
 
JGL 34/2016 

 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 

SESSIÓ DECISÒRIA ORDINÀRIA DE 7 D’OCTUBRE DE 2016 

 
A la Casa Consistorial d’Esplugues de Llobregat, a la sala de reunions, a les 
tretze hores i trenta minuts del dia 7 d’octubre 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. 

 
TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

 
ACORD NÚMERO U.- Proposta relativa a la devolució de la fiança del 
contracte de les obres d’estabilització del mur de gabions, reparacions i 
acabats de la pista esportiva del carrer Santa Rosa i Tenerife de 
Finestrelles. (Exp. G451-2014-013). 

“Atesa la finalització del contracte de les obres d’estabilització del mur de 
gabions, reparacions i acabats de la pista esportiva del carrer Santa Rosa i 
Tenerife de Finestrelles, d’aquesta població, adjudicat a l’empresa CIVIL 
STONE, S.L, segons acord de la Junta de Govern Local de data 19 de 
desembre de 2014, i transcorregut el termini de garantia, procedeix la devolució 
de la fiança definitiva dipositada en el seu dia com a garantia del contracte 
d’obres esmentat per import de 4.851,65 €. 

Atesos els informes favorables emesos pels Serveis Tècnics i d'Intervenció 
Municipals. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1.- Tornar la fiança definitiva, d'import 4.851,65 €, dipositada mitjançant aval 
bancari, per l’execució de les obres d’estabilització del mur de gabions, 
reparacions i acabats de la pista esportiva del carrer Santa Rosa i Tenerife de 



Finestrelles, d’aquesta població, realitzat per l’empresa CIVIL STONE, S.L. 
(CIF B-65349623). 

2.- Donar per liquidat i finalitzat el present expedient, i procedir al seu arxiu 
definitiu. 
 
3.- La devolució de l’esmentat aval s'efectuarà a partir dels 15 dies següents a 
la recepció d’aquesta notificació, aquest serà retornat a les Oficines de Serveis 
Econòmics (Plaça Santa Magdalena, 5 i 6 – planta baixa) en horari de dilluns a 
divendres de 9 del mati a les 14,30 hores.” 

ACORD NÚMERO DOS.- Proposta relativa a la devolució de la fiança del 
contracte de les obres de reforma i millora de l’accessibilitat del carrer 
Serra del Montsec, entre Bruc i Sant Gabriel. (Exp. G451-2014-008). 

“Atesa la finalització del contracte de les obres de reforma i millora de 
l’accessibilitat del carrer Serra del Montsec, entre carrer Bruc i carrer Sant 
Gabriel d’Esplugues, adjudicat a l’empresa CIVIL STONE, S.L, segons acord 
de la Junta de Govern Local de data 24 d’octubre de 2014, i transcorregut el 
termini de garantia, procedeix la devolució de la fiança definitiva dipositada en 
el seu dia com a garantia del contracte d’obres esmentat per import de 
14.000,00 €. 

Atesos els informes favorables emesos pels Serveis Tècnics i d'Intervenció 
Municipals. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1.- Tornar la fiança definitiva, d'import 14.000,00 €, dipositada mitjançant aval 
bancari, per l’execució de les obres de reforma i millora de l’accessibilitat del 
carrer Serra del Montsec, entre carrer Bruc i carrer Sant Gabriel d’Esplugues de 
Llobregat, realitzat per l’empresa CIVIL STONE, S.L. (CIF B-65349623). 
 
2.- Donar per liquidat i finalitzat el present expedient, i procedir al seu arxiu 
definitiu. 
 
3.- La devolució de l’esmentat aval s'efectuarà a partir dels 15 dies següents a 
la recepció d’aquesta notificació, aquest serà retornat a les Oficines de Serveis 
Econòmics (Plaça Santa Magdalena, 5 i 6 – planta baixa) en horari de dilluns a 
divendres de 9 del mati a les 14,30 hores.” 

ACORD NÚMEROTRES.- Proposta d’adjudicació del contracte de les 
obres d’instal•lació de l’enllumenat nadalenc, d’aquesta població, 
mitjançant contracte menor (Exp. G451-2016-014). 

“Atès l’informe dels Serveis Tècnics Municipals, de data 29 de setembre de 
2016, proposant la realització dels treballs per a l’execució de la instal·lació de 
l’enllumenat nadalenc de les vies i espais públics, d’aquesta població, d’acord 
amb el projecte redactat, i la seva contractació per contracte menor amb un 
pressupost net de 49.028,71 €, més l’ IVA del 21% per import de 10.296,03 €, 
en total 59.324,74 €. 



Atès que en l’esmentat informe manifesten que han sol·licitat ofertes per a 
l’execució dels treballs esmentats a cinc empreses, amb el següent resultat: 

 

EMPRESA 

OFERTA 
ECONOMICA  

IVA inclòs 

BAIXA 
PUNTUACIÓ 
BAIXA  I 
TOTAL 

    Citelum Ibérica, 
S.A. 56.265,47 -5,1567% 100,00 

Serveis Integrals  

de Manteniment 
Rubatec, S.A.    

NO PRESENTA OFERTA 

Alfa 
Instal·lacions, 
S.A. 

NO PRESENTA OFERTA 

Sece, S.A. NO PRESENTA OFERTA 
J J Vila NO PRESENTA OFERTA 

I que una vegada feta la valoració i comprovant que la oferta presentada 
compleix amb les qualitats i especificacions del projecte, es valora com a oferta 
favorable per l’Ajuntament, per raó de la quantia i de planificació d’obra, la 
presentada per CITELUM IBERICA, S.A., pel preu net de 46.500,39 €, més 
l’IVA del 21% d’import 9.765,08 €, en total 56.265,47 €, que suposa una baixa 
del 5,1567 %, equivalent a un coeficient d’adjudicació de 0,94843.  

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

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1.- Aprovar el projecte d’execució de la instal·lació de l’enllumenat nadalenc de 
les vies i espais públics, d’aquesta població, amb un pressupost net de 
49.028,71 €, més l’ IVA del 21% per import de 10.296,03 €, en total 59.324,74 
€. 
 
2.- Aprovar l’execució dels treballs esmentats mitjançant contracte menor, i 
adjudicar-los a favor de l’empresa CITELUM IBERICA, S.A. (CIF A-59087361) 
pel preu de 46.500,39 €, més l’IVA del 21% de 9.765,08 €, en total 56.265,47 €, 
IVA inclòs, d’acord amb l’oferta presentada, que suposa una baixa del 5,1567 
%, equivalent a un coeficient d’adjudicació de 0,94843. 

3.- Declarar de caràcter plurianual la despesa necessària per a l’execució de 
les obres per un import de 29.305,27 €, IVA inclòs, per a l’exercici econòmic de 
2016 amb càrrec a la partida 2016-14-43000-22699; i per import de 26.960,20 
€, IVA inclòs, per a l’exercici econòmic de 2017. 



No obstant, 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 l’exercici 2017. 

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

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

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

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

-Òrgan de contractació: Junta de Govern Local.  

-Òrgan administratiu comptable: Intervenció Municipal. - -Òrgan administratiu 
destinatari: Servei d’Obres Públiques. 

4.- Designar, com a Director de les obres a l’enginyer municipal José María 
González Lera, Director de Manteniment i Espai Públic, com a Directora 
executiva a l’arquitecta tècnica Ma Falgas Castellà Casals, Tècnica de 
Manteniment i Espai Públic; i com a Coordinadora de Seguretat i Salut a 
l’arquitecta tècnica de Seguretat i Serveis, Yelena Sánchez Prados.” 

ACORD NÚMERO QUATRE.- Proposta d'aprovació d'expedient de 
contractació i plecs de condicions relatius al subministrament, mitjançant 
procediment obert, d’òptiques semafòriques tipus led per al manteniment 
d'instal•lacions que realitza la brigada municipal de l'Ajuntament 
d'Esplugues de Llobregat. 

“Atesa la necessitat de contractar el subministrament d’òptiques semafòriques 
tipus led pel manteniment d’instal·lacions que realitza la brigada municipal 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. 

Atès que el Pla de Mobilitat Urbana (PMU) contempla una sèrie d’actuacions, 
entre elles la implantació de semàfors amb comptador de temps per vianants a 
les cruïlles amb elevat risc d’accidents i/o amb una elevada intensitat de pas de 
vianants. 
 
En funció del que disposen els articles 9, 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.- Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert, i els 
plecs de condicions econòmic administratives i tècniques relatius al 
subministrament d’òptiques semafòriques tipus led pel manteniment 
d’instal·lacions que realitza la brigada municipal de l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat, amb un pressupost màxim de licitació de 41.201,73 euros, més 
8.652,36euros en concepte d’IVA (import total, 49.854,09 euros, IVA inclòs), 
imputable al pressupost municipal vigent a la partida 2016-12-13300-63300.  

2n.- Aprovar la despesa de l’expedient de contractació pel subministrament 
d’òptiques semafòriques tipus led pel manteniment d’instal·lacions que realitza 
la brigada municipal de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, per import total 
de 49.854,09 euros, IVA inclòs), imputable al pressupost municipal vigent a la 
partida 2016-12-13300-63300.  

3r.- Convocar la licitació, d'acord amb el que estableixen els articles 142, 143 i 
159.2 del T.R.L.C.S.P., publicant els corresponents anuncis, que aniran a 
càrrec de l’empresa adjudicatària, al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona. 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 CINC.- Proposta per declarar com a suficient la 
documentació presentada per NATURAL URBAN 2015, S.L., en la qual 
efectua el tràmit de comunicació de l’activitat de venda de menjars 
preparats (sense obrador ni degustació) al local ubicat al carrer Església, 
núm. 4, bxs 2a, d’aquesta població. (Exp. T120-2016-00096). 

“La senyora Patricia del Soto Traver, en representació de NATURAL URBAN 
2015, S.L., va aportar la documentació tècnica oportuna per desenvolupar 
l’activitat de venda de menjars preparats (sense obrador ni degustació) al 
local ubicat al carrer Església, núm. 4, bxs 2a, d’aquesta població. (Exp. T120-
2016-00096). 
 
Atès que es tracta d’una activitat sotmesa al règim de comunicació. 

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



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

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1r.- Declarar com a suficient la documentació que consta a l’expedient 
presentada per NATURAL URBAN 2015, S.L., en la qual efectua el tràmit de 
comunicació de l’activitat de venda de menjars preparats (sense obrador ni 
degustació) al local ubicat al carrer Església, núm. 4, bxs 2a, d’aquesta 
població. (Exp. T120-2016-00096). 

2n.- Comunicar a NATURAL URBAN 2015, S.L., que pot iniciar l’exercici de 
l’activitat de venda de menjars preparats (sense obrador ni degustació) al 
local ubicat al carrer Església, núm. 4, bxs 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. 

