
 
 

JGL 19/2017 
 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 

SESSIÓ DECISÒRIA ORDINÀRIA DE 19 DE MAIG DE 2017 

 
A la Casa Consistorial d’Esplugues de Llobregat, a la sala de reunions, a les 
tretze hores i trenta-cinc minuts del dia 19 de maig de 2017, es reuneix la Junta 
de Govern Local en sessió decisòria ordinària, en primera convocatòria, sota la 
Presidència de l'alcaldessa Sra. Pilar Díaz Romero, amb l'assistència dels 
regidors Sr. Eduard Sanz García, Sra. Sara Forgas Úbeda, Sra. Montserrat 
Zamora Angulo, Sr. Albert Comellas Novillo, Sr. Manuel Pozo López i Sr. Santi 
Siquier i Fadó. 
 
Assisteix igualment l'interventor director de l'Àrea de recursos generals i 
econòmics, Sr. Francisco Javier Vicén Encuentra. 
 
Actua de secretari el de l'Ajuntament Sr. Pedro Carmona Pérez. 
 
Oberta la sessió per la Sra. alcaldessa, s'hi entra en l'examen i debat dels 
assumptes que es relacionen a l'ordre del dia. 

 
 

TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 
ACORD NÚMERO U.- Proposta per concedir llicència d’obres a BONFA 
PROMOCIONS, S.L., per a la restitució de la legalitat urbanística alterada a 
la finca situada al carrer Bruc, núm. 4-6-8, d’Esplugues de Llobregat. 
(Exp.2416-2017-025). 
 
“El senyor Javier Fabregat Mora, en representació de BONFA PROMOCIONS, 
SL, sol·licita llicència per executar obres a l’edifici plurifamiliar entre mitgeres 
construït a la finca situada al carrer Bruc núm. 4-6-8, d'aquesta població, 
segons projecte tècnic aportat a tal efecte. (Expedient 2416-2017-25). 
 
Atès l’informe favorable emès pels Serveis Tècnics Municipals del que resulta 
que el projecte presentat contempla bàsicament l’enderroc de les obres 
realitzades en la planta baixa, baixos 1ª, i planta sota coberta per tornar a la 
legalitat urbanística de certes zones a l’edifici amb objecte de disposar de la 1a 
ocupació, així com de la construcció de noves claraboies que afecten a 
l’estructura del sostre de la planta sotacoberta. 
  

“Les actuacions que es sol·liciten consisteixen en:  
· Enderrocar dos trams de paret previstos per a la col·locació d’un 
armari, situats a la terrassa privada del baixos 1a. 
· Enderroc de tots els envans que configuren la compartimentació interior 



de la sota coberta quedant només els shunts i les divisòries pròpies de 
cada habitatge segons contemplen els plànols pels quals es va obtenir 
llicència d’obres majors. 
· Retirada de totes les fusteries de les obertures de la façana de Bruc, 
del pati d’interior i del pati de ventilació de planta sota coberta. 
· Nova construcció a planta sota coberta d’una sortida cap a la terrassa 
descoberta que dona al carrer Bruc, on es troba l’espai comunitari 
d’estenedors. La sortida comunicarà amb l’escala comunitària mitjançant 
un passadís. 
· Col·locació de noves claraboies a plata sota coberta. 
 
Aquestes obres serviran per ajustar-se a la llicència d’obres i per tant a 
la legalitat urbanística, i s’hauran d’executar en un termini de 3 mesos. 
 
Vist tot això, s’informa favorablement a la sol·licitud condicionada a 
aportar, abans de l’inici de les obres, projecte d’execució i assumeix 
d’obres visats. Finalitzades les obres hauran d’aportar el certificat final 
d’obres i la comunicació de la ocupació.”  

 
Atès l’informe favorable emès pels Serveis Jurídics Municipals, de data 16 de 
maig de 2017, els fonaments de dret del qual estableixen el següent: 

 
“Assumpte: Concessió llicència per a la restitució de la legalitat 
urbanística alterada a la finca situada a la finca situada al carrer Bruc, 
núm. 4-6-8, d’Esplugues de Llobregat. 
 
El 18 d’abril de 2017, (Registre general d'entrada núm. 2017 00006869), 
el senyor Javier Fabregat Mora, en representació de BONFA 
PROMOCIONS, SL, presenta un escrit mitjançant el qual sol·licita que es 
concedeixi llicència d’obres per a dur a terme les obres a l’immoble 
ubicat al carrer Bruc, núm. 4-6-8, d’Esplugues de Llobregat, per a 
restituir la legalitat urbanística alterada. 
 
Prèviament a l’anàlisi d’aquesta petició, cal assenyalar el següent:  
 
Antecedents 
 
En aquest emplaçament, es va concedir una llicència d’obres. 
 
- El 24 de juliol de 2015, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat va acordar concedir a BONFA PROMOCIONS, 
SL, llicència per a executar obres de construcció d'un edifici plurifamiliar 
entre mitgeres (amb un total de 17 habitatges, 19 places d’aparcament i 
16 trasters) a la finca situada al carrer Bruc, núm. 4-6-8, 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. 
 
- El 19 de febrer de 2016, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat va acordar aprovar el nou projecte presentat 
per BONFA PROMOCIONS, SL, que modifica al que va ser objecte de 



llicència, consistent en la construcció d'un edifici plurifamiliar entre 
mitgeres amb un total de 17 habitatges, ampliació a 24 places 
d’aparcament, 15 trasters i la construcció d’una piscina a l’aire lliure a la 
finca situada al carrer Bruc, núm. 4-6-8. 
 
Pel que fa a la primera ocupació de l’immoble, cal assenyalar el 
següent: 
 
El 28 d’octubre de 2016, (Registre general d'entrada núm. 2016 
00019975), i el 23 de febrer de 2017, (Registre general d'entrada núm. 
2017 00003129) el senyor Javier Fabregat Mora, en representació de 
BONFA PROMOCIONS, SL, manifesta que les obres han estat 
finalitzades, i sol·licita visita d’inspecció per a la primera ocupació i la 
devolució de les fiances per elements urbanístics i la gestió dels residus 
de la construcció, i la fiança relativa a la connexió a la xarxa de 
sanejament.  
 
Al respecte, el 13 de març de 2017, els Serveis tècnics municipals, una 
vegada efectuada visita d’inspecció per a verificar les obres realment 
executades a l’empara de la llicència concedida, informen favorablement 
la primera ocupació de l’immoble, amb l’advertiment que la rampa 
d’accés a l’aparcament s’estrangula en dos punts, amb una amplada de 
2,70m; inferior als 3m; que el provisional d’obra d’energia elèctrica cal 
retirar-lo i que, per tant, cal retenir les fiances corresponents fins que 
aquest fet es produeixi. 
 
Ara bé, posteriorment, i arran d’unes denúncies, es va detectar que 
s’estaven executant obres sense l’empara de llicència, que contradeien 
tant la llicència concedida prèviament, com el planejament urbanístic 
aplicable, de tal manera que, el 28 d’abril de 2017, l’alcaldessa de 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat va resoldre el què parcialment es 
transcriu a continuació:  

 
“RESOLC 
 
PRIMER.- INCOAR EXPEDIENT DE PROTECCIÓ DE LA 
LEGALITAT URBANÍSTICA a l’empara dels articles 199.2 del 
Text refós de la llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 
1/2010, de 3 d'agost, i articles 111 i següents del Decret 64/2014, 
de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de 
la legalitat urbanística, en relació amb les obres en curs 
d'execució a la finca situada al carrer Bruc, núm. 4-6-8, 
d'Esplugues de Llobregat, consistents en l’obertura de finestres 
i portes a les golfes, o espais no habitables lligats als habitatges 
de la planta segona, d’accés a terrats, i divisions interiors, que la 
converteixen en una 3a planta, no admesa pel planejament 
urbanístic aplicable, i l’enderroc d’una construcció auxiliar ubicada 
al pati interior, amb destí a estenedor, incompatible amb les 
Ordenances, sense ajustar-se a la llicència concedida el 24 de 
juliol de 2015, per la Junta de Govern Local de l’Ajuntament 



d’Esplugues de Llobregat, contra l’entitat mercantil BONFA 
PROMOCIONS, SL, en qualitat de propietària del sòl i promotora 
de les obres. 
 
SEGON.- NOMENAR instructora (...). 
 
TERCER.- ORDENAR, d’acord amb l’article 205.2 del text refós 
de la Llei d'urbanisme, en la redacció donada per la Llei 3/2012, 
de 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei 
d'urbanisme, a BONFA PROMOCIONS, SL, SUSPENDRE 
PROVISIONALMENT I IMMEDIATAMENT les obres en curs 
d’execució a la finca situada al carrer Bruc, núm. 4-6-8, 
d'Esplugues de Llobregat. 
 
QUART.- REQUERIR als interessats identificats en els apartats 
precedents, en virtut de l’article 116 del Decret 64/2014, de 13 de 
maig, que, en el TERMINI DE 2 MESOS, a comptar de la 
notificació d’aquesta Resolució, sol·licitin el títol administratiu 
habilitant per a restituir la legalitat urbanística vulnerada i ajustar-
se al títol ja concedit el 24 de juliol de 2015. 
 
CINQUÈ.- AVERTIR a la persona interessada que les obres en 
curs d’execució objecte d’aquest expedient són 
manifestament il·legalitzables. 
 
SISÈ.- IMPOSAR, COM A MESURA PROVISIONAL, als efectes 
de garantir l’efectivitat de la resolució que posi fi al procediment, 
directament executiva, a l’empara de l’article 117 del Reglament 
sobre protecció de la legalitat urbanística, la següent: 
 
Es prohibeix la primera utilització i ocupació de l’immoble ubicat al 
carrer Bruc, núm. 4-6-8, d’Esplugues de Llobregat. 
 
SETÈ.- ATORGAR, d’acord amb l’article 112.3 del Reglament 
sobre protecció de la legalitat urbanística, als interessats un 
termini de 15 dies d’audiència per a formular al·legacions i 
presentar els documents i les justificacions que estimin pertinents.  
 
VUITÈ.- ADVERTIR als interessats que, si es constata 
l’incompliment de l’ordre de suspensió indicada en l’apartat tercer 
d’aquesta Resolució, es podrà ordenar l’execució forçosa de les 
mesures adoptades. 
 
NOVÈ.- INFORMAR als interessats que es tracta d’un acte de 
tràmit, contra el qual no es pot interposar cap recurs. 
 
DESÈ.- COMUNICAR aquesta Resolució al Registre de la 
propietat d’Esplugues de Llobregat, als efectes que el Senyor 
Registrador practiqui l’assentament que correspongui, d’acord 
amb l’article 204 del text refós de la Llei d'urbanisme; l’article 113 



del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el 
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, i el Reial 
decret 1093/1997, relatiu a una resolució d’inici de procediment 
de restauració de protecció de la legalitat. 
 
ONZÈ.- NOTIFICAR aquesta resolució a les persones 
interessades.” 
 
Aquesta Resolució va ser notificada a la persona interessada el 2 
de maig de 2017, segons consta acreditat a l’expedient 
administratiu de referència. 
 
El 16 de maig de 2017, els serveis tècnics municipals han emès 
un informe favorable sobre la llicència d’obres indicada, 
concloent que aquestes serviran per a ajustar-se a la llicència 
d’obres i, per tant, a la legalitat urbanística. 
 
Les obres que se sol·licita fer són les que es detallen a l’informe 
tècnic. Són les següents: 
 
“Enderrocar dos trams de paret previstos per a la col·locació d’un 
armari, situats a la terrassa privada del baixos 1a. 
 
Enderroc de tots els envans que configuren a la compartimentació 
interior de la planta sota coberta, quedant només les divisòries 
pròpies de cada habitatge segons preveuen els plànols pels quals 
es va obtenir llicència d’obres majors. 
 
Retirada de totes les fusteries de les obertures de la façana de 
Bruc, del pati d’interior i del pati de ventilació de planta sota 
coberta. 
 
Nova construcció a planta sota coberta d’una sortida cap a la 
terrassa descoberta que dona al carrer Bruc, on es troba l’espai 
comunitari d’estenedors. La sortida comunicarà amb l’escala 
comunitària mitjançant un passadís. 
 
Col·locació de noves claraboies a plata sota coberta.”  
 
Aquest informe fixa les condicions particulars a les quals s’haurà 
de subjectar la llicència. Entre elles, el termini de 3 mesos per a 
l’execució de les obres. 
 
Fonaments de dret 
 
Les obres mencionades estan subjectes a llicència urbanística 
prèvia, i aquesta s’ha d’atorgar d’acord amb la normativa 
urbanística, el planejament urbanístic i les ordenances municipals 
aplicables, segons prescriu l’article 187 del Text refós de la llei 
d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost; 



d’acord amb la redacció donada per la Llei 16/2015, de 24 de 
juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració 
de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de 
l’economia. 
 
En aquest sentit, d’acord amb l’article 187.c) està subjecte a 
llicència urbanística prèvia, la construcció d’edificis de nova planta 
i la intervenció en els edificis ja existents que, d’acord amb la 
legislació sobre ordenació de l’edificació, requereixen l’elaboració 
d’un projecte tècnic, com és el cas que ens ocupa. 
 
