tots els grups politics amb representació a 
l’Ajuntament van subscriure un pacte per a la dinamització econòmica i 
l’ocupació a Esplugues de Llobregat , que contemplava diferents actuacions.  
 
El mes de desembre 2013 la Taula del Pressupost Participatiu, integrada per 
representants de la ciutadania, polítics i tècnics municipals, va acordar la 
posada en marxa d’un espai de coworking. 

En data 30 de juliol de 2014, el Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària aprovà  
els preus públics a abonar per les persones usuàries de l’Esplugues 
Coworking, que s’ubica a la planta baixa de l’edifici Molí, al barri de Can 
Vidalet.  
 
En data 26 de setembre de 2014, la Junta de Govern Local en sessió ordinària 
va aprovar el seu Règim de funcionament. 

En data 20 de novembre de 2015, ha estat presentada sol·licitud d’ingrés a 
l’espai Esplugues Coworking per part del Sr. Miguel Gómez Peregrina, qui 
sol·licita poder ubicar-se a l’espai reservat a professionals. 

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

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Estimar la sol·licitud d’ingrès a “Esplugues Coworking” presentada 
per part del Sr. Miguel Gómez Peregrina, a l’espai reservat a professionals. 
 
La sol·licitud fa referència a un espai per a una persona, en modalitat de 
jornada parcial tarda (20h/setmana). Atès que el preu públic establert per 
ocupació d’un espai a jornada parcial tarda és de 35€ més IVA, el preu 
resultant per l’ocupació de l’espai sol·licitat és de 35,00€ euros, més el 21% de 
l’IVA corresponent, és a dir, 42,35€ al mes. 

SEGON.- Comunicar a la Sra. Beatriz Guerrero Sánchez que, prèviament a 
l’ocupació de l’espai, haurà de realitzar l’ingrés d’una fiança per import de 
70,00€.” 



 
 
ACORD NÚMERO DIVUIT.- Proposta de requeriment del dipòsit de fiança a 
una empresa licitadora en el procediment obert  del servei d'explotació 
dels espais publicitaris de les publicacions municipals "El Pont 
d'Esplugues" i "l'Agenda cultural i d'activitats d'Esplugues". 

“La Junta de Govern Local en sessió del dia 26 de febrer de 2016 va aprovar 
l’expedient de contractació, per procediment obert, relatiu al servei d’explotació 
dels espais publicitaris de les publicacions municipals “El Pont d’Esplugues” i 
“L’Agenda Cultural i d’Activitats d’Esplugues”. 

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 Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
Transcorregut el termini de presentació d’ofertes, i d’acord amb el procediment 
utilitzat, s'han obtingut dues proposicions, subscrites per: 

1) PRODUCCIONES MIC SL 

2) PUBLIMPACTE, SERVEIS AL COMERÇ, SL 

Això però, la Mesa de Contractació, en sessió de data 3 de maig de 2016, va 
acordar no admetre l’oferta presentada per PRODUCCIONES MIC SL., per 
considerar que no havia estat acreditada la capacitat de la mateixa en relació a 
l’objecte del contracte. Posteriorment l’empresa va procedir a aquesta 
acreditació però ja fora de termini, no podent continuar en el procés 
d’adjudicació. 
 
En data 5 de maig de 2016 es procedeix a l’apertura del sobre núm. 2 que 
contenia la proposta tècnica presentada per l’empresa PUBLIMPACTE, 
SERVEIS AL COMERÇ, SL i es 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 6 de maig. 

En data 12 de maig es procedeix a l’apertura del sobre núm. 3, que contenia la 
proposta econòmica presentada per l’empresa PUBLIMPACTE, SERVEIS AL 
COMERÇ, 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 PUBLIMPACTE, SERVEIS AL COMERÇ, SL assoleix una 
puntuació total de 55 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 PUBLIMPACTE, SERVEIS AL COMERÇ, SL., 
per a que en el termini màxim de deu dies hàbils, a comptar des del següent al 
que rebi la notificació, dipositi la fiança definitiva d’import 1.500,00€, relativa a 
la contractació del servei d’explotació dels espais publicitaris de les 
publicacions municipals “El Pont d’Esplugues” i “L’Agenda Cultural i d’Activitats 
d’Esplugues”, 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 DINOU.- Proposta d’adjudicació en el procediment obert 
per a la contractació del subministrament en règim de lloguer, sense 
opció de compra, de 38 equips nous multifunció destinats a cobrir les 
necessitats de diferents ubicacions de l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat i un programari de gestió integral dels equips. 

