
 
 

JGL 23/2016 
 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 

SESSIÓ DECISÒRIA ORDINÀRIA DE 17 DE JUNY DE 2016 

 
A la Casa Consistorial d’Esplugues de Llobregat, a la sala de reunions, a les 
tretze hores i trenta minuts del dia 17 de juny de 2016, es reuneix la Junta de 
Govern Local en sessió decisòria ordinària, en primera convocatòria, sota la 
Presidència de l'alcaldessa Sra. Pilar Díaz Romero, amb l'assistència dels 
regidors Sr. Eduard Sanz García, Sra. Sara Forgas Úbeda, Sra. Montserrat 
Zamora Angulo, Sr. Albert Comellas Novillo, Sr. Manuel Pozo López i Sr. 
Santiago Siquier Fadó. 
 
Assisteix igualment l'interventor director de l'Àrea de recursos generals i 
econòmics, Sr. Francisco Javier Vicén Encuentra. 
 
Actua de secretari el de l'Ajuntament Sr. Pedro Carmona Pérez. 
 
Oberta la sessió per la Sra. alcaldessa, s'hi entra en l'examen i debat dels 
assumptes que es relacionen a l'ordre del dia. 
 
 
ACORD NÚMERO U.- Aprovació, si escau, de l’acta núm. 20/16 
corresponent a la sessió ordinària de data 27 de maig de 2016.                             
 
Per la Sra. alcaldessa i en relació a l’esborrany de l’acta núm. 20/16 
corresponent a la sessió ordinària de  data  27 de maig de 2016 es pregunta si 
hi ha objecció d'alguna classe i no assenyalant-se'n cap, s'aprova  l’esmentada 
acta per unanimitat i en compliment del que disposa l'article 107 de la Llei 
8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya i l'article 110 del 
Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, es 
transcriurà al llibre d'actes, autoritzant-se amb les signatures de la  Sra. 
alcaldessa i Sr. secretari. 
 

TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

 
ACORD NÚMERO DOS.- Proposta d’adjudicació del servei de redacció del 
projecte executiu, direcció d’obra i legalització de l’enllumenat de 
l’avinguda Ciutat d’Hospitalet i carrer Pablo Ruiz Picasso, d’aquesta 
població, mitjançant contracte menor.  
 
“Per acord de la Junta de Govern Local de 17 de juny de 2016 la renovació de 
l’enllumenat de l’Avinguda Ciutat d’Hospitalet i Carrer Pablo Ruiz Picasso 
d’Esplugues de Llobregat, segons Memòria redactada pels Serveis Tècnics 



Municipals, es van declarar com a inversió financerament sostenible, amb el 
següent detall:  

- PEM: 109.870,48 euros  

- Pressupost final estimat: 158.202,50 euros.  

- Honoraris redacció projecte: 11.797,50 euros. 

Atès l’informe dels Serveis Tècnics Municipals, de data 16 de juny de 2016, 
proposant la realització del servei de redacció del projecte executiu, direcció 
d’obra i legalització de l’enllumenat de l’avinguda Ciutat d’Hospitalet i carrer 
Pablo Ruiz Picasso, d’aquesta població, d’acord amb el plec de condicions 
tècniques redactat i la seva contractació per contracte menor amb un 
pressupost net de 15.000,00 €, mes l’IVA del 21% d’import 3.150,00 €, en total 
18.150,00 €, IVA inclòs. 

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

 
Empresa Import net I.V.A. TOTAL 
AudingIntraesa, S.A. 9.750,00 € 2.047,50 € 11.797,50 € 
INCOPE Consultores, S.L. 13.120,29 € 2.755,26 € 15.875,55 € 
Margal Ingenieria, S.L. 13.900.00 € 2.919,00 € 16.819,00 € 
Gabitec Pallejà No presenta oferta 
Estudis i Projectes Elèctrics, S.L. 11.700,00 € 2.457,00 € 14.157,00 € 
Josep Puig Hernández No presenta oferta 

 
 
i que proposen adjudicar el servei de referència, a favor de l’empresa 
AUDINGINTRAESA, S.A. (A-08646226), ja que es valora com a oferta més 
favorable per l’Ajuntament, pel preu net de 9.750,00 €, més l’IVA del 21% 
d’import 2.047,50 €, en total 11.797,50 €, que suposa una baixa del 35,00 %.  
 
Atesos articles 138.3 i 111 del Text refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, sobre 
possibilitat de contractar serveis, per contracte menor por raó de la quantia, la 
qual no excedeix de 18.000 €. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
1.- Aprovar el plec de condicions tècniques, pel servei de de redacció del 
projecte executiu, direcció d’obra i legalització de l’enllumenat de l’avinguda 
Ciutat d’Hospitalet i carrer Pablo Ruiz Picasso, d’aquesta població, amb un 
pressupost de contracte de 18.150,00 €, IVA inclòs. 
 
2.- Aprovar l’execució del servei esmentat mitjançant contracte menor, i 



adjudicarlo a favor de l’empresa AUDINGTRAESA, S.A. (CIF A-08646226), pel 
preu de 9.750,00 €, més l’IVA del 21% de 2.047,50 €, en total 11.797,50 €, IVA 
inclòs, que l’haurà de portar a terme d’acord amb el plec aprovat i l’oferta 
presentada. 
 
3.- Aprovar la despesa corresponent per import de 11.797,50 €, IVA inclòs, amb 
càrrec a la partida pressupostària número 12 16500 61900 del Pressupost 
General de 2016. 
La facturació, la qual s’incorporarà a l’expedient, complirà els efectes de 
formalització del contracte. 
 
El seu pagament es realitzarà de conformitat amb les previsions que estableixi 
la legislació vigent, des de l'entrada de la corresponent factura al Registre de 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, prèvia conformitat del departament 
responsable del seguiment del contracte. 
 
A efectes de compliment del previst en la Disposició Addicional trigèsima 
tercera del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 4 de novembre, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic:  

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

-Òrgan de contractació: Junta de Govern Local.  

-Òrgan administratiu comptable: Intervenció Municipal.  

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

 

ACORD NÚMERO TRES.- Proposta d’adjudicació del contracte de l’obra 
de reparació puntual en carrer Lleialtat cantonada carrer de la Pau, 
d’aquesta població, mitjançant contracte menor.  

“Atès l’informe dels Serveis Tècnics Municipals de 16 de juny de 2016, 
proposant la realització dels treballs corresponents a reparació puntual en 
calçada al carrer Lleialtat, cantonada carrer Pau, d’aquesta població, i la seva 
contractació per contracte menor, per raó de la quantia. 

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

 



Empreses Imports amb IVA 
CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES VICENÇ, S.L. 5.117,16 € 
CONSTRUCCIONES FERTRES, S.L. 7.306,54 € 
DESMONTES Y CONSTRUCCIONES ROMERO, S.A. 8.447,24 € 

OBRES I SERVEIS ROIG No presenta 
oferta 

 
I que una vegada fetes les valoracions, proposen adjudicar els treballs de 
referència, a favor de l’empresa CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES 
VICENÇ, S.L., pel preu net de 4.229,06 €, més l’IVA del 21% d’import 888,10 €, 
en total 5.117,16 € IVA inclòs, i s’estima com a oferta més convenient per 
ajustar-se millor a les condicions d’aquest contracte.  

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

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1.- Aprovar l’execució dels treballs corresponents a reparació puntual en 
calçada al carrer Lleialtat, cantonada carrer Pau, d’aquesta població, per 
contracte menor, i adjudicar-los a favor de l’empresa CONSTRUCCIONES Y 
REHABILITACIONES VICENÇ, S.L. (CIF B-63635171), pel preu de 4.229,06 €, 
més l’ IVA del 21% per import de 888,10 €, en total 5.117,16 €, IVA inclòs, 
d’acord amb l’oferta presentada. 

2.- Aprovar la despesa corresponent per import de 5.117,16 €, IVA inclòs, amb 
càrrec a la partida pressupostària número 12.15320.61900 del Pressupost 
Municipal de 2016. 

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

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

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

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

- Òrgan de contractació: Junta de Govern Local.  



- Òrgan administratiu comptable: Intervenció Municipal.  

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

3.- La Direcció Facultativa dels treballs esmentats estarà a càrrec del Enginyer 
de Camins, canals i Ports, Director de Manteniment i Espai Públic Josep Mª 
González Lera i de l’Arquitecte Tècnica Ma.Falgàs Castellà Casals, 
Coordinadora Tècnica d’Espai Públic i Mobilitat.” 

 

ACORD NÚMERO QUATRE.- Proposta de devolució de la fiança 
corresponent al contracte de les obres de reforma i millora de 
l’accessibilitat del carrer Pere Pelegrí i carrer Ricard Guell, d’aquesta 
població (exp. G451-2014-011).  

“Atesa la finalització del contracte de les obres de reforma i millora de 
l’accessibilitat del carrer Pere Pelegrí i carrer Ricard Güell, d’aquesta població, 
adjudicat a l’empresa BIGAS GROUP, S.L., segons acord de la Junta de 
Govern Local de data 10 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 22.439,99 €. 
 
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 22.439,99 €, dipositada mitjançant aval 
bancari, per l’execució de les obres de reforma i millora de l’accessibilitat del 
carrer Pere Pelegrí i carrer Ricard Güell, d’aquesta població, realitzat per 
l’empresa BIGAS GROUP, S.L. (CIF B-61826392). 

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 CINC.- Proposta de devolució de la fiança corresponent 
al contracte de les obres de reurbanització dels carrers Església, Lluis 
Companys, Montserrat Roig, Juli Culebras i Barba i la Creu del Raval, 
d’aquesta població (exp. G451-2014-010).  

“Atesa la finalització del contracte de les obres de reurbanització dels carrers 
Església, Lluis Companys, Montserrat Roig, Juli Culebras i Barba i la Creu del 



Raval, d’aquesta població, adjudicat a l’empresa BIGAS GROUP, S.L., segons 
acord de la Junta de Govern Local de data 10 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 12.801,47 €. 

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 12.801,47 €, dipositada mitjançant aval 
bancari, per l’execució de les obres de reurbanització dels carrers Església, 
Lluis Companys, Montserrat Roig, Juli Culebras i Barba i la Creu del Raval, 
d’aquesta població, realitzat per l’empresa BIGAS GROUP, S.L. (CIF B-
61826392). 
 
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 SIS.- Proposta de declaració d’inversions 
financerament sostenibles.  

“La llei Orgànica 2/2012 de 21 d’abril d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera a l’article 22 i en la disposició addicional sisena estableix les 
condicions que haurà d’acomplir una Corporació Local per a destinar el 
superàvit de la liquidació del Pressupost a finançar inversions sempre que al 
llarg de la seva vida útil aquestes siguin financerament sostenibles, de 
conformitat amb els requisits establerts per la disposició addicional setzena del 
Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març que aprova el text refós de la llei 
reguladora de les Hisendes Locals. 

El Ple de la Corporació, per acord de 27 d’abril de 2016, va aprovar un 
expedient de modificació de crèdits, habilitant crèdit adequat i suficient per a 
l’execució de projectes declarats financerament sostenibles amb càrrec al 
superàvit de l’exercici 2015 per un import de 2.294.367,13 €. 

Els serveis tècnics municipals han elaborat memòries tècniques de les 
inversions que han estat incorporats en la Memòria Tècnica Especifica 
subscrita per l’Alcaldessa. 

Vist l’informe emes per l’Interventor Municipal 



La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Declarar inversions financerament sostenibles els projectes d’inversió, dels 
quals s’adjunta memòria en annex, que s’indiquen a continuació: 
 
1.- Millora en la insfraestructura de servei de sanejament. Avinguda Cornellà 
(entre Av. Sant Ildefons i C/ Gall) i C/ Gall (entre Av. Cornellà i C/ Juli Garreta) 
d’Esplugues de Llobregat. 

2.- Reforma i millora de l’accessibilitat del carrer Bruc, entre la plaça de la 
Sardana i el carrer Sant Antoni Maria Claret d’Esplugues de Llobregat. 

3.- Reforma i millora de l’accessibilitat del carrer Vicenç Bou, entre el carrer 
Eduard Toldrà i l’Avinguda Isidre Martí d’Esplugues de Llobregat. 

4.- Renovació de l’enllumenat de l’Avinguda Ciutat d’Hospitalet i carrer Pablo 
Ruiz Picasso d’Esplugues de Llobregat. 

5.- Millora de l’estabilitat del mur de gravetat situat al Torrent d’en Farré 
d’Esplugues de Llobregat.” 

 

ACORD NÚMERO SET.- Proposta per prendre en consideració l’informe 
sobre prevenció d’incendis emès pels Serveis Tècnics Municipals amb 
relació a l’activitat d’acadèmia d’idiomes al local ubicat al carrer Eduard 
Toldrà, núm. 9, d’aquesta població sol•licitat per KIDS ESPLUGUES,S.L. 
(Exp. T120-2016-00055). 

“El senyor Neil McKinlay, en representació de KIDS ESPLUGUES,S.L. 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’acadèmia d’idiomes al local ubicat al 
carrer Eduard Toldrà, núm. 9, d’aquesta població. (Exp. T120-2016-00055). 

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 
8/06/2016, amb relació a l’activitat d’acadèmia d’idiomes al local ubicat al 
carrer Eduard Toldrà, núm. 9, d’aquesta població. (Exp. T120-2016-00055). 



2n.- Comunicar a KIDS ESPLUGUES,S.L. 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. 

(...) 
 
3r.- Advertir a KIDS ESPLUGUES,S.L. que l’esmentat informe no valora altres 
reglamentacions específiques, tret de l’estrictament d’incendis. 