D’acord amb l’article 188 del Text refós de la llei d'urbanisme, 
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, i l’article 14 del 
Reglament esmentat, les llicències urbanístiques s’han d’atorgar 
d’acord amb les previsions de la legislació i el planejament 
urbanístics i les ordenances municipals sobre ús del sòl i 
edificació vigents en el moment de la resolució de la sol·licitud. 
 
Per tant, són d’aplicació l’article 75 i següents del Reglament 
d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 
179/1995, de 13 de juny. 
 
D’acord amb l’article 12 del Reglament sobre protecció de la 
legalitat urbanística, correspon a l’administració municipal atorgar 
les llicències urbanístiques respecte dels actes que hi són 
subjectes que es pretenguin executar en el seu terme. 
 
L’article 34 del Reglament exigeix l’aportació d’un projecte 
executiu quan el projecte objecte de la llicència tingui la 
consideració de projecte bàsic. En aquest cas, el projecte és 
bàsic. Per tant, caldrà que la persona interessada aporti el 
projecte executiu amb els requisits del precepte esmentat. 
 
Les llicències urbanístiques caduquen si transcorre el termini 
per començar les obres o el termini per acabar-les, incloses les 
seves pròrrogues respectives, sense que hagin estat iniciades o 
finalitzades. El termini establert per a l’execució d’aquestes obres, 
atesa la seva entitat, és de 3 mesos, segons els Serveis tècnics 
municipals. 
 
A aquests efectes, en compliment de l’article 37 del Reglament 
sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 
64/2014, de 13 de maig, correspon efectuar l’advertiment de 
caducitat corresponent. 
 
Cal indicar a la persona titular de la llicència que ha de lliurar a 
l’administració atorgant una còpia de l’acta d’inici d’obres 
estesa per la direcció facultativa de les obres i, posteriorment, una 
còpia del certificat final d’obres expedit per aquesta mateixa 
direcció. Si les obres autoritzades no requereixen direcció 



facultativa per executar-les, les còpies de l’acta i del certificat 
esmentats han de ser substituïdes per la declaració responsable 
corresponent de la persona titular de la llicència urbanística. 
 
Cal recordar que, en virtut de l’article 187bis.b) del Decret 
legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la 
Llei d'urbanisme, en la redacció donada per la Llei 16/2015, de 21 
de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de 
l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de 
Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica, la primera 
utilització i ocupació dels edificis es troba subjecte al règim de 
comunicació prèvia. 
 
L’òrgan competent per a l’aprovació d’aquest Projecte és la 
Junta de Govern Local, per delegació expressa efectuada 
mitjançant Decret núm. 1466, de 18 de juny de 2015. 
 
Conclusions 
 
Per tot l’exposat, tenint en compte que, segons indiquen els 
Serveis tècnics municipals en el seu informe de 16 de maig de 
2017, les obres sol·licitades serviran per a ajustar-se a la llicència 
d’obres i, per tant, a la legalitat urbanística, només resta 
concloure que s’informa favorablement la concessió de la 
llicència sol·licitada. La presentació d’aquest projecte d’obres 
dona compliment al requeriment de petició de llicència indicat al 
Decret d’alcaldia d’incoació EXPEDIENT DE PROTECCIÓ DE LA 
LEGALITAT URBANÍSTICA a l’empara dels articles 199.2 del 
Text refós de la llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 
1/2010, de 3 d'agost, i articles 111 i següents del Decret 64/2014, 
de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de 
la legalitat urbanística, de 28 d’abril de 2017, i notificat el 2 de 
maig de 2017.” 
 

Vistos els preceptes citats: 
  
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
PRIMER.- Concedir llicència d’obres a BONFA PROMOCIONS, SL, per a les 
obres d’enderroc de dos trams de paret a la terrassa privada del pis baixos-1ª; 
l’enderroc de tots els envans que configuren la compartimentació interior de la 
planta sota coberta; la retirada de totes les fusteries de les obertures de la 
façana de Bruc, del pati d’interior i del pati de ventilació de planta sota coberta; 
la nova construcció a planta sota coberta d’una sortida cap a la terrassa 
descoberta que dona al carrer Bruc; i la col·locació de noves claraboies a plata 
sota coberta, a l’immoble ubicat al carrer Bruc, núm. 4-6-8, d’Esplugues de 
Llobregat, amb l’objecte de restituir la legalitat urbanística alterada, d’acord 
amb el projecte presentat el 18 d’abril de 2017, (Registre general d'entrada 
núm. 2017 00006869), en un termini màxim de 3 mesos. 



SEGON.- Subjectar l’anterior llicència, a l’aportació del projecte d’execució 
per a definir l’obra íntegrament, amb caràcter previ a l’execució de les obres, 
juntament amb un informe subscrit per la direcció facultativa de les obres sobre 
l’adequació al projecte autoritzat, d’acord amb les determinacions de l’article 34 
del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre 
protecció de la legalitat urbanística. 
 
TERCER.- Subjectar l’anterior llicència, a l’aportació d’assumeix de direcció 
de les obres a realitzar. 
 
QUART.- Subjectar l’anterior llicència al pagament de la taxa i l’impost que li 
correspongui, i a les condicions que deriven de l’informe tècnic municipal, de 16 
de maig de 2017. 
 
CINQUÈ.- Advertir a la persona interessada, en compliment de l’article 37 del 
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 
64/2014, de 13 de maig, el següent: 

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

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

SISÈ.- Recordar, també, que, en virtut de l’article 187bis.b) del Decret legislatiu 
1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'urbanisme, en la 
redacció donada per la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de 
l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals 
de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica, la primera utilització i 
ocupació dels edificis es troba subjecte al règim de comunicació prèvia. 
 
SETÈ.- Comunicar l’acord anterior a les persones interessades. 
 
VUITÈ.- Aquesta llicència restarà condicionada al pagament de les liquidacions 
de la taxa per llicència urbanística d'import 2.770,79 euros (1406808-186117) i 
de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres d’import 4.433,26 euros 
(1408153-186110) que seran notificades per l'Organisme de Gestió Tributària 
de la Diputació de Barcelona.” 
 
 
ACORD NÚMERO DOS.- Proposta per concedir llicència a precari, a THE 
AMERICAN SCHOOL OF BARCELONA, per a usos i obres provisionals 
d’adequació del solar ubicat al carrer Jaume Balmes, núm.17-21, per a ús 
de lleure i d’esbarjo. (Exp. 2416-2017-013). 



“El senyor Ferran Solé Boada, en representació de AMERICAN SCHOOL OF 
BARCELONA, sol·licita autorització amb caràcter provisional i a precari d’obres 
i usos, per l’adequació de solar per a ús de lleure i esbarjo del centre docent, a 
la finca situada al carrer Jaume Balmes núm. 7, segons projecte tècnic aportat. 
(Exp. 2416-2017-13). 
 
Vist l’informe favorable dels Serveis tècnics municipals del Servei d’urbanisme, 
de 9 de maig de 2017, que estableix el següent: 
 

“INFORME: 
 
1. Sol·licitud i documentació presentada. 
 
Per registre d’entrada amb data 16/03/2017 i amb número 2017 
00004774 l’arquitecte Roger Mercader Aloy, en representació de The 
American School of Barcelona, presenta a aquest Ajuntament instància i 
el denominat “Projecte d’obres de caràcter provisional d’adequació de 
solar per a ús de lleure i esbarjo de l’Escola Americana de Barcelona” 
situat al carrer Jaume Balmes, núm. 17-21, per tal de sol·licitar la 
corresponent llicència d’obres. 
 
Per registre d’entrada amb data 19/04/2017 i amb número 2017 
00006932 Ferran Solé Boada, en representació de The American School 
of Barcelona, presenta a aquest Ajuntament instància i el “Projecte 
d’obres de caràcter provisional d’adequació de solar per a ús de lleure i 
esbarjo de l’Escola Americana de Barcelona” que substitueix la 
documentació entregada anteriorment. 
 
2. Planejament vigent. 
 
Pla General Metropolità, aprovat definitivament en data 14/07/1976 i 
publicat al BOP en data 19/07/1976. 
 
3. Qualificacions urbanístiques. 
 
Zona d’equipaments comunitaris i dotacions de nova creació de caràcter 
local (clau 7b). 
 
4. Projecte. 
 
El projecte contempla dur a terme unes obres per tal d’utilitzar amb 
caràcter provisional el solar objecte de l’actuació per a usos de lleure i 
esbarjo mentre es du a terme el desenvolupament del Pla Especial i 
Modificació posterior en el solar actual de l’Escola. 
La superfície d’actuació és de 3.127,54 m². Les obres proposades són 
d’enjardinament, pavimentació, adaptació topogràfica i dotació dels 
serveis necessaris per a la utilització del terreny. No es plantegen 
edificacions. Es crearan dues pistes esportives de gespa artificial de 
25x16 i 22x12, es pavimentaran els recorreguts amb formigó desactivat, 
es proposen diferents espais de lleure entre la massa de vegetació i dos 



conjunts de grades en relació a les pistes. També es donarà resposta als 
serveis necessaris d’enllumenat, aigua i sanejament. 
Es col·locarà el mobiliari urbà necessari per tal de poder donar un ús 
adequat de lleure i esbarjo. Per últim es substituirà l’actual tanca opaca 
al carrer Nostra Senyora de Lourdes per una tanca tipus Rivisa calada. 
 
5. Compliment de normativa. 
 
D’acord amb l’article 53.1 del Text refós de la Llei d’Urbanisme de 
Catalunya modificat per l’article 16 de la Llei 3/2012, en els terrenys 
destinats a sistemes urbanístics es poden autoritzar usos i obres de 
caràcter provisional que no siguin prohibits pel planejament urbanístic, 
mentre no s’hi hagi iniciat el procediment de reparcel·lació, d’ocupació 
directa ni d’expropiació corresponent per l’execució de l’actuació 
urbanística que els afecta. En el present cas la finca està qualificada 
com a zona d’equipaments comunitaris i dotacions de nova creació de 
caràcter local (clau 7b) i no es troba inclosa en cap dels casos anteriors.  
 
Aquests usos provisionals autoritzats, d’acord amb els articles 53.2 del 
citat Text refós i 62.1 del seu Reglament, han de cessar i les obres 
provisionals autoritzades s’han de desmuntar o enderrocar quan ho 
acordi l’Ajuntament, sense que, en cap cas, els afectats tinguin dret a 
percebre indemnització. 
 
En aplicació de l’article 53.3 del citat Text refós i 61.1 del seu 
Reglament, l’ús de la finca que es proposa en el present projecte 
entraria dintre dels usos provisionals admesos al tractar-se d’una 
activitat de lleure, esportiva i recreativa. 
 
En quant a les obres admissibles per a usos provisionals, els articles 
53.5 del citat Text refós i 61.2 del seu Reglament, estableixen que 
només es poden autoritzar com a obres provisionals les vinculades als 
usos provisionals. Aquestes obres han de ser les mínimes que siguin 
imprescindibles per a permetre l’exercici de l’activitat provisional, han de 
permetre unes instal·lacions transportables o desmuntables i no poden 
comportar una desfiguració definitiva del terreny, així mateix no han 
d’ometre cap de les garanties de seguretat establertes per la legislació 
sectorial, que s’han d’acreditar en la memòria justificativa que cal 
presentar a aquests efectes. 
 
En el present cas, es considera que les obres proposades son les 
mínimes necessàries per a permetre l’ús provisional de la citada finca, 
sense ometre cap de les normes de seguretat i higiene establertes per la 
legislació sectorial i són fàcilment desmuntables. 
 
El projecte compleix la normativa urbanística i concordant que li es 
d’aplicació.  
 
6. Proposta. 



Atenent a allò exposat, el tècnic que subscriu considera que es pot 
informar favorablement la llicència d’obres de caràcter provisional 
sol·licitada pel denominat “Projecte d’obres de caràcter provisional 
d’adequació de solar per a ús de lleure i esbarjo de l’Escola Americana 
de Barcelona” situat al carrer Jaume Balmes, núm. 17-21, i, per tant, pot 
continuar la seva tramitació, amb les següents condicions: 
 
- Ateses les afectacions urbanístiques de la finca que ocupa l’activitat i 
d’acord amb l’article 53 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat 
mitjançant el Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, en la redacció 
donada per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació de la llei 
d’urbanisme, la concessió de la llicència d’obres així com la conformitat 
de la comunicació prèvia de l’activitat, si és el cas, s’atorgaran en tot cas 
amb caràcter provisional i a precari. 
 
- Per aquest motiu, és necessari tramitar la corresponent llicència per 
usos i/o obres a precari i obtenir el preceptiu informe favorable de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona.”  

 
Vist l’informe favorable de l’assessora jurídica de l’Àmbit de Territori i 
Sostenibilitat, de 16 de maig de 2017, que estableix el següent: 
 

“Antecedents de fet 
 
El 16 de març de 2017, (Registre general d'entrada núm. 2017 
00004774), The American School of Barcelona presenta un projecte 
d’obres de caràcter provisional d’adequació del solar per a ús de lleure i 
esbarjo de l’Escola Americana. 
 
