
 
 

JGL 20/2016 

 
 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 

SESSIÓ DECISÒRIA ORDINÀRIA DE 27 DE MAIG DE 2016 

 
A la Casa Consistorial d’Esplugues de Llobregat, a la sala de reunions, a les 
tretze hores i quaranta-cinc minuts del dia 27 de maig de 2016, es reuneix la 
Junta de Govern Local en sessió decisòria ordinària, en primera convocatòria, 
sota la Presidència de l'alcaldessa Sra. Pilar Díaz Romero, amb l'assistència 
dels regidors Sr. Eduard Sanz García, Sra. Sara Forgas Úbeda, Sra. 
Montserrat Zamora Angulo, Sr. Albert Comellas Novillo i Sr. Manuel Pozo 
López.  
 
 
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. 17/16 
corresponent a la sessió ordinària de data 6 de maig de 2016.   
 
Per la Sra. alcaldessa i en relació a l’esborrany de l’acta núm. 17/16 
corresponent a la sessió ordinària de  data  6 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’aprovació de la qualificació 
urbanística per canvi d’ús, de local a habitatge, de la finca situada al 
carrer Sant Gabriel, núm. 23, sol•licitada pel Sr. Toni Costa Cujó. (T019-
2016-00011).  
 



“El senyor Toni Costa Cujó, sol·licita qualificació urbanística, per canvi d’ús, 
d’oficina a habitatge, de la finca situada al carrer Sant Gabriel, núm. 23, 
d’Esplugues de Llobregat. (Exp. T019-2016-00011). 

Atès l'informe emès pels Serveis Tècnics Municipals. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1.- Aprovar l'informe emès pels Serveis Tècnics Municipals en data 18 de maig 
de 2016, que a continuació es transcriu: 

“1. Sol·licitud i documentació presentada 

Per registre d’entrada de data 07/03/2016 i número 2016 00004015, Toni Costa 
Cujó sol·licita a aquest Ajuntament el canvi d’us a habitatge del local ubicat a 
l’entresòl de l’edifici situat al carrer Sant Gabriel, 23, presentant escrit, plànol 
d’emplaçament i de l’estat actual del local pel qual es demana en canvi d’us a 
habitatge, i certificat de data 3 de març de 2016 subscrit per l’arquitecte Raimon 
Lapuente i Palà, al qual s’indica entre altres extrems , la data de concessió de 
llicencia d’obres de l’edifici, la seva superfície construïda amb els criteris 
establerts en aquest Ajuntament per determinar la densitat màxima admissible 
en un edifici , i el número d’habitatges existents en el mateix. 
 
2. Planejaments vigents: 

Pla General Metropolità d'Ordenació Urbana de l'Entitat Metropolitana de 
Barcelona (PGM) de data 14/7/1976 concretada per la seva transcripció refosa 
a escala 1/2000 definitivament aprovada el 11/03/1983. 

Text refós de la Modificació puntual de les Normes urbanístiques i Ordenances 
metropolitanes d’edificació del Pla General Metropolità , en relació a la limitació 
del nombre màxim d’habitatges en zones qualificades amb claus 12 i 13 b, 
d’Esplugues de Llobregat amb resolució de conformitat del dia 17 de març de 
2010 del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques, en compliment de 
la resolució del titular del Departament de Política Territorial i Obres Públiques 
d’aprovació definitiva de data 17 de juliol de 2009. 

3. Qualificació urbanística: Zona en densificació urbana semiintensiva – Clau 
13b – Xarxa viaria – Clau 5. 

4. Situació urbanística: D’acord amb l’article 108.4 del Text refós de la Llei 
d’Urbanisme modificat per la Llei 3/2012 , l’edifici es troba en situació 
urbanística de volum disconforme, i per l’article 108.1 del citat Text , en fora 
d’ordenació per afectació dels seus xamfrans entre el carrer Sant Gabriel i els 
carrer Serra del Montsec i Passatge Ametllers. 

5. Valoració de la sol·licitud 

1. En el Certificat aportat de data 3 de març de 2016 subscrit per l’arquitecte 
Raimon Lapuente i Palà,es manifesta que en data 22 de novembre de 1973, es 
va concedir llicència d’obres per a la construcció de 69 habitatges i baixos 
comercials i soterrani aparcament al carrer dels Ametllers, xamfrà C/ Sant 



Gabriel núm. 23, xamfrà C/ Serra del Montsec, núm. 24-36, d’Esplugues de 
Llobregat, amb núm. 405/73, i així mateix subscriu el denominat plànol 2 – 
Planta entresòl- Estat actual , on es representa gràficament el local pel qual es 
sol·licita el canvi d’us. 

2. Examinada la documentació obrant en l’arxiu municipal en relació al citat 
edifici resulta: 

-- La Comissió Municipal Permanent en sessió del 22 de novembre de 1973 va 
acordar concedir llicència per a la construcció d’un edifici al carrer Sant Gabriel, 
Serra del Montsec i Passatge Ametllers. (Exp. 405/73). D’acord amb el 
corresponent projecte tècnic , l’edifici , amb 69 habitatges, es desenvolupa en 
planta soterrani, planta sememisoterrani sense distribuir ni ús específic, planta 
entresòl ( 16 habitatges ), planta primera (16 habitatges), planta segona ( 16 
habitatges) planta àtic ( 14 habitatges) i planta sobreàtic ( 7 habitatges). 

En aquest projecte no existeix la planta representada en plànol 2 – Planta 
entresòl- Estat actual. 

-- La Comissió Municipal Permanent en sessió del 28 de maig de 1980 , va 
acordar autoritzar les obres corresponents a les Modificacions introduïdes en el 
projecte de construcció d’un edifici d’habitatges i soterrani als carrers Sant 
Gabriel, Serra del Montsec i Passatge Ametllers. (Exp. 379/79). La citada 
modificació afecta a una superfície en planta de 326,75 m2 de la part amb front 
als carrers San Gabriel , Serra del Montsec i Passatge Ametllers, i afecta a 
l’anterior planta semisoterrani que ara es denomina baixa , on es situen dos 
rampes d’aparcament i dos locals comercials,i redistribueix la resta de plantes 
de l’edifici. 

En aquest projecte no existeix la planta representada en plànol 2 – Planta 
entresòl- Estat actual. 

3. Sense entrar en cap altre valoració, atenent a que aquest local no formava 
part dels projectes d’edificació amb llicencia, ni es legalitzable, no es pot 
informar favorablement el canvi d’us sol·licitat. 

6. Proposta 

Atenent a l’exposat, el tècnic que subscriu informa desfavorablement el canvi 
d’us a habitatge del local situat a la planta entresòl de l’edifici situat al Carrer 
San Gabriel, núm. 23” 

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

 

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



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

 
ACORD NÚMERO QUATRE.- Proposta d’adjudicació del contracte menor 
consistent en les obres d’adequació de la instal•lació elèctrica de l’AAVV 
de la Plana (C/Dr. Manuel Riera 93), d’Esplugues de Llobregat.  

“Atès l’informe dels Serveis Tècnics Municipals de 20 de maig de 2016, 
proposant la realització de les obres d’adequació de la instal·lació elèctrica de 
l’AVV de la Plana (C. Dr. Manuel Riera, 93), d’aquesta població, i la seva 
contractació per contracte menor, per raó de la quantia. 

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

 

Empreses Imports(sense 
IVA) 

LLUMGAVA INSTAL.LACIONS I SERVEIS, S.L. 20.229,67 € 
CATALANA ELECTRA I SANEJAMENT, S.L.U. 16.277,08 € 
JORGE DIAZ SANCHEZ 20.540,00 € 
 
I que una vegada fetes les valoracions, proposen adjudicar les obres de 
referència, a favor de l’empresa CATALANA ELECTRA I SANEJAMENT, 
S.L.U., pel preu net de 16.277,08 €, més l’IVA del 21% d’import 3.418,19 €, en 
total 19.695,27 € 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 de les obres d’adequació de la instal·lació elèctrica de 
l’AVV de la Plana (C. Dr. Manuel Riera, 93), d’aquesta població, per contracte 
menor, i adjudicar-la a favor de l’empresa CATALANA ELECTRA I 
SANEJAMENT, S.L.U. (CIF B-63140735), pel preu de 16.277,08 €, més l’ IVA 
del 21% per import de 3.418,19 €, en total 19.695,27 €, IVA inclòs, d’acord amb 
l’oferta presentada. 

2.- Aprovar la despesa corresponent per import de 19.695,27 €, IVA inclòs, amb 
càrrec a la partida pressupostària número 12.93300.63200 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; i com a Coordinadora de 
Seguretat i Salut es designa a l’arquitecta tècnica de Seguretat i Serveis, 
Yelena Sánchez Prados.” 

 
ACORD NÚMERO CINC.- Proposta de devolució de la fiança corresponent 
al contracte de les obres d’adequació i millora de la Plaça dels 
Capgrossos, d’aquesta població. 

“Atesa la finalització del contracte per a l’execució de les obres d’adequació i 
millora de la Plaça dels Capgrossos, d’aquesta població, adjudicat a l’empresa 
NOVES OPORTUNITATS D’INVERSIÓ I SERVEIS, 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 2.119,70 €. 
 
Atesos els informes favorables emesos pels Serveis Tècnics i d'Intervenció 
Municipals. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1.- Tornar a l’empresa NOVES OPORTUNITATS D’INVERSIÓ I SERVEIS, S.L. 
(CIF B-63882955) la fiança definitiva del contracte de les obres d’adequació i 
millora de la Plaça dels Capgrossos, d’aquesta població, per import de 2.119,70 
€. 
 



2.- Donar per liquidat i finalitzat el present contracte d’obres i procedir al arxiu 
definitiu de l’expedient. 

3.- Manifestar a l’empresa NOVES OPORTUNITATS D’INVERSIÓ I SERVEIS, 
S.L. (CIF B-63882955) que la devolució de l’esmentada fiança s'efectuarà a 
partir dels 15 dies següents a la recepció d’aquesta notificació, mitjançant 
transferència al compte que consta a la fitxa bancària de l’empresa.” 

 
ACORD NÚMERO SIS.- Proposta de devolució de la fiança corresponent al 
contracte de serveis de Direcció d’Obra i Control de qualitat de l’execució 
de les obres de construcció del Poliesportiu Les Moreres. 

“Atesa la finalització del contracte del servei de Direcció d’Execució d’Obra i 
Control de Qualitat de l’execució de les Obres de Construcció del Poliesportiu 
Les Moreres, adjudicat a l’empresa AT3 OLLER-PEÑA, SCP, segons acord de 
la Junta de Govern Local de data 17 de juliol de 2009, 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 9.644,88 €. 
 
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 9.644,88 €, dipositada mitjançant aval 
bancari, per l’execució del servei de Direcció d’Execució d’Obra i Control de 
Qualitat de l’execució de les Obres de Construcció del Poliesportiu Les 
Moreres, realitzat per l’empresa AT3 OLLER-PEÑA, SCP (CIF J-61034658). 
 
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 SET.- Proposta d’aprovació del conveni de 
col•laboració entre l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat i l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona per al finançament de les obres del projecte 
de reurbanització de l’Avinguda del Torrent al terme municipal 
d’Esplugues de Llobregat i del carrer Severo Ochoa al terme municipal de 
l’Hospitalet de Llobregat, entre les rotondes de Jacinto Benavente i la del 
carrer Verge de la Mercè. 

“Atesa la proposta de conveni de col·laboració a subscriure entre l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona i l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, relativa a 
l’execució de les obres del projecte de reurbanització de l’avinguda del Torrent, 



al terme municipal d’Esplugues de Llobregat, i del carrer Severo Ochoa, al 
terme municipal de l’Hospitalet de Llobregat, entre les rotondes de Jacinto 
Benavent i la del carrer Verge de la Mercè, que té per objecte regular la 
col·laboració de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat i l’AMB per al 
finançament de les obres del projecte de referència als termes municipals 
esmentats.  
 
Atès que L’AMB ha redactat, mitjançant la Direcció de Serveis de l’Espai Públic, 
el Projecte bàsic, amb un pressupost d’execució de 1.230.829,59 €, l’IVA 
inclòs, que d’acord amb la proposta de conveni es finançarà amb les 
aportacions següents: 

a) 615.414,80 € amb càrrec al pressupost d’inversió de l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat, concretament 508.608,00 € amb càrrec a l’exercici 
de l’any 2016 i 106.806,80 € amb càrrec a l’exercici de l’any 2017.  
 
b) 615.414,79 € amb càrrec a l’assignació que el Programa d’Actuacions de 
Cohesió Territorial (PACTE) 2016-2019 de l’AMB ha aprovat per el municipi de 
l’Hospitalet de Llobregat, en compliment de la sol·licitud expressada pel seu 
ajuntament en escrit de 20-05-2016. 

Atès el que preveuen els articles 108 i següents de la Llei 26/2010, de 3 
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1.- Aprovar la proposta de conveni de col·laboració a subscriure entre l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona i l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, per al 
finançament de les obres de del projecte de reurbanització de l’avinguda del 
Torrent, al terme municipal d’Esplugues de Llobregat, i del carrer Severo 
Ochoa, al terme municipal de l’Hospitalet de Llobregat, entre les rotondes de 
Jacinto Benavent i la del carrer Verge de la Mercè, que s’adjunta com annex a 
aquest acord. 