4t.- Advertir a KIDS ESPLUGUES,S.L. que ha d’executar i mantenir les 
mesures de seguretat previstes a la documentació tècnica, establertes per la 
reglamentació d’aplicació. 

5è.- Requerir a KIDS ESPLUGUES,S.L. que procedeixi a presentar la 
documentació escaient per continuar el tràmit, en aquest cas com a activitat 
sotmesa al règim de Comunicació Prèvia d’Obertura. 

6è.- 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 1176074-243729) que serà notificada per l’ Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona.” 

 

ACORD NÚMERO VUIT.- Proposta per prendre en consideració l’informe 
en matèria de prevenció i protecció contra incendis que els Serveis 
Tècnics Municipals han emès en data 9/06/2016, amb relació a l’activitat 
de magatzem amb oficines per a activitat de neteja industrial al local 
ubicat al carrer del Gall, núm. 21-23, d’aquesta població, sol•licitat per 
BUSINESS VIDA 2012, S.L. (Exp. T120-2016-00014). 

“El senyor Jordi Vilaplana Guitart, en representació de BUSINESS VIDA 
2012,S.L. 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 de magatzem amb oficines per a 
activitat de neteja industrial al local ubicat al carrer del Gall, núm. 21-23, 
d’aquesta població. (Exp. T120-2016-00014). 

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 
9/06/2016, amb relació a l’activitat de magatzem amb oficines per a activitat 
de neteja industrial al local ubicat al carrer del Gall, núm. 21-23, d’aquesta 
població. (Exp. T120-2016-00014). 

2n.- Comunicar a BUSINESS VIDA 2012,S.L. les conclusions de l’informe emès 
pels Serveis Tècnics Municipals, del qual resulta que: 

(...) 
 
Atès que la documentació presentada reuneix les condicions de seguretat 
contra Incendis que determina la reglamentació d’aplicació, s’emet informe 
favorable.  
 
(...) 
 
3r.- Advertir a BUSINESS VIDA 2012,S.L. que l’esmentat informe no valora 
altres reglamentacions específiques exigibles a l’activitat, com podrien ser 
aquelles que afecten a l’accessibilitat a persones amb mobilitat reduïda, 
acústica, etc. 

4t.- Advertir a BUSINESS VIDA 2012,S.L., que ha d’executar i mantenir les 
mesures de seguretat previstes a la documentació tècnica, establertes per la 
reglamentació d’aplicació. 

5è.- Requerir a BUSINESS VIDA 2012,S.L. que procedeixi a presentar la 
documentació escaient per tramitar el corresponent títol acreditatiu, sotmès al 
règim que li sigui d’aplicació, i a aportar el corresponent certificat final 
d’instal·lacions. 
 
6è.- 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 1176074-243745) que serà notificada per l’ Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona.” 

 
ACORD NÚMERO NOU.- Proposta per prendre en consideració l’informe 
sobre prevenció d’incendis emès per la Direcció General de Protecció, 
Extinció d’Incendis i Salvaments, en relació a l’activitat gimnàs, al local 
ubicat al carrer Josep Anselm Clavé, núm. 6, d’aquesta població, 
sol•licitat per VAMONSPORT, S.L. (Exp. T120-2015-00031). 

“El senyor Santiago Vallvé Marsol, en representació de VAMONSPORT, S.L., 
va aportar la documentació tècnica oportuna per sol·licitar informe de prevenció 
d’incendis a la Direcció General de Prevenció, Extinció d’ Incendis i Salvaments 
com a pas previ a la sol·licitud del corresponent títol acreditatiu per 



desenvolupar l’activitat de gimnàs, al local ubicat al carrer Josep Anselm 
Clavé, núm. 6, d’aquesta població. (Exp. T120-2015-00031). 

Revisada la documentació aportada, aquesta es va remetre a la Direcció 
General de Prevenció, Extinció d’ Incendis i Salvaments a l’objecte d’emetre 
l’oportú informe. 

Atès l’informe favorable condicionat emès en data 20/05/2016, per la Direcció 
General de Prevenció, Extinció d’ Incendis i Salvaments, obrant a l’expedient. 
 
Atès l’informe emès pels Serveis Tècnics Municipals obrant a l’expedient del 
qual resulta: 

(...) 
 
d) Vist l’informe favorable, procedeix continuar la tramitació de l’expedient i del 
seu títol acreditatiu, per la qual cosa cal que la Junta de Govern aprovi l’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. 

Cal indicar que, en aquest sentit, però, 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. 

e) Tot i el punt anterior, cal indicar que, pel que fa a les obres de 
condicionament, únicament estan autoritzades aquelles obres atorgades en 
data 29/04/2016 (segons l’expedient municipal núm. T033-2016-121). D’altra 
banda, i donat que la modificació del planejament de la zona, actualment en 
marxa, no ha estat aprovada definitivament, ni publicada, no podran executar-
se cap tipus d’obres ni presentar, per aquest motiu, la documentació preceptiva 
per obtenir el títol que permeti exercir l’activitat, mentre no s’aprovi 
definitivament dit planejament (que permetrà efectuar les obres necessàries, i 
en conseqüència, presentar el títol per exercir l’activitat). 

(...) 
 
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 que la Direcció General de Prevenció, 
Extinció d’Incendis i Salvaments ha emès en data 20/05/2016, amb relació a 
l’activitat de gimnàs, al local ubicat al carrer Josep Anselm Clavé, núm. 6, 
d’aquesta població. (Exp. T120-2015-00031). 



2n.- Comunicar a VAMONSPORT, S.L., les conclusions de l’informe emès per 
la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments, que es 
transcriuen íntegrament: 

(...)  
 
Vista la documentació presentada, s’emet informe favorable condicionat a 
l’adopció de les següents mesures de seguretat contra incendis: 

. 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. 

. 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 
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. 

(...) 
 
3r.- Advertir a VAMONSPORT, S.L., que ha d’executar i mantenir les 
condicions expressament indicades a l’informe de la Direcció General de 
Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments transcrites en el punt anterior. 

4t.- Requerir a VAMONSPORT, S.L., que incorpori els condicionants fixats per 
la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments en el 
projecte i documentació escaient a presentar per tramitar el corresponent títol 
acreditatiu com a activitat sotmesa al règim de Comunicació Prèvia d’ Obertura 
segons l’ Ordenança Municipal. 

5è.- Advertir a VAMONSPORT, S.L., que pel que fa a les obres de 
condicionament únicament estan autoritzades aquelles obres atorgades en 
data 29/04/2016 segons l’expedient municipal núm. T033-2016-121. Així 
mateix, i ja que la modificació del planejament de la zona, actualment en tràmit, 
no ha estat aprovada ni publicada definitivament, no es podrà realitzar cap tipus 
d’obres addicionals, ni presentar per aquest motiu la documentació preceptiva 
per obtenir el títol que permeti exercir l’activitat, mentre no s’aprovi 
definitivament l’esmentat planejament. 



6è.- Comunicar a VAMONSPORT, S.L., que un cop realitzats els treballs 
necessaris per incorporar els condicionants establerts per la Direcció General 
de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments, podrà 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 Bombers (la qual s’haurà d’adjuntar amb la resta 
de la documentació a presentar). 

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 1176074-243740) que serà notificada per l’ Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona.” 

 

ACORD NÚMERO DEU.- Proposta per declarar com a suficient la 
documentació presentada per MARIO CANAZA QUELCA, en la qual 
efectua el tràmit de comunicació de l’activitat de comerç al detall de 
productes de saltanyeria i venda de pa i derivats al local ubicat al carrer 
Maladeta, núm. 35, d’aquesta població. (Exp. T120-2015-00101). 

“El senyor MARIO CANAZA QUELCA, va aportar la documentació tècnica 
oportuna per desenvolupar l’activitat de comerç al detall de productes de 
saltanyeria i venda de pa i derivats al local ubicat al carrer Maladeta, núm. 
35, d’aquesta població. (Exp. T120-2015-00101). 

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 MARIO CANAZA QUELCA, en la qual efectua el tràmit de 
comunicació de l’activitat de comerç al detall de productes de saltanyeria i 
venda de pa i derivats al local ubicat al carrer Maladeta, núm. 35, d’aquesta 
població. (Exp. T120-2015-00101). 

2n.- Comunicar a MARIO CANAZA QUELCA, que pot iniciar l’exercici de 
l’activitat de comerç al detall de productes de saltanyeria i venda de pa i 
derivats al local ubicat al carrer Maladeta, núm. 35, sense perjudici del 
compliment de la normativa urbanística, de seguretat, de protecció i prevenció 
contra incendis, i normativa en general que li sigui d’aplicació, i que el titular 
declara complir mitjançant el document corresponent. 



3r.- Advertir a la titularitat que en cas necessari o si es considera oportú, els 
Serveis Tècnics Municipals podran practicar opcionalment inspecció a 
l’establiment. Si de la inspecció efectuada resultés l’existència de deficiències a 
esmenar, s’hauran d’adoptar en els terminis que s’estimin. En cas que 
aquestes deficiències comportin un risc per a la salut o la seguretat envers 
tercers, o que existeixin deficiències no esmenables, o que l’activitat no s’ajusti 
a la documentació presentada, s’ordenarà immediatament el cessament de 
l’activitat. 
 
4t.- Aquesta conformitat restarà condicionada al pagament de la taxa per a la 
prestació dels serveis d’Intervenció Integral de l’Administració municipal en 
activitats i instal·lacions (Ordenança Fiscal núm. 5) d’import 525,00 euros, 
(càrrec-valor 1176074-243663) que serà notificada per l’ Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona.” 

 

ACORD NÚMERO ONZE.- Proposta per declarar com a suficient la 
documentació presentada per HYDRORESA, S.L., en la qual efectua el 
tràmit de comunicació de l’activitat de comerç a l’engròs de maquinària 
per a la indústria al local ubicat a l’avinguda de Cornellà, núm. 142, 6è 4a, 
d’aquesta població. (Exp. T120-2015-00115). 

“La senyora Pilar Ramírez Lozano en representació d’HYDRORESA, S.L., va 
aportar la documentació tècnica oportuna per desenvolupar l’activitat de 
comerç a l’engròs de maquinària per a la indústria al local ubicat a 
l’avinguda de Cornellà, núm. 142, 6è 4a, d’aquesta població. (Exp. T120-2015-
00115). 
 
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 HYDRORESA, S.L., en la qual efectua el tràmit de comunicació 
de l’activitat de comerç a l’engròs de maquinària per a la indústria al local 
ubicat a l’avinguda de Cornellà, núm. 142, 6è 4a, d’aquesta població. (Exp. 
T120-2015-00115). 
 
2n.-Comunicar a HYDRORESA, S.L., que pot iniciar l’exercici de l’activitat de 
comerç a l’engròs de maquinària per a la indústria al local ubicat a 
l’avinguda de Cornellà, núm. 142, 6è 4a, sense perjudici del compliment de la 



normativa urbanística, de seguretat, de protecció i prevenció contra incendis, i 
normativa en general que li sigui d’aplicació, i que el titular declara complir 
mitjançant el document corresponent. 

3r.- Advertir a la titularitat que en cas necessari o si es considera oportú, els 
Serveis Tècnics Municipals podran practicar opcionalment inspecció a 
l’establiment. Si de la inspecció efectuada resultés l’existència de deficiències a 
esmenar, s’hauran d’adoptar en els terminis que s’estimin. En cas que 
aquestes deficiències comportin un risc per a la salut o la seguretat envers 
tercers, o que existeixin deficiències no esmenables, o que l’activitat no s’ajusti 
a la documentació presentada, s’ordenarà immediatament el cessament de 
l’activitat. 
 
4t.- Aquesta conformitat restarà condicionada al pagament de la taxa per a la 
prestació dels serveis d’Intervenció Integral de l’Administració municipal en 
activitats i instal·lacions (Ordenança Fiscal núm. 5) d’import 875,00 euros, 
(càrrec-valor 1050028-394042). Ja abonada el dia 10/12/2015.” 

 
ACORD NÚMERO DOTZE.- Proposta per declarar com a suficient la 
documentació presentada per LAURA BERTOLÍN VIZUETE, en la qual 
efectua el tràmit de comunicació de l’activitat de comerç al detall de peces 
de vestir i complements al local ubicat al carrer Mestre Joaquim Rosal, 
núm. 6, local 1A, d’aquesta població. (Exp. T120-2016-00054). 

“La senyora LAURA BERTOLÍN VIZUETE, va aportar la documentació tècnica 
oportuna per desenvolupar l’activitat de comerç al detall de peces de vestir i 
complements al local ubicat al carrer Mestre Joaquim Rosal, núm. 6, local 1A, 
d’aquesta població. (Exp. T120-2016-00054). 

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

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

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

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1r.- Declarar com a suficient la documentació que consta a l’expedient 
presentada per LAURA BERTOLÍN VIZUETE, en la qual efectua el tràmit de 
comunicació de l’activitat de comerç al detall de peces de vestir i 
complements al local ubicat al carrer Mestre Joaquim Rosal, núm. 6, local 1A, 
d’aquesta població. (Exp. T120-2016-00054). 

2n.-Comunicar a LAURA BERTOLÍN VIZUETE, que pot iniciar l’exercici de 
l’activitat de comerç al detall de peces de vestir i complements al local 



ubicat al carrer Mestre Joaquim Rosal, núm. 6, local 1A, sense perjudici del 
compliment de la normativa urbanística, de seguretat, de protecció i prevenció 
contra incendis, i normativa en general que li sigui d’aplicació, i que el titular 
declara complir mitjançant el document corresponent. 