3r.- Advertir a la titularitat que en cas necessari o si es considera oportú, els 
Serveis Tècnics Municipals podran practicar opcionalment inspecció a 
l’establiment. Si de la inspecció efectuada resultés l’existència de deficiències a 
esmenar, s’hauran d’adoptar en els terminis que s’estimin. En cas que 
aquestes deficiències comportin un risc per a la salut o la seguretat envers 
tercers, o que existeixin deficiències no esmenables, o que l’activitat no s’ajusti 
a la documentació presentada, s’ordenarà immediatament el cessament de 
l’activitat. 
 
4t.- Aquesta conformitat restarà condicionada al pagament de la taxa per a la 
prestació dels serveis d’Intervenció Integral de l’Administració municipal en 
activitats i instal·lacions (Ordenança Fiscal núm. 5) d’import 612,00 euros 
(càrrec-valor 1250607-375010), que serà notificada per l’ Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona.” 

ACORD NÚMERO SIS.- Proposta per declarar com a suficient la 
documentació presentada per TECGA SHOP, S.L., en la qual efectua el 
tràmit de comunicació de l’activitat de magatzem de mòbils i accessoris al 
local ubicat al carrer Sant Gabriel, núm. 18, bxs, d’aquesta població. (Exp. 
T120-2016-00023).  

“El senyor Xavier Arnall Duch, en representació de TECGA SHOP, S.L, va 
aportar la documentació tècnica oportuna per desenvolupar l’activitat de 
magatzem de mòbils i accessoris al local ubicat al carrer Sant Gabriel, núm. 
18, bxs, d’aquesta població. (Exp. T120-2016-00023). 

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

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



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

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1r.- Declarar com a suficient la documentació que consta a l’expedient 
presentada per TECGA SHOP, S.L., en la qual efectua el tràmit de comunicació 
de l’activitat de magatzem de mòbils i accessoris al local ubicat al carrer Sant 
Gabriel, núm. 18, bxs, d’aquesta població. (Exp. T120-2016-00023). 

2n.- Comunicar a TECGA SHOP, S.L., que pot iniciar l’exercici de l’activitat de 
magatzem de mòbils i accessoris al local ubicat al carrer Sant Gabriel, núm. 
18, bxs, sense perjudici del compliment de la normativa urbanística, de 
seguretat, de protecció i prevenció contra incendis, i normativa en general que li 
sigui d’aplicació, i que el titular declara complir mitjançant el document 
corresponent.  
 
3r.- Advertir a la titularitat que en cas necessari o si es considera oportú, els 
Serveis Tècnics Municipals podran practicar opcionalment inspecció a 
l’establiment. Si de la inspecció efectuada resultés l’existència de deficiències a 
esmenar, s’hauran d’adoptar en els terminis que s’estimin. En cas que 
aquestes deficiències comportin un risc per a la salut o la seguretat envers 
tercers, o que existeixin deficiències no esmenables, o que l’activitat no s’ajusti 
a la documentació presentada, s’ordenarà immediatament el cessament de 
l’activitat. 
 
4t.- Aquesta conformitat restarà condicionada al pagament de la taxa per a la 
prestació dels serveis d’Intervenció Integral de l’Administració municipal en 
activitats i instal·lacions (Ordenança Fiscal núm. 5) d’import 691,56 euros 
(càrrec-valor 1250607-375002), que serà notificada per l’ Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona.” 

ACORD NÚMERO SET.- Proposta per prendre en consideració l’informe 
en matèria de prevenció i protecció contra incendis que els Serveis 
Tècnics Municipals han emès en data 22/09/2016, amb relació a l’activitat 
d’oficines tecnològiques de tractament audiovisual de la imatge i 
màrqueting al local ubicat al carrer Gaspar Fàbregas, núm. 81, planta 1a, 
d’aquesta població, sol•licitat per DIGITEX INFORMATICA, S.L.U. (Exp. 
T120-2016-00093).  

“El senyor Carlos Bolíbar Soler, en representació de DIGITEX 
INFORMÁTICA,S.L.U., va aportar la documentació tècnica oportuna per 
sol·licitar informe de prevenció d’incendis municipal com a pas previ a la 
sol·licitud del corresponent títol acreditatiu per desenvolupar l’activitat 
d’oficines tecnològiques de tractament audiovisual de la imatge i 
màrqueting al local ubicat al carrer Gaspar Fàbregas, núm. 81, planta 1a, 
d’aquesta població. (Exp. T120-2016-00093). 



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

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

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1r.- Prendre en consideració l’informe en matèria de prevenció i protecció 
contra incendis que els Serveis Tècnics Municipals han emès en data 
22/09/2016, amb relació a l’activitat d’oficines tecnològiques de tractament 
audiovisual de la imatge i màrqueting al local ubicat al carrer Gaspar 
Fàbregas, núm. 81, planta 1a, d’aquesta població. (Exp. T120-2016-00093). 

2n.- Comunicar a DIGITEX INFORMÁTICA,S.L.U., les conclusions de l’informe 
emès pels Serveis Tècnics Municipals, del qual resulta que: 

(...) 
 
c) Examinada la documentació presentada, aquesta es considera suficient i 
ajustada a la normativa, i s’emet informe favorable. 

Cal indicar que el titular és responsable d’executar i mantenir les mesures de 
seguretat previstes a la documentació tècnica, establertes per la reglamentació 
d’aplicació. 
 
d) Tot i allò anterior, cal fer esment que consta l’expedient municipal núm. 
33/2002, amb el qual es va atorgar la llicència global per a un edifici 
d’infraestructures, equipaments i serveis per a empreses de producció, 
recepció i emissió de programes audiovisuals, a la illa delimitada pels carrers 
Baronessa de Maldà, Gall, Enric Morera i Gaspar Fàbregas. El titular inicial va 
ser la societat IMAGINA VISUAL CENTER, SL, tot i que actualment la regenta 
la societat CHAMELEON (ESPLUGUES), SL (Representant: DEERNS, SL). 
Aquesta llicència, de caràcter global, implica els usos que poden i no poden 
admetre’s a l’edifici. 

En aquest sentit, el present informe favorable queda condicionat que l’activitat 
s’ajusti a les activitats admeses segons la llicència global indicada, la qual cosa 
s’haurà de reflectir i justificar també a la documentació posterior a presentar per 
part de la titularitat, per obtenir el títol final acreditatiu (inicialment, com a 
sotmesa a Comunicació Prèvia). 

(...) 
 
3r.- Advertir a DIGITEX INFORMÁTICA,S.L.U., que l’esmentat informe no 
valora altres reglamentacions específiques, tret de l’estrictament d’incendis. 
 
4t.- Advertir a DIGITEX INFORMÁTICA, S.L.U., que ha d’executar i mantenir 



les mesures de seguretat previstes a la documentació tècnica, establertes per 
la reglamentació d’aplicació. 

5è.- Advertir a DIGITEX INFORMÁTICA,S.L.U., que l’esmentada conformitat 
resta condicionada a que l’activitat s’ajusti als criteris reflectits a l’expedient 
municipal núm. 33/2002, amb el qual es va atorgar la llicència global per a un 
edifici d’infraestructures, equipaments i serveis per a empreses de producció, 
recepció i emissió de programes audiovisuals (titular actual la societat 
CHAMELEON (ESPLUGUES, S.L., representada per DEERNS, S.L.). Aquesta 
justificació haurà de ser indicada expressament a la documentació a presentar 
amb la Comunicació Prèvia. 

6è.- Requerir a DIGITEX INFORMÁTICA,S.L.U. que procedeixi a presentar la 
documentació escaient per a continuar el tràmit, com a activitat sotmesa al 
règim de Comunicació Prèvia d’Obertura. 

7è.- 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 300,00 euros 
(càrrec-valor 1250607-375014), que serà notificada per l’ Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona.” 

ACORD NÚMERO VUIT.- Proposta per prendre en consideració el nou 
informe que la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i 
Salvaments ha emès en data 21/09/2016, amb relació a l’activitat de 
gimnàs, al local ubicat al carrer Josep Anselm Clavé, núm. 6, d’aquesta 
població, sol•licitat per VAMONSPORT, S.L. (Exp.T120-2015-31).  

“Mitjançant acord de la Junta de Govern Local adoptat en sessió ordinària 
celebrada el dia 17/06/2016 es va prendre en consideració l’informe emès per 
la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments en data 
20/05/2016 amb relació a la sol·licitud formulada per VAMONSPORT, S.L., com 
a pas previ per tramitar el corresponent títol acreditatiu d’una activitat de 
gimnàs al carrer Josep Anselm Clavé, núm. 6, d’aquesta població. (Exp.T120-
2015-31) 
 
Posteriorment, VAMONSPORT, S.L. mitjançant la instància de data 9/08/2016 
(número de registre d’entrada 2016-14696) va presentar nou annex justificatiu 
per sol·licitar la revisió i exempció d’un dels condicionants indicats a l’informe 
emès per la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments, 
en concret el següent, es transcriu: 

(...) 
 
- L’escala d’evacuació de la planta soterrània ha de ser protegida. Com s’indica 
a la instrucció tècnica complementària SP-134, no es considera sortida de 
planta l’arrencada de qualsevol tipus d’escala no compartimentada. 

(...)  
 



Atès el nou informe favorable condicionat emès en data 21/09/2016 per la 
Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments, obrant a 
l’expedient.  
 
Atès l’informe emès pels Serveis Tècnics Municipals en data 4/10/2016 obrant 
a l’expedient del qual resulta:  

(...)  

d) Examinada la nova documentació, la Direcció General de Prevenció, Extinció 
d’Incendis i Salvaments ha emès informe favorable, també amb condicions, en 
data 21/09/2016 (Exp. Referència núm. 24/2016/000103), condicionat també a 
l’adopció de les mesures de seguretat contra incendis indicades al projecte i 
amb certs condicionats complementaris, ja indicats al seu informe anterior, però 
sense l’exigència de disposar de l’escala protegida. En concret els següents: 
 
-Els elements decoratius i de mobiliari compliran les condicions del punt 4.4 de 
la Secció SI-1, “Propagació interior”, del Document Bàsic “Seguretat en cas 
d’Incendi”, del Codi Tècnic de l’Edificació. 

-Els elements estructurals principals han d’assegurar una resistència al foc de 
R120, ja que l’alçada d’evacuació de l’edifici és de 21 m. 

-S’ha d’instal·lar un hidrant d’incendis normalitzat prop de l’entrada del local si 
no n’hi ha cap a menys de 100 m. 