El 19 d’abril de 2017, (Registre d’entrada núm. 2017 00006932), el 
senyor Ferran Solé Boada, en representació de l’American School of 
Barcelona, presenta una instància mitjançant la qual sol·licita autorització 
per a usos i obres de caràcter provisional, per a utilitzar un solar per a 
usos de lleure i esbarjo, en relació amb la finca ubicada al carrer Jaume 
Balmes, núm. 7, d’Esplugues de Llobregat. Aquest document substitueix 
l’anterior. 
 
Juntament amb aquesta petició, presenta el Projecte d’obres de caràcter 
provisional d’adequació de solar per a ús de lleure i esbarjo de l’Escola 
Americana de Barcelona. 
 
També aporten un document subscrit pel Director de l’Escola, en nom 
d’aquesta, en el qual manifesta que aquesta, com a propietària del sòl i 
titular de l’activitat, accepta que caldrà cessar els usos i desmuntar o 
enderrocar les obres, sense dret a indemnització, i que, en qualsevol 
transmissió, advertirà aquest caràcter de l’autorització. 
 
El 9 de maig de 2017, els Serveis tècnics municipals del Servei 
d’Urbanisme, emeten un informe favorable sobre la petició presentada. 
En aquest informe es determina que la finca objecte de la petició està 



qualificada pel planejament vigent com a equipament comunitari i 
dotació de nova creació de caràcter local, clau 7b. Els terrenys es troben 
actualment pendents de la redacció i aprovació d’un pla especial que 
defineixi l’ús i els paràmetres aplicables. 
 
Fonaments de dret 
 
L’article 53 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat mitjançant el 
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, en la redacció donada per la Llei 
3/2012, de 22 de febrer, de modificació de la llei d’urbanisme, fa 
referència als usos i les obres de caràcter provisional. Aquest precepte 
indica que es poden autoritzar usos i obres de caràcter provisional que 
no siguin prohibits per la legislació i el planejament sectorial, territorial o 
urbanístic, sobre terrenys compresos en sectors de planejament 
urbanístic derivat o en polígons d’actuació urbanística i, fora d’aquests 
àmbits, en terrenys destinats a sistemes urbanístics, mentre no hi hagi 
iniciat el procediment de reparcel·lació, ocupació directa o d’expropiació 
corresponent per a l’execució de l’actuació urbanística. 
 
Les obres han de ser les mínimes indispensables per a desenvolupar 
l’ús sol·licitat, sense ometre cap de les normes de seguretat i higiene 
establertes per la legislació sectorial, i han de ser fàcilment 
desmuntables i traslladables. 
 
L’article 54 del mateix text legal estableix el procediment a seguir per a 
l’autorització dels usos i obres provisionals, i estableix la documentació 
que cal aportar pel peticionari per a la seva tramitació. 
 
D’aquesta manera, cal aportar una memòria justificativa del caràcter 
provisional dels usos i les obres; l’acceptació pel propietaris de cessar 
els usos i desmuntar o enderrocar les obres quan ho acordi 
l’administració actuant, sense dret a percebre indemnització per aquest 
concepte, més el compromís de reposar la situació alterada pels usos i 
obres sol·licitats al seu estat originari. 
 
En cas que la petició compleixi amb aquests requisits, l’Ajuntament l’ha 
de sotmetre al tràmit d’informació pública pel termini de vint dies i, 
simultàniament, cal sol·licitar informe preceptiu a l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, en compliment de l’article 54.2 mencionat, i l’article 36.a) de 
la Llei 31/2010, de 3 d’agost. 
 
Els apartats 3 i 4 de l’article 54 estableixen les condicions a les quals en 
tot cas s’hauran de supeditar les autoritzacions a precari, i que aquestes 
hauran d’estar inscrites al Registre de la propietat. L’eficàcia de 
l’autorització resta supeditada a aquesta constància registral. 
 
També són d’aplicació l’article 65 i següents del Reglament de Protecció 
de la legalitat urbanística, aprovat mitjançant Decret 64/2014, de 13 de 
maig, relatius a la sol·licitud i el procediment aplicables. 
En virtut del Decret d’alcaldia núm. 1466, de 18 de juny de 2015, de 



delegació expressa, l’òrgan competent per a resoldre sobre aquesta 
petició és la Junta de Govern Local. 
 
Conclusions 
 
En aquest cas, cal assenyalar que concorren les circumstàncies exigides 
per l’article 53 del Text refós de la Llei d’urbanisme, en tant en quant els 
sòls objecte de la petició són terrenys qualificats de sistema 
d’equipaments, clau 7b, en relació amb els quals resta pendent la 
redacció d’un pla especial per a la concreció de l’ús i la determinació 
dels paràmetres edificatoris. Per altra banda, afegir que les obres 
sol·licitades compleixen amb el requisits de ser provisionals i 
desmuntables, segons conclouen els Serveis tècnics municipals, en el 
seu informe de 9 de maig de 2017. 
 
Finalment, afegir que ha estat aportat document de compromís i 
acceptació de les condicions imposades per la Llei en relació amb els 
precaris, previst a l’article 54.1.b) del text refós de la Llei d'urbanisme. 
 
Per tot l’exposat, només resta concloure que s’informa favorablement 
la petició formulada el 19 d’abril de 2017, (Registre d’entrada núm. 2017 
00006932), per American School of Barcelona, per a usos i obres de 
caràcter provisional per a utilitzar un solar per a usos de lleure i esbarjo, 
en relació amb la finca ubicada al carrer Jaume Balmes, núm. 7, 
d’Esplugues de Llobregat.” 
 

Per tot l’exposat, 
  
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
PRIMER.- INCOAR expedient d’autorització d’usos i obres provisionals, a 
l’empara de l’article 53 i 54 del Text refós de la Llei d'urbanisme, per a 
l’autorització a precari d’obres i usos per a utilitzar un solar per a usos de lleure 
i esbarjo, en relació amb la finca ubicada al carrer Jaume Balmes, núm. 7, 
d’Esplugues de Llobregat, d’acord amb la petició i el Projecte presentats el 19 
d’abril de 2017, (Registre d’entrada núm. 2017 00006932), per American 
School of Barcelona. 
 
SEGON.- SOTMETRE aquest expedient al tràmit d’informació pública pel 
termini de vint dies, en els termes de l’article 54 del text refós de la Llei 
d’urbanisme i l’article 67 del Reglament de Protecció de la legalitat urbanística. 
 
TERCER.- SOL·LICITAR l’informe preceptiu a l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, d’acord amb l’article 54.2 del Text refós de la Llei d’urbanisme i 
l’article 68 del Reglament de protecció de la legalitat urbanística. 
 
QUART.- COMUNICAR aquest acord a les persones interessades.” 
 
 
 



ACORD NÚMERO TRES.- Proposta d’autorització de la despesa 
corresponent a la 9a certificació del projecte del camí per a la connexió 
ciclable entre Barcelona i Esplugues de Llobregat per l’Avinguda 
Diagonal. (Exp. T023-2015-001).  
 
“Vist el Conveni subscrit el 28 de maig de 2015, entre l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona i l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat, per al finançament de les 
obres del projecte de camí per a la connexió ciclable entre Barcelona i 
Esplugues de Llobregat. 
 
Vista la 9a certificació d'obra corresponent al Projecte del Camí per a la 
connexió ciclable entre Barcelona i Esplugues de Llobregat per l'avinguda 
Diagonal. 
 
Vist l’informe emes pels Serveis tècnics municipals del Servei d'obres 
públiques, el 15 de maig de 2017, que estableix el següent: 
 
"En data 28 de maig de 2016, l’Àrea Metropolitana de Barcelona i l’Ajuntament 
d’esplugues de Llobregat van signar un conveni que regulava la col•laboració 
entre amb dues administracions per al finançament de les obres del projecte de 
Camí per a la connexió ciclable entre Barcelona i Esplugues de Llobregat per 
l’avinguda Diagonal. 
 
El finançament de dites obres es reparteix amb els següents percentatges: 
 
- 75 % finançat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 
- 25 % finançat per l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. 
 
Aquestes obres es van adjudicar a l’empresa ROMERO GAMERO S.A. i es van 
iniciar en data 7 de juliol de 2016, segons consta a l’acta d’inici d’obra i 
comprovació del replanteig. 
 
La direcció facultativa de les obres correspon a BATLLE I ROIG 
ARQUITECTES i a SIMON BLANCO S.L.P., ambdós contractats directament 
per l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 
 
Per part de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, s’ha presentat la certificació 
número 9, aprovada en data 5 de maig de 2017, amb un import total de 
255.352,35 €, amb un import net de 211.035,00 € i una part d’IVA de 44.317,35 
€. El 25 % del total 255.352,35 € puja la quantitat de 63.838,09 €." 
 
Vist l’informe emès per l'assessora jurídica de l’Àmbit de Territori i Sostenibilitat, 
el 16 de maig de 2017, que estableix el següent: 
 
"L’Àrea Metropolitana de Barcelona ha tramès a l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat, a través de la plataforma EACAT, certificació d’obra relativa al 
Projecte del Camí per a la connexió ciclable entre Barcelona i Esplugues de 
Llobregat per l’avinguda Diagonal, el 9 de maig de 2017, amb la indicació que, 
en virtut del Conveni de col•laboració subscrit el 28 de maig de 2016, entre 



ambdues Administracions, l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat ha de 
contribuir en el pagament del 25% de tals certificacions. 
 
Al respecte, cal posar en relleu el següent: 
 
El 19 de maig de 2015, la Junta de Govern Local de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona va acordar aprovar el conveni a signar entre l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat i l’Àrea Metropolitana de Barcelona, per al 
finançament de les obres del projecte de camí per a la connexió ciclable entre 
Barcelona i Esplugues de Llobregat. 
 
En la sessió plenària de 20 de maig de 2015, el Ple d’aquesta Corporació va 
acordar el següent: 
 
“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 construcció d’un camí per a persones i ciclistes 
que connecti els municipis de Barcelona i Esplugues de Llobregat des de 
l’avinguda Diagonal de Barcelona, que s’adjunta com annex a aquest acord. 
 
2.- Aprovar la despesa corresponent a l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat 
per import de 300.000,00€ i declarar de caràcter plurianual aquesta despesa 
que, respecte a la quantitat de 250.000,00€, anirà a càrrec de la partida 
12.15320.76400 del pressupost municipal de l’exercici de 2015; i respecte a la 
quantitat de 50.000,00€, anirà amb càrrec a la partida corresponent del 
pressupost municipal de l’exercici de 2016. 
 
Condicionar aquesta aprovació a l’aprovació definitiva de l’expedient de 
modificació de crèdits en tràmit i a la condició suspensiva d’existència de crèdit 
adequat i suficient en el Pressupost municipal de l’exercici 2016. 
 
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 pel seu 
coneixement i efectes.” 
 
Aquest conveni es va subscriure el 28 de maig de 2015. La participació de 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat està establerta en un 25% del cost de 
l’obra. 
 
El 29 de setembre de 2015, la Junta de Govern Local de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona va acordar aprovar inicialment el Projecte executiu del camí per a 
la connexió ciclable entre Barcelona i Esplugues de Llobregat, per l’avinguda 
Diagonal. Sotmès a informació pública, el 10 de maig de 2015, el mateix òrgan 
va acordar aprovar l’adjudicació del contracte a favor de l’empresa ROMERO 
GAMERO, SA, per import de 855.867,77.-euros. 



El 28 de juny de 2016, la Junta de Govern Local de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona va acordar designar com a direcció facultativa a dos arquitectes de 
Batlle i Roig SLP, i designar a un enginyer de ATENEA, SEGURIDAD Y MEDIO 
AMBIENTE, SAU, com a coordinador de seguretat i salut. 
 
El 7 de juliol de 2016, segons consta acreditat a l’expedient, va tenir lloc la 
signatura de l’acta de replanteig de l’obra, en presència dels Serveis tècnics 
municipals, en representació de la Corporació. 
 
El 9 de maig 2017, ha estat tramesa la certificació 9a corresponent a l’obra de 
referència. La certificació ha estat aprovada per l’òrgan competent de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona. 
 
Aquesta certificació ha estat objecte de l’informe dels Serveis tècnics 
municipals, de 15 de maig de 2017, en el qual constaten quin és l’import a què 
ha de fer front l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, en virtut de la seva 
participació en el 25% del finançament de l’obra. 
 
L’òrgan competent per a l’autorització i disposició de despeses i el 
reconeixement i liquidació d’obligacions, dins dels límits de la competència de 
l’alcaldia, i d’acord amb el pressupost vigent, és la Junta de Govern Local, per 
delegació expressa mitjançant el Decret d’alcaldia núm.1466, de 18 de juny de 
2015. 
 