“La Junta de Govern Local en sessió del dia 22 de gener de 2016 va aprovar 
l’expedient de contractació, per procediment obert, relatiu al subministrament, 
en règim de lloguer sense opció de compra, de 38 equips nous multifunció 
destinats a cobrir les necessitats de diferents ubicacions a l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat i un programari de gestió integral dels equips, amb un 
pressupost de licitació màxim de 155.000,00€, més 32.550,00€ en concepte 
d’IVA -21%- (import total del contracte, 187.550,00€, IVA inclòs). 

Així mateix va aprovar i els plecs de condicions econòmic-administratives i 
tècniques que regeixen aquesta contractació. 

D'acord amb el que estableix l’article 143 de la Llei de Contractes del Sector 
Públic, en concordança amb l'article 277 de la Llei Municipal i de Règim Local 
de Catalunya, aprovada per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, es va 
procedir a la convocatòria, publicant anunci al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

Transcorregut el termini de presentació d’ofertes, i d’acord amb el procediment 
utilitzat, es van presentar dues proposicions, subscrites per: 

1) Konica Minolta BSS, SA. 

2) Servicios Microinformàtica, SA (SEMIC). 

Traslladades les ofertes a la Unitat Tècnica de Sistemes d’Informació, per tal 
que aquest servei procedeixi a la seva valoració, aquest va informar la 
necessitat d’excloure del procediment l’oferta presentada per Servicios 
Microinformàtica, SA, en base a que no complia els requeriments tècnics 
mínims obligatoris i informava favorablement l’oferta presentada per Konica 



Minolta BSS, SA. atenent que és la única oferta admissible i que compleix tots 
els requisits establerts als plecs de condicions, acreditant una puntuació final 
de 100 punts. 

La Mesa de Contractació, en sessió celebrada el passat dia 21 d’abril de 2016, 
va donar la seva conformitat a l’informe del Director de Sistemes d’Informació i 
va elevar a la Junta de Govern Local, que va acordar declarar la no admissió 
de la proposició presentada per l’empresa Servicios Microinformàtica, SA, i 
requerir a la mercantil KONICA MINOLTA BUSSINESS SOLUTIONS SPAIN, 
S.A. per a dipositar la fiança definitiva d’import 6.585,35€. 

En data 10 de maig de 2016 l’empresa KONICA MINOLTA BUSSINESS 
SOLUTIONS SPAIN, S.A. va dipositar la fiança definitiva d’import 6.585,35€, 
acreditant el compliment de totes les condicions requerides a l’expedient. 
 
Atès que per acord de la Junta de Govern Local de data 3 de maig passat es va 
prorrogar durant un mes el contracte vigent del lloguer de les màquines 
fotocopiadores, perquè l’estat de la tramitació del procediment que és objecte 
d’aquesta proposta no arribaria al termini previst de l’1 de maig, es produeix 
l’efecte de la reducció de l’objecte d’aquest darrer contracte en una mensualitat, 
raó per la qual l’oferta presentada ha estat recalculada amb l’empresa, segons 
consta a l’expedient. 

En conseqüència i atès el que 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 
KONICA MINOLTA BUSSINESS SOLUTIONS SPAIN, S.A., provista de CIF 
A81069197, el contracte relatiu al subministrament, en règim de lloguer sense 
opció de compra, de 38 equips nous multifunció destinats a cobrir les 
necessitats de diferents ubicacions a l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat i 
un programari de gestió integral dels equips, de conformitat amb el plec de 
clàusules particulars econòmic-administratives i tècniques que han regit la 
contractació i l’oferta presentada, per un import màxim de 130.784,92€, més 
27.464,84€ en concepte de IVA (import total del contracte 158.249,76€) a 
distribuir en 43 mensualitats i els següents exercicis: 

2016: 25.761,54€, IVA inclòs. 