2.- Aprovar la despesa corresponent a l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat 
per import de 615.414,80 € i declarar de caràcter plurianual aquesta despesa 
que, respecte a la quantitat de 508.608,00 €, anirà a càrrec de la partida 
12.15320.76401 del pressupost municipal de l’exercici de 2016; i respecte a la 
quantitat de 106.806,80 €, anirà amb càrrec a la partida corresponent del 
pressupost municipal de l’exercici de 2017. 

Condicionar aquesta aprovació a la condició suspensiva d’existència de crèdit 
adequat i suficient en el Pressupost municipal de l’exercici 2017. 

3.- Facultar a l’Alcaldia per a la signatura del conveni assenyalat alhora que per 
a l’aprovació de les modificacions del text que siguin precises, en el seu cas, 
sense alterar els elements fonamentals del conveni, prèviament a la seva 
formalització. 
 



4.- Notificar aquest acord a l’Àrea Metropolitana de Barcelona I A L’Ajuntament 
de l’Hospitalet de Llobregat pel seu coneixement i efectes.” 

A les 13:51 hores s’incorpora al Saló de sessions el regidor Sr. Santiago 
Siquier Fadó. 

 

ACORD NÚMERO VUIT.- Proposta d’aprovació d’una pròrroga del termini 
d’execució de les obres d’urbanització del pla especial de reforma interior 
Finestrelles Nord.  

“El senyor Tomàs Porras Ballesteros, en representació de la Junta de 
compensació del Sector de Finestrelles Nord, presenta escrit en data 13 de 
maig de 2016 (número d’entrada 8901), sol·licitant una pròrroga de sis mesos 
per la finalització de les obres incloses all projecte d’urbanització del sector 
Finestrelles Nord. 

Atès que en data 16 de maig de 2015 es va signar l’acta de comprovació del 
replanteig i d’autorització d’inici d’obres de l’esmentat sector, amb un termini 
d’execució de 12 mesos, essent prevista la finalització pel dia 15 de maig de 
2016. 
 
Atès l’informe emès pels Serveis Tècnics Municipals del que resulta que el 
retard en les obres d’urbanització no és imputable a l’empresa constructora i al 
qual s’informa favorablement perquè la pròrroga li sigui concedida fins al dia 15 
de novembre de 2016. 

Atesa la delegació de la Sra. Alcaldessa en la Junta de Govern Local, per 
Decret núm. 1466 de 18 de juny de 2015, de les atribucions establertes a l’art. 
21.1.j) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de les Bases del Règim, 
modificada la seva redacció per la Llei 57/2003, de 16 de desembre. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Aprovar la concessió a la Junta de Compensació del Sector Finestrelles Nord 
d’una pròrroga de sis mesos, fins al dia 15 de novembre de 2016, per a la 
finalització de les obres incloses al projecte d’urbanització del sector 
Finestrelles Nord.” 

 
ACORD NÚMERO NOU.- Proposta relativa a l’expropiació d’una porció de 
terreny situada a la finca del carrer Menta, 11, d’aquesta població.  

“La Junta de Govern Local en sessió del dia 29 d’abril de 2016, va acordar 
procedir a l’expropiació forçosa de la porció de terreny de 12,60 m2 de 
superfície, a segregar de la finca situada al carrer Menta, 11, d’aquesta 
població, a la Comunitat de Propietaris de l’esmentada finca, i qualificada com 
a Parcs actuals i jardins de caràcter local, clau 6 a), en el Pla Especial de 
Millora Urbana aprovat en desenvolupament del Pla General Metropolità vigent, 



per al seu destí a zona verda, considerant-se implícita la declaració d’utilitat 
pública i la necessitat d’ocupació del terreny i cobert corresponent, amb 
l’aprovació de l’esmentat pla i en aplicació de l’art. 109 del Text Refós de la Llei 
d’Urbanisme, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat per 
la Llei 3/2012 de 22 de febrer. 

Així mateix es va aprovar el Conveni de mutu acord subscrit amb data 25 d’abril 
de 2016 entre l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat i el Sr. Gregorio Gallego 
Alcocer, President de la Comunitat de Propietaris de la finca situada al carrer 
Menta, 11, per a l’expropiació de la porció de terreny de 12,60 m2 de superfície 
de la finca, lliure de càrregues, gravàmens i ocupants, per la quantitat alçada 
per tots els conceptes de 14.000,00 €. 

Aquesta aprovació va quedar condicionada a l’aprovació de l’expedient de 
modificació de crèdits que contempla la corresponent despesa, que es va 
aprovar per l’Ajuntament Ple de 27 d’abril de 2016 i que ha quedat aprovat 
definitivament pel transcurs del termini d’exposició pública sense reclamacions. 
 
Atesos els arts. 109, 110 i concordants del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, 
aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat per la Llei 3/2012 
de 22 de febrer; arts. 208 i següents del Reglament de la Llei d’Urbanisme; art. 
24 i concordants de la Llei d’Expropiació Forçosa i el seu Reglament; art. 
53.1.q) del text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, 
aprovat per Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril; i la delegació de la Sra. 
Alcaldessa en la Junta de Govern Local, per Decret núm. 1466 de 18 de juny 
de 2015. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
1.- Reconèixer l'obligació i aprovar el pagament de la quantitat alçada per tots 
els conceptes de 14.000,00€, a la Comunitat de Propietaris de la finca situada 
al carrer Menta, 11, d’aquesta població, denominada “Comunitad de 
Propietarios de calle Hierbabuena, 11” (NIF H59396481), en concepte de just 
preu acordat en l’expedient d’expropiació de la porció de terreny de 12,60 m2, a 
segregar de la finca esmentada per al seu destí a zona verda. 
 
2.- Aprovar la despesa corresponent de 14.000,00€ amb càrrec a la partida 
12.17100.61000 del pressupost municipal vigent. 
 
3.- Formalitzar l’Acta de pressa de possessió i pagament del preu just de 
conformitat amb els pactes del Conveni de mutu acord aprovat, facultant a la 
Sra. Alcaldessa per a l’esmentada formalització.” 
 
 
ACORD NÚMERO DEU.- Proposta d’aprovació de la certificació final de 
les obres de millora en la infraestructura del servei de sanejament del 
barri del Gall; carrer Lluis Millet (entre Sabina Mitjavila i Isaac Albeniz) i 
carrer Enric Granados.  
 
“Els treballs referents a les obres de millora en la infraestructura del servei de 



sanejament del barri del Gall; carrer Lluís Millet (entre Sabina Mitjavila i Isaac 
Albeniz) i carrer Enric Granados, d’aquesta població, van ser adjudicats, a 
l’empresa CONSTRUCCIONES FERTRES, S.L., per acord de la Junta de 
Govern Local de data 13 de novembre de 2015, per import de 254.187,48 €, 
més 53.379,37 € d’IVA, en total 307.566,85 €, IVA i baixa d’adjudicació del 
31,5999994833 % incloses. 
 
Atès l’informe emes pels Serveis Tècnics Municipals del que resulta que 
finalitzats els treballs i efectuada la recepció de les obres, s’han realitzat els 
amidaments de l’obra realment executada, per un import net de 245.618,43 €, 
més una part d’IVA de 51.579,87 €, que sumen un total de 297.198,30 €, IVA 
inclòs, el que suposa un sobrant de 10.368,55 €, IVA inclòs, equivalent al 
3,371153296 % respecte el preu d’adjudicació del contracte. 
 
Atès l’article 235 del Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, 
aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre i concordants 
del Reglament de Contractes de l’Estat. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
Aprovar la certificació final de les obres de millora en la infraestructura del 
servei de sanejament del barri del Gall; carrer Lluís Millet (entre Sabina Mitjavila 
i Isaac Albeniz) i carrer Enric Granados, d’aquesta població, per un import total 
de 297.198,30 €, IVA inclòs, que suposa un sobrant de 10.368,55 €, IVA inclòs, 
equivalent al 3,347 % respecte el preu d’adjudicació del contracte, i procedir a 
la notificació d’aquesta aprovació a l'empresa CONSTRUCCIONES FERTRES, 
S.L. (B-64410327).” 
 
 
ACORD NÚMERO ONZE.- Proposta d’aprovació de la certificació final de 
les obres d’adequació i millora de l’accessibilitat de l’encreuament del 
carrer Narcis Monturiol amb el carrer Alegria d’Esplugues de Llobregat.  
 
“Els treballs referents a les obres d’adequació i millora de l’accessibilitat de 
l’encreuament del carrer Narcís Monturiol amb el carrer Alegria, d’aquesta 
població, van ser adjudicats, a l’empresa CONSTRUCCIONES Y 
REHABILITACIONES VICENÇ, S.L., per acord de la Junta de Govern Local de 
data 4 de desembre de 2015, per import de 43.990,18 €, més 9.237,93 € d’IVA, 
en total 53.228,11 €, IVA i baixa d’adjudicació del 12,000033608 % incloses. 
 
Atès l’informe emes pels Serveis Tècnics Municipals del que resulta que 
finalitzats els treballs i efectuada la recepció de les obres, s’han realitzat els 
amidaments de l’obra realment executada, suposant la quantitat total de 
53.228,11 €, IVA inclòs, que correspon amb l’import d’adjudicació del contracte, 
proposant l’aprovació de la certificació final de l’obra per l’import assenyalat. 
 
Atès l’article 235 del Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, 
aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre i concordants 
del Reglament de Contractes de l’Estat. 



 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
1.- Aprovar la certificació final de les obres d’adequació i millora de 
l’accessibilitat de l’encreuament del carrer Narcís Monturiol amb el carrer 
Alegria, d’aquesta població, per un import total de 53.228,11 €, IVA inclòs, i 
procedir a la notificació d’aquesta aprovació a l'empresa CONSTRUCCIONES 
Y REHABILITACIONES VICENÇ, S.L. (B-63635171).” 
 
 
ACORD NÚMERO DOTZE.- Proposta d’aprovació de la certificació final de 
les obres d’adequació de mur i escales a la vorera oest del carrer Moli, 
entre el passatge de la plaça Macael i el carrer Jocs Florals, d’Esplugues 
de Llobregat.  
 
“Els treballs referents a les obres d’adequació de mur i escales a la vorera oest 
del carrer Molí, entre el passatge de la plaça Macael i el carrer Jocs Florals, 
d’aquesta població, van ser adjudicats, a l’empresa CONSTRUCCIONES Y 
REHABILITACIONES VICENÇ, S.L., per acord de la Junta de Govern Local de 
data 4 de desembre de 2015, per import de 26.044,76 €, més 5.469,39 € d’IVA, 
en total 31.514,15 €, IVA i baixa d’adjudicació del 37,000032172 % incloses. 
 
Atès l’informe emes pels Serveis Tècnics Municipals del que resulta que 
finalitzats els treballs i efectuada la recepció de les obres, s’han realitzat els 
amidaments de l’obra realment executada, suposant la quantitat total de 
31.514,15 €, IVA inclòs, que correspon amb l’import d’adjudicació del contracte, 
proposant l’aprovació de la certificació final de l’obra per l’import assenyalat. 
 
Atès l’article 235 del Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, 
aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre i concordants 
del Reglament de Contractes de l’Estat. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
1.- Aprovar la certificació final de les obres d’adequació de mur i escales a la 
vorera oest del carrer Molí, entre el passatge de la plaça Macael i el carrer Jocs 
Florals, d’aquesta població, per un import total de 31.514,15 €, IVA inclòs, i 
procedir a la notificació d’aquesta aprovació a l'empresa CONSTRUCCIONES 
Y REHABILITACIONES VICENÇ, S.L. (B-63635171).” 
 
 
ACORD NÚMERO TRETZE.- Proposta d’aprovació de la certificació final 
de les obres d’adequació i millora de l’accessibilitat de l’encreuament del 
carrer Llevant, carrer Mar i avinguda Ciutat de l’Hospitalet, d’aquesta 
població.  
 
“Els treballs referents a les obres d’adequació i millora de l’accessibilitat de 
l’encreuament del carrer Llevant, carrer Mar i avinguda Ciutat de l‘Hospitalet , 
d’aquesta població, van ser adjudicats, a l’empresa CONSTRUCCIONES Y 
REHABILITACIONES VICENÇ, S.L., per acord de la Junta de Govern Local de 



data 18 de desembre de 2015, per import de 27.599,94 €, més 5.795,98 € 
d’IVA, en total 33.395,92 €, IVA i baixa d’adjudicació del 17,200022681 % 
incloses. 
 
Atès l’informe emes pels Serveis Tècnics Municipals del que resulta que 
finalitzats els treballs i efectuada la recepció de les obres, s’han realitzat els 
amidaments de l’obra realment executada, suposant la quantitat total de 
33.395,92 €, IVA inclòs, que correspon amb l’import d’adjudicació del contracte, 
proposant l’aprovació de la certificació final de l’obra per l’import assenyalat. 
 
Atès l’article 235 del Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, 
aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre i concordants 
del Reglament de Contractes de l’Estat. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
1.- Aprovar la certificació final de les obres d’adequació i millora de 
l’accessibilitat de l’encreuament del carrer Llevant, carrer Mar i avinguda Ciutat 
de l‘Hospitalet, d’aquesta població, per un import total de 33.395,92 €, IVA 
inclòs, i procedir a la notificació d’aquesta aprovació a l'empresa 
CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES VICENÇ, S.L. (B-63635171).” 
 
 
ACORD NÚMERO CATORZE.- Proposta d’aprovació de la certificació final 
de les obres de remodelació del carrer Santa Rosa, d’aquesta població.  
 