- El titular és responsable d’executar i mantenir les mesures de seguretat 
anteriors i les previstes a la documentació tècnica, establertes per la 
reglamentació d’aplicació, no essent necessari sol·licitar un nou control 
preventiu d’aquestes mesures. Caldrà realitzar l’acte de comprovació segons 
s’estableixi a la Llei 3/2010. 

e) Vist el nou informe favorable, procedeix comunicar-lo oficialment a la 
titularitat, i continuar la tramitació de l’expedient i del seu títol acreditatiu. En 
aquest sentit, cal que la Junta de Govern aprovi el nou informe esmentat de 
Bombers i, posteriorment, cal que el titular procedeixi a presentar la 
documentació escaient per continuar el tràmit, en aquest cas com a activitat 
sotmesa al règim de Comunicació Prèvia, Annex III. 

Així mateix, aquest tècnic es reitera que caldrà incorporar al projecte a 
presentar (per obtenir el títol final acreditatiu) les mesures correctores i 
condicions esmentades a l’informe emès per la tècnica de prevenció. 
 
f) Pel que fa a les obres a realitzar, la tècnica d’aquest Servei les informarà, 
atenent a aquest informe i al de Bombers, i a l’aprovació ja autoritzada de la 
modificació del planejament de la zona, aprovada definitivament i publicada. 
 
(...) 
 
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.- Prendre en consideració el nou informe que la Direcció General de 
Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments ha emès en data 21/09/2016, amb 
relació a l’activitat de gimnàs, al local ubicat al carrer Josep Anselm Clavé, 
núm. 6, d’aquesta població. (Exp.T120-2015-31). 

2n.- Comunicar a VAMONSPORT, S.L., les conclusions de l’informe emès per 
la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments, del qual 
resulta: 
 
(...)  
 
Vista la documentació presentada, s’emet informe favorable condicionat a 
l’adopció de les següents mesures contra incendis: 

-Els elements decoratius i de mobiliari compliran les condicions del punt 4.4 de 
la Secció SI-1, “Propagació interior”, del Document Bàsic “Seguretat en cas 
d’Incendi”, del Codi Tècnic de l’Edificació. 

-Els elements estructurals principals han d’assegurar una resistència al foc de 
R120, ja que l’alçada d’evacuació de l’edifici és de 21 metres. 

-S’ha d’instal·lar un hidrant d’incendis normalitzat prop de l’entrada del local si 
no n’hi ha cap a menys de 100 metres. 

El titular és responsable d’executar i mantenir les mesures de seguretat 
previstes a la documentació tècnica, establertes per la reglamentació 
d’aplicació. Caldrà realitzar l’acte comprovació segons s’estableix a la Llei 
3/2010. 
 
(...)  
 
3r.- Advertir a VAMONSPORT, S.L., que ha d’executar i mantenir les 
condicions indicades en l’informe de la Direcció General de Prevenció, Extinció 
d’Incendis i Salvaments. 

4t.- Comunicar a VAMONSPORT, S.L., que un cop realitzats els treballs 
necessaris, pot sol·licitar l’acta de comprovació favorable en matèria d’incendis 
d’una ECA, en base a allò establert a la Llei 3/2010 de prevenció i seguretat en 
matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis (la qual 
s’haurà d’adjuntar amb la resta de la documentació a presentar). 

5è.- Requerir a VAMONSPORT, S.L. que incorpori i justifiqui els condicionants 
establerts per la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i 
Salvaments en el projecte a presentar i que, una vegada realitzades les 



modificacions, procedeixi a presentar la documentació escaient, com a activitat 
sotmesa al règim de Comunicació Prèvia d’Obertura, segons l’Ordenança 
Municipal.” 
 
ACORD NÚMERO NOU.- Proposta de concessió de llicència a PIRSA 2014, 
S.L. per executar l’enderroc d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres a la 
finca ubicada al carrer Gaspar Fàbregas, núm. 44, d’aquesta població. 
(Exp. T032-2016-43). 

“El senyor Cristobal Diaz Sánchez, en representació de PIRSA 2014, SL amb 
CIF núm. B-66191958, sol·licita llicència per executar obres d’enderroc d'un 
habitatge unifamiliar entre mitgeres a la finca situada al carrer Gaspar Fàbregas 
i Roses núm. 44, d'aquesta població, (referència cadastral 
3210811DF2831A0001WG) segons projecte tècnic aportat a tal efecte. 
(Expedient T032-2016-43). 

Atès l’informe favorable emès pels Serveis Tècnics Municipals en data 30 de 
setembre de 2016 del que resulta que el projecte presentat proposa la 
demolició d’un habitatge unifamiliar d’una sola planta. L’habitatge està constituït 
per diverses dependències habitables i la parcel·la consta d’un pati a la zona 
posterior. Alhora manifesten que la parcel·la limita amb edificacions de diferent 
tipologia, l’edificació objecte del projecte no inclou cap construcció amb valor 
arquitectònic, històric, cultural o social i tampoc implica una modificació 
substancial de la imatge urbana. 

S’ha declarat que l’edificació objecte d’enderroc es troba lliure d’ocupants. 
El projecte compleix la normativa urbanística que li és d’aplicació. 

Atès l’informe favorable emès pels Serveis Jurídics Municipals, de data 5 
d’octubre de 2016, els fonaments de dret del qual estableixen el següent: 

“Les obres mencionades estan subjectes a llicència urbanística prèvia, i 
aquesta s’ha d’atorgar d’acord amb la normativa urbanística, el 
planejament urbanístic i les ordenances municipals aplicables, segons 
prescriu l’article 187 del Text refós de la llei d'urbanisme, aprovat pel 
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost; d’acord amb la redacció donada 
per la Llei 16/2015, de 24 de juliol, de simplificació de l’activitat 
administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals 
de Catalunya i d’impuls de l’economia. 
 
En aquest sentit, d’acord amb l’article 187.c) estan subjectes a llicència 
urbanística prèvia, entre d’altres, les obres de demolició. 
 
D’acord amb l’article 188 del Text refós de la llei d'urbanisme, aprovat 
pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, i l’article 14 del Reglament 
esmentat, les llicències urbanístiques s’han d’atorgar d’acord amb les 
previsions de la legislació i el planejament urbanístics i les ordenances 
municipals sobre ús del sòl i edificació vigents en el moment de la 
resolució de la sol·licitud. 



Per tant, són d’aplicació l’article 75 i següents del Reglament d'obres, 
activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de 
juny. 
 
D’acord amb l’article 12 del Reglament sobre protecció de la legalitat 
urbanística, correspon a l’administració municipal atorgar les llicències 
urbanístiques respecte dels actes que hi són subjectes que es 
pretenguin executar en el seu terme. 
 
L’article 34 del Reglament exigeix l’aportació d’un projecte executiu quan 
el projecte objecte de la llicència tingui la consideració de projecte bàsic. 
En aquest cas, el projecte aportat, segons indiquen els Serveis Tècnics 
municipals té el caràcter també d’executiu. 
 
Les llicències urbanístiques caduquen si transcorre el termini per 
començar les obres o el termini per acabar-les, incloses les seves 
pròrrogues respectives, sense que hagin estat iniciades o finalitzades. 
Ambdós terminis es computen a partir de l’endemà de la notificació 
de la llicència atorgada. 
 
A aquests efectes, en compliment de l’article 37 del Reglament sobre 
protecció de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 
de maig, correspon efectuar l’advertiment de caducitat corresponent. 
 
Cal indicar a la persona titular de la llicència que ha de lliurar a 
l’administració atorgant una còpia de l’acta d’inici d’obres estesa per 
la direcció facultativa de les obres i, posteriorment, una còpia del 
certificat final d’obres expedit per aquesta mateixa direcció. Si les 
obres autoritzades no requereixen direcció facultativa per executar-les, 
les còpies de l’acta i del certificat esmentats han de ser substituïdes per 
la declaració responsable corresponent de la persona titular de la 
llicència urbanística. 
 
L’òrgan competent per a l’aprovació d’aquest Projecte és la Junta de 
Govern Local, per delegació expressa efectuada mitjançant Decret núm. 
1466, de 18 de juny de 2015. 
 
Conclusions 
 
Per tot l’exposat, només resta concloure que correspon informar 
favorablement la concessió de la llicència d’obres sol·licitada.” 
 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
1. Concedir a PIRSA 2014, SL llicència per a l’execució de l’enderroc d’un 
habitatge unifamiliar existent a la finca ubicada al carrer Gaspar Fàbregas i 
Roses, núm.44, d’Esplugues de Llobregat, d’acord amb el projecte presentat el 
5 de setembre de 2016, (Registre general d'entrada núm. 2016 000015717), i la 
documentació complementària presentada el 7 de setembre de 2016, (Registre 
general d'entrada núm. 2016 00015869). 



2. Condicionar aquesta llicència al compliment dels següents requisits segons 
informe tècnic: 
 
2.1. Abans d’iniciar les obres d’enderroc ha de procedir a: 
 
2.1.1. Constituir dipòsit a la Tresoreria Municipal en metàl·lic o aval bancari 
d'import 1.830,40 euros 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 506 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. 
 

Si el diposit és fa en metàl·lic, s'haurà de fer mitjantçant transferència al 
compte de titularitat de l'Ajuntament d'Esplugues de LLobregat de 
l'entitat Caixabank SA núm. : IBAN ES45 2100 0148 5502 0000 6291, 
especificant qui fa l'ingres i el concepte. 

 
2.1.3. Presentar document del tècnic competent acreditant que assumirà la 
permanència en obra (art. 27 2.d) de les O.O.M.M.E.E.) 
 
3. Així mateix, la present llicència resta condicionada als següents requisits: 
 
3.1. Prendre les mesures de seguretat suficients i necessàries respecte a la via 
pública i vianants, tot seguint les ordres dictades per la direcció facultativa. 
 
3.2. Garantir una correcta evacuació de les aigües procedents del solar un cop 
acabades les obres d’enderroc, i així mateix, mantenir-lo amb les degudes 
condicions de neteja. 
 
3.3. La tanca de precaució de l’obra, ha de ser fixa i opaca, de 2 m d’alçada, 
com a mínim, estable, consistent i resistent a l’impacte, construïda amb paret 
d’obra vista o pintada, xapa metàl·lica, o pannell prefabricat, de tal manera que 
es mantingui en bon estat i ofereixi la seguretat necessària durant tot el procés 
que duri l’obra. 
 
3.4. Cal justificar, abans d’iniciar les obres d’enderroc, que s'ha sol·licitat 
informació a GAS NATURAL, sobre la ubicació de les seves instal·lacions, 
d'acord amb el que disposa el Reglament Tècnic de Distribució i Utilització de 
combustibles gasosos i amb la finalitat d'incrementar la seguretat de les 
instal·lacions de gas natural. 