2017: 44.162,64€, IVA inclòs. 

2018: 44.162,64€, IVA inclòs. 

2019: 44.162,64€, IVA inclòs. 

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, així com de l’obligació prèvia de satisfer la quantitat 
de 794,70€, corresponent a la publicació dels anuncis de licitació a Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya i Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
QUART.- Establir que el contracte iniciarà la seva vigència en data 1 de juny de 
2016.” 
 
 
ACORD NÚMERO VINT.- Proposta d'aprovació d'expedient de 
contractació i plecs de condicions relatius al subministrament d’equips 
d’electrònica de xarxa per als nous CPD de l’equipament municipal Espai 
Baronda, mitjançant procediment negociat sense publicitat. 

“Atesa la necessitat de contractar el subministrament d’equips d’electrònica de 
xarxa, per als nous CPD de l’equipament municipal de l’Espai Baronda, 
mitjançant procediment negociat sense publicitat, d'acord amb la descripció 
tècnica realitzada pel director de Sistemes d’Informació als plecs de condicions 
tècniques. 
 
En funció del que disposen els articles 9, 19, 109 i 110, sobre disposicions 
comuns dels contractes, pel que fa referència a la naturalesa del contracte; 115 
i 116, 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, tots ells 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. Així com la directiva 2014/24/CE, del Parlament Europeu i del 
Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública, en aquelles 
disposicions que siguin d’efecte directe. 

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 del 
subministrament d’equips d’electrònica de xarxa, per als nous CPD de 
l’equipament municipal de l’Espai Baronda, per un import màxim de 
52.913,30€, IVA inclòs, amb càrrec a la partida 11 92000 62600 –Equips per a 
processos d’informació- del pressupost municipal en vigor. 

SEGON.- Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment negociat, 
sense publicitat, i els plecs de condicions econòmic-administratives i tècniques 
relatives al subministrament d’equips d’electrònica de xarxa, per als nous CPD 
de l’equipament municipal de l’Espai Baronda, per un import màxim de 
43.730,00€, més 9.183,30€ en concepte d’IVA. 

TERCER.- Procedir a negociar les condicions del contracte, de conformitat amb 
el que estableixen els articles 169, 174, 177 i 178 del Reial Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 



Contractes del Sector Públic, sobre procediments i formes d'adjudicació dels 
contractes, consultant, com a mínim, a les sis empreses que proposa el 
departament de Sistemes d’Informació, sense perjudici de publicar el contracte 
al perfil del contractant per si resulten més interessats.” 

 
ACORD NÚMERO VINT-I-UN.- Proposta d’adjudicació en el procediment 
negociat per a la contractació del servei de suport als serveis auxiliars de 
l'equipament municipal de l'Espai Baronda. 

“La Junta de Govern Local en sessió del dia 15 d’abril de 2016 va aprovar 
l’expedient de contractació, per procediment negociat, relatiu al servei de suport 
als serveis auxiliars a l’equipament municipal de “La Baronda”, des del 1 de 
juny fins el 31 de desembre de 2016, amb un pressupost de licitació màxim de 
34.325,70€, més 7.208,39€ en concepte d’IVA -21%- (import total del contracte, 
41.534,10€, IVA inclòs). 

Així mateix va aprovar i els plecs de condicions econòmic-administratives i 
tècniques que regeixen aquesta contractació. 

D'acord amb el que estableix l’article 169, 174, 177 i 178 de la Llei de 
Contractes del Sector Públic, en concordança amb l'article 279 de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovada per Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, es va procedir a sol·licitar oferta a tres empreses del 
sector. 
 
Transcorregut el termini de presentació d’ofertes, i d’acord amb el procediment 
utilitzat, s'han obtingut tres proposicions, subscrites per: 

1) MULLOR, SA. 

2) NARGY, SERVEIS AUXILIARS, SL. 

3) ISS, FACILITY SERVICES, SL. 

Traslladades les ofertes al Coordinador de la Unitat Tècnica de Serveis 
Subalterns i Compres, per tal que aquest servei procedeixi a la negociació i 
posterior informe previ a la proposta d’adjudicació, aquest l’emet amb data 10 
de maig. 