Conclusions 
 
Per tot l’exposat, una vegada vist el Conveni de col•laboració subscrit el 28 de 
maig de 2015, entre l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat i l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, per al finançament de les obres del projecte del 
camí per a la connexió ciclable entre Barcelona i Esplugues de Llobregat, per 
l’avinguda Diagonal, i que la participació de l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat en el finançament de l’obra de referència està establerta en un 25%, i 
una vegada vista la certificació d’obra tramesa via EACAT, prèviament 
aprovada per l’òrgan competent de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, i 
informada pels Serveis tècnics municipals, el 15 de maig de 2017, només resta 
concloure que correspon elevar a la Junta de Govern Local la proposta de 
pagament de l’import de la certificació en el percentatge de participació que 
correspon a aquesta Corporació." 
 
Per tot l’exposat, 
  
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
PRIMER.- APROVAR l’autorització, disposició de la despesa i el 
reconeixement de l’obligació, per import de 63.838,09.- euros (IVA inclòs), a 
favor de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, i amb càrrec a la partida 
d'inversions 12 15320 76400 2016/2/INVER 20, del capítol 7 del pressupost 
municipal, que es correspon amb el 25% de l’import de la certificació d’obra 
9a, del Projecte del Camí per a la connexió ciclable entre Barcelona i 
Esplugues de Llobregat per l’avinguda Diagonal, d’acord amb la participació en 



el finançament de les obres que li correspon a l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat, en virtut del Conveni subscrit amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona, 
el 28 de maig de 2015. 
 
SEGON.- NOTIFICAR aquest acord a l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 
 
TERCER.- COMUNICAR aquest acord al Departament d’Intervenció i de 
Comptabilitat.” 
 
 
ACORD NÚMERO QUATRE.- Proposta d'aprovació d'expedient de 
contractació, mitjançant procediment obert subjecte a regulació 
harmonitzada, del servei de manteniment de les instal•lacions de 
protecció contra incendis i seguretat dels equipaments de l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat.  
 
“Atesa la necessitat de contractar el servei de manteniment normatiu, preventiu 
i correctiu de les instal·lacions de protecció contra incendis i anti-intrusió dels 
equipaments de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, d'acord amb la 
descripció tècnica realitzada pels Serveis Tècnics Municipals als plecs de 
condicions tècniques. 
 
En funció del què disposen els articles 10, 19, 109 i 110 del Reial decret 
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós la Llei de 
contractes del sector públic, sobre disposicions comuns dels contractes, pel 
que fa referència a la naturalesa del contracte, i tot en relació amb l'article 
274.2 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat 
per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i dels articles 115 i 116 del TRLCSP, 
sobre plecs de clàusules particulars, on es fa preceptiva l'aprovació de 
l'expedient de contractació i els plecs de condicions tècniques i econòmiques 
que han de regir en el contracte. 
 
Vist l'informe dels Serveis Jurídics, i la fiscalització prèvia per part de la 
Intervenció municipal. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
Primer.- Declarar que la despesa derivada de l’expedient de contractació 
relativa al servei de manteniment normatiu, preventiu i correctiu de les 
instal·lacions de protecció contra incendis i anti-intrusió dels equipaments de 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat té caràcter plurianual, de conformitat 
amb l'article 174 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i, per tant, l’adjudicació 
resta sotmesa a la condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient 
per al finançament de les obligacions derivades del contracte en els futurs 
exercicis pressupostaris. 
 
La despesa plurianual derivada d’aquesta contractació, IVA inclòs, es farà 
efectiva per un import màxim anual d’74.105,25.-€ (IVA inclòs), imputable al 
pressupost vigent en cada exercici, dels quals 34.632,63.-€ (IVA inclòs), aniran 



a càrrec de l’exercici econòmic de l’any 2017, a les partides pressupostàries 
següents: 
 
· 12 93303 21200 IMPLANTACIO PLANS PREVENCIO MANT. EDIFICIS 
34.632,63.-€ 
 
Per a les següents anualitats, l’import màxim anual serà el següent:  

-Exercici 2018: import de 74.105,25.-euros (IVA inclòs).  

-Exercici 2019: import de 74.105,25.-euros (IVA inclòs).  

-Exercici 2020: import de 74.105,25.-euros (IVA inclòs).  

-Exercici 2021: import de 34.632,63.-euros (IVA inclòs). 

Segon.- Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert 
subjecte a regulació harmonitzada, i aprovar els plecs de condicions 
econòmiques administratives i tècniques, relatius al servei de manteniment 
normatiu, preventiu i correctiu de les instal·lacions de protecció contra incendis i 
anti-intrusió dels equipaments de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, amb 
un pressupost màxim total de licitació de 244.976,04 euros, més 51.444,97 
euros en concepte d’IVA (import total, 296.421,21 euros, IVA inclòs), segons la 
durada inicial de 4 anys.  

Tercer.- Autoritzar la despesa de l’expedient de contractació pel servei de 
manteniment normatiu, preventiu i correctiu de les instal·lacions de protecció 
contra incendis i anti-intrusió dels equipaments de l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat, per import de 34.632,63 euros, IVA inclòs, imputable al pressupost 
municipal vigent a les següents partides: 

-12 93303 21200 IMPLANTACIO PLANS PREVENCIO MANT. EDIFICIS 
34.632,63.-€  

Quart.- Convocar la licitació, d'acord amb el què estableixen els articles 142, 
143 i 159 del TRLCSP, publicant els corresponents anuncis, que aniran a 
càrrec de l’empresa adjudicatària, al Diari Oficial de la Unió Europea i al Butlletí 
Oficial de l’Estat, ordenant també la publicació al Butlletí Oficial de la Província. 
Així mateix, i de conformitat amb l’article 142.4 del TRLCSP, l’anunci de licitació 
es publicarà al perfil del contractant de la pàgina web municipal.” 

 
ACORD NÚMERO CINC.- Proposta relativa la rectificació d’error material a 
l’assignació temporal d’un recurs d’inserció social. 

“Per acord de la Junta de Govern Local de 5 de maig de 2017 es va assignar a 
la família E.C.M l’habitatge d’inserció social del carrer Cedres 29, 1r 2a. 
 
Al haver detectat l’error en el número de carrer de l’habitatge assignat, sent el 
número correcte el 31 i no el 29, tal i com s’indicava a l’acord referit. 



De conformitat amb l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions publiques. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Rectificar l’error material existent a l’acord de la Junta de Govern 
Local de data 5 de maig de 2017 pel qual s’assignava a la família E.C.M 
l’habitatge d’inserció social del carrer Cedres 29, 1r 2a, en el sentit que on deia 
“carrer Cedres 29, 1r 2a”, hauria de dir “carrer Cedres 31, 1r 2a”. 
 
SEGON.- Notificar el present acord a la família E.C.M.” 

 
ACORD NÚMERO SIS.- Proposta d’aprovació de l’expedient de 
contractació per contracte menor per la realització del servei de 
manteniment normatiu de les instal•lacions d’alta tensió de l’edifici La 
Baronda. (Exp. G454-2017-032). 

“Atès l’informe dels Serveis Tècnics Municipals, de data 15 de maig de 2017, 
proposant la realització del servei de manteniment normatiu de les instal·lacions 
d’alta tensió de l’edifici La Baronda d’Esplugues de Llobregat, d’acord amb el 
plec de condicions tècniques redactat i la seva contractació per contracte 
menor amb un pressupost net de 800,00 €, mes l’IVA del 21% d’import 168,00 
€, en total 968,00 €, IVA inclòs. 

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

Empreses Imports(sense IVA) 
GRUPO GAHERMA, S.L.. no presenta oferta 
IMTECH no presenta oferta 
COMSA SERVICE FACILITY 
MANAGEMENT, S.A.U. 650,00 € 

FRICOR SERVEI INTEGRAL no presenta oferta 
CATALANA ELECTRA I SANEJAMENT, S.L 678,75 € 
NDAVANT, S.A. no presenta oferta 
EIFFAGE ENERGIA no presenta oferta 

 
i que proposen adjudicar el servei de referència, a favor de l’empresa COMSA 
SERVICE FACILITY MANAGEMENT, S.A.U. (A-60470127), ja que es valora 
com a oferta més favorable per l’Ajuntament, pel preu net de 650,00 €, més 
l’IVA del 21% d’import 136,50 €, en total 786,50 €, que suposa una baixa del 
18,75 %. 

Atesos articles 138.3 i 111 del Text refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, sobre 



possibilitat de contractar serveis, per contracte menor por raó de la quantia, la 
qual no excedeix de 18.000 €. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1.- Aprovar el plec de condicions tècniques, pel servei de manteniment 
normatiu de les instal·lacions d’alta tensió de l’edifici La Baronda d’Esplugues 
de Llobregat, amb un pressupost de contracte de 968,00 €, IVA inclòs. 

2.- Aprovar l’execució del servei esmentat mitjançant contracte menor, i 
adjudicar-lo a favor de l’empresa COMSA SERVICE FACILITY 
MANAGEMENT, S.A.U. (CIF A-60470127), pel preu de 650,00 €, més l’IVA del 
21% de 136,50 €, en total 786,50 €, IVA inclòs, que l’haurà de portar a terme 
d’acord amb el plec aprovat i l’oferta presentada. 

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

3.- La visita anual es realitzarà durant el mes de juny de 2017 i cobreix la 
periodicitat mínima obligatòria d’un any a fi de verificar la instal·lació elèctrica 
d’alta tensió, en compliment del Reial Decret 3275/1982, de 12 de novembre. 
 
4.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent per import de 
786,50 €, IVA inclòs, amb càrrec a la partida pressupostària número 12 93302 
21200 del Pressupost General de 2017. 

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

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

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

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

-Òrgan de contractació: Junta de Govern Local.  

-Òrgan administratiu comptable: Intervenció Municipal.  

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



 
ACORD NÚMERO SET.- Proposta d’aprovació de la pròrroga de les obres 
de reforma i millora de l’accessibilitat del carrer Vicenç Bou, entre 
l’avinguda Isidre Martí i el carrer Eduard Toldrà, d’aquesta població. (Exp. 
G451-2016-017).  
 
“La Junta de Govern Local en data 23 de desembre de 2016 va adjudicar 
l’execució de les obres de reforma i millora de l’accessibilitat del carrer Vicenç 
Bou, entre l’avinguda Isidre Martí i el carrer Eduard Toldrà, d’aquesta població 
a l’empresa CONSTRUCCIONES FERTRES, S.L. 

En data 14 de febrer de 2017 es va signar l’acta de comprovació del replanteig i 
autorització de l’inici de l’obra, amb un termini d’execució de dos mesos. 
 
En data 15 de maig de 2017, l’empresa CONSTRUCCIONES FERTRES, S.L., 
adjudicatària de les obres, ha presentat escrit demanant l’ampliació del termini 
d’execució de les obres degut al temps d’espera per l’execució de 
canalitzacions dels serveis de companyia d’aigües i d’electricitat i a les pluges 
dels dies 13 i 24 de febrer; 3,4,24, 25 i 27 de març; 5 i 26 d’abril i 3 de maig, 
que han aturat els treballs i sol·licitant prorroga fins el 14 de juny de 2017. 
 
Atès l’informe emès pels Serveis Tècnics Municipals del que resulta que 
efectivament l’obra de referència no es pot finalitzar pels motius exposats, 
proposant una ampliació del termini d’execució de les obres fins el 14 de juny 
de 2017. 

Atès el plec de clàusules administratives particulars que regeixen el contracte i 
l’article 213 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat 
per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre i concordants del 
Reglament General de Contractes de l’Estat. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1.- Aprovar una pròrroga de les obres de reforma i millora de l’accessibilitat del 
carrer Vicenç Bou, entre l’avinguda Isidre Martí i el carrer Eduard Toldrà, 
d’aquesta població, fins el dia 14 de juny de 2017. 

2.- Notificar el present acord a l’adjudicatari, CONSTRUCCIONES FERTRES, 
S.L.” 
 
 
ACORD NÚMERO VUIT.- Proposta d’aprovació de la pròrroga de les obres 
d’execució del passatge Nebot, d’aquesta població. (Exp. G451-2016-018).  
 
“La Junta de Govern Local en data 23 de desembre de 2016 va adjudicar el 
contracte per l’execució de les obres del passatge Nebot, d’aquesta població a 
l’empresa CONSTRUCCIONES FERTRES, S.L. 

En data 13 de febrer de 2017 es va signar l’acta de comprovació del replanteig i 
autorització de l’inici de l’obra, amb un termini d’execució de tres mesos. 



 
En data 15 de maig de 2017, l’empresa CONSTRUCCIONES FERTRES, S.L., 
adjudicatària de les obres, ha presentat escrit demanant l’ampliació del termini 
d’execució de les obres degut: 

·Al contemplar més excavació en roca que la que indicava el projecte aprovat.  

·Al temps d’espera de la companyia d’aigües per a passar la seva canalització.  

·Al temps d’espera de desviament de cablejat aeri de la companyia Telefònica 
per executar els treballs, per raons de gàlib de camions i maquinària. A data 
d’ara, encara hi ha part de cablejat de no s’ha desviat.  

·Al temps d’espera de la planificació per part d’Endesa dels soterrament del seu 
servei, i que afecta a l’obra i a part dels habitatges particulars.  