4. Advertir a PIRSA 2014, SL que a la finalització de les obres, ha de: 
 
4.1. Aportar certificat final d’obra, amb plànols de la realitat existent i memòria 
que justifiqui el compliment de l’article 121.3 de les O.O.M.M.E.E., així com, 
que el nou solar té les característiques descrites en la documentació entregada 
en aquest Ajuntament. 
 
4.2. Justificar el cost real i efectiu de les obres realitzades, i si s’escau efectuar 
l’autoliquidació complementària corresponent. 
 
5. Advertir i manifestar a PIRSA 2014, SL: 
 
5.1. Que al constituir les fiances ha de retirar un exemplar del projecte i una 
placa d'obres, que una vegada complimentada, ha de col·locar en lloc visible. 
La placa la podrà adquirir al Punt d'Atenció a la Ciutadania, plaça Santa 
Magdalena núm. 24, abonant la quantitat de 48,40 euros. 
 
5.2. Que en cas de necessitar la col·locació de contenidors per a residus i 
runes ha de sol·licitar i obtenir l'oportuna autorització. 
 
6. Aquesta llicència restarà condicionada al pagament de les liquidacions de la 
taxa per llicència urbanística d'import 479,82 euros (1250618-375240) i de 
l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres d’import 456,52 euros 
(1261555-375231) que seran notificades per l'Organisme de Gestió Tributària 
de la Diputació de Barcelona. 
 
7.- Advertir a PIRSA 2014, SL, en compliment de l’article 37 del Reglament 
sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de 
maig, el següent:  

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

- Les llicències urbanístiques caduquen si transcorre el termini per 
començar les obres o el termini per acabar-les, incloses les seves 
pròrrogues respectives, sense que hagin estat iniciades o finalitzades. 
Ambdós terminis es computen a partir de l’endemà de la notificació 
de la llicència atorgada. 

8.- Comunicar l’acord anterior a les persones interessades.” 

RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS 

ACORD NÚMERO DEU.- 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. 257 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
40.223,79 € 
 
Relació núm. 260 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
40.263,78 € 
 
Relació núm. 266 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
39.135,71 € 
 
Relació núm. 267 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
17.715,60 € 
 
Relació núm. 268 de documents O en fase prèvia per un import total 25.427,60 
€ 
 
Relació núm. 271 de documents ADO en fase prèvia per un import total 
17.929,50 € 
 
Relació núm. 272 de documents O en fase prèvia per un import total 85.758,06 
€ 
 
Document-proposta de concepte no pressupostari núm. 32016/2227 per un 
import de 1.500,00 €. 
 
Rectificar l’import de la relació núm. Q/2016/259, aprovada per la junta de 
govern local del 30 de setembre de 2016, d’import 466.539,08 €, que s’ha de 
substituir pel correcte de 476.972,06 €, per error en la quantia del document 
ADO 92016/12031. 
 
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. 257 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 40.223,79 € 
 
2. Aprovar la relació núm. 260 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 40.263,78 € 
 
3. Aprovar la relació núm. 266 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 39.135,71 € 
 
4. Aprovar la relació núm. 267 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 17.715,60 € 
 
5. Aprovar la relació núm. 268 de documents O en fase prèvia per un import 
total 25.427,60 € 



6. Aprovar la relació núm. 271 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total 17.929,50 € 
 
7. Aprovar la relació núm. 272 de documents O en fase prèvia per un import 
total 85.758,06 € 
 
8. Aprovar el document-proposta de concepte no pressupostari núm. 
32016/2227 per un import de 1.500,00 €. 
 
9. Aprovar la rectificació d’import de la relació núm. Q/2016/259, aprovada per 
la junta de govern local del 30 de setembre de 2016, d’import 466.539,08 €, 
que s’ha de substituir pel correcte de 476.972,06 €, per error en la quantia del 
document ADO 92016/12031.” 
 
ACORD NÚMERO ONZE.- Proposta d'aprovació del conveni de 
col·laboració entre l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat i l'Ajuntament 
d'Esplugues de Llobregat per a l'execució conjunta de l'actuació Suport a 
la Creació, Consolidació i Creixement de Microempreses per a l'any 2016. 
 
“L’àmbit local continua sent per molt motius, l’àmbit de referència idoni per la 
prestació de determinats serveis a persones emprenedores i empreses, així 
com per l’impuls de projectes tractors que desenvolupin el territori i millorin la 
qualitat de vida dels seus habitants. 
 
Tenint en compte la problemàtica no resolta en relació amb el finançament del 
món local i, per tant, davant l’escassetat de recursos és encara més necessari 
implementar fórmules que permetin el seu màxim aprofitament. En aquest 
sentit, es considera la cooperació supramunicipal una de les eines que ho ha 
de permetre. 
 
Els ajuntaments de Cornellà de Llobregat i d’Esplugues de Llobregat disposen 
d’un Centre Local de Serveis a les Empreses (CLSE) comú que presta serveis 
a les persones emprenedores i empreses del seus respectius municipis. En el 
cas de l’Ajuntament de Cornellà, aquests serveis es troben delegats a 
l’EMPRESA MUNICIPAL DE PROMOCIO SOCIAL, URBANA I ECONOMICA 
DE CORNELLA, S.A. (PROCORNELLÀ). 
 
Ambdós ajuntaments van acordar la presentació davant la Diputació de 
Barcelona d’una única sol·licitud d’ajut i d’una “Carta d’adhesió a l’execució 
conjunta” de l’actuació “SUPORT A LA CREACIÓ, CONSOLIDACIÓ I 
CREIXEMENT DE MICROEMPRESES”, dins del recurs suport als CLSE del 
programa de Polítiques del teixit productiu del Catàleg de serveis i activitats 
2016.  
 
Aquesta sol·licitud va ser presentada per l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat 
en nom propi i de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. La Junta de govern 
de la Diputació de Barcelona acordà en data 28/04/2016 la concessió, entre 
d’altres, d’un ajut econòmic de 175.000€, amb codi 16/Y221571, per aquesta 
actuació conjunta per a l’any 2016. En raó de la diferent intensitat de serveis 
prestats per cada ajuntament, el 75% de l’ajut sol·licitat correspon a 



l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat i el 25% a l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat.  
 
Per tal de concretar els termes de la realització conjunta d’aquesta actuació els 
dos ajuntaments van subscriure un conveni de col·laboració, l’any 2014 que 
regula les condicions tècniques i econòmiques d’execució de l’actuació 
conjunta anomenada SUPORT A LA CREACIÓ, CONSOLIDACIÓ I 
CREIXEMENT DE MICROEMPRESES. Aquest conveni es renovà per a l’any 
2015 amb unes modificacions aprovades en Junta de Govern Local de 
l’ajuntament d’Esplugues de Llobregat del 30/10/2015. 
 
A l’actualitat convé aprovar i formalitzar un nou conveni, el text del qual ja ha 
estat aprovat per l’ajuntament de Cornellà de Llobregat en sessió de la Junta 
de Govern Local del 22/07/2016. 
 
Atès el text del conveni de col·laboració entre l’ajuntament de Cornellà de 
Llobregat i l’ajuntament d’Esplugues de Llobregat per a la prestació de serveis 
a persones emprenedores i empreses en el marc de l’acció “Suport a la 
creació, consolidació i creixement de microempreses” de l’any 2016, i vist 
l’informe favorable del Servei d’Empresa i Ocupació municipal. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
ÚNIC.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’ajuntament de Cornellà de 
Llobregat i l’ajuntament d’Esplugues de Llobregat per a la prestació de serveis 
a persones emprenedores i empreses en el marc de l’acció “Suport a la 
creació, consolidació i creixement de microempreses” de l’any 2016 i autoritzar 
la senyora Alcaldessa per a la signatura del mateix.” 
 
ACORD NÚMERO DOTZE.- Proposta de resolució d'una sol·licitud 
d'assignació econòmica destinada a la contractació, per empreses i 
entitats, de persones en situació d'atur residents a Esplugues de 
Llobregat  (LARIZA Y LUZA S.L.). 
 
“L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, amb el suport i el finançament de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona, ha establert una línia d’ajut a empreses i 
entitats ubicades a Esplugues de Llobregat i a l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, amb l’objectiu d’impulsar l’activitat econòmica i la creació d’ocupació 
al territori mitjançant una assignació econòmica que financi fins a un màxim del 
50% del cost laboral de contractacions de persones en situació d’atur residents 
a Esplugues de Llobregat.  

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

Dins del termini corresponent, l’empresa LARIZA Y LUZA S.L. ha presentat 
sol·licitud d’assignació econòmica d’import 8.729,60€ per a la contractació de la 
persona identificada a l’annex d’aquesta proposta. 



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

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

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Aprovar una despesa total de 8.729,60€, amb càrrec a la partida 
15.24100.48000 del pressupost municipal en vigor, a favor de l’empresa 
LARIZA Y LUZA S.L., amb CIF B65637514.  

SEGON.- Resoldre la sol·licitud de subvenció presentada per l’empresa 
LARIZA Y LUZA S.L., amb CIF B65637514, i atorgar una subvenció de 
8.729,60€, en concepte d’assignació econòmica destinada a la contractació per 
empreses i entitats de persones en situació d’atur residents a Esplugues de 
Llobregat, de conformitat amb les dades que consten a l’annex de la present 
proposta.  

Les condicions de pagament i justificació seran les següents:  

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

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

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

ACORD NÚMERO TRETZE.- Proposta de resolució d'una sol·licitud 
d'assignació econòmica destinada a la contractació, per empreses i 
entitats, de persones en situació d'atur residents a Esplugues de 
Llobregat (LARIZA Y LUZA S.L. 2). 

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



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

Dins del termini corresponent, l’empresa LARIZA Y LUZA S.L. ha presentat 
sol·licitud d’assignació econòmica d’import 8.203,08€ per a la contractació de la 
persona identificada a l’annex d’aquesta proposta. 

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

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

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Aprovar una despesa total de 8.203,08€, amb càrrec a la partida 
15.24100.48000 del pressupost municipal en vigor, a favor de l’empresa 
LARIZA Y LUZA S.L., amb CIF B65637514.  

SEGON.- Resoldre la sol·licitud de subvenció presentada per l’empresa 
LARIZA Y LUZA S.L., amb CIF B65637514, i atorgar una subvenció de 
8.203,08€, en concepte d’assignació econòmica destinada a la contractació per 
empreses i entitats de persones en situació d’atur residents a Esplugues de 
Llobregat, de conformitat amb les dades que consten a l’annex de la present 
proposta.  

Les condicions de pagament i justificació seran les següents:  

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

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

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

 



ACORD NÚMERO CATORZE.- Proposta d'adhesió de l'Ajuntament 
d'Esplugues de Llobregat al "Acord relatiu a la contractació de persones 
en situació d'atur inscrites com a demandants d'ocupació no ocupades, 
en el marc del programa  treball i formació promogut pel Servei 
d'Ocupació de Catalunya". 