De l’informe i de la resta de documentació que obra a l’expedient es desprèn 
que les ofertes han estat analitzades i que posteriorment s’ha procedit a la 
negociació individual de preus i condicions amb cada un dels tres ofertants. 
Consten les tres actes de negociació degudament rubricades, en les quals ha 
estat reflectit de forma transparent tot el procés negociador i els seus resultats. 
 
Un cop negociades les condicions, el Coordinador de la Unitat Tècnica de 
Serveis Subalterns i Compres ha procedit a ordenar les ofertes de més a 
menys avantatjosa pels interessos de l’Ajuntament, considerant l’oferta 
presentada per NARGY, SERVEIS AUXILIARS, SL., per import de 38.700,00€,  



IVA inclòs, com la més avantatjosa en el seu conjunt i millor opció per a 
l’adjudicació del contracte de servei. 

Mitjançant acord de data 13 de maig de 2016, la Junta de Govern Local va 
requerir a la mercantil NARGY, SERVEIS AUXILIARS, SL. per a que en el 
termini màxim de deu dies hàbils a comptar des del següent al que rebi la 
notificació dipositi la fiança definitiva d’import 1.599,17€, com presentar els 
justificants conforme es troba al corrent de pagament de les seves obligacions 
tributàries i amb la Seguretat Social, condicions aquestes que ja han estat 
complertes per l’empresa. 

En conseqüència, vist l’informe dels Serveis Jurídics i atès el que estableix 
l’article 151 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Declarar la validesa de l’acte licitatori i adjudicar a la mercantil 
NARGY, SERVEIS AUXILIARS, SL., provista de CIF B64863285, la 
contractació del servei de suport als serveis auxiliars a l’equipament municipal 
de “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 màxim de 31.983,47€, més 6.716,53€ en concepte de IVA (import 
total del contracte 38.700,00€). 

SEGON.- Publicar la present adjudicació al perfil del contractant municipal. 
 
TERCER.- Comunicar a l’adjudicatari l’obligació de signar el contracte en el 
termini màxim de 15 dies i que l’execució del mateix ha de tenir lloc en data 1 
de juny de 2016.” 

ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA 

 
ACORD NÚMERO VINT-I-DOS.- Proposta donant compte de la presentació 
al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de 
Catalunya dels Projectes d'interés en matèria de serveis socials, altres 
programes relatius al Benestar Social i Polítiques d'Igualtat, 
corresponents al Contracte Programa 2016. 

“El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de 
Catalunya ha informat sobre el tràmit i el termini de presentació dels projectes 
d’interès a desenvolupar durant 2016 per a ajuntaments de més de 20.000 
habitants, consells comarcals i altres ens locals supramunicipals, en matèria de 
serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques 
d’igualtat, en el marc del Contracte Programa 2016-2019. 

El període de presentació de projectes d’interès corresponents al Contracte 
Programa 2016, a través de la plataforma EACAT de la Generalitat de 
Catalunya, finalitza el dia 10 de maig d’enguany. 



En data 9 de maig, aquest Ajuntament ha presentat la sol·licitud de suport al 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per al desenvolupament de les 
accions vinculades als següents programes i serveis durant 2016: 
 

Programes per als quals es sol·licita 
finançament per a l’exercici 2016 

Pressupostat Import 
sol·licitat 

Fitxa 1. Serveis socials bàsics  
- Professionals equips bàsics (TS i ES) * 
- SAD Social * 
- SAD Dependència * 
- Ajuts d’urgència social 

722.945,72 € 
112.443,78 € 
505.000,00 € 
152.553,00 € 

152.553,00 
€ 

Fitxa 2. Serveis d’intervenció 
socioeducativa no residencial per a infants i 
adolescents  

2.2 Programes diürns preventius de risc 
social (Servei de prevenció i integració 
socioeducativa per a la infància i 
l’adolescència) 

204.605,73 € 204.605,73 
€ 

Fitxa 6. Sistemes de resposta urgent per a 
dones que es troben en situació de 
violència i per als seus fills i filles 