3r.- Advertir a la titularitat que en cas necessari o si es considera oportú, els 
Serveis Tècnics Municipals podran practicar opcionalment inspecció a 
l’establiment. Si de la inspecció efectuada resultés l’existència de deficiències a 
esmenar, s’hauran d’adoptar en els terminis que s’estimin. En cas que 
aquestes deficiències comportin un risc per a la salut o la seguretat envers 
tercers, o que existeixin deficiències no esmenables, o que l’activitat no s’ajusti 
a la documentació presentada, s’ordenarà immediatament el cessament de 
l’activitat. 
 
4t.- Aquesta conformitat restarà condicionada al pagament de la taxa per a la 
prestació dels serveis d’Intervenció Integral de l’Administració municipal en 
activitats i instal·lacions (Ordenança Fiscal núm. 5) d’import 525,00 euros, 
(càrrec-valor 1156673-197553). Ja abonada en data 18/05/2016.” 

 
ACORD NÚMERO TRETZE.- Proposta per declarar com a suficient la 
documentació presentada per JOAN GALTÉS VICENS, per la finalització 
de la tramitació de l’actualització del títol acreditatiu de l’activitat de taller 
de reparació de motocicletes del carrer Laureà Miró, núm. 299, d’aquesta 
població. (Exp. 31/07). 

“Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 20/07/2007 es va 
concedir al senyor JOAN GALTÉS VICENS, llicència per actualització de 
l’activitat de taller de reparació de motocicletes del carrer Laureà Miró, núm. 
299, d’aquesta població. (Exp. 31/07). 

Atès que no es va presentar el certificat final d’instal·lacions ni es va realitzar 
per tant la visita de comprovació prèvia per atorgar, si s’esqueia, l’Acta de 
Posada en Servei favorable i que actualment l’activitat quedaria classificada 
com a sotmesa al règim administratiu d’activitats de Comunicació Prèvia Annex 
III. 
 
Atès que el senyor JOAN GALTÉS VICENS ha presentat en data 25/05/2016, 
mitjançant la instància amb número de registre d’entrada 2016-9838, la 
documentació necessària per finalitzar la tramitació de l’expedient. 

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

Atès que no existeixen denúncies per l’exercici i funcionament de l’activitat.  
 
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 JOAN GALTÉS VICENS, per la finalització de la tramitació de 
l’actualització del títol acreditatiu de l’activitat de taller de reparació de 
motocicletes del carrer Laureà Miró, núm. 299, d’aquesta població. (Exp. 
31/07). 
 
2n.- Comunicar a JOAN GALTÉS VICENS, que pot continuar l’exercici de 
l’activitat de taller de reparació de motocicletes del carrer Laureà Miró, núm. 
299, sense perjudici del compliment de la normativa urbanística, de seguretat, 
de protecció i prevenció contra incendis, i normativa en general que li sigui 
d’aplicació, i que el titular declara complir mitjançant el document corresponent.  
 
3r.- Advertir a la titularitat que en cas necessari o si es considera oportú, els 
Serveis Tècnics Municipals podran practicar opcionalment inspecció a 
l’establiment. Si de la inspecció efectuada resultés l’existència de deficiències a 
esmenar, s’hauran d’adoptar en els terminis que s’estimin. En cas que 
aquestes deficiències comportin un risc per a la salut o la seguretat envers 
tercers, o que existeixin deficiències no esmenables, o que l’activitat no s’ajusti 
a la documentació presentada, s’ordenarà immediatament el cessament de 
l’activitat.” 

 
ACORD NÚMERO CATORZE.- Proposta per suspendre la tramitació de 
l’informe urbanístic sol•licitat per FINESTRELLES SHOPPING CENTER, 
S.L. com a pas previ per implantar un centre comercial a la zona 102-1 del 
Pla Parcial del Sector afectat pel soterrament de les línies aèries d’alta 
tensió de FECSA existent al carrer Sant Mateu, núm. 9. d’aquesta 
població. (Exp. T074-2016-001). 

Es retira de l’Ordre del dia. 

 

RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS 

 
ACORD NÚMERO QUINZE.- 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. 150 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
9.098,18 € 
 



Relació núm. 166 de documents ADO en fase prèvia per un import total 
47.302,30 € 
 
Relació núm. 168 de documents ADO en fase prèvia per un import total 
11.453,30 € 
 
Relació núm. 169 de documents ADO en fase prèvia per un import total 
13.062,40 € 
 
Relació núm. 170 de documents O en fase prèvia per un import total 25.237,07 
€ 
 
Relació núm. 171 de documents ADO en fase prèvia per un import total 
2.983,55 € 
 
Relació núm. 172 de documents ADOJ en fase prèvia per un import total 
12.000,00 € 
 
Relació núm. 173 de documents ADO en fase prèvia per un import total 134,40 
€ 
 
Relació núm. 174 de documents O en fase prèvia per un import total 64.606,22 
€ 
 
Liquidació i ingrés a compte sobre rendiments del treball i activitats 
econòmiques del mes de maig. 
 
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. 150 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 9.098,18 € 
 
2. Aprovar la relació núm. 166 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total 47.302,30 € 
 
3. Aprovar la relació núm. 168 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total 11.453,30 € 
 
4. Aprovar la relació núm. 169 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total 13.062,40 € 
 
5. Aprovar la relació núm. 170 de documents O en fase prèvia per un import 
total 25.237,07 € 
 
6. Aprovar la relació núm. 171 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total 2.983,55 € 



 
7. Aprovar la relació núm. 172 de documents ADOJ en fase prèvia per un 
import total 12.000,00 € 
 
8. Aprovar la relació núm. 173 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total 134,40 € 
 
9. Aprovar la relació núm. 174 de documents O en fase prèvia per un import 
total 64.606,22 € 
 
10. Aprovar la liquidació i ingrés a compte sobre rendiments del treball, 
activitats econòmiques del mes de maig (mod. 111) per un import total de 
201.939,11 €.” 
 
 
ACORD NÚMERO SETZE.- Proposta d’aprovació del Pla d’autoprotecció 
de la celebració del Correfoc de Sant Joan 2016. 
 
“Atès l'informe emès per l’Enginyer Tècnic Municipal d’Activitats en data 10 de 
juny de 2016 en relació a la celebració del correfoc de Sant Joan 2016, el dia 
23 de juny 2016, que es transcriu parcialment a continuació: 
 
“REFERÈNCIES ANTERIORS – ANTECEDENTS (a destacar) 
 
Documentació vària obrant a l’expedient (antecedents). 
 
En base a l’aplicació del Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s’aprova el 
catàleg d’activitats centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa 
el contingut d’aquestes mesures, els espectacles públics a l’aire lliure en espais 
no tancats, com és el cas dels correfocs (entre d’altres celebracions de la 
cultura popular Catalana), amb menys de 100 kg de matèria reglamentada dels 
artificis de pirotècnia, d’acord amb el Reial decret 563/2010, de 7 de maig, pel 
qual s’aprova el Reglament d’articles pirotècnics i de cartutxeria, NO són 
activitats de referència per a la protecció civil local per la seva baixa perillositat. 
 
El que subscriu, Enginyer Tècnic Municipal d'activitats d'aquest Servei, en 
relació a l'assumpte referenciat, 
 
INFORMA: 
 
a) Segons allò establert al Decret 30/2015 anteriorment citat, per a la 
realització de la present activitat no és necessari realitzar un pla 
d’autoprotecció que segueixi els criteris del citat Decret, atès que la 
matèria pirotècnica a cremar és molt inferior a 100 kg. 
 
b) Tot i això, per a la realització d’aquesta mateixa celebració de l’any 2012 es 
va redactar un pla d’autoprotecció, redactat pel Sr. Joaquim Ordóñez, com a 
tècnic acreditat per la Generalitat de Catalunya per a desenvolupar aquest tipus 
de Plans, en base al ja derogat Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual 
s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures 



d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures, i considerant que 
aquest pla d’autoprotecció té una vigència de 4 anys i que enguany, no s’han 
produït canvis que requereixin noves mesures correctores, es podria 
considerar com a vàlid el PAU aprovat en edicions anteriors. 
 
Davant d’aquesta situació, el tècnic que sotasigna considera que cal realitzar 
les següents actuacions: 
1.- Tornar a aprovar el Pla d’Autoprotecció del Correfoc de Sant Joan del 
municipi d’Esplugues de Llobregat redactat per a l’edició de l’any 2012, atès 
que continua essent vàlid enguany. 
 
2.- Nomenar com a Cap d’Emergència del Pla d’Autoprotecció al Director de la 
Policia Local o a l’agent en el que es delegui. 
 
3.- Facilitar còpia amb acús de rebut del Pla d’Autoprotecció de la present 
festivitat a totes les colles participants, així com a la resta de responsables, 
encarregats de la correcta gestió i implantació del Pla. Aquesta tasca serà 
responsabilitat del Departament de Cultura Municipal.” 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
1.- Declarar plenament vigent i aprovar novament el Pla d’Autoprotecció de la 
celebració del correfoc de Sant Joan 2016 redactat per l’edició de l’any 2012, 
pel Sr. Joaquin Ordóñez Baró, com a tècnic acreditat per la Generalitat de 
Catalunya i, per tant, aplicar-lo a la celebració del correfoc de Sant Joan 2016, 
els dia 23 de juny de 2016. 
 
2.- Designar com a Cap d’Emergència, titular de l’activitat esmentada, al Sr. 
Juan Antonio González Leyva, Director de la Policia Local i com a suplent, a 
l’agent en qui delegui, per tal que s’encarregui de la correcta gestió i 
implantació del Pla d’Autoprotecció de referència. 
 
3.- Facilitar copia del Pla, amb acusament de rebuda, a tots els participants, i/o 
responsables de l’acte identificats en el propi Pla, pel compliment del seu 
contingut. Serà el Departament de Cultura, l’encarregat de comunicar als 
responsables de tots els grups actuants quin és llur càrrec i funció dins de 
l’organigrama jeràrquic de la present celebració.” 
 
 
ACORD NÚMERO DISSET.- Proposta d’aprovació relativa a la modificació 
del contracte del servei consistent en l’assegurança de flota de vehicles 
de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. 
 
“El servei consistent en l’assegurança de la flota de vehicles de l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat per a l’exercici 2016 es va adjudicar a l’empresa 
SEGUROS CATALANA OCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA DE SEGUROS Y 
REASEGUROS provista amb NIF A 28119220 per acord de la Junta de Govern 
Local de dia 18 de desembre de 2015 per un import de 12.500 euros. 
 
Per acord de la junta de govern local de data 15 d’abril de 2016 es va aprovar 



la modificació del contracte del servei consistent en la assegurança de la flota 
de vehicles de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, adjudicat a l’empresa 
SEGUROS CATALANA OCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA DE SEGUROS Y 
REASEGUROS (CIF: A 28119220), amb l’ampliació de la cobertura a tres 
vehicles municipals nous adquirits (Motocicleta Policia Local matricula 
1047JLW, Motocicleta Policia Local matricula 1048 JLW i Camió grua Nissan 
NT400 matricula 4528 JM) , el que comporta un increment de 693,02 euros, 
amb un import màxim anual de 13.193,02 euros. 
 
Aquesta modificació no suposa un increment de més del 10% del preu 
d’adjudicació del contracte inicial (1.250 euros). 
 
Per acord de la junta de govern local de data 11 de març de 2016 es va 
adjudicar a l’empresa RENAULT RETAIL GROUP BARCELONA S.A, amb NIF 
A-08189946, el contracte menor consistent en el subministrament d’un vehicle 
elèctric municipal marca Renault ZOE LIFE R240 
 
Vista la necessitat d’incloure la cobertura d’aquest nou vehicle municipal a la 
pòlissa d’assegurança de la flota de vehicles contractada per aquest exercici 
2016 amb l’empresa SEGUROS CATALANA OCCIDENTE SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS. 
 
Vist certificat de la companyia asseguradora sobre el suplement de cobertura 
d’inclusió d’aquest vehicle municipal ascendeix a una prima total de 127,44 
euros. 
 
De conformitat amb el que disposen els arts. 107, 210 i 219 del Text Refós de 
la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, dins dels límits i amb subjecció als requisits i 
efectes assenyalats en els mateixos, l’òrgan de contractació, ostenta, entre 
d’altres, la prerrogativa de modificar els contractes por raons d’interès públic 
sempre que siguin degudes a necessitats noves o causes imprevistes, 
justificant-ho degudament en l’expedient. 
  
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la modificació del contracte del servei consistent en la 
assegurança de la flota de vehicles de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, 
adjudicat a l’empresa SEGUROS CATALANA OCCIDENTE SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS (CIF: A 28119220), amb 
l’ampliació de la cobertura a un nou vehicle municipal adquirit vehicle elèctric 
municipal marca Renault ZOE LIFE R240 matricula 7118 JNL) , el que 
comporta un increment de 127,44 euros, amb un import màxim anual de 
13.320,46 euros. 
 
SEGON.- Aprovar la despesa corresponent de 127,44 euros, amb càrrec a la 
partida pressupostària núm. 2016-11- 92000 - 22400 del pressupost municipal 
vigent.” 
 



 
 
ACORD NÚMERO DIVUIT.- Proposta d’aprovació en relació al contracte 
del servei consistent en la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil 
d’autoritats de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. 
 
“El servei consistent en la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil 
d’autoritats de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat es va adjudicar, per 
procediment obert i regulació harmonitzada, per acord de la Junta de Govern 
Local de data 20 de desembre de 2013, a MAPFRE EMPRESES, COMPANYIA 
D’ASSEGURANCES I REASSEGURANCES, S.A. amb CIF A28725331. 
 