·Als dies de pluja i vents, que ha provocat esllavissaments puntuals, entres els 
quals cal destacar els dels dies 8, 13 i 24 de febrer; 3, 4, 24, 25 i 27 de març; 5 
i 26 d’abril, i 3 de maig de 2017.  

I sol·licitant pròrroga fins el 24 de juliol de 2017. 

Atès l’informe emès pels Serveis Tècnics Municipals del que resulta que 
efectivament l’obra de referència no es pot finalitzar pels motius exposats, 
proposant una ampliació del termini d’execució de les obres fins el 24 de juliol 
de 2017. 

Atès el plec de clàusules administratives particulars que regeixen el contracte i 
l’article 213 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat 
per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre i concordants del 
Reglament General de Contractes de l’Estat. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1.- Aprovar una pròrroga de les obres d’execució del passatge Nebot, 
d’aquesta població, fins el dia 24 de juliol de 2017. 

2.- Notificar el present acord a l’adjudicatari, CONSTRUCCIONES FERTRES, 
S.L.” 
 
 
ACORD NÚMERO NOU.- Proposta de designació de l'Alcaldessa com a 
representant de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat a la Junta de 
Compensació del Pla parcial urbanístic afectat pel soterrament de les 
línies elèctriques d'alta tensió de FECSA, i la persona suplent.  

“Vist l’informe jurídic emès per l’Assessora jurídica de l’Àmbit de Territori i 
Sostenibilitat, de 18 de maig de 2017, que estableix el següent: 



“Al gener de 2017, el Registre d’entitats urbanístiques col·laboradores, amb 
ocasió de la petició d’inscripció de la modificació dels Estatuts de la Junta de 
compensació del Pla parcial urbanístic al sector afectat pel soterrament de les 
línies elèctriques aèries d’alta tensió de FECSA, comunica a la Junta de 
Compensació que cal aportar documentació per a poder fer la inscripció. Entre 
aquesta documentació, el certificat de l’acord de designació de la persona 
representant de l’Ajuntament a l’entitat urbanística col·laboradora. 
 
Al respecte, cal assenyalar el següent: 

Antecedents  
 
El 25 de novembre de 2005, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat va acordar aprovar definitivament el text refós dels 
Estatuts de la Junta de compensació del Pla parcial urbanístic al sector afectat 
pel soterrament de les línies elèctriques aèries d’alta tensió de FECSA. 
 
Posteriorment, el 15 de juliol de 2016, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat va acordar desestimar íntegrament les al·legacions 
presentades, i aprovar definitivament la modificació dels Estatuts de la Junta de 
compensació del Pla parcial urbanístic al sector afectat pel soterrament de les 
línies elèctriques aèries d’alta tensió de FECSA. 

D’acord amb l’article 12.b) dels Estatuts, formarà part de la Junta de 
Compensació, a part dels propietaris, en les condicions que indica, un 
representant de l’administració urbanística actuant. Això és, en aquest cas, 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. 

No consta a l’expedient un acord de nomenament de representant de 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, a l’entitat urbanística col·laboradora de 
referència. 
 
Fonaments de dret 

D’acord amb l’article 190.4, in fine, del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual 
s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme, si l'ajuntament no ha designat 
una persona que el representi, s'entén atorgada aquesta condició a l'alcalde o 
alcaldessa del municipi. 

L’article 192.1.g) del mateix Reglament exigeix acreditar mitjançant certificat de 
l'acord de designació de la persona representant de l'ajuntament en l'entitat 
urbanística col·laboradora, per a efectuar inscripcions al Registre d’entitats 
urbanístiques col·laboradores. 

Segons l’article 206.2 del Reglament, la manca de nomenament de la persona 
representant de l'ajuntament en l'òrgan rector de l'entitat urbanística 
col·laboradora no és causa de denegació de la inscripció al Registre d’entitats 
col·laboradores, sinó que causa els efectes que preveu l'article 190.4 d'aquest 
Reglament. 
 



L’òrgan competent és la Junta de govern local de l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat, segons Decret d’alcaldia núm. 1466, de 18 de juny de 2015, de 
delegació expressa de les atribucions establertes a l’art. 21.1.j) de la Llei 
7/1985 de 2 d’abril reguladora de les Bases del Règim, modificada la seva 
redacció per la Llei 57/2003, de 16 de desembre. 

Conclusions 
 
De tot l’exposat, només resta concloure que, sense perjudici dels efectes de 
l’article 190.4, in fine, del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el 
Reglament de la Llei d'urbanisme, a partir del qual, si l'ajuntament no ha 
designat una persona que el representi en el si de la Junta de Compensació, 
s'entén atorgada aquesta condició a l’alcaldessa del municipi, fora convenient 
efectuar un nomenament exprés de representant, i una persona suplent.” 
 
Per tot l’exposat, 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- DESIGNAR a l’alcaldessa de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, 
com a representant de l’Ajuntament en l’entitat urbanística col·laboradora 
denominada Junta de compensació del Pla parcial urbanístic al sector afectat 
pel soterrament de les línies elèctriques aèries d’alta tensió de FECSA, sense 
perjudici dels efectes directes de l’article 190.4, in fine, del Decret 305/2006, de 
18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme. 
 
SEGON.- DESIGNAR al Coordinador de l’Àmbit de Territori i Sostenibilitat, com 
a representant suplent en l’entitat urbanística col·laboradora denominada Junta 
de compensació del Pla parcial urbanístic al sector afectat pel soterrament de 
les línies elèctriques aèries d’alta tensió de FECSA. 

TERCER.- COMUNICAR aquest acord a la Junta de Compensació i al Registre 
d’entitats urbanístiques col·laboradores.” 

 

RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS 

ACORD NÚMERO DEU.- Proposta d'aprovació de relacions de despeses i 
reconeixement d'obligacions. 
 
“Per la Secció de Comptabilitat s’han elaborat les següents relacions de 
despesa: 
 
Relació núm. 94 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
16.743,61 € 
Relació núm. 95 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
12.380,28 € 
Relació núm. 99 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
52.477,93 € 



Relació núm. 100 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
9.288,53 € 
Relació núm. 102 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
18.411,20 € 
Relació núm. 104 de documents O en fase prèvia per un import total de 
129.891,07 € 
Relació núm. 105 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
35.685,06 € 
Relació núm. 116 de documents ADO en fase obligació per un import total de 
12.800,00 € 
 
Document 92017/3584 ADOJ en fase prèvia d’un import 1.200,00 € 
 
Anul·lació del document 92017/2367 aprovat en la junta del 7 d’abril d’un import 
de 193,36 € 
 
Liquidació i ingrés a compte sobre rendiments del treball i activitats 
econòmiques del mes d’abril. 
 
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. 94 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 16.743,61 € 
 
2. Aprovar la relació núm. 95 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 12.380,28 € 
 
3. Aprovar la relació núm. 99 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 52.477,93 € 
 
4. Aprovar la relació núm. 100 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 9.288,53 € 
 
5. Aprovar la relació núm. 102 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 18.411,20 € 
 
6. Aprovar la relació núm. 104 de documents O en fase prèvia per un import 
total de 129.891,07 € 
 
7. Aprovar la relació núm. 105 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 35.685,06 € 
 
8. Aprovar la relació núm. 116 de documents ADO en fase obligació per un 
import total de 12.800,00 € 
 
 



9. Aprovar el document 92017/3584 ADOJ en fase prèvia d’un import 1.200,00 
€ 
 
10. Aprovar l’anul·lació del document 92017/2367 aprovat en la junta del 7 
d’abril d’un import de 193,36 € 
 
11. Aprovar la liquidació i ingrés a compte sobre rendiments del treball, 
activitats econòmiques del mes d’abril (mod. 111) per un import total de 
159.500,98 €.” 
 
 
ACORD NÚMERO ONZE.- Proposta d'aprovació d'expedient de 
contractació, mitjançant procediment obert, i dels plecs de condicions 
relatius al Servei de retirada, trasllat i dipòsit de vehicles abandonats a la 
via pública i/o renunciats pels seus titulars i d'alienació dels residus 
sòlids.  
 
D'ordre de la Presidència es proposa i així s'acorda, per unanimitat, que quedi 
sobre la taula per ampliar informació. 
 
 
ACORD NÚMERO DOTZE.- Proposta d'adjudicació del contracte menor 
consistent a l'Assistència Tècnica per a la definició del Pla d'Atractivitat i 
Posicionament Global d'Esplugues de Llobregat. 
 
“Mitjançant acord de la Junta de Govern Local, de data 2 de desembre de 2016 
es va adjudicar a l’empresa Transferència de recursos avançats, i nous serveis, 
SL, (U-TRANS) el contracte consistent en una assistència tècnica per al 
disseny d’una estratègia de creació de marca i d’atracció d’inversions 
productives per a la promoció econòmica a Esplugues de Llobregat, en el marc 
de l’objectiu central del PACTE PER A LA REACTIVACIÓ ECONÒMICA I 
L’OCUPACIÓ DE QUALITAT A ESPLUGUES DE LLOBREGAT 2016-2019 que 
és “cercar el benestar de les persones a través de la cohesió social, el 
creixement sostenible i la generació d'ocupació de qualitat, amb la participació i 
implicació dels agents econòmics i socials del territori”. 
 
Una de les línies per a l’assoliment d’aquell objectiu és impulsar un creixement 
sostenible i inclusiu que posi l'accent a afavorir l'ocupació de qualitat que aporti 
cohesió social i territorial, i el desenvolupament d'una economia basada en la 
indústria, el coneixement i la innovació. I per a això es va recórrer a una 
empresa especialitzada que dissenyés aquesta estratègia de creació de marca 
i d’atracció d’inversions productives per a la ciutat. 
 
A l’execució del contracte i en paral·lel s’han anat produint circumstàncies i 
noves oportunitats que fan que aquest projecte esdevingui de perspectiva més 
general que la inicial, més focalitzada a la promoció econòmica de la ciutat: 
L’obtenció de la distinció "Ciudad de la Ciencia y la Innovación" i l’adhesió a la 
l'Associació de la Red INNPULSO (ARINN), l’obtenció d’una subvenció de la 
Diputació de Barcelona per a l’elaboració d’un Pla de Projecció Internacional, i 
la constitució posada en marxa del Grup Impulsor de ciutat, format per una 



desena de persones, provinents de l’àmbit acadèmic, empresarial, associatiu, i 
administratiu vinculades amb la ciutat d’Esplugues i amb opinió qualificada en 
coneixement, recerca i emprenedoria. 
 
Per tant, un cop lliurat el resultat d’aquella col·laboració de U-TRANS, s’ha 
posat de manifest la conveniència de definir un “Pla d’atractivitat i 
posicionament global d’Esplugues de Llobregat”, mitjançant el qual s’estructuri 
la forma en que les col·laboracions públic-privat endegades per l’Ajuntament 
poden construir un marc de concertació que convidi als principals agents 
socials i econòmics de la ciutat a repensar i concretar la nova política pública 
de projecció local amb vocació internacional. 
 
Aquesta nova necessitat no era coneguda quan es va procedir a encarregar el 
treball del disseny de l’estratègia de marca, sinó que és un dels possibles 
escenaris alternatius pel qual opta l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat un 
cop analitza els resultats d’aquell primer treball. 
 
Del que es tractaria en concret ara seria de realitzar les següents accions: 
 
· Elaborar el Pla d’atractivitat i posicionament global de la ciutat d’Esplugues de 
Llobregat 
· Elaborar els Manuals de la marca de posicionament 
· Definir l’anomenat espai físic de showroom 
· Dissenyar el projecte innovador de ciutat 
 
Davant la situació que l’Ajuntament d’Esplugues no disposa a l’actualitat de 
recursos amb el perfil adient per tal de poder donar resposta a aquesta 
necessitat i que aquesta té un caràcter puntual i acotat en el temps, tampoc 
sembla adient recórrer a una fórmula que comporti augmentar els recursos 
humans del servei afectat, sinó que es considera més eficient tornar a 
contractar una empresa especialitzada als únics efectes de complir l’objectiu 
específic d’aquesta assistència tècnica. 
 
Atès que l’estimació que s’ha fet en base al contingut del treball, les accions a 
realitzar, les hores a emprar i el coneixement sobre els preus de mercat en el 
sector, és de 18.000,00€, més l’IVA corresponent. 
 
Vist que de l’experiència obtinguda a la col·laboració que ha efectuat l’empresa 
Transferència de recursos avançats, i nous serveis, SL, (U-TRANS) a 
l’assistència tècnica per al disseny d’una estratègia de creació de marca i 
d’atracció d’inversions productives per a la promoció econòmica, no només es 
considera que els treballs efectuats s’han realitzat amb una gran qualitat, sinó 
que a més l’equip de U-TRANS ha aconseguit un coneixement important de la 
ciutat d’Esplugues i de les seves condicions per a configurar el seu 
posicionament que no poden ser desaprofitats si es vol acomplir amb el nou 
objectiu amb la màxima eficàcia i eficiència. 
 
És per això que, en data 5 de maig passat, la Coordinadora General d’Àmbits 
de l’Ajuntament ha sol·licitat a l’empresa Transferència de recursos avançats, i 
nous serveis, SL, (U-TRANS), que en base a aquestes noves condicions i 



objectius, presenti una proposta valorada econòmicament per definir un “Pla 
d’atractivitat i posicionament global d’Esplugues de Llobregat”. 
 