5.000 € 5.000 € 

Fitxa 7. Migracions i Ciutadania: acollida, 
igualtat i cohesió 
1.1 Formació en coneixements laborals. Mòdul 
B 
1.2 Accions d’orientació laboral i 
assessorament jurídic en matèria d’estrangeria 
1.3 Formació en coneixement de la societat 
catalana. Mòdul C 
1.4 Competències lingüístiques bàsiques en 
alfabetització 
2.2 Tècnic de polítiques migratòries 
3.1 Foment del coneixement i de la interrelació 
mútua 
3.2 Promoció de la sensibilització de la 
població 
3.3 Promoció de la convivència i mediació 
intercultural 

2.000 € 
7.000 € 
 
5.000 € 
 
12.000 € 
 
40.000 € 
6.000 € 
 
2.000 € 
1.000 € 

2.000 € 
7.000 € 
 
5.000 € 
 
12.000 € 
 
40.000 € 
6.000 € 
 
2.000 € 
1.000 € 

Fitxa 8. Programa d’inclusió social 
- Manteniment de l’Oficina Tècnica Pla Local 
d’Inclusió Social 
- Accions innovadores 

42.030,35 € 
 
12.297,17 € 

42.030,35 € 
 
12.297,17 € 

Fitxa 34. Activitats o projectes adreçats a 
joves 

77.353,92 €  77.353,92 €  

Fitxa 35. Actuacions en matèria 
d’accessibilitat 
- Formació sobre les pautes d’atenció a les 
persones amb discapacitat als serveis públics 

540 € 
 
450 €  

432 € 
 
360 €  



- Formació d’actualització de coneixements 
tècnics sobre l’aplicació de la normativa vigent 
d’accessibilitat  
TOTAL 1.910.219,67 

€ 
 

 
 
(*)Tal com consta al document de sol·licitud, el Departament ha indicat que en 
relació als programes de Professionals equips bàsics (TS i ES), SAD Social i 
SAD Dependència, inclosos a la Fitxa 1, Serveis Socials Bàsics, únicament cal 
informar de l’import pressupostat. Aquests programes són competències 
delegades i els imports s’estableixen mitjançant ràtios i mòduls que defineix la 
Generalitat de Catalunya. 

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

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Donar compte de la presentació al Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya dels projectes d’inte´res en 
matèria de Serveis Socials, altres programes relatius al Benestar Social i 
Polítiques d’Igualtat, corresponents al Contracte Programa 2016.” 
 
 
ACORD NÚMERO VINT-I-TRES.- Proposta d'aprovació del document 
"Estudi bàsic de seguretat de la “Festa de les Rodes 2016”, elaborat per 
l’empresa TECTRAM SCP, i subvencionat per la Gerència d’Esports de la 
Diputació de Barcelona. 

“L’Àrea d’Esports de la Diputació de Barcelona disposa d’ un servei de préstec 
de material esportiu i recreatiu per posar a disposició dels ajuntaments i ens 
locals de la província de Barcelona per a activitats lúdiques esportives que 
aquests ens organitzin, sense cost per l’en local. 

És voluntat de l’Àrea d’Esports de la Diputació de Barcelona reforçar el suport i 
col·laboració amb els ens locals del seu territori, concretament en l’àmbit de les 
competències que en matèria d’ esports tenen legalment atribuïdes. 
 
Per fer efectiva aquesta col·laboració i gaudir del material esportiu que de 
forma gratuïta es posa a la seva disposició, els ens locals interessats hauran de 
formalitzar la seva adhesió al Protocol sobre el Servei de préstec de material 
esportiu i l’adopció per part de la Junta de Govern Local del corresponent 
acord. 
El Servei d’esports de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat ve organitzant 
activitats esportives i recreatives amb l’ús de material esportiu i recreatiu, com 
la Festa de les Rodes, la Cursa Solidària d’Esplugues de Llobregat, la Festa del 
Joc i l’Esport,etc..i també activitats esportives organitzades per entitats del 
municipi. 
 
Està previst en el Pla d’actuació del servei d’esports, continuar realitzant les 
esmentades activitats d’esports per a tothom durant el període 2016-2019. 