Vist que per escriptura pública de dia 21 de desembre de 2015 i número de 
protocol 2.712 davant el notari Sr. José María de Prada Guaita de la fusió per 
absorció de l’empresa MAPFRE EMPRESES, COMPANYIA 
D’ASSEGURANCES I REASSEGURANCES, S.A. per part de l’empresa 
MAPFRE FAMILIAR, COMPANYIA D’ASSEGURANCES I 
REASSEGURANCES, S.A. amb CIF A28141935. 
 
Vist que per escriptura pública de dia 21 de desembre de 2015 i número de 
protocol 2.713 davant el notari Sr. José María de Prada Guaita de canvi de 
denominació social de l’empresa MAPFRE FAMILIAR, COMPANYIA 
D’ASSEGURANCES I REASSEGURANCES, S.A. per a la nova de MAPFRE 
ESPAÑA, COMPANYIA D’ASSEGURANCES I REASSEGURANCES, S.A. 
 
És d’aplicació l’article 85 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector 
públic. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
PRIMERA.- Aprovar la successió de contractista i el canvi de denominació 
social de l’empresa adjudicatària del contracte de servei consistent en la 
pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil d’autoritats de l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat, que passa a ser l’empresa MAPFRE ESPAÑA, 
COMPANYIA D’ASSEGURANCES I REASSEGURANCES, S.A. amb CIF 
A28141935., amb els efectes previstos a l’article 85 del Reial Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de 
contractes del sector públic. 
 
 
ACORD NÚMERO DINOU.- Proposta d’aprovació d'un conveni de 
pràctiques de projectes d'edificació amb un alumne de La Salle de Gràcia 
i  l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. 

“Atès el Conveni de pràctiques entre La Salle de Gràcia i l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat per a la realització de pràctiques d’un alumne per a 
col·laboració en les tasques relacionades amb l’organització dels treballs de 
projectes d’edificació (especialment les indicades per la coordinadora de l’espai 
públic i mobilitat).  



Atès el contingut del Conveni que a l’efecte de regular les esmentades 
pràctiques ha tramès el Centre esmentat, en què es fan constar les condicions 
en que les pràctiques han de desenvolupar-se, així com que la seva prestació 
no té cap compensació econòmica ni comporta cap despesa per a la 
corporació, ni d’establir un contracte laboral amb els estudiants.  

La Junta de Govern acorda, per unanimitat:  

1.- Aprovar el Conveni de pràctiques entre La Salle de Gràcia i l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat per a la realització de pràctiques d’un alumne, que 
consta en annex a aquest acord, relacionades amb l’organització dels treballs 
de projectes d’edificació (especialment les indicades per la coordinadora de 
l’espai públic i mobilitat).  

El nombre de pràctiques que realitzarà l’alumne serà de 196 hores totals, 
distribuïdes en 7 hores diàries, durant el període de 28 dies laborables, a 
determinar durant el període del 20 de juny a 29 de juliol de 2016.  

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

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

 
 
ACORD NÚMERO VINT.- Proposta d'aprovació d'un conveni amb la 
CORPORACIÓ CATALANA DE MITJANS AUDIOVISUALS per a la cessió 
de l'ús d'una part de l'ESPAI BARONDA als efectes de gravar un programa 
de la productora -Especials Culturals-. 

“L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat és propietari de l’equipament 
anomenat “Espai Baronda”. Recuperada la possessió després de revertir la 
concessió que es va formalitzar el 3 de juliol de 2006 a favor de l’empresa 
BARONDA FUTUR SL., té plenes facultats sobre l’edifici per decidir respecte 
del seu ús i aprofitament.  

En l’actualitat, els espais de la primera planta de l’equipament no tenen 
assignat usos definitius i s’està elaborant un pla funcional. Per aquest motiu, 
aquests espais estan disponibles per a usos temporals i no suposa cap 
inconvenient per a l’Ajuntament facilitar-ne l’ús per a un període de temps 
limitat.  

La Productora Especials i Culturals de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals (CCMA), que realitza la producció del programa (S)avis, s’ha 
interessat per la disponibilitat d’un espai de titularitat municipal a Esplugues per 
realitzar la gravació dels capítols de la sèptima temporada del programa 
(S)avis, que s’emetrà al Canal 33 de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals (CCMA).  



Segons que informa el departament de Comunicació, vistes les característiques 
del programa que emetrà properament Canal 33, que requereix d’un espai 
diàfan d’uns 150m2, i donat que es tracta d’un programa d’emissió a la 
Televisió de Catalunya, d’àmplia difusió, s’estima adient facilitar l’ús de la sala 
gran de la 1a planta de l’equipament “Espai Baronda” per un termini concret, 
els dies que es necessiti per realitzar les entrevistes del programa i en l’horari 
establert.  

Atès que es considera d’interès per a la ciutat facilitar l’ús de la sala gran de la 
1a planta de l’Espai Baronda, perquè suposa una promoció de la mateixa ciutat 
i, en concret, de l’equipament municipal de l“Espai Baronda”.  

Vista la petició formulada per la Productora Especials i Culturals de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals d’un ús privatiu especial de la sala 
gran de la 1a planta de l’Espai Baronda, els dies 28, 29 i 30 de juny; 4, 5 i 6 de 
juliol, i 11, 12 i 13 de juliol de 2016, en horari de 9h a 19h.  

Atès que no hi ha més sol·licitants, i en conseqüència no és necessària la 
publicitat i concurrència, correspondria utilitzar la figura de la llicència 
d’ocupació temporal, perquè no comporta transformació o modificació, però 
donat que també coincideix un interès municipal a la promoció de l’equipament, 
i que en aquesta relació es generen compromisos per ambdues parts, els 
serveis jurídics han redactat un conveni de col·laboració que reguli tots els 
aspectes que es deriven de l’autorització.  

D’acord amb els articles 201 del Text refós de la Llei Municipal i de Règim 
Local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril i 53 a 60 
del Reglament de Patrimoni del ens locals de Catalunya, aprovat per Decret 
336/1988, de 17 d’octubre.  

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Primer.- Aprovar el conveni de col.laboració amb la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals (CCMA), per a la cessió de l’ús d’una part de l’Espai 
Baronda als efectes de gravar un programa de la productora -Especials i 
Culturals-, que han redactat els Serveis Jurídics municipals.  

Segon.- Autoritzar la Sra. Alcaldessa per a la signatura de l’esmentat Conveni 
en representació d’aquest Ajuntament.  

Tercer.- Donar compliment a les obligacions de transparència establertes per la 
normativa vigent, publicant el Conveni formalitzat al Portal de Transparència 
Municipal.”  

 
ACORD NÚMERO VINT-I-UN.- Proposta d'acceptació de la subvenció 
atorgada per l'Àrea Metropolitana de Barcelona en el marc de la 
convocatòria per a projectes de millora d'infraestructures i de 
competitivitat de polígons industrials i àrees d'activitat econòmica.  



“L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) va publicar al BOP de data 
29/07/2015 l’anunci de convocatòria d’un programa de subvencions als 
projectes de millora d'infraestructures i de competitivitat de polígons industrials i 
àrees d'activitat econòmica. 

L’objecte del programa és impulsar, dins l’àmbit territorial de l’AMB, 
l’establiment d’una línia de subvenció als ajuntaments metropolitans per tal de 
fomentar la realització d’actuacions tant públiques, com de col·laboració i/o 
cooperació amb les empreses i/o agrupacions d’empreses, vinculades i/o 
ubicades en un polígon industrial o àrea d’activitats econòmiques (en endavant 
PAE), que tinguin un impacte dinamitzador a nivell metropolità. Les actuacions 
han de respondre a l’objectiu estratègic de promoure la competitivitat i 
dinamització d’aquestes àrees mitjançant les següents línies estratègiques: 
resolució de problemàtiques específiques, increment de l'activitat industrial o 
econòmica i foment de la competitivitat i l’eficiència en aquestes línies 
d’activitat. 
 
A les bases reguladores d’aquesta línia de subvenció s’estableix que les 
actuacions poden ser promogudes i/o executades pels propis ajuntaments, per 
les associacions d’empreses i per empreses privades individuals, en aquest 
últim cas obligatòriament en projectes promoguts conjuntament amb els 
ajuntaments.  
 
Es contempla a les bases esmentades que l’ajuntament, a banda de promoure i 
sol·licitar subvenció per actuacions executades per la pròpia corporació local, 
haurà de vehicular les sol·licituds en el terme municipal del qual es vulgui dur a 
terme l’actuació subvencionable. Els ajuntaments respectius actuaran com a 
entitats col·laboradores, d’acord amb l’article 12 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions i, al respecte, col·laboraran en la gestió de 
la subvenció de la manera següent: 

- Lliurant a l’AMB la documentació necessària relacionada a la base 6ª. 
- Distribuint els imports de les subvencions atorgades per l’AMB. 
- Qualsevol incidència, tràmit, gestió relacionada amb les presents bases que 
hagin de realitzar, associacions d’empreses, i/o empreses es vehicularan 
mitjançant el seu ajuntament i, per tant, l’AMB es relacionarà directament amb 
aquests ajuntaments. 

- Així mateix les entitats col·laboradores hauran de donar compliment a les 
obligacions establertes en l’article 15 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions. 

Vist que l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat va presentar en data 
30/09/2015 les sol·licituds següents: 

Interessat Projecte 
Import 
sol·licitat Cost total  

Ajuntament 
d'Esplugues 
de Llobregat 

Millora infraestructura servei 
sanejament àrea activitat 
econòmica El Gall 1.199.004,36€ 1.712.863,37€ 



Labco 
Buildings, SL 

Rehabilitació edifici desocupat i 
remodelació plaça ús públic P.I. La 
Plana 317.380,10 453.400,14€ 

Renault 
Retail Group 
Barcelona, sa 

Millora imatge exterior del 
concessionari Renault Retail Group 
Barcelona a la ciutat d’Esplugues 
de Llobregat 

1.104.793,54€ 1.578.276,48€ 

Associació 
Empresarial 
Pedrosa 

Millora sistemes il·luminació i 
eficiència energètica 8 empreses 127.770,69€ 182.529,56€ 

 

TOTALS 2.748.948,69 3.927.069,55 

 
En data 26/05/2016, la Gerència de l’Àrea Metropolitana de Barcelona ha resolt 
aprovar les subvencions sol·licitades per l’Ajuntament d’Esplugues, Labco 
Buildings, SL i Associació empresarial Pedrosa, d’acord amb el següent: 
 

Núm. 
Expedient 
AMB Interessat Projecte 

Import 
atorgat 

Bestreta 
20% 

2350/15 

Ajuntament 
d'Esplugues 
de 
Llobregat 

Millora infraestructura servei 
sanejament àrea activitat 
econòmica El Gall 1.199.004,36 239.800,87 

2348/15 

Labco 
Buildings, 
SL 

Rehabilitació edifici desocupat 
i remodelació plaça ús públic 
P.I. La Plana 317.380,10 63.476,02 

2349/15 

Associació 
Empresarial 
Pedrosa 

Millora sistemes il·luminació i 
eficiència energètica 8 
empreses 101.405,31 20.281,06 

  

TOTALS 1.617.789,77 323.557,95 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Primer.- Acceptar la subvenció concedida a aquest Ajuntament per al projecte 
“Millora infraestructura servei sanejament àrea activitat econòmica El Gall” 
(expedient 2350/15), per import de 1.199.004,36€. 

Segon.- Declarar que l’IVA suportat del seu projecte d’iniciativa pública 
subvencionat no és deduïble. 

Tercer.- En tant que entitat col·laboradora i en els termes de l’article 12 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, transmetre a l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona l’aceptació de la subvenció concedida a l’empresa 
Labco Buildings SL., que prèviament ha comunicat a l’Ajuntament l’acceptació i 
pel que fa a l’Associació Empresarial Pedrosa, l’acceptació de la subvenció tot i 
que supeditada a la presentació de la documentació requerida a l’atorgament, 
en el termini de 30 dies de la data de notificació: 



- especificació de les empreses beneficiàries dels projectes, 

- documentació de cada empresa beneficiària, 

- especificació de si l’IVA suportat de cada un dels projectes és deduïble (i en 
quin percentatge) o no.”  

ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA 

 
ACORD NÚMERO VINT-I-DOS.- Proposta de requeriment de fiança dins el 
contracte relatiu al servei de gestió de colònies urbanes controlades de 
gats de carrer. 

“La Junta de Govern Local en sessió del dia 4 de març de 2016 va aprovar 
l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert, relatiu al servei de 
gestió de colònies urbanes controlades de gats de carrer, i els plecs de 
condicions econòmic-administratives i tècniques que regeixen aquesta 
contractació, amb un pressupost màxim anual de 15.000 euros, més 3.150 
euros en concepte d’IVA. i amb els següents preus unitaris màxims, que son 
els que actuaven com a tipus de licitació: 

· Captura: 20,00 euros, IVA inclòs. 

· Esterilització de femella: 55,00 euros, IVA inclòs. 

· Esterilització de mascle: 45,00 euros, IVA inclòs. 

D'acord amb el que estableix l’article 159 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 
14 de novembre de 2011, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic, en concordança amb l'article 277 de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovada per Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, es va procedir a la convocatòria, publicant anunci al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 

Transcorregut el termini de presentació d’ofertes (fins les 13:00 hores del dia 18 
d’abril de 2016), i d’acord amb el procediment utilitzat, s'ha presentat una única 
proposició, subscrita per l’entitat ASSOCIACIÓ ARAGAT, segons consta a 
l’acta d’obertura de pliques formalitzada en data 20 d’abril de 2016. 
 
Efectuats els actes d’obertura del sobre número dos i del sobre número tres, 
respectivament, i a tenor de la puntuació obtinguda per la licitadora respecte 
cadascun d’aquests sobres, l’ASSOCIACIÓ ARAGAT ha obtingut 52 punts 
sobre 70 punts possibles. 