El dia 17 d’abril es va rebre aquesta proposta que es compromet a l’execució 
d’aquest servei d’assistència tècnica per un import de 17.890,00€ més l’IVA 
corresponent, per tant dins els límits econòmics que s’han fixat per 
l’Ajuntament. 
 
Analitzada pels serveis municipals l’oferta de U-TRANS conté els elements 
necessaris per ser valorada com a òptima per a assolir els objectius plantejats i 
des del punt de vista de la competència de l’equip, aquest compta amb el 
caràcter multidisciplinar i de solvència tècnica i professional acreditada i 
contrastada en l’àmbit de l’impuls d’estratègic de transformació i gestió del 
canvi en les administracions locals, amb l’objecte d’aprofitar les oportunitats del 
territori, millorar la seva competitivitat i incrementar les seves capacitats 
d’innovació, promoció i posicionament internacional. 
 
Vist l’informe emès per la Coordinadora General d’Àmbits de l’Ajuntament. 
 
Vist l’informe dels Serveis Jurídics que informen favorablement la utilització del 
procediment de contracte menor per a l’adjudicació d’aquest servei 
d’assistència tècnica. 
 
Atès el que disposen els articles 111, 138.3 i 156.2 del Reial Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre de 2011, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
de Contractes del Sector Públic. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa a favor de 
Transferència de recursos avançats, i nous serveis, SL, amb CIF B62829999, 
referida al contracte de assistència tècnica per a la definició del Pla d’atractivitat 
i posicionament global d’Esplugues de Llobregat, per un import màxim de 
21.646,90€, IVA inclòs, a càrrec a la partida 2017-11-92001-22706, del 
pressupost municipal en vigor. 
 
SEGON.- Adjudicar a L’empresa Transferència de recursos avançats, i nous 
serveis, SL, amb CIF B62829999, el contracte consistent en una assistència 
tècnica per a la definició del Pla d’atractivitat i posicionament global 
d’Esplugues de Llobregat, per un import total de 17.890,00€, més 3.756,90€ en 
concepte d’IVA (import total del contracte 21.646,90€, IVA inclòs). 
 
Les factures presentades pel contractista, i que s’incorporaran a l’expedient, 
compliran els efectes de formalització del contracte. 
 
Són condicions especials de pagament en aquest contracte: la retribució del 
25% a la finalització de la fase I; del 25% a la finalització de la fase II i el 50% 
restant a la fi dels treballs contractats. 
 



El pagament s’efectuarà segons les condicions habituals de l’ajuntament, 
mitjançant transferència bancària, prèvia presentació de la factura 
corresponent, degudament conformada pel tècnic responsable del projecte.” 
 
 
ACORD NÚMERO TRETZE.- Proposta relativa a l'actualització de 
responsables en determinats serveis en conveni amb el Consorci 
Administració Oberta de Catalunya. 
 
“Atesa la incorporació del nou Director de Tecnologia i Innovació tecnològica, 
així com les modificacions que s’estan produint amb l’execució del contracte 
per a la implantació d’una nova plataforma d’administració electrònica, es 
visualitza l’oportunitat de redistribuir les funcions i responsabilitats que diverses 
persones de l’organització exercien fins ara en aquest àmbit i que identificades 
com a tals en els serveis amb els que l’Ajuntament té convenis de serveis amb 
el consorci Administració Oberta de Catalunya.  

Vist l’informe emès al respecte pel Director Sistemes d’informació. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Primer.- Donar de baixa a Ferran Alberdi Vera com a responsable 
d’interoperabilitat en el portal EACAT de la Generalitat i donar d’alta en el seu 
lloc a Lluis Just Anguera i Mª. Àngels Montesinos. 

La funció principal es la d’actuar com a interlocutor/a de l'entitat davant el 
Consorci AOC en l'àmbit de la gestió dels serveis d'interoperabilitat del Catàleg 
de Dades i Documents Interoperables de Catalunya, al qual s'accedeix a través 
de Via Oberta.  

Segon.- Donar de baixa a Enrique Gonzalez Contreras com a interlocutor amb 
AOC en el servei d’iArxiu i nomenar a tal efecte a Mª. Àngels Montesinos. 

La funció principal és la d’actuar com a interlocutor principal amb el Consorci 
AOC per a tot el relacionat amb el Servei. 

Tercer.- Donar de baixa a Ferran Alberdi Vera com a Gestor d’usuaris en el 
portal d’EACAT i mantenir a Abdon Vidal Magan a tal efecte. 

Quart.- Actualitzar aquestes dades davant el consorci Administració Oberta de 
Catalunya.” 
 
 
ACORD NÚMERO CATORZE.- Proposta d’aprovació de les bases 
reguladores del procés selectiu per a la provisió interina d’una plaça de 
Tècnic/a de Recursos Humans i creació d’una borsa de treball de la 
plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament d’Esplugues. 



“La plantilla del personal funcionari d’aquest Ajuntament, hi ha una plaça vacant 
de Tècnic/a de Recursos Humans, per provisió interina mitjançant concurs 
oposició lliure. 

Atès que la Junta de Personal i seccions sindicals, han tingut accés a la 
proposta que s’eleva a aprovació. 

De conformitat amb les atribucions en el l’article 21.1.g) de la Llei de Bases de 
Règim Local, en relació amb l’article 110 del Reglament del Personal al Servei 
de les Entitats Locals. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1.- Aprovar les bases i convocar el procés selectiu per a la provisió internina 
d’una plaça de tècnic/a de Recursos Humans i la creació d’una borsa de treball, 
per concurs oposició lliure, de la plantilla de personal funcionari, escala 
d’administració especial, subescala tècnics de grau mitjà, la cobertura de la 
qual resulta essencial de conformitat amb l’acord plenari de 19 de juny de 2013 
per garantir el seguiment de la gestió de personal i en especial dels riscos 
laborals. 
 
2.- Procedir a la publicació del text íntegre de les bases i la convocatòria en 
aquest Butlletí i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, Tauler 
d’Edictes Virtual i web municipal. 

3.- Informar d’aquest acord a Junta de Personal.” 

 
ACORD NÚMERO QUINZE.- Proposta d’aprovació de les bases 
reguladores del procés selectiu per a la provisió interina d’una plaça de 
lletrat/da i creació d’una borsa de treball de la mateixa categoría. 

“La plantilla del personal funcionari d’aquest Ajuntament, hi ha una plaça vacant 
de lletrat/da, per provisió interina mitjançant concurs oposició lliure.  

Atès que la Junta de Personal i seccions sindicals, han tingut accés a la 
proposta que s’eleva a aprovació.  

De conformitat amb les atribucions en el l’article 21.1.g) de la Llei de Bases de 
Règim Local, en relació amb l’article 110 del Reglament del Personal al Servei 
de les Entitats Locals.  

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1.- Aprovar les bases i convocar el procés selectiu per a la provisió interina 
d’una plaça de lletrat/da i la creació d’una borsa de treball, per concurs oposició 
lliure, de la plantilla de personal funcionari, escala d’administració especial, 
subescala tècnics de grau superior, la cobertura de la qual resulta essencial de 
conformitat amb l’acord plenari de 19 de juny de 2013 per garantir 
l’assessorament jurídic dels diferents àmbits de gestió.  



2.- Procedir a la publicació del text íntegre de les bases i la convocatòria en 
aquest Butlletí i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, Tauler 
d’Edictes Virtual i web municipal.  

3.- Informar d’aquest acord a Junta de Personal. “ 

ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA 

ACORD NÚMERO SETZE.- Proposta d’aprovació del document “Programa 
d’ajuts econòmics per emergències socials” de l’Ajuntament d’Esplugues 
de Llobregat. 
 
“L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat regula l’atenció a persones i nuclis 
familiars en situació o risc d’exclusió social, en compliment de les següents 
disposicions normatives: 
 
Ø Articles 39 i següents de la Constitució Espanyola 
Ø Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials 
Ø Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic 
 
Al respecte, els Serveis d’Atenció Social de l’Ajuntament han confeccionat el 
document “Programa d’ajuts econòmics per atendre Emergències Socials” on 
es disposen d’un conjunt d’ajuts destinats a pal·liar les necessitats socials i 
econòmiques de les famílies en situació o risc d’exclusió social, contemplant-ne 
també un segon objectiu: incidir en la consecució de l’autonomia personal 
d’aquestes persones i garantir la seva inclusió social. 
 
La importància de garantir la suficiència en matèria de recursos i igualtat 
d’oportunitats motiva que les prestacions socials de caràcter econòmic no es 
desvinculin del projecte o pla de treball individual i familiar de la persona 
perceptora, amb l’objectiu d’assolir una política social inclusiva que vagi més 
enllà dels ajuts reactius i inclogui la necessària articulació de recursos en funció 
de les necessitats de les famílies. 
 
El programa d’ajuts econòmics puntuals per atendre situacions d’emergències 
socials té com a finalitat pal·liar, en la mesura del possible, aquelles situacions 
econòmiques greus, que per circumstàncies diverses, impedeixen o dificulten a 
les persones i les seves famílies arribar a cobrir una o més necessitats 
bàsiques. 
 
Vist l’informe emès per la Directora del Servei d’Acció Social. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar el document “Programa d’ajuts econòmics per atendre 
Emergències Socials” de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat copia íntegra 
del qual s’incorpora com annex I a aquest acord. 
 
SEGON.- Aprovar una retenció de crèdit per import de 67.729,35 euros a 
càrrec de la partida econòmica 68.23100.48010. – Emergències socials – del 



pressupost municipal en vigor, per fer front a les obligacions econòmiques que 
es derivin l’any 2017 en aplicació del document “Programa d’ajuts econòmics 
per atendre Emergències Socials” de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat.” 
 
 
ACORD NÚMERO DISSET.- Proposta de modificació del termini 
d’execució del projecte subvencionat a l’entitat ASSOCIACIÓ DIAS dins la 
resolució de subvencions del departament de Cooperació al 
Desenvolupament, any 2016. 
 
“Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 23 de desembre de 
2016 es va acordar la resolució del concurs de subvencions del departament de 
Cooperació al Desenvolupament, en el marc de la convocatoria de les Bases 
específiques reguladores de l’atorgament de subvencions de l’Àmbit d’Acció 
Social i Ciutadania de l’Ajuntament, any 2016. 
 
D’entre els projectes subvencionats es trobava el presentat per l’entitat 
ASSOCIACIÓ DIAS: “Proceso de formación y acción para la participación 
juvenil”. L’acord de concessió, en el seu punt sisè, va establir les següents 
característiques respecte el present projecte: 
 

Entitats Projecte Període de 
temporalització 

Termini per 
justificar-lo Contrapart 

ASSOCIACIÓ 
DIAS 

Proceso de 
formación y acción 
para la participación 
juvenil 

1 de juny de 2016 
– 30 de juny de 
2017 

Fins el 30 
de 
setembre 
de 2017 

Corporación 
Ecológica y 
Cultural 
Pensa de 
Sábila 

 
En data 29 de març de 2017 té registre d’entrada en aquest Ajuntament escrit 
de l’entitat ASSOCIACIÓ DIAS, on demanen poder allargar el termini per a 
l’execució del projecte fins el 31 de juliol de 2017, donat que la subvenció l’han 
rebut a començaments del mes de març de 2017. 
 
Vist l’informe emès per la Tècnica de Cooperació al Desenvolupament.  

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Modificar el període de temporalització del projecte presentat per 
l’entitat ASSOCIACIÓ DIAS dins la convocatòria de subvencions de l’any 2016 
relativa a projectes de Cooperació al Desenvolupament, ampliant el mateix en 
un mes més, fet pel qual les característiques del projecte quedarien de la forma 
següent: 

Entitats Projecte Període de 
temporalització 

Termini per 
justificar-lo Contrapart 

ASSOCIACIÓ 
DIAS 

Proceso de 
formación y 
acción para la 
participación 
juvenil 

1 de juny de 2016 – 
31 de juliol de 2017 

Fins el 30 de 
setembre de 
2017 

Corporación 
Ecológica y 
Cultural 
Pensa de 
Sábila 



ACORD NÚMERO DIVUIT.- Proposta d’aprovació d'ajuts econòmics, dins 
l'àmbit d'Acció Social, curs 2016-2017, en concepte de beques 
d’assistència al Casal d’estiu. 

“La Junta de Govern Local va aprovar el document “Barems i criteris per a 
l’atorgament d'ajuts econòmics d’Esplugues de Llobregat, curs 2016-2017” en 
sessió ordinària duta a terme en data 13 de maig de 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 les activitats d’assistència i menjador del Casal d’Estiu de l’any 2017 
i que es trobin en una situació familiar amb necessitats socials i/o 
econòmiques. 
 
Ateses les 111 sol·licituds d’ajuts econòmics presentades i vist l’informe emès 
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 2016-2017. 
 