 
Vist l’informe emès pel Director del Servei d’Esports. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat al 
Protocol sobre el servei de prèstec de material esportiu de l’Àrea d’Esports de 
la Diputació de Barcelona, període 2016-2019.” 

 
ACORD NÚMERO VINT-I-QUATRE.- Proposta d'aprovació d'una subvenció 
a favor de l'entitat ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DISTRICTE I BARRI CENTRE 
en execució del conveni en vigor, any 2016. 

“La Junta de Govern Local va acordar en sessió del 26 de juliol del 2013 
l’aprovació del conveni de col·laboració amb l’entitat Associació de veïns 
districte primer barri centre, amb una vigència prevista pel període 2013-2016.  
 
En data 24 de febrer de 2016 l’entitat ha sol·licitat la subvenció corresponent a 
l’any 2016, acompanyada del programa d’activitats. 

D’acord amb el que estableix el text del conveni de col·laboració en la seva 
clàusula 3.1 i, pel que fa al present any 2016, “...l’aportació municipal, restarà 
condicionada suspensivament a l’aprovació anual i expressa per l’òrgan 
competent de l’ajuntament i a l’efectiva consignació pressupostària de la 
despesa”. 
 
Vist l’informe emès per la Directora de Cultura. 

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

Vista la regulació 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, any 2016, en 
execució del conveni de col·laboració amb l’entitat ASSOCIACIO DE VEÏNS 
DISTRICTE PRIMER BARRI CENTRE (CIF: V60153285), per un import de 
2.654,00 euros, amb càrrec a la partida del pressupost municipal en vigor 
33.33400.48014 (Conveni amb Associació de Veïns Primer Barri Centre).  
 
SEGON.- Ratificar la vigència del conveni del col·laboració amb l’entitat 
ASSOCIACIO DE VEÏNS DISTRICTE PRIMER BARRI CENTRE (CIF: 
V60153285) per a l’any 2016 i atorgar a aquesta entitat la subvenció 
corresponent per import 2.654,00 euros. 



TERCER.- Establir que s’entendrà acceptada la corresponent subvenció per 
part de l’entitat beneficiària si en el termini de 15 dies hàbils, comptat a partir de 
la recepció de la notificació del present acord, no ha manifestat expressament 
la renúncia.” 

 
ACORD NÚMERO VINT-I-CINC.- Proposta d'aprovació dels comptes 
justificatius presentats per l'entitat ASSOCIACIÓ DE VEÏNS LA PLANA - 
MONTESA en concepte de justificació de la subvenció atorgada per al 
desenvolupament de la seva Programació anual, any 2015. 

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

Data aprovació Activitat Import 
17/07/2015 Programació anual conveni en vigor 10.672,00 euros 
 
Vist que en data 16 de febrer de 2016, l’entitat ASSOCIACIÓ DE VEÏNS LA 
PLANA-MONTESA va presentar comptes justificatius relatius a la despesa 
executada pel desenvolupament de l’esmentada activitat i que aquests 
contenen tots els requisits exigits al Reglament i a les Bases Reguladores per a 
l’atorgament de subvencions, segons informes emesos per la Unitat Jurídic 
administrativa de l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania i la Directora de Cultura. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat ASSOCIACIÓ 
DE VEÏNS LA PLANA-MONTESA (CIF: G58807405) en relació a la subvenció 
atorgada per aquest Ajuntament pel desenvolupament de l’activitat que a 
continuació s’esmenta, d’acord amb el següent quadre: 

 

ACTIVITAT/S – ANY 2015 IMPORT 
ATORGAT 

IMPORT 
JUSTIFICAT 

Programació anual conveni en vigor 10.672,00 euros 12.943,14 euros 
 
 
 



ACORD NÚMERO VINT-I-SIS.- Proposta d'aprovació dels comptes 
justificatius presentats per l'entitat ASSOCIACIÓ DIAS en concepte de 
justificació de la subvenció atorgada pel desenvolupament de l'activitat 
"Suport educatiu", 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 DIAS el següent 
ajut econòmic pel desenvolupament de la següent activitat i en la data que així 
mateix s’indica: 