Vistos els antecedents i l’informe emès pels Serveis Jurídics d’aquest 
Ajuntament, i a tenor del que disposa l’article 151 del Reial Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 



PRIMER.- Requerir a l’ASSOCIACIÓ ARAGAT per a què en el termini màxim 
de deu dies hàbils a comptar des del següent al que rebi la notificació dipositi la 
fiança definitiva d’import 750 euros, relativa a la contractació del servei de 
gestió de colònies urbanes controlades de gats de carrer, amb l’advertiment 
que, en cas de no dipositar la fiança en termini, es considerarà que el licitador 
ha retirat la seva oferta. 

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

 
ACORD NÚMERO VINT-I-TRES.- Proposta d'adjudicació del contracte 
relatiu al servei de recollida, dipòsit i custòdia d'animals de companyia.  

“De conformitat amb l’article 151 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic, mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 10 de juny de 
2016, es va acordar requerir al CENTRO CANINO SIR CAN per a que diposités 
la fiança definitiva d’import 873,60 euros, relativa a la contractació corresponent 
al servei de recollida, dipòsit i custòdia d’animals de companyia. 

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

En aquest sentit, en data 15 de juny de 2016, al CENTRO CANINO SIR CAN 
ha dipositat l’esmentada fiança i ha aportat els justificants demanats. 
 
Vistos els antecedents i l’informe emès pels Serveis Jurídics d’aquest 
Ajuntament, i a tenor del que disposa l’article 274.2 del Text Refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril, i l’art. 27 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, 
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Declarar la validesa de l’acte licitatori i adjudicar al CENTRO 
CANINO SIR CAN, amb CIF B-62612338, el contracte relatiu al servei de 
recollida, dipòsit i custòdia d’animals de companyia, de conformitat amb els 
plecs de clàusules particulars econòmic-administratives i tècniques que han 
regit en la contractació i l’oferta presentada, per un import màxim anual de 
17.472 euros, més 3.669,12 en concepte d’IVA (import total del contracte, 
21.141,12 euros, IVA inclòs) sent la distribució màxima de la despesa dels 
diferents exercicis la següent: 

· Any 2016 (juliol – desembre): 10.570,56 euros 

· Any 2017: 21.141,12 euros 



· Any 2018 (gener – juny): 10.570,56 euros 

SEGON.- Publicar la present adjudicació al perfil del contractant municipal. 
 
TERCER.- Comunicar a l’adjudicatari l’obligació de signar el contracte en el 
termini màxim dels 15 dies hàbils següents al de la notificació de la present 
adjudicació, així com l’obligació prèvia a la formalització del contracte de 
satisfer la quantitat de 584,20 euros, corresponent a la publicació d’anuncis al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona. 
 
QUART.- Informar a la resta licitadors que al perfil del contractant municipal hi 
trobaran l’informe tècnic de valoració de les seves ofertes on podran veure les 
raons per les quals no han estat els adjudicataris i les característiques de 
l’oferta que ha estat la seleccionada. 

CINQUÈ.- Establir que el present contracte entrarà en vigor en data 1 de juliol 
de 2016. 

Els anteriors acords es sotmeten a la condició suspensiva de comptar amb la 
consignació pressupostària adequada i suficient, un cop aprovats els 
pressupostos municipals pels anys 2017 i 2018, respectivament, amb caràcter 
definitiu.” 
 
 
ACORD NÚMERO VINT-I-QUATRE.- Proposta per acordar l’inici d’un 
expedient sancionador contra l’entitat CLUB DE PATINATGE ARTÍSTIC 
ESPLUGUES.  
 
“Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 19 de febrer de 2016 es 
va acordar l’inici d’un expedient de reintegrament parcial de subvenció respecte 
la subvenció de 8.250 euros rebuda l’any 2013 per l’entitat CLUB PATINATGE 
ARTÍSTIC ESPLUGUES. 

En dit acord també s’ordenava als serveis jurídics d’aquest Ajuntament que 
analitzessin els fets i circumstàncies concurrents, als efectes de determinar si 
eren susceptibles de constituir infracció dels articles 56, 57, 58 i concordants de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS), per tal 
d’iniciar, en el seu cas, el corresponent expedient sancionador. 

Vist l’informe emès pel Director de la Unitat Jurídicoadministrativa de l’Àmbit 
d’Acció Social i Ciutadania, on indica les infraccions administratives comeses i 
on s’esmenten uns fets que podrien ser constitutius d’infracció penal. 
 
Vista la regulació continguda a l’article 55 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Acordar l’inici d’un expedient sancionador administratiu contra 
l’entitat CLUB PATINATGE ARTISTIC ESPLUGUES, pels fets que consten a 



l’expedient de justificació de la subvenció rebuda per l’entitat l’any 2013, tal i 
com es descriu a l’informe jurídic que acompanya la present proposta. 
 
SEGON.- Suspendre, de conformitat amb l’article 55 de la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, General de Subvencions, la tramitació de l’expedient 
sancionador descrit a l’apartat anterior, donat que els fets que podrien ser 
constitutius d’infracció penal. 

TERCER.- Comunicar aquests fets al Ministeri Fiscal, per tal que adopti la 
resolució que estimi oportuna.” 

 
ACORD NÚMERO VINT-I-CINC.- Proposta d'aprovació d'un conveni de 
col·laboració, amb caràcter plurianual, entre l'Ajuntament d'Esplugues de 
Llobregat i l'entitat AMICS DE LA MÚSICA DE SANTA MAGDALENA, anys 
2016 a 2018. 

“La Junta de Govern Local va acordar en sessió del 6 de maig de 2016 
l’aprovació de les Bases específiques reguladores de l’atorgament de 
Subvencions de l’àmbit d’Acció Social i Ciutadania de l’Ajuntament d’Esplugues 
per a l’any 2016. 

Dins l’àmbit de Cultura, la següent entitat ha demanat, en la data que 
s’especifica a continuació, formalització d’un conveni de col·laboració pel 
període 2016-2018: 

DATA INSTÀNCIA NIF ENTITAT 
18/05/2016 G 61514501 AMICS DE LA MÚSICA DE SANTA 

MAGDALENA 
 
Vist l’informe emès per la Directora de Cultura, informant favorablement 
l’atorgament de subvencions en el marc de dit conveni, per les activitats i 
quanties en ell expressat. 

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

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

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

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Primer.- Resoldre individualment la sol·licitud de formalització de conveni 
presentada, aprovant i atorgant la següent despesa, amb càrrec a la partida 
que tot seguit s’indica del pressupost municipal en vigor, a favor de l’entitat i pel 
desenvolupament de les activitats que s’esmenten en el respectiu conveni: 



ENTITAT NIF ACTIVITAT DESPESA PARTIDA 
AMICS DE LA 
MÚSICA DE 
SANTA 
MAGDALENA 

G-61514501 Festival de Música 
Clàssica i Tradicional  

7.250,00 € 33.33400.48030 

Actuació de Nadal 

 
Segon.- Aprovar el text del conveni de col·laboració a formalitzar amb l’entitat 
AMICS DE LA MÚSICA DE SANTA MAGDALENA, per un període de vigència, 
any 2016-2018, per al desenvolupament de l’esmentades activitats. 

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

 
ACORD NÚMERO VINT-I-SIS.- Proposta d'aprovació d'una subvenció a 
favor de l'entitat ASSOCIACIÓ DE DONES EL GALL en execució del 
conveni en vigor, any 2016. 

“La Junta de Govern Local va acordar en sessió del 19 de juliol del 2013 
l’aprovació del conveni de col·laboració amb l’entitat Associació de dones El 
Gall, amb una vigència prevista pel període 2013-2016. 

En data 30 de maig de 2016 l’entitat ha sol·licitat la subvenció corresponent a 
l’any 2016, acompanyada del programa d’activitats. 

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

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

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

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

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Aprovar la despesa corresponent a la subvenció anual, any 2016, en 
execució del conveni de col·laboració amb l’entitat ASSOCIACIÓ DE DONES 
EL GALL (CIF: G61035762), per un import de 2.162,00 euros, amb càrrec a la 



partida del pressupost municipal en vigor 11.23100.48001 (Conveni amb 
Associació de dones El Gall). 

SEGON.- Ratificar la vigència del conveni del col·laboració amb l’entitat 
ASSOCIACIÓ DE DONES EL GALL (CIF: G61035762) per a l’any 2016 i 
atorgar a aquesta entitat la subvenció corresponent per import 2.162,00 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-SET.- Proposta d'aprovació d'una subvenció a 
favor de l'entitat CENTRO CULTURAL ANDALUZ PLAZA MACAEL en 
execució del conveni en vigor, any 2016. 

“La Junta de Govern Local va acordar en sessió del 28 de juny del 2013 
l’aprovació del conveni de col·laboració amb l’entitat Centro Cultural Andaluz 
Plaza Macael, amb una vigència prevista pel període 2013-2016. 

En data 2 de febrer de 2016 l’entitat ha sol·licitat la subvenció corresponent a 
l’any 2016, acompanyada del programa d’activitats. 

D’acord amb el que estableix el text del conveni de col·laboració en la seva 
clàusula 3.1 i, pel que fa al present any 2016, “...l’aportació municipal, restarà 
condicionada suspensivament a l’aprovació anual i expressa per l’òrgan 
competent de l’ajuntament i a l’efectiva consignació pressupostària de la 
despesa”. 
 
Vistos els informes emesos per la Directora de Cultura i del Director d’Esports. 
 
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 CULTURAL 
ANDALUZ PLAZA MACAEL (CIF: G-58.545.005), per un import total de 
11.718,00 euros amb càrrec a les partides del pressupost municipal en vigor 
que tot seguit s’indiquen: 

 



ACTIVITAT  
DESPESA 

PARTIDA 

· Carnestoltes 
· Dia d’Andalusia 
· Pessebre Vivent 
· Castanyada 
· Sant Joan 
· Programació anual 
l 

8.968,00 € 33.33400.48019 

· Iniciació del futbol a les escoles 
d’Esplugues 
· Formació i competició de futbol 
sala. Competició federada. 
· Torneig de futbol sala Plaça Macael 

2.750,00 € 36.34100.48002 

 
SEGON.- Ratificar la vigència del conveni del col·laboració amb l’entitat 
CENTRO CULTURAL ANDALUZ PLAZA MACAEL (CIF: G-58.545.005) per a 
l’any 2016 i atorgar a aquesta entitat la subvenció corresponent per import 
11.718,00 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. 

QUART.- Condicionar el pagament de la subvenció a la prèvia aportació per 
part de l'entitat dels certificats negatius de penals pertinents del registre de 
delinqüents sexuals, de conformitat amb la previsió continguda a l'article 13 de 
la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció Jurídica del Menor. 
 
Anualment caldrà aportar aquests certificats, així com cada cop que s'incorpori 
personal nou a l'entitat.” 

 
ACORD NÚMERO VINT-I-VUIT.- Proposta d'aprovació d'una subvenció a 
favor de l'entitat SOCIETAT CORAL CENTENÀRIA LA COLOMA en 
execució del conveni en vigor, any 2016. 

“La Junta de Govern Local va acordar en sessió del 24 de maig del 2013 
l’aprovació del conveni de col·laboració amb l’entitat Societat Coral La Coloma, 
amb una vigència prevista pel període 2013-2016. 

En data 25 de maig de 2016 l’entitat ha sol·licitat la subvenció corresponent a 
l’any 2016, acompanyada del programa d’activitats. 

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



despesa”. 
 
Vist l’informe emès per la Directora de Cultura. 

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

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

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

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Aprovar la despesa corresponent a la subvenció anual, any 2016, en 
execució del conveni de col·laboració amb l’entitat SOCIETAT CORAL LA 
COLOMA (CIF: V58675729), per un import de 4.080,00 euros, amb càrrec a la 
partida del pressupost municipal en vigor 33.33400.48012 (Conveni amb 
Societat Coral La Coloma). 

SEGON.- Ratificar la vigència del conveni del col·laboració amb l’entitat 
SOCIETAT CORAL LA COLOMA (CIF: V58675729) per a l’any 2016 i atorgar a 
aquesta entitat la subvenció corresponent per import 4.080,00 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-NOU.- Proposta d'aprovació d'un ajut econòmic a 
favor de la CREU ROJA en concepte d'emergència en resposta del 
Terratrèmol a Equador, any 2016. 

“La Creu Roja va iniciar fa unes setmanes una campanya d’ajut al poble de 
l’Equador, en resposta a la tragèdia pel terratrèmol succeït el 16 d’abril del 
2016, i realitza una crida a la comunitat internacional per activar una resposta 
coordinada que es transformi en acció humanitària. Sota el lideratge de la Creu 
Roja Equatoriana, tots els membres de la Creu Roja Federació Internacional i 
Comitè Internacional de la Creu Roja (CICR), estan treballant coordinadament 
per a respondre a les necessitats humanitàries durant aquesta primera fase 
d’emergència i planificar estratègicament les fases de recuperació i 
reconstrucció.  
En aquest sentit el 26 de maig de 2016 el Consell de Cooperació al 
Desenvolupament de l’Ajuntament d’Esplugues, en sessió ordinària, va acordar 
aprovar la col·laboració amb la petició d’ajuda humanitària sol·licitada per Creu 
Roja. 



 
Vist l’informe emès per la Coordinadora de l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania i 
la Tècnica de Cooperació. 

Vista la regulació de l’Ordenança Municipal de Subvencions i les Bases 
d’Execució del pressupost en vigor. 