“L’any 2013, la Federació de Municipis de Catalunya, l’Associació Catalana de 
Municipis, la Comissió Obrera Nacional de Catalunya, la Unió General de 
Treballadors de Catalunya i la Secretaria d’Ocupació i Relacions Laborals del 
Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya varen signar 
un “Acord relatiu a la contractació de persones aturades que hagin exhaurit la 
prestació i/o subsidi, inscrites com a demandants d'ocupació no ocupades en el 
marc del programa Treball i Formació promogut pel Servei d'Ocupació de 
Catalunya”. Aquest Acord va ser prorrogat l’any 2014 i, pel que fa a l’any 2015, 
el secretari d’Ocupació i de Relacions Laborals del departament d’Empresa i 
Ocupació de la Generalitat de Catalunya en data 17 de juliol de 2015, va 
emetre un certificat relatiu a la vigència de l’Acord signat l’any 2013 en tots els 
programes de Treball i de Formació i Treball i Formació Renda Mínima 
d’Inserció que es convoquin durant la present legislatura. 

L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, mitjançant Decret d’alcaldia núm. 
1.985, de 02/08/2013, va formalitzar la seva adhesió a aquest Acord. Quant a la 
seva pròrroga per a l’any 2014, La Junta de Govern Local de 06/06/2014 
acordà aprovar la vigència l’any 2014 de l’adhesió a l’Acord. Per últim, l’any 
2015, la Federació de Municipis de Catalunya envià als ajuntaments un 
certificat emès pel secretari d’Ocupació i de Relacions Laborals del 
departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, en data 17 
de juliol de 2015. Aquest certificat es referia a la vigència de l’Acord signat l’any 
2013 en tots els programes de Treball i de Formació i Treball i Formació Renda 
Mínima d’Inserció que es convoquessin durant la present legislatura. 

En data 07/09/2016, el departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la 
Generalitat de Catalunya, la Federació de Municipis de Catalunya, l’Associació 
Catalana de Municipis, la Comissió Obrera Nacional de Catalunya i la Unió 
General de Treballadors de Catalunya han subscrit un nou “Acord relatiu a la 
contractació de persones en situació d’atur inscrites com a demandants 
d’ocupació no ocupades, en el marc del programa Treball i Formació promogut 
pel Servei d’Ocupació de Catalunya.” 

En aquest Acord s’estableix: 

- una duració mínima de sis mesos i màxima de dotze mesos dels contractes 
(en funció del col·lectiu que la corresponent convocatòria de subvencions del 
programa Treball i Formació estableixi); 

- un salari brut mensual de 1.000 euros, més el prorrateig de dues gratificacions 
extraordinàries; 

- una indemnització per finalització de contracte, proporcional a la duració del 
contracte, de dotze dies de salari per cada any de treball; 



- una formació obligatòria de les persones contractades, que es farà en horari 
de treball; 

- els llocs de treball ocupats no correspondran en cap cas a llocs estructurals, i 
hauran d’estar directament relacionats amb l’interès social del projecte 
subvencionat; i 

- una vigència de l’Acord durant l’any 2016, amb possibilitat de ser prorrogada 
si les parts signatàries ho acordessin. 

Atès que la clàusula sisena d’aquest Acord estableix la facultat d’adherir-s’hi 
per part de les entitats locals de Catalunya i les seves entitats dependents o 
vinculades mitjançant el corresponent acord de l’òrgan competent. 

Vist que l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat considera del màxim interès 
participar en el programa Treball i Formació i d’altres i que el servei d’Empresa i 
Ocupació municipal informa favorablement la proposta. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

ÚNIC.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament d’Esplugues a l’”Acord relatiu a la 
contractació de persones en situació d’atur inscrites com a demandants 
d’ocupació no ocupades, en el marc del programa Treball i Formació promogut 
pel Servei d’Ocupació de Catalunya.” 

ACORD NÚMERO QUINZE.- Proposta d'aprovació del conveni de 
col·laboració amb la Unió de Botiguers i Comerciants d'Esplugues per 
desenvolupar projectes i activitats que millorin la competitivitat del teixit 
comercial urbà i el foment del teixit associatiu comercial durant l'any 
2016. 

“La Unió de Botiguers i Comerciants d’Esplugues de Llobregat és una entitat 
que té per objectiu principal la representació, defensa, professionalització, 
dinamització i promoció del comerç local d’Esplugues de Llobregat. És una 
entitat de comerç històrica i consolidada al municipi d’Esplugues de Llobregat.  

Fins al moment, la col·laboració amb la Unió de Botiguers i Comerciants 
d’Esplugues ha estat fluida i d’interès mutu, l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat valora positivament el treball realitzat fins ara per la entitat i reconeix 
la dedicació i l’esforç dels seus membres que ha fet possible complir els 
objectius que s’ha fixat.  

L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat estima d’interès públic municipal 
mereixedor de la seva acció de foment, la participació i col·laboració a les 
campanyes i activitats organitzades per l’Ajuntament, així com les campanyes 
que impulsa la pròpia entitat en favor de la dinamització comercial, el foment de 
l’associacionisme i especialment la campanya amb l’enllumenat de Nadal. 
També es consideren d’interès local las accions formatives adreçades al 
comerç local.  



Per aquesta raó ha estat redactat un conveni, per regular la relació de 
col·laboració i el foment de l’activitat desenvolupada per aquella, segons el 
projecte que també s’ha presentat per enguany i que ha estat informat 
favorablement pels serveis municipals competents.  

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

Atès que UNIÓ DE BOTIGUERS I COMERCIANTS D’ESPLUGUES compleix 
amb tots els requisits formals i de justificació establerts a la normativa municipal 
com supramunicipal, reguladora de l’acció de foment dels ens locals.  

Vist l’informe emès per la Coordinadora Tècnica de Comerç.  

Donat que la proposta ha estat fiscalitzada per la Intervenció municipal i la 
subvenció contemplada en el conveni compta amb la consignació específica en 
el pressupost municipal de 2016.  

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

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

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Primer.- Aprovar la despesa corresponent a la subvenció inclosa en el conveni 
referit i en concepte de –aportació a conveni en vigor any 2016-, per import de 
16.020,00€, a favor de UNIÓ DE BOTIGUERS I COMERCIANTS 
D’ESPLUGUES, amb CIF G58612979, amb càrrec a la partida 14 4330048002 
del pressupost municipal en vigor.  

Segon.- Aprovar el text del CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB LA UNIÓ DE 
BOTIGUERS I COMERCIANTS D’ESPLUGUES PER DESENVOLUPAR 
PROJECTES I ACTIVITATS QUE MILLORIN LA COMPETITIVITAT DEL 
TEIXIT COMERCIAL URBÀ I EL FOMENT DEL TEIXIT ASSOCIATIU 
COMERCIAL DURANT L’ANY 2016, redactat pels serveis municipals i acordat 
amb l’entitat.  

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



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

ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA 

ACORD NÚMERO SETZE.- Proposta d’aprovació d’una nova convocatòria 
de subvencions per activitats vinculades als àmbits d'Esports i Educació, 
vinculades a les Bases específiques reguladores de l’atorgament de 
subvencions de l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania de l’Ajuntament, any 
2016.  
 
“En data 16 de desembre de 2015, el Ple de l’Ajuntament va procedir a 
l’aprovació inicial de l’Ordenança general reguladora de la concessió de 
subvencions de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, la qual va entrar en 
vigor en data 16 de febrer de 2016. 
 
L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat fomenta, anualment, el compliment 
d’objectius d’interès local i la consolidació del teixit associatiu del municipi. Per 
aquesta finalitat destina una part dels pressupostos a l’atorgament d’ajuts 
econòmics de suport pel desenvolupament d’activitats ciutadanes. 
 
Així, en els darrers anys han estat aprovades les corresponents Bases per a 
l’atorgament de subvencions pel desenvolupament d’activitats i serveis a la 
ciutat i les corresponents convocatòries de concurs. 
 
Per l’any 2016 es van confeccionar unes bases específiques que defineixen el 
conjunt de condicions i el procediment a seguir per a la sol·licitud, tramitació, 
concessió, pagament i justificació dels ajuts que atorgui l’Ajuntament 
d’Esplugues a entitats i persones pel desenvolupament d’activitats i serveis a la 
ciutat, així com a entitats ciutadanes pel desenvolupament de projectes de 
desenvolupament en els països del sud i brigadistes. 
 
Les Bases defineixen també els criteris de valoració que es prendran en 
consideració a l’hora d’avaluar les diferents sol·licituds. 
 
Es va fer una primera convocatòria de concurs, fixant les següents dates de 
presentació: 
 
· Subvencions per activitats de Festa Major i Santa Magdalena: des de la data 
de publicació fins el 13 de juny de 2016. 
 
· Subvencions per la resta d’activitats: des de la data de publicació fins el 27 de 
juny de 2016. 
 
Un cop resoltes les sol·licituds presentades, existint consignació pressupostària 
suficient, des dels departaments d’Esports i Educació es planteja la necessitat 
de tornar a fer una nova convocatòria, segons els informes tècnics que consten 
a l’expedient. 
El contingut de les bases aprovades l’any 2016 es manté, excepte allò que fa 
referència a aspectes concrets vinculats amb la convocatòria (es van aprovar 



conjuntament bases i convocatòria inicial), que son els aspectes continguts als 
articles 4 (Terminis de presentació de les sol·licituds), 5 (Requisits i persones 
destinatàries de les subvencions), 6 (Crèdit pressupostari al qual s’atribueixen 
les subvencions), 9 (Procediment de la concessió de les subvencions – 
respecte el termini de resolució del concurs -), 10 (Procediment, termini de 
justificació i d’aplicació de les subvencions) i l’Annex I (respecte el qual, els 
criteris de valoració específics només quedaran referenciats respecte els 
departaments d’Esports i Educació). 
 
Aquesta línia d’actuació està sotmesa a la regulació de l’Ordenança General 
reguladora de la concessió de subvencions d’aquest Ajuntament, la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, així com en el Reial 
Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
38/2003, General de Subvencions, a les pròpies Bases específiques que es 
sotmeten a aprovació, a les Bases d’Execució del pressupost en vigor i al 
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals de Catalunya, aprovat 
per Decret 179/1995, de 13 de juny. 
 
Atès que es compleix amb la previsió recollida a l’article 16.1 de l’Ordenança 
general reguladora de la concessió de subvencions d’aquest Ajuntament, en el 
sentit de que “com a regla general, el procediment ordinari per l’atorgament de 
les subvencions serà el règim de concurrència competitiva”. 
 