Data aprovació Activitat Import 
09/10/2015 Programació anual (Suport Educatiu) 

segons conveni en vigor 
3.000,00 euros 

 
Vist que en data 12 de febrer de 2016, l’entitat ASSOCIACIÓ DIAS va 
presentar comptes justificatius relatius a la despesa executada pel 
desenvolupament de l’esmentada activitat i que aquests contenen tots els 
requisits exigits al Reglament i a les Bases Reguladores per a l’atorgament de 
subvencions, segons informes emesos per la Unitat Jurídic administrativa de 
l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania i la Directora d’Acció Social. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat ASSOCIACIÓ 
DIAS (CIF: G65902371) 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 (Suport Educatiu) 
segons conveni en vigor 

3.000,00 euros 3.611,07 euros 

 
 
 
ACORD NÚMERO VINT-I-SET.- Proposta d'aprovació dels comptes 
justificatius presentats per l'entitat CENTRO CULTURAL ANDALUZ 
PLAZA MACAEL en concepte de justificació de la subvenció atorgada per 
al desenvolupament de les activitats "Carnaval" i "Túnel del terror", 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 CULTURAL ANDALUZ 
PLAZA MACAEL els següents ajuts econòmics pel desenvolupament de les 
següents activitats i en la data que així mateix s’indica: 

Data aprovació Activitat Import 
05/06/2015 Tunel del terror 300,00 € 
05/06/2015 Carnaval 700,00 € 
 
Vist que en data 26 de gener de 2016, l’entitat CENTRE CULTURAL ANDALUZ 
PLAZA MACAEL 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 la Directora de Cultura. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Únic.- Aprovar les justificacions econòmiques presentades per l’entitat 
CENTRE CULTURAL ANDALUZ PLAZA MACAEL (CIF: G58545005) 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/S – ANY 2015 IMPORT 
ATORGAT 

IMPORT 
JUSTIFICAT 

Tunel del terror 300,00 € 424,40 € 
Carnaval 700,00 € 852,60 € 
 
 
 
ACORD NÚMERO VINT-I-VUIT.- Proposta d'aprovació dels comptes 
justificatius presentats per l'entitat COLLA DE DIABLES D'ESPLUGUES 
LES TORIES 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 COLLA DE DIABLES 
D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT LES TORIES el següent ajut econòmic pel 
desenvolupament de la següent activitat i en la data que així mateix s’indica: 

Data aprovació Activitat Import 
17/07/2015 Programació anual conveni en vigor 5.153,00 euros 
 
Vist que en data 16 de març de 2016, COLLA DE DIABLES D'ESPLUGUES DE 
LLOBREGAT LES TORIES 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 COLLA DE 
DIABLES D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT LES TORIES (CIF: G63262539) 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: 
Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat COLLA DE 
DIABLES D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT LES TORIES (CIF: G63262539) 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:  
 

Activitats – any 2015 Import  
atorgat 

Import  
Justificat  

Programació Anual segons conveni 
en vigor 5.153,00 € 7.368,65 € 

 
 
 
ACORD NÚMERO VINT-I-NOU.- Proposta d'aprovació d'una subvenció a 
l'entitat COLLA DE DIABLES D'ESPLUGUES LES TORIES en execució del 
conveni en vigor, any 2016. 

“En les Bases reguladores de l’atorgament de subvencions a entitats 
corresponents a l’exercici de 2016, l’Ajuntament d’Esplugues 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. 
 
L’entitat COLLA DE DIABLES D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT – LES 
TORIES (NIF: V-63262539) va proposar la regulació de l’esmentat suport i, 
mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 14 de juny de 2013 es va 



procedir a l’aprovació del corresponent conveni, amb una vigència prevista pel 
període 2013-2016. 

En data 5 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 Directora de Cultura. 