“Els treballs de les obres de remodelació del carrer Santa Rosa, d’aquesta 
població, van ser adjudicats, a l’empresa CONSTRUCCIONES FERTRES, S.L., 
per acord de la Junta de Govern Local de data 23 de desembre de 2015, per un 
import de 48.825,00 €, més 10.253,25 € d’IVA, en total 59.078,25 €, IVA i baixa 
d’adjudicació del 30,45482 % incloses. 
 
Atès l’informe emès pels Serveis Tècnics Municipals del que resulta que s’han 
realitzat els amidaments de l’obra realment executada, comportant un 
increment en els amidaments aprovats, el que suposa un import total d’obra 
executada de 64.981,32 €, IVA inclòs, resultant un increment de 5.903,07 €, 
IVA inclòs, que equival al 9,9926 %, i proposen l’aprovació de la certificació 
final d’obra per l’import assenyalat. 
 
Atesos articles 234 i 235 del Text refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre i 166 del 
Reglament de Contractes de l’Estat. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
1.- Aprovar la certificació final de les obres de remodelació del carrer Santa 
Rosa, d’aquesta població, per un import total de 64.981,32 €, IVA inclòs, que 
suposa un increment de 5.903,07 €, IVA inclòs, equivalent a un 9,9926 % 
respecte a la quantitat adjudicada inicialment, i procedir a la notificació de 
l'esmentada liquidació a l'empresa CONSTRUCCIONES FERTRES, S.L. (CIF 



B-64410327). 
 
2.- Aprovar la despesa corresponent de 5.903,07 €, IVA inclòs, que haurà 
d’abonar-se a l’empresa contractista, amb càrrec a la partida pressupostaria 
núm. 2016-12-15320-61900 del pressupost municipal vigent.” 
 
 
ACORD NÚMERO QUINZE-  Proposta per aixecar l'ordre de cessament 
imposada a LA CUADRA PIZZA, S.L., amb relació a l'activitat de pizzeria 
(comerç al detall i expedició i lliurament a domicili) del carrer Mestre 
Joaquim Rosal, núm. 26, d'aquesta població, i per declarar suficient la 
documentació presentada per finalitzar la tramitació de l'expedient. (Exp. 
T120-2010-126). 
 
“Per acord de la Junta de Govern Local del dia 6/05/2016 es va ordenar a LA 
CUADRA PIZZA, S.L., el cessament de l’activitat de pizzeria (comerç al detall 
i expedició i lliurament a domicili) que es desenvolupa al local ubicat al 
carrer Mestre Joaquim Rosal, núm. 26, d’aquesta població, per les deficiències 
sanitàries detectades i per no disposar d’acta de posada en servei favorable. 
(Exp. T120-2010-126). 
 
Atesa la instància i documentació presentades pel titular en data 19/05/2016 
amb número de registre d’entrada 2016-9362. 
 
Atès l’informe emès pels Serveis Tècnics Municipals en data 19/05/2016, del 
qual resulta: 
 
- Que en data 18/05/2016 es va practicar inspecció al local i es va comprovar 
que ja disposava de servei higiènic complert i que s’estava procedint a la neteja 
adient del mateix. 
 
- Que la instància abans esmentada presenta certificació emesa per tècnic 
competent que ratifica que l’activitat s’ajusta a la llicència atorgada en el seu 
dia. 
 
- Que amb relació a l’estudi acústic requerit en el seu dia i que no ha estat 
aportat, es presenta annex justificatiu, signat pel tècnic, que manifesta la no 
necessitat de presentació, en base a l’activitat desenvolupada, a la trajectòria 
del local i a altres condicionants. Aquesta justificació es pot considerar suficient 
per tal d’eximir la seva presentació. 
 
- Que vista la documentació presentada i que han estat esmenades les 
deficiències detectades, es pot informar favorablement, per una banda, 
l’aixecament de l’ordre de cessament imposada i, per l’altra, la finalització del 
tràmit de llicència iniciat en el seu dia. 
 
Atesa la delegació de la Sra. Alcaldessa en la Junta de Govern Local, per 
decret núm. 1.466, de 18 de juny de 2015, de les atribucions establertes a l’art. 
21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local 
en la seva redacció introduïda per Llei 57/2003, de 16 de desembre. 



 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
1r.- Aixecar l’orde de cessament imposada a LA CUADRA PIZZA, S.L. i, en 
conseqüència, autoritzar l’ inici de l’exercici de l’activitat de pizzeria (comerç al 
detall i expedició i lliurament a domicili) del local ubicat al carrer Mestre 
Joaquim Rosal, núm. 26, d’aquesta població, (Exp. T120-2010-126), atès que 
han estat justificats i implantats els requisits en el seu dia indicats i que 
l’activitat s’ajusta suficientment a la llicència atorgada i a la normativa 
d’aplicació. 
 
2n.- Declarar suficient la documentació aportada per LA CUADRA PIZZA, S.L. 
per finalitzar la tramitació del títol acreditatiu per desenvolupar l’activitat de 
pizzeria (comerç al detall i expedició i lliurament a domicili) del local ubicat 
al carrer Mestre Joaquim Rosal, núm. 26, d’aquesta població, (Exp. T120-2010-
126). 
 
3r.- Emetre i notificar al titular, en document posterior, la corresponent acta de 
posada en servei favorable. 
 
4t.- Advertir a LA CUADRA PIZZA, S.L. que en cas de noves incidències o 
denúncies es pot requerir la presentació de la documentació complementària 
que es consideri oportuna i es pot tornar a ordenar el cessament de l’activitat, 
sense perjudici de les sancions o altres actuacions que se’n pugui derivar.”  
 
 
ACORD NÚMERO SETZE.- Proposta de concessió de llicència a 
PROMOCIONES RUVE, SL., per instal·lar l’activitat d’autorentat de 
vehicles i exposició i venda de vehicles industrials al carrer Vic, núm. 8-10 
(Exp. T120-2015-108). 
 
“A instància de PROMOCIONES RUVE, S.L., s’ha iniciat la tramitació de la 
llicència per la instal·lació d’una activitat d’autorentat de vehicles i exposició i 
venda de vehicles industrials al carrer Vic, núm. 8-10 (solar), d’aquesta 
població. (Exp. núm. T120-2015-00108). 
 
Atès que es tracta d’una activitat sotmesa a Llicència Ambiental (Annex II). 
 
Atès que l’ Òrgan Tècnic Ambiental Municipal, en la sessió celebrada en data 
19/05/2016 va donar la conformitat al projecte i la documentació presentades.  
 
Atès l’informe favorable emès pels Serveis Tècnics Municipals en data 
30/03/2016. 
 
Atès l’informe en matèria de prevenció d’incendis emès pels Serveis Tècnics 
Municipals en data 18/11/2015 i aprovat mitjançant l’acord de la Junta de 
Govern Local en sessió ordinària del dia 27/11/2015. 
 
Atès l’informe favorable aprovat per la Junta de Govern de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona en sessió de data 23/02/2016 (referència seva Exp. AMB 284/16, 



Doc. 180/16), d’aprovació de l’informe preceptiu i vinculant amb relació al 
vector aigua a integrar a la present llicència ambiental. 
De conformitat amb el que disposa l'article 92 del Reglament d'Obres, Activitats 
i Serveis dels Ens Locals, i l’article 6 de l’Ordenança Reguladora de I.I.A.M. en 
activitats i instal·lacions. 
 
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.- Aprovar el projecte presentat per PROMOCIONES RUVE, S.L., per a la 
instal·lació d’una activitat d’autorentat de vehicles i exposició i venda de 
vehicles industrials al carrer Vic, núm. 8-10 (solar), d’aquesta població. 
(T120-2015-00108). 
 
2n.- Concedir llicència a PROMOCIONES RUVE, S.L., per instal·lar i 
desenvolupar l’activitat d’autorentat de vehicles i exposició i venda de 
vehicles industrials al carrer Vic, núm. 8-10 (solar), d’aquesta població. (T120-
2015-00108). 
 
3r.- Condicionar l’esmentada aprovació a la implantació de les mesures 
correctores que a continuació s’indiquen, en el termini de dos mesos: 
 
. Protegir la instal·lació elèctrica de conformitat amb les normes del Reglament 
Electrotècnic per a Baixa Tensió (REBT) i les seves Instruccions Tècniques 
Complementàries ITC-BT. 
 
. Complir amb el RD 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic 
de l’Edificació, CTE (BOE núm. 74, de 28/03/06), i especialment amb els 
documents bàsics de protecció contra incendis DB-SI, de seguretat d’utilització 
DB-SUA i de salubritat DB-HS. 
 
. Donar compliment al RD 2.267/2004, de 3 de desembre, pel qual s’aprova el 
Reglament de Seguretat contra incendis en establiments industrials.  
 
. La present llicència no inclou l'aprovació de la instal·lació elèctrica, ni 
qualsevol altra, l'autorització de la qual sigui competència dels Serveis 
Territorials d'Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya o d'altres 
organismes. 
 
. Complir les disposicions dictades per organismes o entitats no municipals, que 
siguin d'aplicació en matèria subjecta a Llicències. 
 
. Qualsevol modificació substancial de la distribució dels espais i superfícies, 
especialment si impliquen la utilització dels espais sense ús, o un augment de 
les zones de treball o d’emmagatzematge, serà causa d’anul·lació de la present 
llicència, essent necessària la sol·licitud d’una nova llicència per modificacions. 



 
. La present llicència s’atorga considerant l’informe favorable aprovat per la 
Junta de Govern de l’Àrea Metropolitana de Barcelona en sessió ordinària de 
data 23/02/2016 (referència seva Exp. AMB 284/16, Doc. 180/16), d’aprovació 
de l’informe preceptiu i vinculant en relació al vector aigua, còpia del qual 
s’adjunta. 
 
. Ajustar l’activitat als criteris i paràmetres exigibles per la normativa sobre 
accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques, d’acord amb 
l’Ordenança Municipal per la què s’estableixen disposicions complementàries 
del Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei de promoció 
de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del 
Codi d’Accessibilitat (BOP núm. 239, de 5/10/02), al propi Decret i al DB SUA-9 
del Codi Tècnic de l’Edificació. El grau d’accessibilitat exigible serà el de 
disposar d’accés adaptat i de cambra higiènica adaptada. 
 
. Desenvolupar l’activitat de forma que compleixi les condicions exigides per la 
Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, per 
tal de garantir la no producció de molèsties per sorolls i/o vibracions als veïns 
confrontants, així com la resta de normativa d’aplicació, incloent l’Ordenança 
municipal i el Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la 
contaminació acústica, i se n’adapten els annexos. 
 
. Garantir l'adient ventilació i renovació d'aire a l'establiment, adequada a la 
capacitat i característiques de l'activitat desenvolupada. 
 
. Complir amb la normativa exigible en matèria de tractament dels residus 
generats en el desenvolupament de l’activitat, amb les empreses autoritzades 
acreditades que s’encarregaran del tractament. 
 
. No es realitzarà cap tipus de vessament de productes al clavegueram que no 
siguin biodegradables. 
 
. La present llicència no autoritza la realització de cap tipus d'obres, per a la 
qual cosa s'ha de sol·licitar el corresponent permís. 
 
4t.- Advertir a PROMOCIONES RUVE, S.L., que amb la sol·licitud de Posada 
en Servei, i com a pas previ a la visita de comprovació, cal aportar la següent 
documentació: 
 
.  Instància comunicant la finalització de la implantació de l’activitat, signada pel 
titular, sol·licitant la visita de comprovació. 
 
. Certificat final d’instal·lacions signat pel tècnic competent i/o autor del projecte. 
 
. Acta de revisió de la instal·lació elèctrica signada per instal·lador autoritzat, o 
còpia del butlletí realitzat en el seu dia, que acrediti que la dita instal·lació és 
conforme al Reglament electrotècnic i les seves instruccions tècniques. 
 



. Certificats, còpia dels assaigs dels materials i tota aquella documentació 
complementària acreditativa que justifiqui que s’assoleix la resistència al foc i 
grau de protecció que li són exigibles a les estructures metàl·liques o de fusta, 
en cas que n’existeixin, i com s’hi assoleix. En el cas que la protecció o 
ignifugació de les dites estructures es realitzi amb un producte de recobriment o 
revestiment químic (morters, perlites o vermiculites, pintures intumescents o 
productes anàlegs), cal aportar certificació o dictamen d’espessors, realitzat per 
una entitat d'inspecció i control homologada per la Generalitat, que certifiqui 
que el producte emprat en la ignifugació o protecció contra incendis de 
l’estructura es correspon amb el que es justifica al projecte i que el procés 
seguit en la seva aplicació és el definit pel fabricant, per tal d’assolir el grau de 
Resistència i/o Estabilitat al Foc exigible. 
 
. Certificats conforme els sistemes i instal·lacions de protecció i prevenció 
contra incendis han estat executades d'acord amb la normativa vigent, per 
instal·lador degudament autoritzat (polsadors d’incendis, extintors, etc). 
 
. Contracte de manteniment amb empresa homologada per als sistemes i 
instal·lacions de protecció i prevenció contra incendis. 
 
. Presentació del Pla de Mobilitat aprovat per l'Autoritat Territorial de la Mobilitat 
(art 18.2. Decret 152/2007 de 10 juliol Pla d'actuació per a la millora de la 
qualitat de l'aire). 
 