Vist l’informe dels Serveis Jurídics i la fiscalització de la Intervenció. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
PRIMER.- Convocar, en el marc de les Bases específiques reguladores de 
l’atorgament de subvencions de l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania de 
l’Ajuntament per l’any 2016, nou concurs per a l’atorgament de subvencions per 
activitats vinculades a Esports i Educació, fixant les següents dates de 
presentació: 
 
· Des de la data de publicació fins el 4 de novembre de 2016. 
 
SEGON.- Aprovar les següents despeses màximes, a càrrec de les partides 
pressupostària que tot seguit s’indiquen, per fer front a les obligacions 
pressupostàries derivades de l’aprovació de la present convocatòria: 
 

ÀMBIT APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA DESCRIPCIÓ IMPORT 

Esports 36 34100 48001 Suport entitats esportives 7.170,00 € 

Educació 47 32600 48000 Subvencions activitats 
extraescolars 6.528,00 € 

 
TERCER.- Reiterar el contingut de les bases específiques reguladores de 
l’atorgament de subvencions de l’àmbit d’acció social i ciutadania de 
l’Ajuntament, any 2016, aprovades mitjançant acord de la Junta de Govern 
Local de data 6 de maig de 2016, excepte allò que fa referència als articles 4, 5 
6, 9, 10 i l’Annex I, que quedarien redactats de la forma següent: 



 
Article 4.- Terminis de presentació de les sol·licituds 
 
El període per sol·licitar les subvencions previstes en aquestes bases serà el 
següent: 
 
· Des de la data de publicació fins el 4 de novembre de 2016. 
 
El concurs serà convocat mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona a través de la Base de Datos Nacional de Subvenciones i 
mitjançant anunci al tauler d’anuncis virtual ubicat a la seu electrònica del web 
municipal www.esplugues.cat 
 
Així mateix, l’Ajuntament informarà individualment les entitats registrades al 
Registre d’Entitats Ciutadanes d’Esplugues de Llobregat. 
 
A més a més, es donarà publicitat del període de presentació de les sol·licituds 
de subvencions en la pàgina web d’aquest Ajuntament: www.esplugues.cat 
 
Article 5.- Requisits i persones destinatàries de les subvencions 
 
Poden ser sol·licitants i/o beneficiàries de les subvencions a què es refereixen 
aquestes bases: 
 
4 Les entitats sense ànim de lucre que estiguin degudament inscrites al 
Registre d’Entitats Ciutadanes d’Esplugues de Llobregat o que hagin sol·licitat 
la seva inscripció, que tinguin la seva seu social o delegació al terme municipal 
d’Esplugues de Llobregat. 
 
4 Les persones físiques, empadronades a Esplugues de Llobregat. 
 
Requisits comuns: 
 
4 Obtenir un mínim de 20 punts en la valoració conjunta dels criteris específics 
(excepte per les activitats de Festa Major i Santa Magdalena, on el mínim seran 
14 punts). 
 
4 Tenir objectius i finalitats coincidents amb els establerts per les bases. 
 
4 Haver justificat qualsevol subvenció atorgada per l’Ajuntament d’Esplugues 
de Llobregat, un cop exhaurits els terminis. 
 
4 Trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb 
l’Ajuntament, l’Agència Estatal d’Administració Tributària i la Seguretat Social, 
així com de les obligacions per reintegrament de subvencions atorgades per 
l’Ajuntament, si escau. 
 
4 No podran concòrrer dins el concurs aquells projectes que ja ho van fer en la 
primera convocatòria, referits a les entitats que els van presentar. 

http://www.esplugues.cat/
http://www.esplugues.cat/


 
Article 6.- Crèdit pressupostari al qual s’atribueixen les subvencions  
 
Les aplicacions de despesa del Capítol IV del pressupost 2016 de l'Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat destinades a l'atorgament de subvencions pel 
procediment de lliure concurrència son les següents: 
 

ÀMBIT APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA DESCRIPCIÓ IMPORT 

Educació 47 32600 48000 Subvencions activitats 
extraescolars 6.528,00 € 

Esports 36 34100 48001 Suport entitats esportives 7.170,00 € 
 
Article 9.- Procediment de la concessió de les subvencions – respecte el 
termini de resolució del concurs – 
(......) 
 
El termini màxim per a resoldre el present concurs de subvencions serà el 16 
de desembre de 2016. 
(......) 
 
Article 10.- Procediment, termini de justificació i d’aplicació de les 
subvencions 
 
A aquests efectes resulten d’aplicació els articles 28 i 29 de l’Ordenança 
General reguladora de la concessió de subvencions d’aquest Ajuntament amb 
les següents peculiaritats: 
 
· El termini per a la presentació de la justificació de la subvenció atorgada serà 
de tres mesos, a comptar des de la finalització de la realització de l’activitat que 
es subvenciona, tret de les realitzades l’últim trimestre de l’any, que hauran de 
ser justificades abans del 31 de gener de l’exercici següent. 
 
El termini per justificar la subvenció concedida a entitats o associacions sense 
ànim de lucre per finançar projectes o activitats de cooperació al 
desenvolupament, serà el que es determini en cada cas en l’acord de 
concessió de la subvenció, en funció de la duració del projecte o de l’activitat 
que se subvenciona. 
 
Si l’activitat per la qual es demana subvenció ja ha estat realitzada, junt amb la 
pròpia sol·licitud de subvenció, es presentaran els impresos i comptes 
justificatius dels mateixos, acompanyats de les corresponents factures, 
constituint l’omissió d’aquest requisit motiu directe de desestimació de la 
sol·licitud de subvenció. 
 
ANNEX I 
 
Criteris de valoració específics aplicables en funció de la temàtica dels 
projectes 
(màxim 60 punts – excepte Esports, que no té limitació de punts -) 



EDUCACIÓ  
 
Les puntuacions resultants seran proporcionals al nombre d’accions que 
continguin els projectes d’acord amb els indicadors següents: 
 

Activitat 
Màxim 60 
punts 

Activitats vinculades i directament relacionades amb el projecte 
educatiu i al currículum escolar 

Fins a 15 
punts 

Projecte innovador o singular  Fins a 15 
punts 

Repercussió de l’activitat en el centre i en el municipi Fins a 10 
punts 

Activitats de promoció i difusió del centre educatiu Fins a 5 punts 
Volum d’alumnes a qui va adreçada l’activitat Fins a 5 punts 
Adequació de l’activitat a les característiques específiques de 
cada centre a l’entorn on està ubicat Fins a 5 punts 

Participació de tota la comunitat educativa (escola, família, 
administració, entitats i entorn) en l’organització, celebració, 
seguiment i/o avaluació corresponents respecte les activitats 
proposades 

Fins a 5 punts 

 
 
ESPORTS  
 
Foment de l’organització d’activitats esportives puntuals d’especial 
interès per la ciutat 
Participació PUNTS 
A.1. Es puntuarà amb 0,15 punts per participant de la darrera 
edició (cal acreditar-ho) 0.15 

A.2. Nombre d'entitats del municipi implicades en l'organització 
0,50 punts per entitat 0.5 

A.3. Qualitat dels equips participants  

A.3.1. Nombre d'equips participants inscrits en competicions 
comarcals/provincials, 0,25 punts per equip 0.25 

A.3.2. Nombre d'equips participants inscrits en competicions 
nacional, 0,5 punts per equip 0.5 

A.3.3. Nombre d'equips participants inscrits en competicions 
estatals, 0,75 punts per equip 0.75 

Formació quadres tècnics. Es puntuarà la formació dels 
tècnics/ques implicats en el projecte durant l’actual temporada 
registrats al Registre Oficial de Professionals de l’Esport de 
Catalunya 

 

b.1. Nombre de tècnics/ques amb titulació superior reglada 
(LCAFE, AAFE – cicle de grau superior, especialistes grau 
superior-nivell 3 i MEF. 1 punt. 

1 

b.2. Nombre de tècnics/ques amb titulació de grau mitjà reglada 0.75 



(CAFEM –cicle grau mitjà, tècnic/ca especialista grau mig – nivel 
2). 0,75 punts. 
b.3. Nombre de tècnics/ques amb titulació básica reglada 
(tècnic/ca especialista – nivel 1) 0,50 punts. 0.5 

b.4. Assistència del tècnic/ca en accions formatives organitzades 
per l’Ajuntament i/o el Consell esportiu del Baix Llobregat. 0,25 
punts per acció formativa. 

0.25 

Contractació dels quadres tècnics  

c. Nombre de tècnics/ques esportius majors de 18 anys amb 
contracte laboral o en règim de voluntariat , per una temporada 
esportiva mínima i per a la realització de tasques esportives 
d’esport escolar – esport base 1 punt / contracte-voluntariat. 

1 

Dimensió Socio Educativa 
 

d.1. Promoure valors positius per l’esport, promoure el joc net i de 
bones practiques. Fins a 5 punts 

5 

d.2. Activitats per al foment de la integració i per a la prevenció 
del risc d’exclusió. Fins a 5 punts 

5 

d.3. L'entitat participa i assisteix als Consells esportius municipals. 
0,10 punts 

0.1 

d.4. L'entitat col·labora activament en l'organització de les 
activitats esportives organitzades pel Servei d'esports (Cursa 
Solidària, Festa de les Rodes, Festa del Joc i l'esport, etc …) 0,05 
punts per cada participació. 

0.05 

d.5 Proposta innovadora. Es valorarà fins a 1 punt l'originalitat del 
projecte i el fet de no ser una proposta ja consolidada a la ciutat. 

1 

Accessibilitat 
 

e.1.Es puntuarà fins a 2 punts si el projecte té previst la 
implantació de mitjans per a la plena accessibilitat de les 
persones amb discapacitat. 

2 

Promoció de l’esport federat 
Participació PUNTS 
A.1. Es puntuarà amb 0,15 punts per esportista individual resident o 
escolaritzat a Esplugues de Ll. màxim de 175 esportistes 

0.15 

A.2. Es puntuarà amb 0,20 punts per esportista individual femení 
residenta o escolaritzat a Esplugues de llobregat. 

0.2 

A.3. Es puntuarà amb 0,25 punts per esportista individual femení 
residenta o escolaritzat amb discapacitat física, psíquica o sensorial.  

0.25 

A.4. Nombre d'equips esportius i grups d'esportistes d'esports 
individuals d'entre 8 i 17 anys >90 % empadronats a Esplugues de 
Ll.. 