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

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 de col·laboració amb l’entitat COLLA DE DIABLES 
D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT – LES TORIES (NIF: V-63262539), per un 
import de 5.153,00 euros, amb càrrec a la partida del pressupost municipal en 
vigor 33.33400.48023 (Conveni amb Colla de Diables d’Esplugues), d’acord 
amb el següent desglossament: 

 

NOM ACTIVITAT IMPORT  
Correfoc de Sant Joan 

5.153,00 € 
Correfoc de Sant Mateu (colla de diables + colla convidada) 
 
SEGON.- Ratificar la vigència del conveni de col·laboració amb l’entitat COLLA 
DE DIABLES D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT – LES TORIES (NIF: V-
63.262.539) per a l’any 2016 i atorgar a aquesta entitat la subvenció 
corresponent, per import 5.153,00 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.- Proposta d'aprovació dels comptes 
justificatius presentats per l'entitat LA PLANA FUTBOL CLUB en concepte 
de justificació de la subvenció atorgada per al desenvolupament de 
l'activitat "Campionat de Lliga 4a territorial", 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 LA PLANA FUTBOL CLUB el 
següent ajut econòmic pel desenvolupament de la següent activitat i en la data 
que així mateix s’indica: 

Data aprovació Activitat Import 
25/09/2015 Lligues 4ª Catalana Grups XVI 400,00 euros 
 
Vist que en data 30 de març de 2016, l’entitat LA PLANA FUTBOL CLUB 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 el Director del Servei d’Esports i 
Equipaments. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat LA PLANA 
FUTBOL CLUB (CIF: G65392144) 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 

Lligues 4ª Catalana Grups XVI 400,00 euros 2.477,00 euros 
 
 

URGÈNCIA 
 
Prèvia la declaració d'urgència per unanimitat dels membres de la Junta de 
Govern Local presents, conforme al què estableixen els articles 100 de la Llei 
8/1987 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 TRENTA-UN.- Proposta d'adjudicació del contracte 
menor dels treballs corresponents a l'adequació dels passos de vianants 
ubicats al carrer Juan de la Cierva, d'aquesta població. 

“Atès l’informe dels Serveis Tècnics Municipals de 19 de maig de 2016, 
proposant la realització dels treballs corresponents a l’adequació dels passos 
de vianants ubicats al carrer Juan de la Cierva, d’aquesta població, i la seva 
contractació per contracte menor, per raó de la quantia. 

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

Empreses Imports(sense 
IVA) 

ESTAYC, S.L. 11.072,57 € 
CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES VICENÇ, S.L.. 12.179,83 € 
ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. 8.364,67 € 
 
I que una vegada fetes les valoracions, proposen adjudicar les obres de 
referència, a favor de l’empresa ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, 
S.A., pel preu net de 8.364,67 €, més l’IVA del 21% d’import 1.756,58 €, en 
total 10.121,26 € IVA inclos, i s’estima com a oferta més convenient per ajustar-
se millor a les condicions d’aquest contracte.  

Atesos articles 138.3 i 111 del Text refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, sobre 
possibilitat de contractar obres, per contracte menor por raó de la quantia, la 
qual no excedeix de 50.000 €. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1.- Aprovar l’execució dels treballs corresponents a l’adequació dels passos de 
vianants ubicats al carrer Juan de la Cierva, d’aquesta població, per contracte 
menor, i adjudicar-la a favor de l’empresa ACSA, OBRAS E 
INFRAESTRUCTURAS, S.A. (CIF A-08112716), pel preu de 8.364,67 €, més l’ 
IVA del 21% per import de 1.756,58 €, en total 10.121,26 €, IVA inclòs, d’acord 
amb l’oferta presentada. 

2.- Aprovar la despesa corresponent per import de 10.121,26 €, IVA inclòs, amb 
càrrec a la partida pressupostària número 12.15320.61900 del Pressupost 
Municipal de 2016. 

3.- La Direcció Facultativa dels treballs esmentats estarà a càrrec del Enginyer 
de Camins, canals i Ports, Director de Manteniment i Espai Públic Josep Mª 
González Lera i de l’Arquitecte Tècnica Ma.Falgàs Castellà Casals, 
Coordinadora Tècnica d’Espai Públic i Mobilitat; i com a Coordinadora de 
Seguretat i Salut es designa a l’arquitecta tècnica de Seguretat i Serveis, 
Yelena Sánchez Prados.” 



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