5è.- Advertir a PROMOCIONES RUVE, S.L., que en el moment de la inspecció 
o Posada en Servei de l’activitat es comprovarà si la naturalesa de l’activitat 
desenvolupada exigeix una qualificació més rigorosa i si les mesures 
correctores adoptades són suficients o bé s’han d’adoptar altres mesures 
correctores complementàries a les ja imposades. 
 
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 6.505,45 euros, 
(càrrec-valor 1176074-207296) que serà notificada per l’ Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona.” 
 
 
ACORD NÚMERO DISSET.- Proposta d’actualització de la llicència de 
l’activitat de fabricació de productes farmacèutics i cosmètics, amb centre 
d’investigació i desenvolupament farmacològic i altres activitats 
complementàries del carrer Joan XXIII, núm.10, d’aquesta població, 
tramitada per FERRER INTERNACIONAL, S.A. (Exp. T076-2013-008). 
 
“A instància de FERRER INTERNACIONAL,S.A. s’ha iniciat la tramitació de 
l’actualització de la llicència inicial de l’activitat de fabricació de productes 
farmacèutics i cosmètics, amb centre d’investigació i desenvolupament 
farmacològic i altres activitats complementàries del carrer Joan XXIII, 
núm.10, d’aquesta població. (Exp núm. T076-2013-00008). 
 
Atès que es tracta d’una activitat sotmesa a Llicència Ambiental (Annex II). 



 
Atès que l’ Òrgan Tècnic Ambiental Municipal en la sessió celebrada en data 
19/05/2016 va donar la conformitat al projecte i la documentació presentades.  
 
Atès l’informe favorable emès pels Serveis Tècnics Municipals en data 
9/02/2016. 
 
Atès l’informe favorable aprovat per la Junta de Govern de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona en sessió de data 24/11/2015 (referència seva Exp. AMB 
1812/14, Doc. 1858/15), d’aprovació de l’informe preceptiu i vinculant amb 
relació al vector aigua, revisió de l’autorització d’abocaments, a integrar a la 
present llicència ambiental. 
 
De conformitat amb el que disposa l'article 92 del Reglament d'Obres, Activitats 
i Serveis dels Ens Locals, i l’article 6 de l’Ordenança Reguladora de I.I.A.M. en 
activitats i instal·lacions. 
 
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.- Aprovar el projecte presentat per FERRER INTERNACIONAL, S.A., per a 
l’actualització de la llicència inicial de l’activitat de fabricació de productes 
farmacèutics i cosmètics, amb centre d’investigació i desenvolupament 
farmacològic i altres activitats complementàries del carrer Joan XXIII, 
núm.10, d’aquesta població. (Exp núm. T076-2013-00008). 
 
2n.- Concedir a FERRER INTERNACIONAL,S.A., l’actualització de la llicència 
inicial per desenvolupar l’activitat de fabricació de productes farmacèutics i 
cosmètics, amb centre d’investigació i desenvolupament farmacològic i 
altres activitats complementàries, al carrer Joan XXIII, núm.10 d'aquesta 
població. (Exp. T076-2013-00008). 
 
3r.- Condicionar l’esmentada aprovació de l’actualització de la llicència de 
referència a la implantació de les mesures correctores següents, en el termini 
de dos mesos: 
 
. Protegir la instal·lació elèctrica de conformitat amb les normes del Reglament 
Electrotècnic per a Baixa Tensió (REBT) i les seves Instruccions Tècniques 
Complementàries ITC-BT. 
 
. Complir amb la normativa sobre protecció i seguretat contra incendis, en 
especial, la que correspongui de: 
 
- RD 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació, 
CTE (BOE núm. 74, de 28/3/06), i especialment amb els documents bàsics de 
protecció contra incendis DB-SI, de seguretat d’utilització DB-SUA. 



 
 
- RD 2267/2004, de 3 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de 
Seguretat contra incendis en els establiments industrials. 
 
. Si el grau de Resistència i/o Estabilitat al Foc d'algun element s'assoleix 
mitjançant revestiments (morters, pintures intumescents, ...), amb la sol·licitud 
de la visita de comprovació i autorització d'obertura i funcionament cal 
acompanyar certificat d'una entitat d'inspecció i control conforme el producte de 
recobriment utilitzat es correspon amb el que es justifica al projecte i que el 
procés seguit en la seva aplicació és el definit pel fabricant. 
 
. Instal·lar al local o sobre cada màquina, segons convingui, aïllament acústic 
que impedeixi la transmissió de sorolls a l'exterior i a altres locals aliens, on no 
s'han de percebre intensitats sonores superiors als límits fixats referents a la 
protecció contra sorolls i vibracions. 
 
. La present llicència s’atorga considerant l’informe favorable aprovat per la 
Junta de Govern de l’Àrea Metropolitana de Barcelona en sessió ordinària de 
data 24/11/2015 (referència seva Exp. AMB 1812/14, Doc. 1858/15), 
d’aprovació de l’informe preceptiu i vinculant en relació al vector aigua, revisió 
de l’autorització d’abocaments, i en especial a l’informe ambiental a integrar a 
la llicència, còpia del qual s’adjunta. 
 
. Disposar en tot moment de l'autorització d'abocaments actualitzada, atorgada 
per l'organisme o entitat competent, i de les oportunes revisions, de forma que 
no es superin els límits que detalla l'Annex 1 del Reglament Metropolità 
d'Abocaments d'Aigües Residuals. 
 
. La present llicència no inclou l'aprovació de la instal·lació elèctrica, ni 
qualsevol altra, l'autorització de la qual sigui competència dels Serveis 
Territorials d'Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya o d'altres 
organismes. 
 
. Complir les disposicions dictades per organismes o entitats no municipals, que 
siguin d'aplicació en matèria subjecta a Llicències. 
 
. Qualsevol modificació substancial de la distribució dels espais i superfícies, 
especialment si impliquen un augment de la zona de públic o de les 
d’emmagatzematge, pot ser causa d’anul·lació de la present llicència, essent 
necessària la sol·licitud d’una nova llicència per modificacions. 
 
. Desenvolupar l’activitat de forma que compleixi les condicions exigides per la 
Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, per 
tal de garantir la no producció de molèsties per sorolls i/o vibracions als veïns 
confrontants, així com la resta de normativa d’aplicació, incloent el Decret 
176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se 
n’adapten els annexos, i l’Ordenança municipal en la matèria. 
 



. Garantir l'adient ventilació i renovació d'aire a l'establiment, adequada a la 
capacitat i característiques de l'activitat desenvolupada. Cas d’instal·lar-se 
equips mecànics (extractors o ventiladors) no han de ser causa de cap tipus de 
molèsties als veïns confrontants. 
 
. La present llicència no autoritza la realització de cap tipus d'obres, per a la 
qual cosa s'ha de sol·licitar el corresponent permís. 
 
4t.- Advertir al titular de l’activitat que, amb la sol·licitud de Posada en Servei, i 
com a pas previ a la visita de comprovació, cal aportar la següent 
documentació: 
 
. Instància comunicant la finalització de la implantació de l’activitat, signada pel 
titular, sol·licitant la visita de comprovació. 
 
. Certificat final d’instal·lacions signat pel tècnic autor del projecte i visat pel seu 
col•legi professional corresponent. 
 
. Acta de revisió de la instal·lació elèctrica signada per instal·lador autoritzat, o 
còpia del butlletí realitzat el seu dia, que acrediti que dita instal·lació és 
conforme al Reglament electrotècnic i les seves instruccions tècniques. 
 
. Certificats conforme els sistemes i instal·lacions de protecció i prevenció 
contra incendis han estat executades d'acord amb la normativa vigent, per 
instal·lador degudament autoritzat (BIEs, detecció automàtica d’incendis, 
extintors). 
 
. Contracte concertat amb empresa mantenidora degudament homologada i 
acreditada per al manteniment dels elements de protecció contra incendis. 
 
. Pla d’autoprotecció o d'emergència per a la seva implantació a l'activitat, 
segons els criteris de la normativa vigent. 
 
. Declaració de residus actualitzada i les corresponents fitxes d'acceptació, o bé 
s’ha d’acreditar documentalment que l’activitat s'ha donat d'alta a l'Inventari 
Permanent de Productors de Residus Industrials de la Junta de Residus. 
 
. S’ha de presentar, com a centre de treball, la documentació indicada a l’art. 
18.1.b del Decret 152/2007, de 10 de juliol, d’aprovació del Pla d’Actuació per a 
la millora de la qualitat de l’aire als municipis declarat zones de protecció 
especial de l’ambient atmosfèric, que dintre del seu àmbit inclou a Esplugues 
de Llobregat. 
 
. Estudi acústic, amb mesures reals, que confirmi l'assoliment de les condicions 
exigides per la normativa d’aplicació, incloent la Llei 16/2002, de 28 de juny. 
L’estudi ha d’estar realitzat per una enginyeria especialitzada o una Entitat 
d'Inspecció i Control. L’estudi ha de contemplar, com a mínim, els següents 
aspectes: 
 



. Justificació que cap element o maquinària susceptible d’ocasionar molèstia 
supera els valors màxims permesos, especialment els següents: equips de 
climatització; equips frigorífics; i qualsevol altre maquinària amb possible 
impacte acústic (a valorar pel tècnic que ha de justificar el compliment 
d’aquests aspectes normatius). 
 
. Justificació del compliment de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció 
contra la contaminació acústica, pel que fa a la pròpia activitat desenvolupada, 
en el seu conjunt. 
 
.Les mesures s’han d’efectuar als punts considerats com a sensibles o 
representatius de les característiques de l’activitat i les seves instal·lacions, i 
com a mínim, als habitatges propers o zones d’habitatges. 
 
. Cas que les mesures constatin que no s’hi assoleixen els mínims exigibles per 
la normativa, o que l’activitat sigui causa de molèstia als veïns, caldrà adoptar 
les mesures escaients, amb la presentació prèvia d’una proposta tècnica 
(signada per tècnic competent i visat pel seu col·legi professional corresponent) 
i la posterior implantació i certificació tècnica. 
 
.En el cas que existeixen estructures metàl·liques o de fusta, i si el grau de 
Resistència i/o Estabilitat al Foc R o REI d'aquests elements s'assoleix 
mitjançant revestiments (morters, pintures intumescents, ...), aportar certificat 
d'una entitat d'inspecció i control conforme el producte de recobriment o 
revestiment utilitzat en la ignifugació o protecció contra incendis de l’estructura 
es correspon amb el que es justifica al projecte i que el procés seguit en la seva 
aplicació és el definit pel fabricant, per tal d’assolir el grau de Resistència i/o 
Estabilitat al Foc exigible. 
 
. Aportar nous exemplars de plànols, degudament signats per la titularitat de 
l’activitat i pel tècnic autor del projecte, i visat si s’escau pel seu Col·legi 
Professional corresponent, que com a text refós, reculli totes les modificacions i 
canvis aportats als diferents annexos presentats, i que incloguin les mesures 
correctores i condicions que s’esmenten a la present llicència. 
 
5è.- Advertir a FERRER INTERNACIONAL, S.A. que en el moment de la 
inspecció o Posada en Servei de l’activitat es comprovarà si la naturalesa de 
l’activitat desenvolupada exigeix una qualificació més rigorosa i si les mesures 
correctores adoptades són suficients o bé s’han d’adoptar altres mesures 
correctores complementàries a les ja imposades. 
 
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 21.060,10 euros, 
(càrrec-valor 1176074-209026) que serà notificada per l’ Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona.” 
 
 
 



ACORD NÚMERO DIVUIT.- Proposta per prendre en consideració l’informe 
sobre prevenció d’incendis emès pels Serveis Tècnics Municipals amb 
relació a l’activitat de magatzem i preparació de comandes d’articles per a 
mascotes i farciment de coixins i llits per a mascotes al local ubicat al 
carrer Verge de la Paloma, núm. 40, sol·licitat per LUNA SUPPLIES, S.L. 
(Exp. T120-2016-00035). 
 
“El senyor Xia Xiaojun, en representació de LUNA SUPPLIES, 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 i preparació de comandes d’articles 
per a mascotes i farciment de coixins i llits per a mascotes, al local ubicat 
al carrer Verge de la Paloma, núm. 40, d’aquesta població. (Exp. T120-2016-
00035). 
 
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 
20/05/2016, amb relació a l’activitat de magatzem i preparació de comandes 
d’articles per a mascotes i farciment de coixins i llits per a mascotes, al 
local ubicat al carrer Verge de la Paloma, núm. 40, d’aquesta població. (Exp. 
T120-2016-00035). 
 
2n.- Comunicar a LUNA SUPPLIES, 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 LUNA SUPPLIES, S.L., que l’esmentat informe no valora altres 
reglamentacions específiques, tret de l’estrictament d’incendis. 
 
4t.- Advertir a LUNA SUPPLIES, 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 LUNA SUPPLIES, 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 1176074-209135) que serà notificada per l’ Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona.” 

 
ACORD NÚMERO DINOU.- Proposta per declarar suficient la 
documentació aportada per LUCIANA STEFANIA COTEA, sobre la 
comunicació de l’inici de l’activitat de comerç al detall de fruites i 
verdures al local ubicat al carrer Laureà Miró, núm. 265-267, local 1. (Exp. 
T120-2016-030).  
 