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 98 sol·licituds d’ajuts econòmics per a la 
integració dels següents menors en concepte de beques d’assistència i 
menjador del Casal d’Estiu, pel curs 2016-2017, amb els percentatges de 
bonificació valorats per cada cas que s’indiquen: 

ALUMNE/A 
   

 

 Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom Cost casal Cost 

menjador % Beca 

A. P. I. 180,00 € 0,00 € 90% 
A. R. N. 195,00 € 178,50 € 90% 
A. M. J L. 195,00 € 0,00 € 90% 
A. P. D P. 140,00 € 71,40 € 90% 
A. E. D N. 195,00 € 164,22 € 100% 
A. G. I D. 195,00 € 178,50 € 90% 
A. G. C M. 165,75 € 178,50 € 90% 
A. C. H D. 195,00 € 178,50 € 90% 
A. S. A J. 195,00 € 178,50 € 100% 
B. Z. C-LL 195,00 € 178,50 € 90% 



B. M. W. 195,00 € 0,00 € 90% 
B. M. N. 165,75 € 0,00 € 90% 
B. C. L. 195,00 € 164,22 € 65% 
B. M. R G. 195,00 € 164,22 € 90% 
B. M. E D. 165,75 € 164,22 € 90% 
C. R. A D. 195,00 € 178,50 € 90% 
C. R. J C. 165,75 € 178,50 € 90% 
C. C. I. 165,75 € 178,50 € 90% 
C. C. A E. 195,00 € 178,50 € 90% 
C. R. N. 195,00 € 164,22 € 90% 
C. I. N V. 195,00 € 178,50 € 65% 
C. J. M. 160,00 € 107,10 € 90% 
C. J. J. 136,00 € 107,10 € 90% 
C. B. L. 180,00 € 0,00 € 90% 
C. G. A. 195,00 € 0,00 € 90% 
C. B. J C. 195,00 € 0,00 € 90% 
C. C. A. 195,00 € 0,00 € 90% 
C. C. A. 165,75 € 0,00 € 90% 
C. C. A. 156,00 € 0,00 € 90% 
C. B. Y. 195,00 € 0,00 € 65% 
CH. R. I V. 195,00 € 178,50 € 90% 
C. M. A H. 195,00 € 164,22 € 90% 
C. G. D F. 195,00 € 164,22 € 90% 
D. R. N. 195,00 € 0,00 € 90% 
E. M. J A. 165,75 € 178,50 € 100% 
E. E. J A. 165,75 € 164,22 € 90% 
E. E. A N. 195,00 € 164,22 € 90% 
E. B. A. 195,00 € 164,22 € 90% 
E. B. F. 165,75 € 164,22 € 90% 
F. P. M. 195,00 € 0,00 € 90% 
F. P. J. 165,75 € 0,00 € 90% 
G. C. J. 180,00 € 142,80 € 90% 
G. H. G. 165,75 € 178,50 € 100% 
H. L. A. 195,00 € 178,50 € 90% 
H. G. A N. 195,00 € 178,50 € 100% 
H. R. A M. 195,00 € 178,50 € 90% 
I. A. G D. 195,00 € 164,22 € 100% 
J. N. J. 195,00 € 178,50 € 90% 
J. T. J. 195,00 € 164,22 € 90% 
K.  Y. 195,00 € 164,22 € 100% 
M. M. L. 165,75 € 0,00 € 90% 
M. M. L. 195,00 € 0,00 € 90% 
M. M. C R. 195,00 € 178,50 € 90% 



M. T. M D. 195,00 € 0,00 € 90% 
M. A. S. 195,00 € 178,50 € 100% 
M. R. I. 195,00 € 0,00 € 90% 
M. R. M. 165,75 € 0,00 € 90% 
M. M. B. 180,00 € 128,52 € 90% 
M. M. V A. 140,00 € 71,40 € 90% 
M. V. A. 195,00 € 164,22 € 90% 
M. V. S. 165,75 € 164,22 € 90% 
M. C. G. 195,00 € 164,22 € 90% 
M. F. P. 140,00 € 0,00 € 90% 
M. A. A N. 195,00 € 178,50 € 90% 
M. H. D M. 160,00 € 107,10 € 90% 
O H.  A. 195,00 € 178,50 € 100% 
O H.  M. 165,75 € 178,50 € 100% 
O. M. D. 195,00 € 164,22 € 90% 
O. M. R. 165,75 € 164,22 € 90% 
O. E. R J. 195,00 € 178,50 € 100% 
P.  M. 160,00 € 107,10 € 90% 
P. P. E J. 195,00 € 164,22 € 90% 
P. P. A. 195,00 € 164,22 € 90% 
P. P. M. 165,75 € 164,22 € 90% 
P. N. L. 160,00 € 107,10 € 90% 
P. N. S. 136,00 € 107,10 € 90% 
P. G. T A. 156,00 € 164,22 € 90% 
P. G. H V. 195,00 € 164,22 € 90% 
P. G. J P. 165,75 € 164,22 € 90% 
R. S. K. 195,00 € 164,22 € 90% 
R. S. D E A. 165,75 € 164,22 € 90% 
R. I. A. 195,00 € 0,00 € 40% 
R. B. L. 195,00 € 164,22 € 90% 
R. R. L C. 195,00 € 0,00 € 90% 
R. H. A. 195,00 € 0,00 € 40% 
S. L. D. 165,75 € 0,00 € 90% 
S. L. S. 195,00 € 0,00 € 90% 
S. D L C. P. 195,00 € 0,00 € 90% 
S. G. M. 195,00 € 178,50 € 90% 
T. Q. D. 195,00 € 0,00 € 40% 
T. D H. N. 195,00 € 178,50 € 100% 
T. D H. D. 165,75 € 178,50 € 100% 
V. G. N. 195,00 € 164,22 € 90% 
V. P. M V. 180,00 € 142,80 € 90% 
V. CH. N D R. 195,00 € 178,50 € 90% 
V. G. J. 195,00 € 0,00 € 90% 



V. V. M E. 195,00 € 178,50 € 90% 
Z. R. H J. 240,00 € 0,00 € 90% 

  TOTALS: 17.964,75 € 11.138,40 
€ 

 

 
SEGON.- Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions corresponents a una 
despesa màxima de 26.137,11 euros, amb càrrec a la partida pressupostària 
68.23100.48018 del pressupost vigent, en concepte de beques d’assistència i 
menjador del Casal d’Estiu, a favor dels tutors legals que es relacionen, amb el 
imports resultants que així mateix s’indiquen: 
 
ASSOCIACIÓ CLUB ESPLAI PUBILLA CASES  
TUTOR/A LEGAL  
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom N.I.F. Beca 

casal 
Beca 
menjador Total beca 

A. G. E.  175,50 € 160,65 € 336,15 € 
A. R. A.  195,00 € 178,50 € 373,50 € 
A. S. B J.  195,00 € 178,50 € 373,50 € 
B. R. M. T.  162,00 € 0,00 € 162,00 € 
C. C. L.  175,50 € 0,00 € 175,50 € 
C. C. L.  149,18 € 0,00 € 149,18 € 
C. C. L.  140,40 € 0,00 € 140,40 € 
C. S. M.  149,18 € 160,65 € 309,83 € 
C. S. M.  175,50 € 160,65 € 336,15 € 
C. Z. C P.  175,50 € 160,65 € 336,15 € 
D H. P. I J.  195,00 € 178,50 € 373,50 € 
D H. P. I J.  165,75 € 178,50 € 344,25 € 
E. M. I.  165,75 € 178,50 € 344,25 € 
E. M. I.  195,00 € 178,50 € 373,50 € 
F. H. I.  126,00 € 0,00 € 126,00 € 
G. R. M.  175,50 € 0,00 € 175,50 € 
G. C. M M.  162,00 € 128,52 € 290,52 € 
G. P. A.  175,50 € 160,65 € 336,15 € 
G. P. A.  149,18 € 160,65 € 309,83 € 
H. O. M.  144,00 € 96,39 € 240,39 € 
H. G. Y C.  195,00 € 178,50 € 373,50 € 
H. G. Y C.  165,75 € 178,50 € 344,25 € 
I. G. C.  78,00 € 0,00 € 78,00 € 
I. L. K Y.  126,75 € 116,03 € 242,78 € 
J. C. M T.  144,00 € 96,39 € 240,39 € 
J. C. M T.  122,40 € 96,39 € 218,79 € 
L. V. A M.  175,50 € 160,65 € 336,15 € 
M. C. L.  126,00 € 64,26 € 190,26 € 
M.  H.  149,18 € 0,00 € 149,18 € 



M.  H.  175,50 € 0,00 € 175,50 € 
M. R. F.  175,50 € 160,65 € 336,15 € 
N. G. M.  144,00 € 96,39 € 240,39 € 
N. G. M.  122,40 € 96,39 € 218,79 € 
N. G. N.  175,50 € 160,65 € 336,15 € 
O H.  N.  195,00 € 178,50 € 373,50 € 
O H.  N.  165,75 € 178,50 € 344,25 € 
P.  A.  144,00 € 96,39 € 240,39 € 
P. G. S.  162,00 € 0,00 € 162,00 € 
P. H. N.  126,00 € 64,26 € 190,26 € 
P. V. A.  162,00 € 128,52 € 290,52 € 
R. P. Y.  175,50 € 160,65 € 336,15 € 
R. N. M J  175,50 € 0,00 € 175,50 € 
R. N. M J  149,18 € 0,00 € 149,18 € 
R. M. M Y  175,50 € 160,65 € 336,15 € 
R. M. M Y.  149,18 € 160,65 € 309,83 € 
R. M. M Y.  216,00 € 0,00 € 216,00 € 
R. M. A C.  175,50 € 160,65 € 336,15 € 
R. C. M.  175,50 € 160,65 € 336,15 € 
R. G. D.  78,00 € 0,00 € 78,00 € 
T. V. T D.  175,50 € 0,00 € 175,50 € 
V. T. J M.  175,50 € 160,65 € 336,15 € 

   

TOTALS: 8.197,53 € 5.274,68 € 13.472,21 
€ 

 
ESPLAI ESPURNES  
TUTOR/A LEGAL  
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom N.I.F. Beca 

casal 
Beca 
menjador Total beca 

A. D L. M.  175,50 € 0,00 € 175,50 € 
A. E. Y A.  195,00 € 164,22 € 359,22 € 
A. E. Y A.  195,00 € 164,22 € 359,22 € 
B. M. J.  175,50 € 0,00 € 175,50 € 
B. R. R D C.  175,50 € 147,80 € 323,30 € 
C. M. M.  175,50 € 0,00 € 175,50 € 
C. R. P D C.  175,50 € 147,80 € 323,30 € 
C. R. P D C.  149,18 € 147,80 € 296,98 € 
C. G. S C.  175,50 € 147,80 € 323,30 € 
E. P. F D L.  149,18 € 147,80 € 296,98 € 
E. P. F D L.  175,50 € 147,80 € 323,30 € 
G. C. L P.  175,50 € 147,80 € 323,30 € 
G. S. N.  175,50 € 0,00 € 175,50 € 
J. R. A G.  175,50 € 147,80 € 323,30 € 
L. L. A M.  149,18 € 0,00 € 149,18 € 



L. L. A M.  175,50 € 0,00 € 175,50 € 
M. CH. R.  175,50 € 0,00 € 175,50 € 
M. CH. R.  149,18 € 0,00 € 149,18 € 
M. G. L.  175,50 € 147,80 € 323,30 € 
M. C. G.  175,50 € 147,80 € 323,30 € 
P. G. A P.  175,50 € 147,80 € 323,30 € 
P. J. V.  175,50 € 147,80 € 323,30 € 
P. J. V.  149,18 € 147,80 € 296,98 € 
R. C. N.  175,50 € 0,00 € 175,50 € 
R. G. E.  175,50 € 147,80 € 323,30 € 
V. A. L C.  175,50 € 147,80 € 323,30 € 
V. A. L C.  149,18 € 147,80 € 296,98 € 
V. D. J M.  175,50 € 160,65 € 336,15 € 

   

TOTALS: 4.795,08 € 2.853,89 € 7.648,97 € 
 
ESPLAI ESPLUGA VIVA  
TUTOR/A LEGAL  
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom N.I.F. Beca 

casal 
Beca 
menjador Total beca 

B. F. N.  175,50 € 160,65 € 336,15 € 
B. C. M L.  126,75 € 106,74 € 233,49 € 
B. M. I Y.  126,75 € 0,00 € 126,75 € 
B. M. L R.  175,50 € 147,80 € 323,30 € 
B. M. L R.  149,18 € 147,80 € 296,98 € 
F. M. P R.  175,50 € 0,00 € 175,50 € 
F. M. P R.  148,18 € 0,00 € 148,18 € 
G. M. N.  175,50 € 160,65 € 336,15 € 
G. C. R M.  140,40 € 147,80 € 288,20 € 
G. C. R M.  175,50 € 147,80 € 323,30 € 
G. C. R M.  149,18 € 147,80 € 296,98 € 
K.  I.  195,00 € 164,22 € 359,22 € 
M. R. N.  162,00 € 115,67 € 277,67 € 
M. C. E B.  175,50 € 147,80 € 323,30 € 
M. C. E B.  149,18 € 147,80 € 296,98 € 
O. M. V.  175,50 € 147,80 € 323,30 € 
O. M. V.  149,18 € 147,80 € 296,98 € 
Q. V. M S.  78,00 € 0,00 € 78,00 € 
R. F. M.  175,50 € 0,00 € 175,50 € 

   

TOTALS: 2.977,80 € 2.038,13€ 5.015,93 € 
 
TERCER.- Desestimar un total de 13 sol·licituds d’ajuts econòmics en concepte 
de beques d’assistència al Casal d’Estiu, curs 2016-2017, detallades a l’annex 
de l’informe adjunt, pelsl motius que al mateix s’indiquen. 