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

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Aprovar una despesa de 3.000,00 euros a favor de l’entitat 
ASSAMBLEA COMARCAL CREU ROJA A ESPLUGUES DE LLOBREGAT - 
ST. JUST DESVERN, amb CIF Q2866001G, a càrrec de la partida 
47.32700.48001 (Suport Solidaritat i Cooperació), en concepte d’aportació 
econòmica per l’emergència a l’Equador a conseqüència del terratrèmol. 

SEGON.- Atorgar una aportació econòmica de 3.000,00 euros a l’entitat 
ASSAMBLEA COMARCAL CREU ROJA A ESPLUGUES DE LLOBREGAT - 
ST. JUST DESVERN, amb CIF Q2866001G, en concepte d’aportació 
econòmica per l’emergència a l’Equador a conseqüència del terratrèmol. 

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

 
ACORD NÚMERO TRENTA.- Proposta d’aprovació dels comptes 
justificatius presentats per l’entitat ASSOCIACIÓ CULTURAL GENT 
CONSTRUCTIVA, en concepte de liquidació de la subvenció rebuda per al 
desenvolupament de l’activitat, any 2014.  

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

 
ACORD NÚMERO TRENTA-UN.- Proposta d’aprovació dels comptes 
justificatius presentats per l’entitat ASSOCIACIÓ DE VEÏNS CAN VIDALET, 
en concepte de liquidació de la subvenció rebuda per al desenvolupament 
de la seva Programació anual, any 2015. 
 
“El Reglament de concessió de subvencions de l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat i les Bases Reguladores per a l’atorgament de subvencions per a 
l’any 2015 regulen, entre d’altres, els requisits exigits a les entitats beneficiàries 
dels ajuts atorgats, per aquest Ajuntament, pel desenvolupament d’activitats i /o 
projectes en qualsevol dels àmbits reflectits a les esmentades bases, en quant 
a l’obligació de justificar l’aplicació donada als fons rebuts, referida tant a la 
forma d’acreditar la realització de l’activitat o projecte pel qual es va concedir la 



subvenció, com al procediment intern a seguir per valorar i aprovar aquesta 
justificació.  
 
La Junta de Govern Local va atorgar a l’entitat ASSOCIACIÓ DE VEÏNS CAN 
VIDALET el següent ajut econòmic pel desenvolupament de l’activitat i en la 
data que així mateix s’indica: 
 

Data 
aprovació Activitat Import 

22/05/2015  Programació anual any 2015 12.317,76 € 
 
Vist que en data 12 de febrer de 2016 l’entitat ASSOCIACIÓ DE VEÏNS CAN 
VIDALET, ha presentat els 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 Jurídicoadministrativa de 
l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania i la Directora de Cultura. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
ÚNIC.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat ASSOCIACIÓ 
DE VEÏNS CAN VIDALET, amb CIF G-58693144, 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 - any 2015 Import  
atorgat 

Import 
justificat 

Programació anual 10.233,02 € 12.317,76 € 
 
 
ACORD NÚMERO TRENTA-DOS.- Proposta d’aprovació dels comptes 
justificatius presentats per l’entitat COLLA DE CASTELLERS 
D’ESPLUGUES, en concepte de liquidació de la subvenció rebuda per al 
desenvolupament de la seva Programació anual, any 2015. 

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

 



Data aprovació Activitat Import 
24/07/2016 Programació anual 10.635,00 euros 
 
Vist que en data 17 de març de 2016, l’entitat COLLA DE CASTELLERS 
D’ESPLUGUES va presentar comptes justificatius relatius a les despeses 
executades pel desenvolupament de l’esmentada activitat i que aquests 
contenen tots els requisits exigits al Reglament i a les Bases Reguladores per a 
l’atorgament de subvencions, segons informes emesos per la Unitat Jurídic 
administrativa de l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania i la Directora de Cultura. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

ÚNIC.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat COLLA DE 
CASTELLERS D’ESPLUGUES, amb CIF:G60433828, en relació a la subvenció 
atorgada per aquest Ajuntament pel desenvolupament de l’activitat a 
continuació s’esmenta,d’acord amb el següent quadre: 

Activitat 2015 Import 
atorgat 

Import 
justificat 

Programació anual 10.365,00 € 13.565,39 € 
 
 
ACORD NÚMERO TRENTA-TRES.- Proposta d’aprovació dels comptes 
justificatius presentats per l’entitat COLLA DE DIABLES BOIETS 
ESQUITXAFOCS, en concepte de liquidació de la subvenció rebuda per al 
desenvolupament de la seva Programació anual, any 2015.  
 
“El Reglament de concessió de subvencions de l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat i les Bases Reguladores per a l’atorgament de subvencions per a 
l’any 2015 regulen, entre d’altres, els requisits exigits a les entitats beneficiàries 
dels ajuts atorgats, per aquest Ajuntament, pel desenvolupament d’activitats i /o 
projectes en qualsevol dels àmbits reflectits a les esmentades bases, quant a 
l’obligació de justificar l’aplicació donada als fons rebuts, referida tant a la forma 
d’acreditar la realització de l’activitat o projecte pel qual es va concedir la 
subvenció, com al procediment intern a seguir per valorar i aprovar aquesta 
justificació.  
 
La Junta de Govern Local va atorgar a l’entitat COLLA DE DIABLES BOIETS 
ESQUITXAFOCS els següents ajuts econòmics pel desenvolupament de les 
següents activitats i en les dates que així mateix s’indiquen: 
 

Data aprovació Activitat Import 

03/03/2015 Programació anual 2015 4.281,00 
€ 

 
Vist que en data 31 de març de 2016 l’entitat COLLA DE DIABLES BOIETS 
ESQUITXAFOCS va presentar comptes justificatius relatius a la despesa 
executada pel desenvolupament de les esmentades activitats i que aquests 
contenen tots els requisits exigits al Reglament i a les Bases Reguladores per a 



l’atorgament de subvencions, segons informes emesos per la Unitat Jurídico-
administrativa de l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania i la Directora de Cultura. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat COLLA DE 
DIABLES BOIETS ESQUITXAFOCS, amb NIF G62490032, en relació a les 
subvencions atorgades per aquest Ajuntament pel desenvolupament de les 
activitats que a continuació s’esmenten, d’acord amb el següent quadre: 
 
 

ACTIVITAT/S  IMPORT 
ATORGAT 

IMPORT 
JUSTIFICAT 

Programació anual any 2015 4.281,00 € 5.137,20 € 
 
 
ACORD NÚMERO TRENTA-QUATRE.- Proposta d'aprovació d'una 
subvenció a favor de l'entitat COLLA DE DIABLES BOIETS 
ESQUITXAFOCS en execució del conveni en vigor, any 2016. 

“La Junta de Govern Local va acordar en sessió del 17 de maig del 2013 
l’aprovació del conveni de col·laboració amb l’entitat Diables Boiets 
Esquitxafocs, amb una vigència prevista pel període 2013-2016. 

En data 31 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 DIABLES BOIETS 
ESQUITXAFOCS (CIF: G62490032), per un import de 4.281,00 euros, amb 



càrrec a la partida del pressupost municipal en vigor 33.33400.48026 (Conveni 
amb Diables Boiets Esquitxafocs). 

SEGON.- Ratificar la vigència del conveni del col·laboració amb l’entitat 
DIABLES BOIETS ESQUITXAFOCS (CIF: G62490032) per a l’any 2016 i 
atorgar a aquesta entitat la subvenció corresponent per import 4.281,00 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. 

QUART.- Condicionar el pagament de la subvenció a la prèvia aportació per 
part de l'entitat dels certificats negatius de penals pertinents del registre de 
delinqüents sexuals, de conformitat amb la previsió continguda a l'article 13 de 
la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció Jurídica del Menor. 
 
Anualment caldrà aportar aquests certificats, així com cada cop que s'incorpori 
personal nou a l'entitat”. 

 
ACORD NÚMERO TRENTA-CINC.- Proposta d’aprovació dels comptes 
justificatius presentats per l’entitat FUNDACIÓ SANTA MAGDALENA, en 
concepte de liquidació de la subvenció rebuda per al desenvolupament de 
l’activitat “Sastrinyols”, any 2015. 

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

Data aprovació Activitat  Subvenció 
atorgada  

17/07/2015 Sastrinyols 1.479,60 euros 
 
Vist que en data 6 de maig de 2016 l’entitat FUNDACIÓ SANTA MAGDALENA, 
amb NIF G62473038, va presentar comptes justificatius relatius a la despesa 
executada pel desenvolupament de les esmentades activitats i que aquests 
contenen tots els requisits exigits al Reglament i a les Bases Reguladores per a 
l’atorgament de subvencions, segons informes emesos per la Unitat Jurídic 
administrativa de l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania i la Tècnica d’Atenció 
Social. 



La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per FUNDACIÓ SANTA 
MAGDALENA, amb NIF G62473038, en relació a la subvenció atorgada per 
aquest Ajuntament pel desenvolupament de l’activitat que es detalla a 
continuació, d’acord amb el següent quadre: 

Activitat any 2015 Import 
atorgat  

Import  
justificat 

Sastrinyols 1.479,60 euros 2.192,08 euros 
 
 
ACORD NÚMERO TRENTA-SIS.- Proposta d’aprovació dels comptes 
justificatius presentats per l’entitat GRUP D’ESTUDIS ESPLUGUES, en 
concepte de liquidació de la subvenció rebuda per al desenvolupament de 
la seva Programació anual, any 2015.  

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

Data aprovació Activitat Import 
17/07/2015 Programació anual conveni en vigor 1.523,00 euros 
 
Vist que en data 4 de març de 2016, l’entitat GRUP D’ESTUDIS 
D’ESPLUGUES va presentar comptes justificatius relatius a la despesa 
executada pel desenvolupament de la seva programació anual segons conveni 
en vigor i que aquests contenen tots els requisits exigits al Reglament i a les 
Bases Reguladores per a l’atorgament de subvencions, segons informes 
emesos per la Unitat Jurídic administrativa de l’Àmbit d’Acció Social i 
Ciutadania i la Directora de Cultura. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat GRUP 
D’ESTUDIS D’ESPLUGUES, amb CIF: G60904737, en relació a la subvenció 
atorgada per aquest Ajuntament pel desenvolupament de l’activitat que a 
continuació s’esmenta, d’acord amb el següent quadre: 

 



ACTIVITAT/S – ANY 2015 IMPORT 
ATORGAT 

IMPORT 
JUSTIFICAT 

Programació anual conveni en vigor 1.523,00 euros 3.400,03 euros 
 
 
ACORD NÚMERO TRENTA-SET.- Proposta d’aprovació dels comptes 
justificatius presentats per l’entitat GRUP DE JOVES SANTA GEMMA – 
SANT ANTONI EN EL LLEURE, en concepte de liquidació de la subvenció 
rebuda per al desenvolupament de la seva Programació anual, any 2015.  
 
“El Reglament de concessió de subvencions de l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat i les Bases Reguladores per a l’atorgament de subvencions per a 
l’any 2015 regulen, entre d’altres, els requisits exigits a les entitats beneficiàries 
dels ajuts atorgats, per aquest Ajuntament, pel desenvolupament d’activitats i /o 
projectes en qualsevol dels àmbits reflectits a les esmentades bases, en quant 
a l’obligació de justificar l’aplicació donada als fons rebuts, referida tant a la 
forma d’acreditar la realització de l’activitat o projecte pel qual es va concedir la 
subvenció, com al procediment intern a seguir per valorar i aprovar aquesta 
justificació.  
 
La Junta de Govern Local va atorgar a l’entitat GRUP DE JOVES SANTA 
GEMMA I SANT ANTONI EN EL LLEURE els següents ajuts econòmics pel 
desenvolupament de les següents activitats i en les dates que així mateix 
s’indiquen: 
 

Data aprovació Activitat 2015 Import 
31/07/2015 Programació anual  2.700,00 € 

 
Vist que en data 25 de febrer de 2016 l’entitat GRUP DE JOVES SANTA 
GEMMA I SANT ANTONI EN EL LLEURE va presentar comptes justificatius 
relatius a les despeses executades 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 d’infància i drets civils. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

ÚNIC.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat GRUP DE 
JOVES SANTA GEMMA I SANT ANTONI EN EL LLEURE, amb NIF: 
G60086121, en relació a la subvenció atorgada per aquest Ajuntament pel 
desenvolupament de l’activitat que a continuació s’esmenta, d’acord amb el 
següent quadre: 

ACTIVITAT/S – ANY 2015 IMPORT 
ATORGAT 

IMPORT 
JUSTIFICAT 

Programació anual 2.700,00 euros 5.065,16 euros 
 
 



 
ACORD NÚMERO TRENTA-VUIT.- Proposta d'aprovació d'una subvenció a 
favor de l'entitat GRUP DE JOVES SANTA GEMMA – SANT ANTONI EN EL 
LLEURE en execució del conveni en vigor, any 2016.  
 
“La Junta de Govern Local va acordar en sessió del 20 de desembre del 2013 
l’aprovació del conveni de col·laboració amb l’entitat Grup de Joves Santa 
Gemma-Sant Antoni en el Lleure, amb una vigència prevista pel període 2013-
2016.  
 
En data 25 de febrer de 2016 l’entitat ha sol·licitat la subvenció corresponent a 
l’any 2016, acompanyada del programa d’activitats. 
 
D’acord amb el que estableix el text del conveni de col·laboració en la seva 
clàusula 3.1 i, pel que fa al present any 2016, “...l’aportació municipal, restarà 
condicionada suspensivament a l’aprovació anual i expressa per l’òrgan 
competent de l’ajuntament i a l’efectiva consignació pressupostària de la 
despesa”. 
 
Vist l’informe emès per la Tècnica d’Infància i Drets Civils. 
 