“La senyora LUCIANA STEFANIA COTEA, va aportar la documentació tècnica 
oportuna per desenvolupar l’activitat de comerç al detall de fruites i verdures 
al local ubicat al carrer Laureà Miró, núm. 265-267, local 1, d’aquesta població. 
(Exp. T120-2016-00030). 

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 LUCIANA STEFANIA COTEA, en la qual efectua el tràmit de 
comunicació de l’activitat de comerç al detall de fruites i verdures al local 
ubicat al carrer Laureà Miró, núm. 265-267, local 1, d’aquesta població. (Exp. 
T120-2016-00030). 
 
2n.-Comunicar a LUCIANA STEFANIA COTEA, que pot iniciar l’exercici de 
l’activitat de comerç al detall de fruites i verdures al local ubicat al carrer 
Laureà Miró, núm. 265-267, local 1, 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 1100143-114263). Ja abonada en data 15/03/2016.” 

 
ACORD NÚMERO VINT.- Proposta per suspendre la tramitació de 
l’expedient per atorgar la  llicència d’activitats sol·licitada per BIG FISH 
CATERING,S.L. de bar restaurant amb salons per a events, de l’edifici 
denominat La Masia situat a l’Av. Països Catalans, núm. 110 d'aquesta 
població. (Expedient T120-2016-42). 

Es fa constar que l’acord núm. vint s’ha refós amb l’acord núm. vint-i-un.  

 
ACORD NÚMERO VINT-I-UN.- Proposta per suspendre la tramitació per a 
legalitzar les obres menors executades per BIG FISH CATERING, S.L. de 
reparació de coberta i façana de l’edifici denominat La Masia destinat a ús 
de bar restaurant amb salons per a events, situat a l’Av. Països Catalans, 
núm. 110 d'aquesta població. (Expedient T033-2016-008). 

“El senyor Francisco Benavente Fernández, en representació de BIG FISH 
CATERING, SL, sol·licita llicència municipal per a la legalització de les obres 
de reparació d’humitats en parets i fals sostres interiors causats per l’entrada 
d’aigua de pluja en zones puntuals de la coberta de l’edifici, i tapiat en façana 
cega de carrer a l’edifici destinat a restauració gastronòmica La Masia, situada 
a la finca de l’av. Països Catalans núm. 110, (referència cadastral 
4515501DF2841F0001PK), segons projecte tècnic aportat a tal efecte. 
(Expedient T033-2016-42). 

Atès l’informe emès pels Serveis Tècnics Municipals del que resulta que la 
finca on s’ubica l’edificació objecte del projecte presentat es troba dins la zona 
d’afectació de la carretera B23. En aplicació de l’article 38 de Decret Legislatiu 
2/2009, de 25 d’agost, pel que s’aprova el text refós de la Llei de Carreteres, 
prèviament a informar a la llicència sol·licitada, ha d’aportar l’autorització del 
Ministeri de Foment. 

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

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 



1.- Suspendre la tramitació de l’atorgament de llicència d’obres sol·licitada per 
Francisco Benavente Fernández, en representació de BIG FISH CATERING, 
SL, per a la legalització de les obres de reparació d’humitats en parets i fals 
sostres interiors causats per l’entrada d’aigua de pluja en zones puntuals de la 
coberta de l’edifici, i tapiat en façana cega de carrer a l’edifici destinat a 
restauració gastronòmica La Masia, situada a la finca de l’av. Països Catalans 
núm. 110, i en conseqüència suspendre també la llicència d’activitats (Exp. 
T120-2016-8), fins l’aportació de l’autorització per part del Ministeri de Foment.” 
 
 
ACORD NÚMERO VINT-I-DOS.- Proposta de modificació de 2 punts de 
l'acord de la Junta de Govern Local de data 20/5/2016 on es concedia 
llicència a la CONGREGACIÓN DE LOS LEGIONARIOS DE CRISTO, per a 
executar obres corresponents a la 1a fase etapa 2 de construcció d’un 
edifici per destinar-ho a l’ús docent a la finca del carrer Manuel Florentín, 
núm. 26. (Exp. T032-2014-3). 

“Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 20/05/2016 es va 
atorgar llicència a CONGREGACIONS DE LOS LEGIONARIOS DE CRISTO 
per executar obres de construcció de la 2a etapa corresponent a la primera 
fase d’un edifici per destinar-lo a ús docent (Eduació primària, Eduació 
Secundària Obligatòria i Batxillerat) a la finca situada al carrer manuel Florentín 
núm. 26, segons projecte tècnic aportar. 

Atès que s’ha detectat un error material en la transcripció de l’import a constituir 
com a garantia del decret 89/2010 de 29 de juny per la bona gestió dels 
residus, corresponent al punt 2.1.2. de l’esmentat acord, en el qual deia 8.327 
euros, i ha de dir 3.388 euros. 

Atès que s’ha detectat un error de transcripció a la data i el número del decret 
de delegació de les atribucions establertes a l’article 21.1.q) de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, esmentada a la part expositiva de l’acord, en el qual diu “decret 
núm. 1484 de 15 de juny de 2011”, i ha de dir decret núm. 1.466 de 18 de juny 
de 2015. 

Atès que article 105.2 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de Règim jurídic 
de les administracions públiques i del procediment Administratiu Comú, preveu 
que les administracions públiques podran rectificar en qualsevol moment, d’ofici 
o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents 
en els seus actes. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1.- Rectificar els errors materials del punt 2.1.2 de la part dispositiva i del 
paràgraf 4 de la part expositiva de l’acord de la Junta de Govern Local de data 
20/05/2016, que queda redactat segons el text següent: 

“El senyor Josep Maria Servent i Vidal, en nom i representació de 
CONGREGACIÓN DE LOS LEGIONARIOS DE CRISTO, sol·licita llicència 
municipal per a la construcció de la 2a etapa corresponent a la primera fase 



d'un edifici per destinar-lo a ús docent (Educació Primària, Educació 
Secundària Obligatòria i Batxillerat) a la finca situada al carrer Manuel Florentín 
núm. 26, d'aquesta població, (4317203DF2481E0001LO) segons projecte 
tècnic aportat a tal efecte. (Expedient T032-2014-3). 

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

Atesos els articles 187 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, 234 del 
Reglament de l’esmentada llei, 79 del Reglament d'obres, activitats i serveis 
dels ens locals i 24 de les Ordenances metropolitanes d'edificació. 
 
Atesa la delegació de la Sra. alcaldessa en Junta de Govern Local, per decret 
núm. 1.466 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. 

ES PROPOSA: 

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

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

2.1.1. Mantenir dipòsit a la Tresoreria Municipal en metàl·lic o aval bancari 
d'import 8.655 euros establert en la llicència atorgada en data 16/5/2014, en 
concepte de garantia per a la construcció o reposició de la vorera i per a la 
reposició de qualsevol dany que pogués ocasionar-se en els elements 
urbanístics de la via pública, en el transcurs de les obres de conformitat amb 
allò que disposa l'article 16 de les Ordenances Metropolitanes d'Edificació. 
 
2.1.2. Constituir dipòsit a la Tresoreria Municipal en metàl·lic o aval bancari 
solidari d'import 3.388 euros, en concepte de fiança per garantir la bona gestió 
dels residus de la construcció, de conformitat amb el que es disposa en el 
decret 89/2010 de 29 de juny. 
El sol·licitant ha de disposar del document de seguiment de residus. 
 
L'eficàcia d'aquesta llicència restarà demorada fins que no es 
constitueixin les fiances anteriorment indicades. 



2.1.3. Aportar nomenament de Contractista. 

2.1.4. Aportar Estudi de Seguretat i Salut i nomenament de Coordinador. 
 
2.1.5. Aportar nomenament d’Aparellador o Arquitecte Tècnic. 

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

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

2.1.11. Aportar programa de control. 

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

- Aportar l’assumeix de la direcció facultativa de les obres i la designació 
de coordinador de seguretat i salut, abans de l’inici de les obres. 
 
- Prèviament al començament de les obres s’haurà de realitzar el 
replanteig de l’àmbit sobre el terreny, i documentar-lo en un plànol 
topogràfic de replanteig. 
 
Aquest plànol s’haurà d’avançar com a base de referència per a la 
signatura de l’Acta de Comprovació del Replanteig i Inici de les Obres. 

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

a) Implantació definitiva dels elements especials de registre, quadres de 
maniobra, armaris de connexió i altres elements de servei en superfície. 
b) Implantació definitiva d’elements de mobiliari urbà (bancs, papereres 
amb anagrama corporatiu municipal, pilons i baranes). 
c) Concreció del tipus de paviment granular en la zona de jocs infantils. 
Al projecte s’especifica com a “paviment granular de sablón”. Dins 
aquest concepte genèric s’haurà de concretar amb els Serveis Tècnics 
Municipals la granulometria concreta de gresa de sauló.  



d) Previsió i programació temporal de la campanya inicial de 
manteniment per part del promotor, si escau i estimació econòmica del 
cost de manteniment. 
e) Senyalització horitzontal i vertical de codi, si escau i segons proposta 
que hauran d’acceptar els serveis municipals amb competències en 
mobilitat i seguretat vial. 
- Per a la recepció de les obres per part de l’Ajuntament, serà condició 
obligatòria l’aportació per part de la Direcció Facultativa, dels següents 
documents: 

a) Certificat final d’obra. 
b) Document d’obra finalment executada, as built. 
c) Instància sol·licitant la recepció de les obres per part de 
l’Ajuntament.  

 
3.2. Executar les escomeses de serveis en subterrani fins a la construcció, 
havent d'assumir el titular el cost total derivat de les canalitzacions en 
subterrani dels serveis per la via pública i aquell que resulti de l’afectació de 
línies de serveis i subministraments que pugin resultar afectades. 
 
4.- Advertir a CONGREGACIÓN DE LOS LEGIONARIOS DE CRISTO que a la 
finalització de les obres, ha de: 

4.1. Comunicar la primera utilització i ocupació de l’edifici, aportant la 
documentació indicada a l'art. 53 de les Ordenances Metropolitana d'Edificació. 
 
4.2. Justificar el cost real i efectiu de les obres realitzades, i si s’escau efectuar 
l’autoliquidació complementària corresponent. 

4.3. Aportar certificat final corresponent a la instal·lació de les plaques solars i 
adjuntar fotografies. 

4.4. Aportar certificat emès per la Secretaria de Telecomunicacions i Societat 
de la Informació, acreditant el compliment de la normativa sobre infrastructures 
comuns de telecomunicació en edificis. 

4.5. Justificar la comunicació de les modificacions introduïdes a la finca, a la 
Gerència Territorial del Cadastre, c/ Travessera de Gràcia núm.58 2a planta de 
Barcelona, per ajustar les dades a la realitat (Mod. 902), aportant fotocopia de 
l’esmentat model. 

5.- Advertir i manifestar a CONGREGACIÓN DE LOS LEGIONARIOS DE 
CRISTO: 
 
5.1. Que la escala exterior d’emergència té caràcter provisional, i haurà de ser 
eliminada quant es construeixi la segona etapa de la fase 1 de l’equipament 
 
5.2. Que el present informe s’emet per la llicència d’obres i no prejutja el que 
correspon a l’activitat ni al que resulti de la legislació sectorial que li és 
d’aplicació a l’equipament docent. 



5.3. Que al constituir les fiances ha de retirar un exemplar del projecte i una 
placa d'obres, que una vegada complimentada, ha de col·locar en lloc visible. 
La placa la podrà adquirir al Punt d'Atenció a la Ciutadania, plaça Santa 
Magdalena núm. 24, abonant la quantitat de 48,40 euros. 

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

5.5. Que d’acord amb el que estableix l’art. 189 del text refós de la Llei 
d’Urbanisme, la llicència urbanística que es concedeix caduca si, en finir 
qualsevol dels terminis a què fa referència el punt 1, o les pròrrogues 
corresponents, no s’han començat o no s’han acabat les obres. Els titulars 
d’aquesta llicència urbanística tenen dret a obtenir una pròrroga tant del termini 
de començament com del termini d’acabament de les obres, per la meitat del 
termini de què es tracti, si la sol·liciten d’una manera justificada abans 
d’exhaurir-se els terminis establerts. 

6.- Aquesta llicència restarà condicionada al pagament de la liquidació de la 
taxa per llicència urbanística d’import 27.616,09 euros (1155453-200161) 
restant exempt de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres. 
 
Una vegada acabades les obres s’ha de justificar, en el termini d’UN MES 
comptat a partir del dia següent de la data del certificat final d’obra, el cost real i 
efectiu de les obres realitzades, i en el seu cas, efectuar l’autoliquidació 
complementària corresponent.” 

 
ACORD NÚMERO VINT-I-TRES.- Proposta per suspendre la tramitació de 
la llicència d’obres sol•licitada per FERRAN VALENCIA GÓMEZ de 
construcció d’ un habitatge unifamiliar aïllat amb piscina a la finca situada 
al carrer Juan de la Cierva, núm. 13 bis d'aquesta població. (Expedient 
T032-2016-23). 

“El senyor Roberto Yebra, en representació de Ferran Valencia Gómez, 
sol·licita llicència municipal per a executar obres de construcció d’un habitatge 
unifamiliar aïllat amb piscina a la finca del carrer Juan de la Cierva núm. 13 bis, 
(referència cadastral 4818404DF2841H0001QD), segons projecte tècnic 
aportat a tal efecte. (Expedient T032-2016-23). 