 

A.4.1 Esports col.lectius 0,50 punts per equip 0.5 
A.4.2 Esports individuals 0,50 punts per cada 12 esportistes de la 
mateixa categoría 

0.5 

A.5. Nivell competitiu dels equips 
 

a.5.1. L'equip participa en competicions Comarcals / provincials 0,25 
punts per equip 

0.25 



a.5.2. L'equip participa en competicions Nacionals (Catalunya) 0,50 
punts per equip 

0.5 

a.5.3. L'equip participa en competicions Estatals (Espanya) 0,75 
punts per equip 

0.75 

Formació quadres tècnics. 
Es puntuarà la formació dels tècnics/ques implicats en el projecte 
durant l’actual temporada registrats al Registre Oficial de 
Professionals de l’Esport de Catalunya 

 

b.1. Nombre de tècnics/ques amb titulació superior reglada (LCAFE, 
AAFE – cicle de grau superior, especialistes grau superior-nivell 3 i 
MEF. 1 punt. 

1 

b.2. Nombre de tècnics/ques amb titulació de grau mitjà reglada 
(CAFEM –cicle grau mitjà, tècnic/ca especialista grau mig – nivel 2). 
0,75 punts. 

0.75 

b.3. Nombre de tècnics/ques amb titulació básica reglada (tècnic/ca 
especialista – nivel 1) 0,50 punts. 

0.5 

b.4. Assistència del tècnic/ca en accions formatives organitzades per 
l’Ajuntament i/o el Consell esportiu del Baix Llobregat. 0,25 punts per 
acció formativa. 

0.25 

Contractació dels quadres tècnics 
 

C. Nombre de tècnics/ques esportius majors de 18 anys amb 
contracte laboral o en règim de voluntariat , per una temporada 
esportiva mínima i per a la realització de tasques esportives d’esport 
escolar – esport base 1 punt / contracte-voluntariat. 

1 

Dimensió Socio Educativa 
 

d.1. Promoure valors positius per l’esport, promoure el joc net i de 
bones practiques. Fins a 5 punts 

5 

d.2. Activitats per al foment de la integració i per a la prevenció del 
risc d’exclusió. Fins a 5 punts 

5 

d.3. L'entitat participa i assisteix als Consells esportius municipals. 
0,10 punts 

0.1 

d.4. L'entitat col·labora activament en l'organització de les activitats 
esportives organitzades pel Servei d'esports (Cursa Solidària, Festa 
de les Rodes, Festa del Joc i l'esport, etc …) 0,05 punts per cada 
participació. 

0.05 

Foment de l’esport escolar 
Participació PUNTS 
A.1. Es puntuarà amb 0,15 punts per esportista individual resident o 
escolaritzat a Esplugues de Ll. màxim de 175 esportistes 

0.15 

A.2. Es puntuarà amb 0,20 punts per esportista individual femení 
residenta o escolaritzat a Esplugues de Llobregat. 

0.2 

A.3. Es puntuarà amb 0,25 punts per esportista individual femení 
residenta o escolaritzat amb discapacitat física, psíquica o sensorial.  

0.25 

A.4. Nombre d'equips esportius i grups d'esportistes d'esports 
individuals d'entre 8 i 17 anys >90 % empadronats a Esplugues de 
Ll.. 

 

A.4.1 Esports col.lectius 0,50 punts per equip 0.5 



A.4.2 Esports individuals 0,50 punts per cada 12 esportistes de la 
mateixa categoría. 

0.5 

Formació quadres tècnics. 
Es puntuarà la formació dels tècnics/ques implicats en el projecte 
durant l’actual temporada registrats al Registre Oficial de 
Professionals de l’Esport de Catalunya 

 

b.1. Nombre de tècnics/ques amb titulació superior reglada (LCAFE, 
AAFE – cicle de grau superior, especialistes grau superior-nivell 3 i 
MEF. 1 punt. 

1 

b.2. Nombre de tècnics/ques amb titulació de grau mitjà reglada 
(CAFEM –cicle grau mitjà, tècnic/ca especialista grau mig – nivel 2). 
0,75 punts. 

0.75 

b.3. Nombre de tècnics/ques amb titulació básica reglada (tècnic/ca 
especialista – nivel 1) 0,50 punts. 

0.5 

b.4. Assistència del tècnic/ca en accions formatives organitzades per 
l’Ajuntament i/o el Consell esportiu del Baix Llobregat. 0,25 punts per 
acció formativa. 

0.25 

Contractació dels quadres tècnics 
 

C. Nombre de tècnics/ques esportius majors de 18 anys amb 
contracte laboral o en règim de voluntariat , per una temporada 
esportiva mínima i per a la realització de tasques esportives d’esport 
escolar – esport base 1 punt / contracte-voluntariat. 

1 

Dimensió Socio Educativa 
 

d.1. Promoure valors positius per l’esport, promoure el joc net i de 
bones practiques. Fins a 5 punts 

5 

d.2. Activitats per al foment de la integració i per a la prevenció del 
risc d’exclusió. Fins a 5 punts 

5 

d.3. L'entitat participa i assisteix als Consells esportius municipals. 
0,10 punts 

0.1 

d.4. L'entitat col·labora activament en l'organització de les activitats 
esportives organitzades pel Servei d'esports (Cursa Solidària, Festa 
de les Rodes, Festa del Joc i l'esport, etc …) 0,05 punts per cada 
participació. 

0.05 

 
 
ACORD NÚMERO DISSET.- Proposta d'aprovació d'expedient de 
contractació i plecs de condicions relatius al servei de prevenció i control 
de la legionel·losi, mitjançant procediment obert. 

“Atesa la necessitat de contractar el servei de prevenció i control de la 
legionel·losi, mitjançant procediment obert, d'acord amb la descripció tècnica 
realitzada per la Tècnica de Salut Pública als plecs de condicions tècniques. 
 
En funció del que disposa la normativa següent: 

- Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei de Contractes del Sector Públic: 



- Articles 10, 19, 109 i 110, sobre disposicions comuns dels contractes, pel que 
fa referència a la naturalesa del contracte. 

- Article 102.2, sobre la tramitació anticipada de l’expedient de contractació. 
 
- Articles 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. 

- Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de 
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, article 174, sobre els compromisos 
de despesa de caràcter plurianual. 

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 plurianual corresponent a la contractació del 
servei de prevenció i control de la legionel·losi, per un import màxim anual de 
21.240,00 euros, més 4.460,40 euros en concepte d’IVA (21%) – import total 
del contracte, 25.700,40 euros, IVA inclòs -, exercicis 2017 i 2018, sent la 
distribució de la despesa màxima la següent: 

· Any 2016: 25.700,40 euros (partida 68.31100.22706 – Protecció Salut). 

· Any 2017: 25.700,40 euros (partida 68.31100.22706 – Protecció Salut). 

SEGON.- Aprovar la tramitació anticipada de l'expedient de contractació, 
mitjançant procediment obert, i aprovar els plecs de condicions econòmic-
administratives i tècniques relatives al servei de prevenció i control de la 
legionel·losi, amb un pressupost màxim anual de 21.240,00 euros, més 
4.460,40 euros en concepte d’IVA (21%). 

TERCER.- Convocar la licitació, d'acord amb el que estableixen els articles 
142, 143 i 159.2 del T.R.L.C.S.P., publicant el corresponent anunci, que anirà a 
càrrec de l’empresa adjudicatària, al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, per un termini mínim de 15 dies naturals per a presentació de 
proposicions. 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. 

Els anteriors acords es sotmeten a la condició suspensiva de comptar amb la 
consignació pressupostària adequada i suficient, un cop aprovats els 
pressupostos municipals dels anys 2017 i 2018, respectivament, amb caràcter 
definitiu.” 
 
ACORD NÚMERO DIVUIT.- Proposta d'adjudicació del contracte menor 
relatiu al projecte operatiu d'execució del procés "Pressupost participatiu, 
exercici 2017". 



“Atesa la necessitat de contractar la realització del projecte operatiu d’execució 
del procés de “pressupost participatiu, exercici 2017”, la Directora del servei 
d’Educació i Ciutadania ha elaborat un document de condicions tècniques a fi 
de contractar l’esmentat servei, demanant oferta a les següents empreses: 

- COL·LECTIU D’ANALISTES SOCIALS, S.L. 

- FUNDACIÓ PERE TARRÉS 

- GRUP ECOS – ETC COOPERATIVA 

Dins el termini establert han presentat oferta les empreses següents: 

- COL·LECTIU D’ANALISTES SOCIALS, S.L. 

- FUNDACIÓ PERE TARRÉS 

Vist l’informe emès per la Directora del servei d’Educació i Ciutadania, en el 
sentit de que la proposta presentada per l’empresa COL·LECTIU 
D’ANALISTES SOCIALS, S.L. és adequada per a la realització de l’esmentat 
servei. 
 
Atès el que disposen els articles 111, 138.3 i 156.2 del Reial Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 d novembre de 2011, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
de Contractes del Sector Públic. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Aprovar la despesa corresponent al contracte per a la realització del 
projecte operatiu d’execució del procés de “pressupost participatiu, exercici 
2017”, a càrrec de la partida 2016.36.92402.22699, per un import de 12.729,20 
euros, IVA inclós, sent la distribució de la despesa dels referits exercicis la 
següent: 
 
· Any 2016: 5.136,45 euros 

· Any 2017: 7.592,75 euros 

SEGON.- Adjudicar a la mercantil COL·LECTIU D’ANALISTES SOCIALS, S.L., 
provista de NIF B-64816838, el contracte per a la realització del projecte 
operatiu d’execució del procés de “pressupost participatiu, exercici 2017”, per 
un import de 10.520,00 euros, més 2.209,20 euros, en concepte d’IVA (import 
total del contracte, 12.729,20 euros, IVA inclòs). 

Les factures presentades pel contractista i que s’incorporaran a l’expedient 
compliran els efectes de formalització del contracte. 

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



Els anteriors acords es sotmeten a la condició suspensiva de comptar amb la 
consignació pressupostària adequada i suficient, un cop aprovat el pressupost 
municipal per l’any 2017, amb caràcter definitiu.” 

ACORD NÚMERO DINOU.- Proposta per donar compte de la signatura del 
Contracte Programa 2016-2019 per a la coordinació, cooperació i 
col·laboració amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 
 
“L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat va presentar al Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya la sol·licitud de 
suport per al desenvolupament dels projectes d’interès durant 2016 en matèria 
de Serveis Socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques 
d’Igualtat, en el marc del Contracte Programa 2016-2019, a través del registre 
telemàtic de la Generalitat de Catalunya, EACAT, en els terminis establerts. La 
Junta de Govern Local del 20 de maig de 2016 va acordar donar compte 
d’aquesta sol·licitud. 

A finals de juliol d’enguany, el Departament Treball, Afers Socials i Famílies va 
facilitar el text del Contracte programa 2016-2019 indicant les aportacions 
econòmiques aprovades per als diferents projectes d’interès a desenvolupar 
durant l’any 2016, que ascendeixen a un total de 901.225,04 euros; i la previsió 
d’aportacions per al període 2017-2019. El document signat per ambdues parts 
ens va ser retornat el 14 de setembre. 