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 GRUP DE JOVES SANTA 
GEMMA-SANT ANTONI EN EL LLEURE (CIF: G60086121), per un import de 
2.700,00 euros, amb càrrec a la partida del pressupost municipal en vigor 
36.33700.48005 (Conveni amb Grup de Joves Santa Gemma-Sant Antoni en el 
Lleure).  
 
SEGON.- Ratificar la vigència del conveni del col·laboració amb l’entitat GRUP 
DE JOVES SANTA GEMMA-SANT ANTONI EN EL LLEURE (CIF: G60086121) 
per a l’any 2016 i atorgar a aquesta entitat la subvenció corresponent per 
import 2.700,00 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. 



QUART.- Condicionar el pagament de la subvenció a la prèvia aportació per 
part de l'entitat dels certificats negatius de penals pertinents del registre de 
delinqüents sexuals, de conformitat amb la previsió continguda a l'article 13 de 
la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció Jurídica del Menor. 
 
Anualment caldrà aportar aquests certificats, així com cada cop que s'incorpori 
personal nou a l'entitat.” 
 
 
ACORD NÚMERO TRENTA-NOU.- Proposta d’aprovació dels comptes 
justificatius presentats per l’entitat GRUP DE PERCUSSIÓ ATABALATS, 
en concepte de liquidació de la subvenció rebuda per al desenvolupament 
de l’activitat “Carnestoltes”, any 2015.  
 
“El Reglament de concessió de subvencions de l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat i les Bases Reguladores per a l’atorgament de subvencions per a 
l’any 2015 regulen, entre d’altres, els requisits exigits a les entitats beneficiàries 
dels ajuts atorgats, per aquest Ajuntament, pel desenvolupament d’activitats i /o 
projectes en qualsevol dels àmbits reflectits a les esmentades bases, en quant 
a l’obligació de justificar l’aplicació donada als fons rebuts, referida tant a la 
forma d’acreditar la realització de l’activitat o projecte pel qual es va concedir la 
subvenció, com al procediment intern a seguir per valorar i aprovar aquesta 
justificació.  
 
La Junta de Govern Local va atorgar a l’entitat GRUP DE PERCUSSIÓ 
ATABALATS D’ESPLUGUES els següent ajut econòmic pel desenvolupament 
de la següent activitat i en la data que així mateix s’indica: 
 

Data aprovació Activitat Import 
09/06/2016 Carnestoltes 360,00 € 

 
Vist que en data 23 de març de 2016, l’entitat GRUP DE PERCUSSIÓ 
ATABALATS D’ESPLUGUES va presentar comptes justificatius relatius a les 
despeses executades pel desenvolupament de l’esmentada activitat i que 
aquests contenen tots els requisits exigits al Reglament i a les Bases 
Reguladores per a l’atorgament de subvencions, segons informes emesos per 
la Unitat Jurídic administrativa de l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania i la 
Directora de Cultura. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
ÚNIC.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat GRUP DE 
PERCUSSIÓ ATABALATS D’ESPLUGUES, amb CIF: G 62911094, 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 – any 2015 Import 
atorgat 

Import 
justificat 

Carnestoltes 360,00 € 534,22 € 



ACORD NÚMERO QUARANTA.- Proposta d’aprovació dels comptes 
justificatius presentats per l’entitat PARROQUIA SANTA MAGDALENA, en 
concepte de liquidació de la subvenció rebuda per al desenvolupament de 
l’activitat “Sastrinyols”, any 2015. 

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

Data aprovació Activitat  Subvenció 
atorgada  

09/10/2015 Càritas interparroquial de les 
parròquies de Santa 
Magdalena i Sant Mateu 

4.721,08 euros 

 
Vist que en data 11 de maig de 2016 l’entitat PARRÒQUIA SANTA 
MAGDALENA, amb CIF R-0800538 A, va presentar comptes justificatius 
relatius a la despesa executada pel desenvolupament de les esmentades 
activitats i que aquests contenen tots els requisits exigits al Reglament i a les 
Bases Reguladores per a l’atorgament de subvencions, segons informes 
emesos per la Unitat Jurídic administrativa de l’Àmbit d’Acció Social i 
Ciutadania i la Tècnica d’Atenció Social. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat PARRÒQUIA 
SANTA MAGDALENA, amb CIF R-0800538 A, en relació a la subvenció 
atorgada per aquest Ajuntament pel desenvolupament de l’activitat que es 
detalla a continuació, d’acord amb el següent quadre: 

Activitat any 2015 Import 
atorgat  

Import  
justificat 

Càritas 
interparroquial 
de les parròquies 
de Santa 
Magdalena i Sant 
Mateu 

4.721,08 euros 5.525,60 euros 

 
 
 



ACORD NÚMERO QUARANTA-UN.- Proposta d’aprovació dels comptes 
justificatius presentats per l’entitat UNIÓ DE BOTIGUERS D'ESPLUGUES, 
en concepte de liquidació de la subvenció rebuda per al desenvolupament 
de l’activitat “Pla d'acció comercial”, any 2015. 

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

Data aprovació Activitat Import 
22/05/2015 Pla d’acció comercial  18.258,09 euros 
 
Vist que en data 14 d’abril de 2016, l’entitat UNIÓ DE BOTIGUERS 
D'ESPLUGUES, va presentar comptes justificatius relatius a la despesa 
executada pel desenvolupament de les esmentades activitat i que aquests 
contenen tots els requisits exigits al Reglament i a les Bases Reguladores per a 
l’atorgament de subvencions, segons informes emesos per la Unitat Jurídic 
administrativa de l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania i per la Coordinadora 
tècnica de Comerç. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat UNIÓ DE 
BOTIGUERS D'ESPLUGUES, amb NIF G58612979, en relació a la subvenció 
atorgada per aquest Ajuntament pel desenvolupament de l’activitat que a 
continuació s’esmenta, d’acord amb el següent quadre: 

Activitat 2015 Import 
atorgat 

Import 
justificat 

Pla d’acció comercial  10.260,00 euros 18.258,09 euros 
 
 
ACORD NÚMERO QUARANTA-DOS.- Proposta d’aprovació dels comptes 
justificatius presentats per l’entitat XARXA DE DONES EMPRENEDORES 
D'ESPLUGUES, en concepte de liquidació de la subvenció rebuda per al 
desenvolupament de l’activitat “Fem Xarxa”, any 2015. 

“El Reglament de concessió de subvencions de l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat i les Bases Reguladores per a l’atorgament de subvencions per a 
l’any 2015 regulen, entre d’altres, els requisits exigits a les entitats beneficiàries 



dels ajuts atorgats, per aquest Ajuntament, pel desenvolupament d’activitats i /o 
projectes en qualsevol dels àmbits reflectits a les esmentades bases, en quant 
a l’obligació de justificar l’aplicació donada als fons rebuts, referida tant a la 
forma d’acreditar la realització de l’activitat o projecte pel qual es va concedir la 
subvenció, com al procediment intern a seguir per valorar i aprovar aquesta 
justificació.  
 
La Junta de Govern Local va atorgar a l’entitat XARXA DE DONES 
EMPRENEDORES el següent ajut econòmic pel desenvolupament de la 
següent activitat i en la data que així mateix s’indica: 

Data aprovació Activitat Import 
22/05/2015 Fem xarxa 750,00 euros 
 
Vist que en data 18 de març de 2016, l’entitat l’entitat XARXA DE DONES 
EMPRENEDORES 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 Coordinadora Tècnica 
de Comerç. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat XARXA DE 
DONES EMPRENEDORES D’ESPLUGUES, amb CIF 65709909, en relació a 
la subvenció atorgada per aquest Ajuntament pel desenvolupament de l’activitat 
que a continuació s’esmenta, d’acord amb el següent quadre: 

ACTIVITAT/S ANY 2015 IMPORT 
ATORGAT 

IMPORT 
JUSTIFICAT 

Fem xarxa 750,00 euros 1.072,87euros 
 
 
ACORD NÚMERO QUARANTA-TRES.- Proposta de resolució de 
sol·licituds d'ajuts econòmics dins l'àmbit d'acció social, curs 2015-2016, 
en concepte de beques d'assistència i menjador al casal esportiu.  

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

L’Ajuntament d’Esplugues, amb la finalitat de garantir les necessitats bàsiques 
en l’àmbit de la infància i adolescència, atorga uns ajuts econòmics en 
concepte de beques per als menors empadronats al municipi que estiguin 
inscrits en qualsevol de les activitats esportives d’estiu de l’any 2016 i que es 
trobin en una situació familiar amb necessitats socials i/o econòmiques. 
 
Ateses les 14 sol·licituds d’ajuts econòmics presentades i vist l’informe emès 



per la Unitat Jurídica Administrativa amb el vistiplau del director de la Unitat 
Jurídica Administrativa, on es fa constar que s’ha realitzat la valoració 
econòmica i administrativa corresponent a aquests tipus d’ajuts econòmics, en 
compliment dels barems i criteris per a l’atorgament d’ajuts econòmics de 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, curs 2014-2015. 

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

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

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Estimar un total de 9 sol·licituds d’ajuts econòmics per a la integració 
dels següents menors en concepte de beques d’assistència i menjador de 
Casal Esportiu, pel curs 2015-2016, amb els percentatges de bonificació 
valorats per cada cas que s’indiquen: 

 

Primer 
Cognom  

Segon 
Cognom  Nom  Cost Casal 

Cost 
Menjador % Beca 

A B Z I 210,78 € 0,00 € 90% 
P G S 210,78 € 0,00 € 90% 
V H A 210,78 € 0,00 € 65% 
V H X 179,16 € 0,00 € 65% 
P M P 210,78 € 217,70 € 65% 
O M R 210,78 € 217,70 € 90% 
O M D 179,16 € 217,70 € 90% 
M R T D. 147,58 € 0,00 € 90% 
C L I 210,78 € 0,00 € 50% 
 
SEGON.- Aprovar una despesa total màxima de 1.815,43 euros, amb càrrec a 
la partida pressupostària 68.23100.48018 del pressupost vigent, a favor dels 
tutors legals que es relacionen, amb el imports resultants que així mateix 
s’indiquen: 

Primer 
Cognom  

Segon 
Cognom  Nom  NIF  

Beca 
Casal 

Beca 
Menj 

Total 
beca 

A J J R. - 189,70 € 0,00 € 189,70 € 
G B E - 189,70 € 0,00 € 189,70 € 
H S C - 137,00 € 0,00 € 137,00 € 
H S C - 116,45 € 0,00 € 116,45 € 
M C B M. - 137,00 € 141,50 € 278,50 € 
O M V - 189,70 € 195,93 € 385,63 € 



O M V - 189,70 € 195,93 € 385,63 € 
R R M E. - 132,82 € 0,00 € 132,82 € 

    
1.282,07 € 533,36 € 1.815,43 € 

 
 
TERCER.- Aprovar una despesa de 105,39 euros, amb càrrec a la partida 
pressupostària 68.23100.48018 del pressupost vigent, en concepte de beques 
d’assistència al Casal Esportiu, a favor de Duet Esplugues S.A (A-63.876.346), 
d’un menor tutelat per la Generalitat de Catalunya a través del Centre 
Residencial d’Acció Educativa Ferrer i Guàrdia. 

QUART.- Les quantitats reconegudes en la present proposta, per import total 
de 1.920,82 euros, seran pagades a DUET ESPLUGUES, S.A., amb NIF A-
63.876.346, empresa gestora del servei de Casal Esportiu. 

CINQUÈ.- Desestimar 5 sol·licituds d’ajuts econòmics en concepte de beques 
d’assistència al Casal Esportiu, que es detalla a l’annex de l’informe adjunt, 
pels motius que al mateix s’indiquen.” 

 
ACORD NÚMERO QUARANTA-QUATRE.- Proposta de resolució de 
sol·licituds d'ajuts econòmics dins l'àmbit d'acció social, curs 2015-2016, 
en concepte de beques d'assistència i menjador al casal d'estiu. 

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

L’Ajuntament d’Esplugues, amb la finalitat de garantir les necessitats bàsiques 
en l’àmbit de la infància i adolescència, atorga uns ajuts econòmics en 
concepte de beques per als menors empadronats al municipi que estiguin 
inscrits en les activitats d’assistència i menjador del Casal d’Estiu de l’any 2016 
i que es trobin en una situació familiar amb necessitats socials i/o 
econòmiques. 
 
Ateses les 25 sol·licituds d’ajuts econòmics presentades i vist l’informe emès en 
data 13 de Juny de 2016 per la UJA de l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania, on 
es fa constar que s’ha realitzat la valoració econòmica i administrativa 
corresponent a aquests tipus d’ajuts econòmics, en compliment dels barems i 
criteris per a l’atorgament d’ajuts econòmics de l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat, curs 2015-2016. 