Atès l’informe emès pels Serveis Tècnics Municipals del que resulta que la 
parcel·la on es proposa l’edificació objecte del projecte presentat, que es troba 
inclosa al polígon únic d’actuació del planejament vigent, no té la consideració 
de solar d’acord amb l’establert a l’article 29 del Text refós de la Llei 
d’Urbanisme modificat per la Llei 2/2012, i, en conseqüència, no es pot atorgar 
llicència urbanística per a l’edificació en tant el terreny no hagi assolit la citada 
condició de solar. 

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



La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1.- Suspendre la tramitació de l’atorgament de llicència d’obres sol·licitada per 
Roberto Yebra, en representació de Ferran Valencia Gómez, per a la 
construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat amb piscina a la finca del carrer 
Juan de la Cierva núm. 13 bis, fins que la parcel·la reuneixi les condicions de 
solar.” 

 

RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS 

 
ACORD NÚMERO VINT-I-QUATRE.- 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. 120 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
51.754,09 € 

Relació núm. 134 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
15.770,48 € 

Relació núm. 140 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
11.337,78 € 

Relació núm. 142 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
21.074,61 € 

Relació núm. 143 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
237.311,74 € 

Relació núm. 144 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
12.466,18 € 

Relació núm. 145 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
15.344,88 € 

Relació núm. 146 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
9.373,52 € 

Relació núm. 147 de documents O en fase prèvia per un import total de 
107.726,12 € 

Relació núm. 149 de documents O en fase prèvia per un import total de 
10.008,75 € 

Document-proposta de concepte no pressupostari núm. 32016/1279 per un 
import de 1.500,00 €. 



Liquidacions corresponents al mes de maig de 2016, per un import de 
43.806,43 € practicades per l’Organisme de Gestió Tributària en virtut de 
conveni en vigor sobre delegació de gestió i recaptació voluntària i executiva de 
tributs locals. 

Liquidacions corresponents al mes de maig de 2016, per un import de 9.740,03 
€ practicades per l’Organisme de Gestió Tributària en virtut de conveni en vigor 
sobre delegació de la gestió i recaptació de les multes de circulació. 
 
Quota empresa de les Assegurances Socials del mes d’abril per un import de 
239.008,80 € i compensació IT del mes d’abril per un import de 18.554,59 € 
 
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. 120 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 51.754,09 € 

2. Aprovar la relació núm. 134 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 15.770,48 € 

3. Aprovar la relació núm. 140 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 11.337,78 € 

4. Aprovar la relació núm. 142 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 21.074,61 € 

5. Aprovar la relació núm. 143 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 237.311,74 € 

6. Aprovar la relació núm. 144 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 12.466,18 € 

7. Aprovar la relació núm. 145 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 15.344,88 € 

8. Aprovar la relació núm. 146 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 9.373,52 € 

9. Aprovar la relació núm. 147 de documents O en fase prèvia per un import 
total de 107.726,12 € 

10. Aprovar la relació núm. 149 de documents O en fase prèvia per un import 
total de 10.008,75 € 

11. Aprovar el document-proposta de concepte no pressupostari núm. 
32016/1279 per un import de 1.500,00 €. 



12. Aprovar les liquidacions corresponents al mes de maig de 2016, per un 
import de 43.806,43 € practicades per l’Organisme de Gestió Tributària en virtut 
de conveni en vigor sobre delegació de gestió i recaptació voluntària i executiva 
de tributs locals. 

13. Aprovar les liquidacions corresponents al mes de maig de 2016, per un 
import de 9.740,03 € practicades per l’Organisme de Gestió Tributària en virtut 
de conveni en vigor sobre delegació de la gestió i recaptació de les multes de 
circulació 
 
14. Aprovar la quota empresa de les Assegurances Socials del mes d’abril per 
un import de 239.008,80 € i compensació IT del mes d’abril per un import de 
18.554,59 €.” 

 
ACORD NÚMERO VINT-I-CINC.- Proposta d’aprovació del PAU de la festa 
del parc dels Torrents, d’aquesta població.  

“Atès l'informe emès per l’Enginyer Tècnic Municipal d’Activitats en data 24 de 
maig de 2016 en relació a la celebració de la festa del joc i l’esport-Festa del 
Parc dels Torrents 2016, el dia 4 de juny de 2016, que es transcriu parcialment 
a continuació: 
 
“REFERÈNCIES ANTERIORS – ANTECEDENTS (a destacar) 
 
Documentació vària obrant a l’expedient (antecedents). 
 
En base a l’aplicació del Decret 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 llur substitut, el Decret 30/2015; les activitats 
recreatives i les activitats esportives, a l’aire lliure, en espais tancats: aquelles 
amb una capacitat o aforament igual o superior a 500 persones i inferior a 
5.000 persones es troben incloses dins l’Annex I. B, sent una activitat de 
referència per a la protecció civil local, sense reglamentació sectorial 
específica. 
 
D’acord a aquest Decret es precís homologar un pla d’autoprotecció per part de 
l’Ajuntament per aquesta activitat, pel que el procediment d’homologació serà 
mitjançant un acord de Junta de Govern Local. 
 
L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, va aprovar l’any 2014, un Pla 
d’Autoprotecció per a la celebració de la present activitat, redactat pels Serveis 
Tècnics Municipals, homologats per a desenvolupar aquest tipus de Plans. 
 
El que subscriu, Enginyer Tècnic Municipal d'activitats d'aquest Servei, en 
relació a l'assumpte referenciat, 
 
INFORMA: 
 
a) Segons allò establert als Decrets 82/2010 i 30/2015 anteriorment citats, els 
plans d’autoprotecció han de ser revisats sempre que hi hagi una modificació 



substancial i com a mínim cada quatre anys, adjuntant un informe de 
descripció de les actuacions d’implantació i manteniment del pla realitzades des 
de l’anterior homologació del PAU, essent durant aquest període, plenament 
vigent. 
 
b) Revisat el Pla d’Autoprotecció aprovat fa 2 anys i segons consultes 
realitzades amb els Departaments de Cultura i Esports, es valora que la 
celebració de la present activitat d’aquest any, seguirà realitzant-se en les 
mateix condicions que els anys passats i no s’ha produït cap canvi en 
ocupacions i/o altres, que puguin arribar a condicionar la realització de l’acte o 
que motivin la implementació de noves mesures correctores complementaries a 
les ja imposades l’any passat i que estaven indicades al Pla d’Autoprotecció 
que es va realitzar. 
 
c) El Pla realitzat el 2014, conté els continguts mínims per a ésser homologat i 
conté totes les característiques en quan a riscos a considerar, organigrama, 
fitxes de seguretat, així com els responsables de l’emergència. 
 
Davant d’aquesta situació, el tècnic que sotasigna considera que cal realitzar 
les següents actuacions: 
 
. Atenent a tot allò indicat fins ara, especialment allò establert pels citats 
Decrets, que donen una vigència dels Plans d’Autoprotecció de quatre anys, 
sempre que no es realitzin canvis que motivin la seva revisió, aquest tècnic 
proposa a la Junta de Govern Local, tornar a aprovar el Pla d’Autoprotecció de 
l’any 2014, atès que aquest continua essent plenament vigent, per a la 
celebració d’enguany. 
 
. 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, així com la resta de responsables 
que apareixen identificats al propi Pla. 
 
. Facilitar una còpia del Pla d’Autoprotecció per la celebració de la FESTA DEL 
JOC I L'ESPORT- Festa del Parc dels Torrents, al Cap d’emergència 
designat, el qual l’haurà de facilitar, a la vegada, amb la deguda antelació i el 
corresponent acusament de rebut, als caps dels equips d’intervenció, pel 
compliment del seu contingut.” 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
1.- Declarar plenament vigent i aprovar novament el Pla d’Autoprotecció de la 
celebració de la festa del joc i l’esport-Festa del Parc dels Torrents, redactat per 
Miquel Ballabriga Suñe, com a tècnic acreditat per la Generalitat de Catalunya 
i, per tant, aplicar-lo a la celebració de la festa del joc i l’esport-Festa del Parc 
dels Torrents 2016 que es celebrarà el dia 4 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. Seràn els Departaments d'Esports i Joventut, els encarregats de 
comunicar als responsables de tots els grups actuants quin és llur càrrec i 
funció dins de l’organigrama jeràrquic de la present celebració.” 
 
 
ACORD NÚMERO VINT-I-SIS.- Proposta d'aprovació d'expedient de 
contractació, mitjançant procediment obert i tràmit d’urgència i dels plecs 
de condicions relatius al servei de distribució de publicacions municipals.  
 
“Mitjançant el Decret d’Alcaldia núm. 947 de 19 d’abril de 2016, es va 
formalitzar la resolució, de mutu acord, del contracte de servei de distribució de 
publicacions municipals que havia estat adjudicat a l’empresa Serveis Integrals 
de Finques Urbanes, SL per acord de la Junta de Govern Local de 23 de 
desembre de 2015. Així mateix, l’esmentat decret ordenava la redacció de nous 
plecs de condicions i tornar a sotmetre el contracte de servei a licitació per via 
d’urgència i caràcter preferent. 

La tramitació d’urgència està justificada pel fet que la prestació del servei no es 
pot interrompre per raons d’interès públic i en tant no es realitzi una nova 
adjudicació del contracte, aquell està sent gestionat amb una fórmula 
transitòria. 
 
Vist l’informe de la Directora de Comunicació, de data 26 d’abril de 2016, en el 
que manifesta que es requereix “...contractar, de forma regular i continuada, el 
servei de distribució de les publicacions municipals a una empresa externa, ja 
que l'Ajuntament no té els recursos humans per cobrir aquest servei” i que “...El 
departament de Comunicació de l’Ajuntament establirà el sistema de distribució 
de cada publicació municipal que convingui, a fi i efecte de donar a conèixer a 
la ciutadania la relació d'activitats, comunicats d'interès general i les accions de 
la gestió municipal”. 

Atesa, doncs, la necessitat de contractar el servei de distribució de les 
publicacions municipals, d'acord amb la descripció tècnica realitzada per la 
Directora de Comunicació als plecs de condicions tècniques. 

En funció del que disposen els articles 10, 19, 109 a 116 del Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós la Llei de 
Contractes del Sector Públic, sobre disposicions comuns dels contractes, pel 
que fa referència a la naturalesa del contracte, a la declaració d’urgència (112), 
a la preceptiva aprovació de l'expedient de contractació i dels plecs de 
condicions tècniques i econòmiques que han de regir en el contracte i a 
l’aprovació de la despesa. 

Vist l'informe dels Serveis Jurídics i la fiscalització prèvia per part de la 
Intervenció municipal. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 



PRIMER.- Aprovar la despesa plurianual per a la contractació del servei de 
distribució de les publicacions municipals, per un import màxim de 96.000,00€, 
IVA inclòs, import que es reparteix entre els exercicis 2016, 2017 i 2018, sent la 
distribució previsible de la despesa dels referits exercicis la següent: 
 
· Any 2016: 16.000,00€, a càrrec de la partida 12-92400-22602, “Distribució de 
publicacions municipals”,del pressupost municipal en vigor. 

· Any 2017: 48.000,00€. 

. Any 2018: 32.000,00€. 

SEGON.- Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert i 
tràmit d’urgència, i aprovar els plecs de condicions econòmic administratives i 
tècniques relatius al servei de distribució de les publicacions municipals, per un 
termini de dos anys i prorrogable per dos anys més. 

TERCER.-Convocar la licitació, d'acord amb el que estableixen els articles 142, 
143 i 159.2 del T.R.L.C.S.P., publicant el corresponent anunci, que anirà a 
càrrec de l’empresa adjudicatària, al Butlletí Oficial de la Província, per un 
termini mínim de 10 dies hàbils per a la presentació de proposicions. Així 
mateix, i de conformitat amb l’article 142.4 del T.R.L.C.S.P., l’anunci de licitació 
es publicarà al perfil del contractant de la pàgina web municipal. 

Els anteriors acords es sotmeten a la condició suspensiva de comptar amb la 
consignació pressupostària adequada i suficient, respecte dels pressupostos 
municipals dels anys 2017 i 2018.” 

 
ACORD NÚMERO VINT-I-SET.- Proposta consistent en donar compte de 
sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. 

“Es dóna compte a la Junta de Govern Local de la Sentència núm. 354/2016 
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, de data 20 de maig de 2016, 
mitjançant la qual es desestima el recurs d’apel·lació número 231/2013, 
interposat per UTE APUR, S.A.-CONSTE S.A., contra la sentència dictada el 
15 de gener de 2013 pel Jutjat de lo Contenciós Administratiu número 4 de 
Barcelona en el recurs ordinari número 551/2010. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Donar compte a la Junta de Govern Local de la Sentència núm. 354/2016 del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, de data 20 de maig de 2016, 
mitjançant la qual es desestima el recurs d’apel·lació número 231/2013, 
interposat per UTE APUR, S.A.-CONSTE S.A., contra la sentència dictada el 
15 de gener de 2013 pel Jutjat de lo Contenciós Administratiu número 4 de 
Barcelona en el recurs ordinari número 551/2010. 

La Junta de Govern resta assabentada.” 

 



ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA 

ACORD NÚMERO VINT-I-VUIT.- Proposta de resolució del recurs de 
reposició plantejat per l’entitat CLUB PATINATGE ARTÍSTIC ESPLUGUES. 
 
“Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 8 d’abril de 2016 es va 
acordar aprovar el reintegrament de la quantitat de 926,66 euros en concepte 
de liquidació econòmica de la de subvenció rebuda l’any 2013 per l’entitat 
CLUB PATINATGE ARTISTIC ESPLUGUES. 

L’esmentada entitat va rebre aquest acord en data 18 d’abril de 2016. 
 
En data 25 d’abril de 2016 l’entitat CLUB PATINATGE ARTISTIC ESPLUGUES 
interposa recurs de reposició contra l’esmentat acord de Junta de Govern Local 
de data 8 d’abril de 2016, fent, entre d’altres, les següents al·legacions: 
 
- “(…) no s’acceptaran les factures aportades pel club de Establecimientos 
Billy’s per varies causes. En quant als defectes de la factura en sí, són 
fàcilment subsanables i acompanyem al present escrit les factures amb l’IVA 
desglossat, la data, el número i el CIF del client (…).” 

- “En quant a que els conceptes no poden considerar-se objecte de la 
subvenció, estem parlant de dinars (de menú normal, no pas res extraordinari), 
dels patinadors del club i els col·laboradors que assisteixen a una tecnificació 
per preparar la temporada següent i que entrenen durant tot el dia per això. 
Són despeses que el club fa per oferir als nostres patinadors, i que totalment 
estan integrades dins l’apartat temporada del club, pel que es refereix a 
tecnificacions, master classes i preparació de la temporada.” 

- “(...) es va presentar per part del club les despeses que tenen els nostres 
col·laboradors quan acompanyen als nostres patinadors a proves i 
competicions, despeses tals com esmorzar, benzina, o dinar, que englobem a 
un rebut que aquests col·laboradors ens signen posant el seu número de DNI, i 
tampoc s’han acceptat aquests papers (...).” 

- “(...) demanem s’acceptin les factures de Establecimientos Billy’s rectificades, 
que es tinguin en compte les despeses que fem com a club en quant als 
nostres col·laboradors, i que es solucioni l’expedient per tal de poder obrir l’any 
següent i cobrar el que ens pertoca (...).” 

Vist l’informe emès pel Director d’Esports i Equipaments, on es ratifica “en 
considerar que l’activitat no forma part de les activitats conveniades i que el 
concepte de la factura aportada no es pot considerar objecte de la subvenció”. 
 
Vist l’informe emès pel Director de la Unitat Jurídicoadministrativa de l’Àmbit 
d’Acció Social i Ciutadania, on indica el següent: 

· “La factura del proveïdor ESTABLECIMIENTOS BILLY’S, S.L. continua sense 
estar datada i, el que és més important, els seus conceptes no poden 
considerar-se objecte de la subvenció (...), fet pel qual no pot ser acceptada 
com a document justifcatiu vàlid.” 



· “(...) respecte els diferents rebuts en concepte de dietes i desplaçaments, son 
rebuts que no van acompanyats de cap factura i minuta i que, per concepte, 
tampoc s’adeqüen a les previsions legals sobre la forma de satisfer quantitats 
dineràries en concepte de dietes i desplaçaments.” 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Desestimar el recurs de reposició per l’entitat CLUB PATINATGE 
ARTISTIC ESPLUGUES contra l'acord de la Junta de Govern Local de data 8 
d’abril de 2016, mitjançant el qual s’acorda el reintegrament de la quantitat de 
926,66 euros en concepte de liquidació econòmica de la de subvenció rebuda 
l’any 2013 per l’entitat pels motius que consten a la part expositiva de la 
present proposta.” 

 
ACORD NÚMERO VINT-I-NOU.- Proposta de correcció de l’errada material 
detectada a l’acord de la Junta de Govern Local de data 1 d’abril de 2016 
relatiu a la devolució de fiança dins el contracte de servei de suport 
professional per aquelles activitats que requereixen mitjans audiovisuals. 

“Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 1 d’abril de 2015 es va 
acordar retornar a la mercantil GRAVIS MUNTATGES ESCENOGRÀFICS, 
S.L., la fiança definitiva d’import 2.593,98 euros que té dipositada en aquest 
Ajuntament en concepte de garantia de la contractació del servei de suport 
professional per aquelles activitats municipals que requereixen mitjans 
audiovisuals. 
 
Aquesta devolució corresponia al contracte executat entre el 16 de gener de 
2015 i el 15 de gener de 2016. 

En realitat, la fiança dipositada dins el contracte de referència pel període 
esmentat va ser de 2.175,03 euros, corresponent els 2.593,98 euros descrits al 
primer paràgraf de la present proposta a la fiança dipositada dins aquest 
contracte pel període actual, 19 de gener de 2016 a 18 de gener de 2017. 
 
En conseqüència, s’ha retornat a l’adjudicatari la fiança del contracte actual, i 
no la del contracte finalitzat. 

Vist que l’import de la fiança dipositada dins aquest contracte no arriba a cobrir 
l’import de la fiança que requereix el contracte actual (manquen 418,95 euros). 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Requerir a la mercantil GRAVIS MUNTATGES ESCENOGRÀFICS, 
S.L., amb número de NIF B-17981887, per a què en el termini màxim de deu 
dies hàbils a comptar des del següent al que rebi la notificació, dipositi la 
quantia complementària de 418,95 euros, per tal de cobrir la fiança definitiva 
que ha de tenir el contracte en vigor relatiu al servei de suport professional per 
aquelles activitats municipals que requereixen mitjans audiovisuals.” 



 
ACORD NÚMERO TRENTA.- Proposta d’aprovació d’una despesa a favor 
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, dins el conveni de col·laboració 
entre l’AMB i l’Ajuntament de Barcelona per tal de poder garantir i dotar 
als municipis de l’Àrea dels serveis assistencials en l’àmbit 
d’emergències socials. 

“Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 22 de maig de 2015 es 
va aprovar l’adhesió de l’Ajuntament al conveni marc de col·laboració entre 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona per a la 
cobertura d’emergències i urgències socials a Esplugues de Llobregat. 
 
Aquest conveni garanteix a la ciutadania d’Esplugues de Llobregat l’atenció a 
les urgències socials que poguessin sorgir fora de l’horari laboral dels serveis 
socials municipals i atenció a les emergències socials durant 24 hores al dia, 
desplaçant un equip de suport al territori quan hi hagi hagut un emergències 
ordinàries: incendi, inundació, explosió, desallotjament preventiu, 
esfondrament..., mort o temptativa: accident de trànsit, suïcidi, violència de 
gènere...; o efectes de la climatologia adversa: allotjament de les persones que 
pernocten al carrer quan hi hagi risc de neu o fred extrem. 

En data 22 de febrer de 2016 té registre d’entrada en aquest ajuntament escrit 
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona informant que l’aportació econòmica que 
li pertoca a Esplugues de Llobregat per l’any 2016 és de 18.370,16 euros, i on 
demanen el pagament de la part corresponent al primer trimestre de l’any 
4.592,54 euros. 

Vist l’informe emès per la Directora d’Acció Social i Salut Pública. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Aprovar una despesa i reconèixer una obligació d'import 4.592,54 
euros, corresponent al pagament de la part corresponent al primer trimestre de 
l’any 2016 relativa a l’adhesió de l’Ajuntament al conveni marc de col·laboració 
entre l’Àrea Metropolitana de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona per a la 
cobertura d’emergències i urgències socials a Esplugues de Llobregat, 
ordenant el seu pagament a favor de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, amb 
NIF P-0800258-F, a càrrec de la partida 68.23100.46400 del pressupost 
municipal en vigor. 

SEGON.- Aprovar una despesa de 13.777,62 euros, corresponent al període 
abril - desembre 2016 relativa a les obligacions econòmiques derivades de 
l’adhesió de l’Ajuntament al conveni marc de col·laboració entre l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona per a la cobertura 
d’emergències i urgències socials a Esplugues de Llobregat, a càrrec de la 
partida 68.23100.46400 del pressupost municipal en vigor.” 

 
ACORD NÚMERO TRENTA-UN.- Proposta d'aprovació de la pròrroga del 
conveni de col·laboració amb l'ASSOCIACIÓ PER A LES NACIONS 
UNIDES A ESPANYA, any 2016. 



“L’Associació per a les Nacions Unides (ANUE) desenvolupa activitats de 
difusió dels principis i propòsits continguts a la Carta Fundacional de les 
Nacions Unides i del treball dels seus Organismes especialitzats (OMS, 
UNICEF, UNESCO, OIT, ...). En aquesta tasca, és d’especial interès la defensa 
i promoció dels drets humans i la defensa dels sector de la població amb més 
dificultats, els conflictes i la seva resolució pacífica. Les campanyes de 
sensibilització i educació per a la solidaritat i per la Pau, i especialment la 
Campanya dels Objectius del Mil·leni com a criteris realistes per acabar amb 
les desigualtats, són alguns exemples. 

L’Ajuntament d’Esplugues manté una relació de col·laboració amb l’ANUE des 
del 1987, participant com a soci i de les activitats que aquesta organitza. 
Aquesta relació de col·laboració es va consolidar, a l’any 2004 amb la signatura 
d’un conveni que estableix entre altres, al seu apartat setè, la seva pròrroga 
anual de forma tàcita. 

En nom del Consell Directiu de l’ANUE, la seva Directora General ha sol·licitat 
a aquest Ajuntament, en data 11 de maig de 2016, la pròrroga de l’esmentat 
conveni i la corresponent aportació de soci col·laborador per a les activitats de 
difusió i subscripció de les publicacions que edita l’Associació, així com per 
col·laborar en les campanyes que realitzen, amb l’objectiu de promoure accions 
per a mantenir la pau arreu del món, desenvolupar relacions amistoses entre 
les nacions, treballar conjuntament per millorar els nivells de vida, eliminar la 
pobresa, les malalties i l’analfabetisme en el món, i promoure el respecte als 
drets i llibertats dels altres. 

Per tot l’exposat i vist l’informe emès per la Tècnica de Cooperació. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Aprovar una despesa de 300,00 euros a favor de l’ASSOCIACIÓ 
PER A LES NACIONS UNIDES (ANUE) N.I.F. G-08945859 en concepte quota 
anual, amb càrrec a la partida pressupostària 47 32700 48001 Suport 
Solidaritat i Cooperació (RC – Cooperació directa) del pressupost municipal en 
vigor.  
 
SEGON.- Aprovar la pròrroga del conveni de col·laboració entre l’ASSOCIACIÓ 
PER A LES NACIONS UNIDES A ESPANYA i l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat, amb un període de vigència fins el 31 de desembre de 2016.  
 
TERCER.- Establir que s'entendrà acceptada la corresponent subvenció per 
part de l’entitat beneficiària si en el termini de 15 dies hàbils, comptat a partir de 
la recepció de la notificació dels presents acords, no ha manifestat 
expressament la renúncia.” 

 
ACORD NÚMERO TRENTA-DOS.- Proposta d’aprovació dels comptes 
justificatius presentats per l’entitat ASSOCIACIÓ CLUB D’ESPLAI 
PUBILLA CASES CAN VIDALET en concepte de justificació de la 
subvenció atorgada per al desenvolupament de l’activitat “Casal d’estiu 
infantil Prat de la Riba”, any 2015. 



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

Data aprovació Activitat Import 

11/12/2015 Programa d’activitats Casal d’estiu 
infantil Escola Prat de la Riba 3.205,42 euros 

 
Vist que en data 31 de març de 2016, l’entitat CLUB D’ESPLAI PUBILLA 
CASES CAN VIDALET va presentar comptes justificatius relatius a la despesa 
executada pel desenvolupament de l’esmentada activitat i que aquests 
contenen tots els requisits exigits al Reglament i a les Bases Reguladores per a 
l’atorgament de subvencions, segons informes emesos per la Unitat Jurídic 
administrativa de l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania i la Tècnica de Joventut. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat CLUB 
D’ESPLAI PUBILLA CASES CAN VIDALET, amb NIFG-58300237 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 

Despesa 
Justificada  

Programa d’activitats Casal 
d’estiu infantil Escola Prat de la 
Riba 

3.205,42€ 3.842,46 € 3.205,42 € 

 
 
 
ACORD NÚMERO TRENTA-TRES.- Proposta d’aprovació dels comptes 
justificatius presentats per l’entitat ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE LA PLANA 
en concepte de justificació de la subvenció atorgada per al 
desenvolupament de l’activitat “Carnaval”, any 2015. 

“El Reglament de concessió de subvencions de l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat i les Bases Reguladores per a l’atorgament de subvencions per a 
l’any 2015 regulen, entre d’altres, els requisits exigits a les entitats beneficiàries 
dels ajuts atorgats, per aquest Ajuntament, pel desenvolupament d’activitats i /o 
projectes en qualsevol dels àmbits reflectits a les esmentades bases, en quant 



a l’obligació de justificar l’aplicació donada als fons rebuts, referida tant a la 
forma d’acreditar la realització de l’activitat o projecte pel qual es va concedir la 
subvenció, com al procediment intern a seguir per valorar i aprovar aquesta 
justificació.  
 