Les fitxes específiques de cada servei i programa especifiquen l’import aprovat, 
els objectius a assolir, les accions a desenvolupar, els recursos a emprar per 
l’Ajuntament i el Departament, així com la seva avaluació i requeriments de 
justificació durant el període 2016-2019. 

L’annex – Fitxa econòmica del Contracte Programa 2016, recull l’import atorgat 
pel Departament per als diferents serveis i programes subvencionats per 
aquest exercici: 

Fitxa Import atorgat 
2016 

Fitxa 01 – Ajuts d’urgències socials 31.054,00 € 
Fitxa 01 – Professionals equips bàsics (10 TS i 5 ES) 341.383,09 €  
Fitxa 01 – SAD Dependència 354.190,00 €  
Fitxa 01 – SAD Social 62.344,43 € 
Fitxa 02.2 – Serveis d’intervenció socioeducativa no 
residencials per a infants i adolescents – Programes 
diürns preventius risc social. Servei de prevenció 
socioeducativa per a la infància i l’adolescència (beques 
d’integració socioeducativa) 

22.190,00 € 

Fitxa 06 – Sistema de resposta urgent per a dones que es 
troben en situació de violència i per als seus fills i filles 

1.805,00 €  

Fitxa 07 – Migracions i Ciutadania: acollida, igualtat i 
cohesió 

22.789,00 € 

Fitxa 08 – Programa d’inclusió social  54.327,52 € 



- Manteniment de l’Oficina Tècnica 
del Pla local d’inclusió social: 
42.450,75 euros. 
- Accions innovadores per a la 
inclusió social: 11.876,77 euros. 

Fitxa 34 – Activitats o projectes adreçats a joves 10.350,00 € 
Fitxa 35- Actuacions en matèria d’accessibilitat 792,00 € 
TOTAL 901.225,04 € 
 
També inclou la previsió dels imports a atorgar durant el període 2017-2019: 

Fitxa Previst 
CP 2017 

Previst 
CP 2018 

Previst  
CP 2019 

Fitxa 01 – Ajuts d’urgències socials 31.054,00 € 31.054,00 € 31.054,00 € 
Fitxa 01 – Professionals equips 
bàsics (10 TS i 6 ES) 

364.141,96 
€ 

364.141,96 
€ 

364.141,96 € 

Fitxa 01 – SAD Dependència 361.274,00 
€ 

372.112,00 
€  

379.554,00 € 

Fitxa 01 – SAD Social 62.344,43 € 62.344,43 € 62.344,43 € 
Fitxa 02.2 – Serveis d’intervenció 
socioeducativa no residencials per 
a infants i adolescents – Programes 
diürns preventius risc social. Servei 
de prevenció socioeducativa per a 
la infància i l’adolescència (beques 
d’integració socioeducativa) 

22.190,00 € 22.190,00 € 22.190,00 € 

Fitxa 06 – Sistema de resposta 
urgent per a dones que es troben 
en situació de violència i per als 
seus fills i filles 

1.805,00 € 1.805,00 € 1.805,00 € 

Fitxa 07 – Migracions i Ciutadania: 
acollida, igualtat i cohesió 

22.789,00 € 22.789,00 € 22.789,00 € 

Fitxa 08 – Programa d’inclusió 
social 

54.327,52 € 54.327,52 € 54.327,52 € 

Fitxa 34 – Activitats o projectes 
adreçats a joves 

10.350,00 € 10.350,00 € 10.350,00 € 

TOTAL 930.275,91 
€ 

941.113,91 
€ 

948.555,91 € 

 
Altres fitxes incloses al Contracte Programa 2016-2019, sense dotació 
econòmica: 
 
· Fitxa General – Planificació i avaluació estratégica 

· Fitxa 23 – Òrgans de Participació de serveis socials 

· Fitxa 37 – Plans i mesures d’igualtat en el Treball 



· Fitxa 38 – Plans i mesures d’igualtat per a persones LGBTI i lluita contra 
l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. 

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

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Donar compte de la signatura del Contracte Programa 2016-2019 
per a la coordinació, cooperació i col·laboració entre el Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies i l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat en matèria de 
serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques 
d’igualtat. 
 
SEGON.- Acceptar el suport econòmic aprovat pel Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies, per un import de 901.225,04 euros per a l’any 2016 a 
favor de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, per al desenvolupament dels 
serveis i projectes abans indicats.” 

ACORD NÚMERO VINT.- Proposta d'aprovació d'un conveni de supervisió 
singular entre el Síndic de Greuges i l'Ajuntament d'Esplugues de 
Llobregat. 

“El Síndic de Greuges de Catalunya té la funció de protegir i defensar, amb 
independència i objectivitat, els drets fonamentals i les llibertats públiques de 
les persones davant l’Administració, d’acord amb els drets que recull el títol I de 
la Constitució espanyola i l’Estatut d’autonomia de Catalunya. 

El Síndic vetlla pel bon funcionament de l’Administració de la Generalitat i dels 
ens locals de Catalunya, com els ajuntaments, diputacions o consells 
comarcals. Per tant, actua com a supervisor i col·laborador de l’Administració 
catalana, amb l’objectiu de ajudar a millorar les seves funcions. 

Els àmbits d’actuació són: 

v Els drets socials que afecten principalment als col·lectius més vulnerables, 
tercera edat, immigració, protecció de la infància, exclusió social, són alguns 
dels àmbits d’actuació prioritaris per al Síndic. 

v Els drets dels infants i adolescents d’especial rellevància fa que sigui, el 
defensor d’infants i adolescents qui s’encarregui del seguiment de la aplicació 
de la Convenció dels Drets de la Infància i de la Llei 14/2010 dels drets i 
oportunitats de la infància i l’adolescència. 

v Els drets socials i econòmics, com els relacionats amb l’educació, la 
sanitat, l’habitage o l’accés al món laboral. 

v Els drets civils i polítics, que afecten a qüestions com la seguretat 
ciutadana, l’exercici de la democràcia i la participació. 

El compromís de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat en la promoció i 
defensa dels drets fonamentals de la ciutadania es reflecteix en el Pla 
d’Actuació Municipal 2016-2019. Així com la voluntat de coordinar actuacions 



amb altres administracions i entitats per garantir els drets de les persones en 
l’àmbit local, amb la màxima eficiència, experiència i estalvi de la despesa 
pública, tot facilitant serveis de proximitat. 

La Llei 24/2009, de 23 de desembre, del Síndic de Greuges de Catalunya, en el 
seu article 58, preveu la subscripció de convenis i acords entre el Síndic de 
Greuges i l’Administració local a fi de crear un marc de col·laboració i facilitar la 
comunicació mútua. 

En aquest marc de col·laboració, l’Ajuntament té la voluntat de facilitar i 
promoure l’accés dels ciutadans i les ciutadanes al Síndic i avançar en la 
millora de l’atenció ciutadana. El Síndic oferirà a l’Ajuntament una visió 
singularitzada de supervisió que es concretarà en un informe anual. 

Vist l’informe emès per la Tècnica de Drets Civils i Infància. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Aprovar el text del conveni de supervisió singular amb el Síndic de 
Greuges de catalunya que s’adjunta a la present proposta, i procedir a la seva 
signatura.” 
 
ACORD NÚMERO VINT-I-UN.- Proposta d'aprovació d'una subvenció a 
favor de l'entitat CENTRO ARAGONÉS DE ESPLUGUES, en execució del 
conveni en vigor, any 2016. 

“La Junta de Govern Local va acordar en sessió del 8 de novembre de 2013 
l’aprovació del conveni de col·laboració amb l’entitat Centro Aragonés de 
Esplugues, amb una vigència prevista pel període 2013-2016. 

En data 15 de març de 2016 l’entitat ha sol·licitat la subvenció corresponent a 
l’any 2016, acompanyada del programa d’activitats. 

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

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

Vista la regulació de l’ordenança general reguladora de la concessió de 
subvencions i les Bases d’Execució del pressupost en vigor. 

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

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 



PRIMER.- Aprovar la despesa corresponent a la subvenció anual, any 2016, en 
execució del conveni de col·laboració amb l’entitat CENTRO ARAGONES DE 
ESPLUGUES (CIF G62579982), per un import de 6.136,00 euros, amb càrrec a 
la partida del pressupost municipal en vigor 33.33400.48018 (Conveni amb 
Centro Aragonès de Esplugues). 

SEGON.- Ratificar la vigència del conveni del col·laboració amb l’entitat 
CENTRO ARAGONES DE ESPLUGUES (CIF G62579982) per a l’any 2016 i 
atorgar a aquesta entitat la subvenció corresponent per import 6.136,00 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-DOS.- Proposta d'aprovació dels comptes 
justificatius presentats per l'entitat CRUZ ROJA ESPAÑOLA - ASAMBLEA 
LOCAL en concepte de justificació de la subvenció atorgada per al 
desenvolupament de l'activitat "Café, cacao y cítricos bajo los árboles de 
campesinos Valle del río Yacuambi (Equador)", any 2014. 

“El Reglament de concessió de subvencions de l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat i les Bases Reguladores per a l’atorgament de subvencions per a 
l’any 2014 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 CRUZ ROJA ESPAÑOLA - 
ASAMBLEA LOCAL el següent ajut econòmic pel desenvolupament de la 
següent activitat i en la data que així mateix s’indica: 

Data aprovació Activitat Import 

19/06/2014 
Café, cacao y cítricos bajo los árboles 
de campesinos Valle del río Yacuambi 
(Equador) 

8.000,00 euros 

 
Vist que en data 4 de gener de 2016, l’entitat CRUZ ROJA ESPAÑOLA - 
ASAMBLEA LOCAL va presentar comptes justificatius relatius a la despesa 
executada pel desenvolupament de l’esmentada activitat i que aquests 
contenen tots els requisits exigits al Reglament i a les Bases Reguladores per a 
l’atorgament de subvencions, segons informes emesos per la Unitat Jurídic 
administrativa de l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania i la Tècnica de Cooperació. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat CRUZ ROJA 
ESPAÑOLA - ASAMBLEA LOCAL (CIF: Q-2866001-G) en relació a la 



subvenció atorgada per aquest Ajuntament pel desenvolupament de l’activitat 
que a continuació s’esmenta, d’acord amb el següent quadre: 

ACTIVITAT/S – ANY 2014 IMPORT 
ATORGAT 

IMPORT 
JUSTIFICAT 

Café, cacao y cítricos bajo los árboles de 
campesinos Valle del río Yacuambi 
(Equador) 

8.000,00 euros 8.302,78 euros 

 

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