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

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



La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Estimar un total de 21 sol·licituds d’ajuts econòmics per a la 
integració dels següents menors en concepte de beques d’assistència i 
menjador del Casal d’Estiu, pel curs 2015-2016, amb els percentatges de 
bonificació valorats per cada cas que s’indiquen: 

ALUMNE/A 
   

 

 Primer 
Cognom Segon Cognom Nom Cost casal Cost 

menjador % Beca 

B. B. Y V. 195,00 € 171,40 € 90% 
C. Z. CH D. 180,00 € 0,00 € 100% 
J. F. P. 195,00 € 0,00 € 90% 
J. F. M. 165,75 € 0,00 € 90% 
T. F. A. 180,00 € 0,00 € 90% 
C. H. A. 195,00 € 0,00 € 90% 
X.  N. 195,00 € 0,00 € 90% 
X.  Y. 165,75 € 0,00 € 90% 
M. M. L. 165,75 € 0,00 € 90% 
M.  L. 195,00 € 0,00 € 90% 
M. M. J M. 195,00 € 171,40 € 90% 
M. M. C R. 195,00 € 171,40 € 100% 
P. N. L. 195,00 € 171,40 € 90% 
P. N. S. 165,75 € 171,40 € 90% 
C. P. A M. 195,00 € 0,00 € 90% 
C. R. A D. 165,75 € 0,00 € 90% 
C. R. J C. 195,00 € 0,00 € 90% 
J. S. I A. 195,00 € 171,40 € 90% 
R. S. L W. 180,00 € 135,70 € 100% 
F. D P. L. 195,00 € 157,08 € 90% 
M. M. B A. 195,00 € 157,08 € 100% 
 
 
SEGON.- Aprovar una despesa de 4.965,23 euros, amb càrrec a la partida 
pressupostària 68.23100.48018 del pressupost vigent, en concepte de beques 
d’assistència i menjador del Casal d’Estiu, a favor dels tutors legals que es 
relacionen, amb el imports resultants que així mateix s’indiquen: 
 
ASSOCIACIÓ CLUB ESPLAI PUBILLA CASES 

TUTOR/A LEGAL  
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom N.I.F. Beca 

casal 
Beca 
menjador 

Total 
beca 

B. A. M DC.  175,50 € 154,26 € 329,76 € 
C. Z. O A.  180,00 € 0,00 € 180,00 € 
F. S. N C.  175,50 € 0,00 € 175,50 € 



F. S. N C.  149,18 € 0,00 € 149,18 € 
F. J. M DC.  162,00 € 0,00 € 162,00 € 
H. P. C.  175,50 € 0,00 € 175,50 € 
L.  Z.  175,50 € 0,00 € 175,50 € 
L.  Z.  149,18 € 0,00 € 149,18 € 
M.  H.  149,18 € 0,00 € 149,18 € 
M.  H.  175,50 € 0,00 € 175,50 € 
M. S. E M.  175,50 € 154,26 € 329,76 € 
M. R. F.  195,00 € 171,40 € 366,40 € 
N. G. M.  175,50 € 154,26 € 329,76 € 
N.A G. M.  149,18 € 154,26 € 303,44 € 
P. D. T.  175,50 € 0,00 € 175,50 € 
R. M. M Y.  149,18 € 0,00 € 149,18 € 
R. M. M Y.  175,50 € 0,00 € 175,50 € 
S. T. J.  175,50 € 154,26 € 329,76 € 
S. T. C.  180,00 € 135,70 € 315,70 € 

   

TOTALS: 3.217,88 
€ 

1.078,40 
€ 

4.296,30 
€ 

 
 
ESPLAI ESPLUGA VIVA  
TUTOR/A LEGAL  
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom N.I.F. Beca 

casal 
Beca 
menjador 

Total 
beca 

M. G. J.  175,50 € 141,37 € 316,87 € 
M. H. T J.  195,00 € 157,08 € 352,08 € 

   

TOTALS: 370,50 € 298,45 € 668,95 € 
 
 
TERCER.- Desestimar un total de 4 sol·licituds d’ajuts econòmics en concepte 
de beques d’assistència al Casal d’Estiu, curs 2015-2016, que es detalla a 
l’annex de l’informe adjunt, pel motiu que al mateix s’indica. 

QUART.- Les quantitats reconegudes en la present proposta, per import total 
de 4.965,25 € seran pagades a les entitats següents: 

- A l’Associació Club Esplai Pubilla Cases amb NIF G-58.300.237, la quantitat 
de 4.296,30 euros. 

- A l’Esplai Espluga Viva, amb NIF G-58.698.424, la quantitat de 668,95 euros.” 

 
ACORD NÚMERO QUARANTA-CINC.- Proposta d'aprovació d'ajuts 
econòmics, dins de l'àmbit d'acció social, curs 2015-2016, en concepte de 
beques d'educació especial i tractament psicoterapèutic. 



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

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

Atesa la sol·licitud d’ajuts econòmics presentada i vist l’informe emès per la 
Unitat Jurídica Administrativa amb el vistiplau del director de la Unitat Jurídica 
Administrativa, on es fa constar que s’ha realitzat la valoració social, econòmica 
i administrativa corresponent a aquests tipus d’ajuts econòmics, en compliment 
dels barems i criteris per a l’atorgament d’ajuts econòmics de l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat, curs 2015-2016. 

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

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

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Estimar una sol·licitud d’ajuts econòmics per a la integració del 
menor següent en concepte de beques d’Educació Especial i Tractament 
Psicoterapèutic, pel curs 2015-2016, amb el percentatge de bonificació valorat 
que s’indica, amb efectes des de maig fins el juliol de 2016: 

Primer 
Cognom  

Segon 
Cognom Nom  

Cost 
Activitat 

% sobre 
IRSC 

M. G. M. 600,00 € 16% 
 
SEGON.- Aprovar una despesa total màxima de 318,72 euros, amb càrrec a la 
partida pressupostària 68.23100.48018 en concepte de beques d’Educació 
Especial i Tractament Psicoterapèutic, a favor del tutor legal que es detalla, 
amb l’import resultant que així mateix s’indica: 

CENTRE D'ASSIST I DIAGN PSICOL D'ESPLUGUES (CIF E-59944215) 
Primer 
Cognom  

Segon 
Cognom  Nom  N.I.F. 

Cost 
Ajuntament 

Exercici 
2015 

Exercici 
2016 

M. G. N. . 318,72 € 0,00 € 318,72 € 
 
TERCER.- La quantitat reconeguda en la present proposta, serà pagada al 
Centre d’Assistència i Diagnòstic Psicològic d’Esplugues, amb NIF E59944215, 
de manera proporcional en funció del nivell d’assistència a l’activitat de l’alumne 
becat.” 
 



ACORD NÚMERO QUARANTA-SIS.- Proposta relativa a la resolució de 
sol·licituds d'ajuts econòmics, dins de l'àmbit d'acció social, curs 2015-
2016, en concepte de beques de menjador d'escoles bressol municipals.  
 
“La Junta de Govern Local va aprovar el document “Barems i criteris per a 
l’atorgament d'ajuts econòmics d’Esplugues de Llobregat, curs 2015-2016” i la 
seva posterior modificació, en sessions ordinàries de dates 22 de maig i 16 
d’octubre de 2015 respectivament. 
 
L’Ajuntament d’Esplugues, amb la finalitat de garantir les necessitats bàsiques 
en l’àmbit de la infància, atorga uns ajuts econòmics en concepte de beques de 
menjador d’escoles bressol municipals per als menors empadronats a 
Esplugues. 
 
Atesa la sol·licitud d’ajuts econòmics presentada i vist l’informe emès per la 
UJA de l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania, amb el vist-i-plau del director de la 
mateixa unitat jurídic-administrativa, on es fa constar que s’ha realitzat la 
valoració social, econòmica i administrativa corresponent a aquests tipus 
d’ajuts econòmics.  

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

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

ÚNIC.- Desestimar una sol·licitud d’ajuts econòmics en concepte de beques de 
menjador d’escola bressol, que es detalla a l’annex de l’informe adjunt, pel 
motiu que al mateix s’indica.”  

 
ACORD NÚMERO QUARANTA-SET.- Proposta relativa a la resolució de 
sol·licituds de tarifació social, curs 2015-2016, en concepte d'assistència 
de menors a les escoles bressols municipals. 

“Vist l'epígraf VII de l'annex de la vigent ordenança fiscal núm. 12, reguladora 
dels preus públics, en el que es contempla la bonificació del preu públic 
corresponent a assistència a Escoles-Bressol Municipals, per a les persones 
residents a Esplugues que compleixen amb els requisits establerts. 
 
Atesa una sol·licitud de bonificació sobre el preu públic aplicable a l’assistència 
d’Escoles Bressols municipals presentada i vist l’informe emès per la UJA de 
l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania, amb el vist-i-plau del director de la mateixa 
unitat jurídic-administrativa, on es fa constar que s’ha realitzat la valoració 
social, econòmica i administrativa corresponent a aquests tipus d’ajuts 
econòmics. 
 
Vist el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d'obres, 
activitats i serveis dels ens locals, en la part que regula l'activitat 
subvencionadora de l'Administració. 



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

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Aplicar la bonificació de preu públic corresponent a assistència a 
Escoles-Bressol Municipals, curs 2015-2016, a una sol·licitud, amb efectes des 
del mes de març fins el juliol de 2016, la qual s’ajusta a l'establert a l’epígraf VII 
de l’annex de la vigent ordenança fiscal núm. 12, reguladora dels preus públics. 
 
SEGON.- Aprovar una despesa total màxima de 456,00 euros, a càrrec de la 
partida 47.32300.47200 (Subvenció escoles bressol), a favor de l’ESCOLA 
BRESSOL MONTSERRAT (Societat Cooperativa T.A.G.I. Can Vidalet) amb 
NIF F08619074. 

El pagament de les quantitats reconegudes es realitzarà mensualment, de 
manera proporcional en funció del nivell d’assistència a l’activitat dels alumnes 
becats.” 
 
 
ACORD NÚMERO QUARANTA-VUIT.- Proposta de rectificació parcial de 
l'acord de resolució de sol·licituds d'ajuts econòmics, dins l'àmbit d'acció 
social, en concepte de beques d'activitats esportives, curs 2015-2016. 

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

Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 05/02/2016, es van 
aprovar un total de 168 ajuts econòmics en concepte de beques d’activitats 
esportives, amb una depesa total de 45.159,34 euros. 

Atès que s’ha detectat que en dos casos d’una mateixa família es va realitzar 
l’apunt incorrecte dels ingressos de la unitat de convivència, provinents de 
l’Institut Nacional de la Seguretat Social. 

Atès el que disposa l’article 105.2 de la llei 30/1992 de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, de 26 de 
novembre sobre errors materials, de fet o aritmètics. 

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

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



La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Rectificar el punt primer de l’acord de Junta de Govern Local de data 
5 de febrer de 2016, pel qual es van estimar 168 sol·licituds en concepte de 
beques d’activitats esportives, pel curs 2015-2016, en el sentit de modificar a 
l’alça dos percentatges de bonificació valorats i aprovats el seu dia per cada 
cas que s’indiquen: 

ALUMNE/A 
    Primer 

Cognom 
Segon 
Cognom Nom 

Cost 
Activitat 

% 
Beca 

M. G. R. 400,00 € 90% 
G. G. A. 592,00 € 90% 

 
SEGON.- Rectificar el punt segon de l’acord de Junta de Govern Local de data 
5 de febrer de 2016, pel qual es va aprovar una despesa total en concepte de 
beques d’activitats esportives, en el sentit de modificar a l’alça la despesa total 
màxima, amb import resultant de 45.655,34, superior en 496,00 euros a la 
aprovada inicialment. 

TERCER.- Aprovar dos ajuts econòmics complementaris en concepte de 
beques d’Activitats Esportives, que es detallen a continuació, amb efectes des 
d’octubre de 2015 fins el juny de 2016 i amb una bonificació del 50% addicional 
atès que aquests casos ja havien obtingut el 40% de beca per part de 
l’Ajuntament: 

FUTBOL ASSOCIACIÓ ESPLUGUENC (CIF: G-61.396.065) 
TUTOR/A LEGAL  

   Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom N.I.F. 

Cost 
Ajuntament 

Exercici 
2015 

Exercici 
2016 

G. G. E. M. . 200,00 € 66,67 € 133,33 € 
CLUB GIMNASTICA ESPLUGUES LES MORERES (CIF: G-58.761.289) 
TUTOR/A LEGAL  

   Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom N.I.F. 

Cost 
Ajuntament 

Exercici 
2015 

Exercici 
2016 

G. G. E. M. . 296,00 € 98,67 € 197,33 € 

 
QUART.- Les quantitats complementàries reconegudes en la present proposta, 
per valor total de 496,00 euros, seran pagades a les entitats següents: 
 
- A l’entitat Futbol Associació Espluguenc, amb NIF G-61.396.065, la quantitat 
de 200,00 euros. 

- Al Club Gimnàstica Esplugues Les Moreres, amb NIF G-58.761.289, la 
quantitat de 296,00 euros. 



El pagament de les quantitats reconegudes i efectivament acreditades per les 
entitats es realitzarà de manera proporcional en funció del nivell d’assistència a 
l’activitat dels alumnes becats.” 

 
ACORD NÚMERO QUARANTA-NOU.- Proposta de resolució de sol·licituds 
d'ajuts econòmics, dins de l'àmbit d'acció social, curs 2015-2016, en 
concepte de beques de menjador escolar. 

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

L’Ajuntament d’Esplugues, amb la finalitat de garantir les necessitats bàsiques 
en l’àmbit de la infància i adolescència, atorga uns ajuts econòmics en 
concepte de beques de menjador escolar per als menors empadronats a 
Esplugues i escolaritzats en centres públics d’Esplugues o de poblacions 
veïnes. 
 
Ateses les 10 sol·licituds d’ajuts econòmics presentades i vist l’informe emès 
per la coordinadora de la UJA de l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania, on fa 
constar que s’ha realitzat la valoració econòmica i administrativa corresponent 
a aquests tipus d’ajuts econòmics, en compliment dels barems i criteris per a 
l’atorgament d’ajuts econòmics de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, curs 
2015-2016. 
 
Vist el Reglament d'obres, activitats i serveis aprovat mitjançant Decret 
179/1995 de la Generalitat de Catalunya, en la part que regula l'activitat 
subvencionadora de l'Administració. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

ÚNIC.- Desestimar un total de 10 sol·licituds d’ajuts econòmics en concepte de 
beques de menjador escolar, curs 2015-2016, que es detallen a l’annex de 
l’informe adjunt, pels motius que al mateix s’indiquen.” 

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