La Junta de Govern Local va atorgar a l’entitat ASSOCIACIÓ DE VEÏNS LA 
PLANA-MONTESA (CIF: G58807405) 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 Carnaval 872,48 euros 
 
Vist que en data 16 de febrer de 2016, ASSOCIACIÓ DE VEÏNS LA PLANA-
MONTESA (CIF: G58807405) va presentar comptes justificatius relatius a la 
despesa executada pel desenvolupament de l’esmentada activitat i que aquests 
contenen tots els requisits exigits al Reglament i a les Bases Reguladores per a 
l’atorgament de subvencions, segons informes emesos per la Unitat Jurídic 
administrativa de l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania i la Directora de Cultura. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat ASSOCIACIÓ 
DE VEÏNS LA PLANA-MONTESA (CIF: G58807405) en relació a la subvenció 
atorgada per aquest Ajuntament pel desenvolupament de l’activitat que a 
continuació s’esmenta, d’acord amb el següent quadre: 
 
Activitats – any 2015 Import  

atorgat 
Import  
Justificat  

Carnaval 872,48 € 1.120,24 € 
 
 
ACORD NÚMERO TRENTA-QUATRE.- Proposta d’aprovació dels comptes 
justificatius presentats per l’entitat ASSOCIACIÓ ESPORTIVA PENYA 
ESPLUGUES en concepte de justificació de la subvenció atorgada per al 
desenvolupament de 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 ESPORTIVA 
PENYA ESPLUGUES el següent ajut econòmic pel desenvolupament de les 
següents activitats i en la data que així mateix s’indica: 



Data aprovació Activitat/s Import 
5/06/2015 Programes de promoció de l’Esport de 

Formació: Lliga Escolar 2015  
2.769,00 euros 

5/06/2015 Entrenaments i Competicions 
Esportives:Formació, desenvolupament i 
competició de l’esport d’adults masculí i 
femení 

5.500,00 euros 

 
Vist que en data 19 de febrer de 2016, l’entitat ASSOCIACIÓ ESPORTIVA 
PENYA ESPLUGUES va presentar comptes justificatius relatius a la despesa 
executada pel desenvolupament de l’esmentades activitats i que aquests 
contenen tots els requisits exigits al Reglament i a les Bases Reguladores per a 
l’atorgament de subvencions, segons informes emesos per la Unitat Jurídic 
administrativa de l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania i el Director del Servei 
d’Esports i Equipaments. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat ASSOCIACIÓ 
ESPORTIVA PENYA ESPLUGUES (CIF: G58510876) en relació a la subvenció 
atorgada per aquest Ajuntament pel desenvolupament de les activitats que a 
continuació s’esmenta, d’acord amb el següent quadre: 

ACTIVITAT/S – ANY 2015 IMPORT 
ATORGAT 

IMPORT 
JUSTIFICAT 

Programes de promoció de l’Esport de 
Formació: Lliga Escolar 2015  

2.769,00 euros 2.790,43 euros 

Entrenaments i Competicions 
Esportives:Formació, desenvolupament i 
competició de l’esport d’adults masculí i 
femení 

5.500,00 euros 12.306,93 euros 

 
 
 
ACORD NÚMERO TRENTA-CINC.- Proposta d’aprovació dels comptes 
justificatius presentats per l’entitat CENTRO CULTURAL ANDALUZ 
PLAZA MACAEL en concepte de justificació de la subvenció atorgada per 
al desenvolupament de la seva Programació anual, any 2015. 

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



ANDALUZ PLAZA MACAEL el següent ajut econòmic pel desenvolupament de 
les següents activitats i en la data que així mateix s’indica: 

 

Data aprovació Activitat Import 
29/05/2015 Programació anual activitats culturals 8.668,16 euros 
29/05/2015 Programació anual activitats esportives 2.750,00 euros 
 
Vist que en data 29 de gener de 2016, l’entitat CENTRO CULTURAL 
ANDALUZ PLAZA MACAEL va presentar comptes justificatius relatius a la 
despesa executada pel desenvolupament de les activitats culturals, i en data 2 
de febrer de 2016 de les activitats esportives, 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, la Directora de Cultura i el Director del 
Servei d’esports i equipaments. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat CENTRO 
CULTURAL ANDALUZ PLAZA MACAEL (CIF: G58545005) en relació a la 
subvenció atorgada per aquest Ajuntament pel desenvolupament de les 
activitats que a continuació s’esmenten, d’acord amb el següent quadre: 

ACTIVITAT/S – ANY 2015 IMPORT 
ATORGAT 

IMPORT 
JUSTIFICAT 

Programació anual activitats culturals 8.668,16 euros 10.714,36 euros 
Programació anual activitats esportives 2.750,00 euros 3.753,45 euros 
 
 
 
ACORD NÚMERO TRENTA-SIS.- Proposta d’aprovació dels comptes 
justificatius presentats per l’entitat CLUB PETANCA RECREATIVO 
ESPLUGUES en concepte de justificació de la subvenció atorgada per al 
desenvolupament de l’activitat “Petanca”, any 2015. 

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



Data aprovació Activitat Import 
27/03/2015 Campionats i trofeus de petanca 3.200,00 euros 
 
Vist que en data 4 de desembre de 2015 i en data 29 de febrer de 2016, 
l’entitat CLUB PETANCA RECREATIVO ESPLUGUES 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 Director del Servei d’Esports i Equipaments. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat CLUB 
PETANCA RECREATIVO ESPLUGUES (CIF: G581058687) 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 

Campionats i trofeus de petanca 3.200,00 euros 3.964,14 euros 
 
 
 
ACORD NÚMERO TRENTA-SET.- Proposta d’aprovació dels comptes 
justificatius presentats per l’entitat ESPLUGUES SENSE BARRERES en 
concepte de justificació de la subvenció atorgada per al desenvolupament 
de les activitats “Neurorehabilitació, Sensibilització i Logopèdia”, 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 ESPLUGUES SENSE 
BARRERES els següents ajuts econòmics:  
 

Data 
aprovació Activitat  Subvenció 

Atorgada  
03/07/2015 Neurorehabilitació 1.700,00 € 
03/07/2015 Sensibilització 755,00 € 
03/07/2015 Logopèdia 1.250,30 € 



 
Vist que en data 11 de febrer de 2016 l’entitat ESPLUGUES SENSE 
BARRERES, va presentar comptes justificatius relatius a la despesa executada 
pel desenvolupament de les esmentades activitats i que aquests contenen tots 
els requisits exigits al Reglament i a les Bases Reguladores per a l’atorgament 
de subvencions, segons informes emesos per la Unitat Jurídicadministrativa de 
l’Àmbit de Serveis a les Persones i la Tècnica d’Atenció Social. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat ESPLUGUES 
SENSE BARRERES en relació a la subvenció atorgada per aquest Ajuntament 
pel desenvolupament de les activitats que es detallen a continuació, d’acord 
amb el següent quadre: 
 

Activitat any 2015 Import 
Atorgat  

Import  
justificat 

Neurorehabilitació 1.700,00 € 2.052,77 € 
Sensibilització 755,00 € 925,27 € 
Logopèdia 1.250,30 € 2.266,00 € 

 
 
 
ACORD NÚMERO TRENTA-VUIT.- Proposta d’aprovació dels comptes 
justificatius presentats per ETV-LLOBREGAT TV, S.L. en concepte de 
justificació de la subvenció atorgada per al desenvolupament de l’activitat 
“Producció, realització i emissió de continguts audiovisuals dedicats al 
municipi d’Esplugues de Llobregat”, 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 ETV-LLOBREGAT TV S.L. 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 Programació anual conveni en vigor 54.855,00 euros 
 
Vist que en data 24 de març de 2016, l’entitat ETV-LLOBREGAT TV S.L. va 
presentar comptes justificatius relatius a la despesa executada pel 
desenvolupament de l’esmentada activitat i que aquests contenen tots els 



requisits exigits al Reglament i a les Bases Reguladores per a l’atorgament de 
subvencions, segons informes emesos per la Unitat Jurídic administrativa de 
l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania i la Directora de Comunicació. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat ETV-
LLOBREGAT TV S.L. (CIF: B62677331) 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 54.855,00 euros 77.503,86 euros 
 
 
ACORD NÚMERO TRENTA-NOU.- Proposta de resolució de sol·licituds 
d'ajuts econòmics dins l'àmbit d'acció social, curs 2015-2016, en concepte 
de beques d'assistència a 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 al Casal d’Estiu de l’any 2016 i que es 
trobin en una situació familiar amb necessitats socials i/o econòmiques. 
 
Ateses les 6 sol·licituds d’ajuts econòmics presentades i vist l’informe emès en 
data 24 de maig 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 6 sol·licituds d’ajuts econòmics per a la integració 
dels següents menors en concepte de beques d’assistència al Casal d’Estiu, 



pel curs 2015-2016, amb els percentatges de bonificació valorats per cada cas 
que s’indiquen: 

Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom Cost Casal %Beca 

C. J. R. 195,00 € 90% 
C. B. Y. 195,00 € 90% 
S. F. C. 180,00 € 90% 
F. P. M. 165,75 € 90% 
F. P. J. 195,00 € 90% 
R. R. M. 195,00 € 90% 
 
SEGON.- Aprovar una despesa de 1.013,18 euros, amb càrrec a la partida 
pressupostària 68.23100.48018 del pressupost vigent, en concepte de beques 
d’assistència al 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. 

Cost 
Ajuntament 

J. V. P. 
 

175,50 €  
    

175,50 € 
 
ESPLAI ESPLUGA VIVA  
TUTOR/A LEGAL  

Primer Cognom 
Segon 
Cognom Nom N.I.F. 

Cost 
Ajuntament 

B. M. I.Y. 
 

175,50 €  
S. C. M. J. 

 

162,00 €  
F. M. P. R. 

 

149,18 €  
F. M. P. R. 

 

175,50 €  
    

662,18 € 
 
ESPLAI ESPURNES  
TUTOR/A LEGAL  

Primer Cognom 
Segon 
Cognom Nom N.I.F. 

Cost 
Ajuntament 

R. L. V. 
 

175,50 €  
    

175,50 € 
 
TERCER.- Les quantitats reconegudes en la present proposta seran pagades a 
les entitats següents: 

- A l’Associació Club Esplai Pubilla Cases amb NIF G-58.300.237, la quantitat 
de 175,50 euros. 



- A l’Esplai Espluga Viva, amb NIF G-58.698.424, la quantitat de 662,18 euros. 

- A l’Esplai Espurnes, amb NIF G-58.433.418, la quantitat de 175,50 euros.” 
 
 
ACORD NÚMERO QUARANTA.- Proposta de resolució de sol·licituds 
d'ajuts econòmics dins l'àmbit d'acció social, curs 2015-2016, en concepte 
de beques d'assistència a Casal esportiu. 

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

L’Ajuntament d’Esplugues, amb la finalitat de garantir les necessitats bàsiques 
en l’àmbit de la infància i adolescència, atorga uns ajuts econòmics en 
concepte de beques per als menors empadronats al municipi que estiguin 
inscrits en qualsevol de les activitats esportives d’estiu de l’any 2016 i que es 
trobin en una situació familiar amb necessitats socials i/o econòmiques. 
 
Ateses les 18 sol·licituds d’ajuts econòmics presentades i vist l’informe emès 
per la coordinadora de la Unitat Jurídica Administrativa amb el vistiplau del 
director de la Unitat Jurídica Administrativa, on fa constar que s’ha realitzat la 
valoració econòmica i administrativa corresponent a aquests tipus d’ajuts 
econòmics, en compliment dels barems i criteris per a l’atorgament d’ajuts 
econòmics de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, curs 2014-2015. 
 
Vist el Reglament d'obres, activitats i serveis aprovat mitjançant Decret 
179/1995 de la Generalitat de Catalunya, en la part que regula l'activitat 
subvencionadora de l'Administració. 

En virtut de la delegació conferida a la Junta de Govern local, al punt g. del 
Decret d’alcaldia núm. 1.484, de 15 de juny de 2011, 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 18 sol·licituds d’ajuts econòmics per a la 
integració dels següents menors en concepte de beques d’assistència de Casal 
Esportiu, pel curs 2015-2016, amb els percentatges de bonificació valorats per 
cada cas que s’indiquen: 

ALUMNE 
Cost 
Activitat %Beca 

A M A 210,78 €  90% 
A M C 179,16 €  90% 
D L L 137,37 €  90% 
J P A 210,78 €  40% 
L S X 83,40 €  90% 
L S J M 98,12 €  90% 
M Z S 210,78 €  90% 



M R S 210,78 €  90% 
S C J 210,78 €  25% 
S C E 179,16 €  25% 
S C P 210,78 €  25% 
S C J 179,16 €  25% 
S D I 179,16 €  90% 
S D V 210,78 €  90% 
V B P 179,16 €  90% 
V B M 210,78 €  90% 
V C F 88,31 €  90% 
V C M 75,06 €  90% 
 
SEGON.- Aprovar una despesa total màxima de 2.145,54 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 
(peticionari) 

Segon 
Cognom 
(peticionari) 

Nom 
(peticionari) 

Cost 
Ajuntament 

M F J 189,70 €  
M F J 161,24 €  
S D C 161,24 €  
S D C 189,70 €  
S P Y 75,06 €  
S P Y 88,31 €  
R V R 189,70 €  
C M S 52,70 €  
C M S 44,79 €  
B B I 161,24 €  
B B I 189,70 €  
P A C 84,31 €  
C J S 52,70 €  
L A P C 123,63 €  
Z M L P 189,70 €  
C J S 44,79 €  
C B C 79,48 €  
C B C 67,55 €  
 
 
 
TERCER.- Les quantitats reconegudes en la present proposta seran pagades a 
DUET ESPLUGUES, S.A., amb NIF A-63.876.346, empresa gestora del servei 
de Casal Esportiu.” 



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