QUART.- Proposar el pagament corresponent a les quantitats aprovades en la 
present resolució, per import total de 26.137,11 euros, a les entitats següents: 
 
- A l’Ass. Club Esplai Pubilla Cases, amb NIF G-58.300.237, la quantitat de 
13.472,21 euros. 

- A l’Esplai Espurnes, amb NIF G-58.433.418, la quantitat de 7.648,97 euros. 

- A l’Esplai Espluga Viva, amb NIF G-58.698.424, la quantitat de 5.015,93 
euros.” 
 
 
ACORD NÚMERO DINOU.- Proposta d’aprovació dels comptes 
justificatius presentats per ASSOCIACIÓ CULTURAL GENT 
CONSTRUCTIVA en concepte de liquidació de la subvenció atorgada per 
al desenvolupament de l’activitat “Duendes con arte”, any 2016. 

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

 

ACORD NÚMERO VINT.- Proposta d’aprovació dels comptes justificatius 
presentats per ATHLETIC CAN VIDALET FUTBOL CLUB en concepte de 
liquidació de la subvenció atorgada per al desenvolupament de l’activitat 
“Futbol Veterans temporada 2016-2017”, any 2016. 

“L’Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions i les Bases 
Reguladores per a l’atorgament de subvencions per a l’any 2016 defineixen, 
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. 
 
En data 22 de juliol de 2016, la Junta de Govern Local va atorgar a l’entitat 
ATHLETIC CAN VIDALET FUTBOL CLUB una subvenció de 567,21 euros pel 
desenvolupament de l’activitat “Futbol Veterans 2016”. 

Vist que en data 10 de març de 2017 l’entitat presenta comptes justificatius 
relatius a la despesa executada pel desenvolupament de l’esmentada activitat i 
que aquests contenen tots els requisits exigits a l‘Ordenança General 
reguladora de la concessió de subvencions 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 Servei d’Esports. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 



Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat ATHLETIC 
CAN VIDALET FUTBOL CLUB, per valor de 1.182,12 euros, en relació a la 
subvenció de 567,21 euros atorgada pel desenvolupament de l’activitat “futbol 
veterans 2016-2017”. 

 
ACORD NÚMERO VINT-I-UN.- Proposta d’aprovació dels comptes 
justificatius presentats per l’entitat BOC DE BITERNA en concepte de 
liquidació de la subvenció atorgada per al desenvolupament de diverses 
activitats, any 2016. 

“L’Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions i les Bases 
Reguladores per a l’atorgament de subvencions per a l’any 2016 defineixen, 
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 BOC DE BITERNA els següents 
ajuts econòmics pel desenvolupament de les activitats q/ue a continuació 
s’indiquen: 

Data aprovació Activitat / projecte subvencionat Import atorgat 
14/10/16 Concert de primavera 520,00 € 
14/10/16 Correfoc de primavera 1.400,00 € 
14/10/16 Correfoc de festa major 2.060,00 € 
 
Vist que en data 25 de gener de 2017 l’entitat BOC DE BITERNA presenta 
comptes justificatius relatius a la despesa executada pel desenvolupament de 
l’esmentada activitat i que aquests contenen tots els requisits exigits a 
l‘Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions 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 Servei 
de Cultura. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat BOC DE 
BITERNA en relació a les subvencions atorgades durant l’exercici 2016, pel 
desenvolupament de les activitats que a continuació s’indiquen: 

Activitat / projecte subvencionat Import atorgat Import justificat 
Concert de primavera 520,00 € 641,30 € 
Correfoc de primavera 1.400,00 € 1.682,69 € 
Correfoc de festa major 2.060,00 € 2.163,40 € 
 
 



ACORD NÚMERO VINT-I-DOS.- Proposta d’aprovació dels comptes 
justificatius presentats per CAN CLOTA FUTBOL CLUB en concepte de 
liquidació de la subvenció atorgada pel desenvolupament de l’activitat 
“Futbol amateur”, any 2016. 
 
“L’Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions i les Bases 
Reguladores per a l’atorgament de subvencions per a l’any 2016 defineixen, 
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. 
 
En data 16 de desembre de 2016, la Junta de Govern Local va atorgar a 
l’entitat CAN CLOTA, CF una subvenció de 417,04 euros pel desenvolupament 
de l’activitat “Futbol amateur”. 
 
Vist que en data 13 de març de 2017 l’entitat presenta comptes justificatius 
relatius a la despesa executada pel desenvolupament de l’esmentada activitat i 
que aquests contenen tots els requisits exigits a l‘Ordenança General 
reguladora de la concessió de subvencions 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 Servei d’Esports. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat CAN CLOTA, 
CF, per valor de 589,00 euros, en relació a la subvenció de 417,04 euros 
atorgada pel desenvolupament de l’activitat “Futbol amateur”. 
 
 
ACORD NÚMERO VINT-I-TRES.- Proposta d’aprovació dels comptes 
justificatius presentats per l’entitat CLUB DE ROL I ESTRATÈGIA ELS 
IMMORTALS en concepte de liquidació de la subvenció atorgada per al 
desenvolupament de l’activitat “Projecte de curs i activitats”, any 2016. 
 
“L’Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions i les Bases 
Reguladores per a l’atorgament de subvencions per a l’any 2016 defineixen, 
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. 
 
En data 16 de setembre de 2016, la Junta de Govern Local va atorgar a l’entitat 
CLUB DE ROL I ESTRATÈGIA ELS IMMORTALS una subvenció de 2.617,00 



euros pel desenvolupament de l’activitat “Projecte de curs i activitats 2016”. 
 
Vist que en data 10 de febrer de 2017 l’entitat presenta comptes justificatius 
relatius a la despesa executada pel desenvolupament de l’esmentada activitat i 
que aquests contenen tots els requisits exigits a l‘Ordenança General 
reguladora de la concessió de subvencions 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 Servei d’Infància 
Joventut. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat CLUB DE ROL 
I ESTRATÈGIA ELS IMMORTALS, per valor de 646,84 euros, en relació a la 
subvenció de 605,69 euros atorgada pel desenvolupament de l’activitat 
“Projecte de curs i activitats 2016”. 
 
 
ACORD NÚMERO VINT-I-QUATRE.- Proposta d’aprovació dels comptes 
justificatius presentats per l’entitat CLUB GIMNÀSTICA ESPLUGUES LES 
MORERES en concepte de liquidació de la subvenció atorgada per al 
desenvolupament de la seva Programació anual, any 2016.  
 
“L’Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions i les Bases 
Reguladores per a l’atorgament de subvencions per a l’any 2016 defineixen, 
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. 
 
En data 23 de desembre de 2016, la Junta de Govern Local va atorgar a 
l’entitat CLUB GIMNÀSTICA ESPLUGUES LES MORERES una subvenció de 
10.500,00 euros pel desenvolupament de la programació anual, any 2006. 
 
Vist que en data 31 de març de 2017 l’entitat presenta comptes justificatius 
relatius a la despesa executada pel desenvolupament de l’esmentada activitat i 
que aquests contenen tots els requisits exigits a l‘Ordenança General 
reguladora de la concessió de subvencions 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 Servei d’Esports. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat CLUB 
GIMNÀSTICA ESPLUGUES LES MORERES, per valor de 12.956,02 euros, en 
relació a la subvenció de 10.500,00 euros atorgada pel desenvolupament de la 
programació anual, any 2016.” 



 
ACORD NÚMERO VINT-I-CINC.- Proposta d’aprovació dels comptes 
justificatius presentats per l’entitat FUNDACIÓ PRO-DISMINUÏTS 
PSÍQUICS FINESTRELLES en concepte de liquidació de les subvencions 
atorgades per al desenvolupament de diverses activitats esportives, any 
2016. 
 
“L’Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions i les Bases 
Reguladores per a l’atorgament de subvencions per a l’any 2016 defineixen, 
entre d’altres, els requisits exigits a les entitats beneficiàries dels ajuts atorgats, 
per aquest Ajuntament, pel desenvolupament d’activitats i /o projectes en 
qualsevol dels àmbits reflectits a les esmentades bases, en quant a l’obligació 
de justificar l’aplicació donada als fons rebuts, referida tant a la forma 
d’acreditar la realització de l’activitat o projecte pel qual es va concedir la 
subvenció, com al procediment intern a seguir per valorar i aprovar aquesta 
justificació. 
 
La Junta de Govern Local va atorgar a l’entitat FUNDACIÓ PRO-DISMINUÏTS 
PSÍQUICS FINESTRELLES els següents ajuts econòmics pel 
desenvolupament de les activitats que a continuació s’indiquen: 
  

data aprovació activitat / projecte subvencionat import atorgat 
16/12/2016 Lliga catalana bàsquet 800,00 € 
16/12/2016 Campionat catalana bàsquet 400,00 € 
16/12/2016 Campionat natació 600,00 € 

 
Vist que en data 15 de març de 2017 l’entitat presenta comptes justificatius 
relatius a la despesa executada pel desenvolupament de les esmentades 
activitats i que aquests contenen tots els requisits exigits a l‘Ordenança General 
reguladora de la concessió de subvencions 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 Servei d’Esports. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat FUNDACIÓ 
PRO-DISMINUÏTS PSÍQUICS FINESTRELLES en relació a les subvencions 
atorgades durant l’exercici 2016, pel desenvolupament de les activitats que a 
continuació s’indiquen: 
 
 

Activitat / projecte subvencionat Import atorgat Import 
justificat 

Lliga catalana bàsquet 800,00 € 1.212,03 € 
Campionat catalana bàsquet 400,00 € 757,02 € 
Campionat natació 600,00 € 782,17 € 
 
 
 



 
ACORD NÚMERO VINT-I-SIS.- Proposta d’aprovació dels comptes 
justificatius presentats per l’entitat LA PLANA FUTBOL CLUB en concepte 
de liquidació de la subvenció atorgada per al desenvolupament de 
l’activitat “Competició federada futbol IV territorial”, any 2016. 
 
“L’Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions i les Bases 
Reguladores per a l’atorgament de subvencions per a l’any 2016 defineixen, 
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. 
 
En data 22 de juliol de 2016, la Junta de Govern Local va atorgar a l’entitat LA 
PLANA F.C una subvenció de 567,21 euros pel desenvolupament de l’activitat 
“Competició federada futbol IV territorial”. 
 
Vist que en data 13 de febrer de 2017 l’entitat presenta comptes justificatius 
relatius a la despesa executada pel desenvolupament de l’esmentada activitat i 
que aquests contenen tots els requisits exigits a l‘Ordenança General 
reguladora de la concessió de subvencions 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 Servei d’Esports. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat LA PLANA F.C. 
per valor de 8801,77 euros, en relació a la subvenció de 567,21 euros atorgada 
pel desenvolupament de l’activitat “Competició federada futbol IV territorial”. 
 
 
ACORD NÚMERO VINT-I-SET.- Proposta d’aprovació dels comptes 
justificatius presentats per l’entitat PARRÒQUIA SANTA MAGDALENA en 
concepte de liquidació de la subvenció atorgada per al desenvolupament 
de l’activitat “Càritas interparroquial”, any 2016.  
 
“L’Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions i les Bases 
Reguladores per a l’atorgament de subvencions per a l’any 2016 defineixen, 
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. 
 
En data 25 de novembre de 2016, la Junta de Govern Local va atorgar a 



l’entitat PARRÒQUIA SANTA MAGDALENA-CÀRITAS una subvenció de 
4.722,00 euros pel desenvolupament de l’activitat “Programa d’aliments 
municipal”, en el marc del conveni de col·laboració en vigor, any 2016. 
 
Vist que en data 31 de març de 2017 l’entitat presenta comptes justificatius 
relatius a la despesa executada pel desenvolupament de l’esmentada activitat i 
que aquests contenen tots els requisits exigits a l‘Ordenança General 
reguladora de la concessió de subvencions 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 Servei de Serveis 
Socials i Salut. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat PARRÒQUIA 
SANTA MAGDALENA-CÀRITAS, per valor de 5.655,95 euros, en relació a la 
subvenció de 4.722,00 euros atorgada pel desenvolupament de l’activitat 
“Càritas interparroquial”, any 2016, en el marc del conveni de col·laboració.” 
 
 
ACORD NÚMERO VINT-I-VUIT.- Proposta relativa als usos i horaris dels 
locals municipals utilitzats per Entitats. 
 
“L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat té formalitzats diversos convenis de 
col·laboració amb entitats i associacions sense ànim de lucre del municipi 
d’Esplugues de Llobregat, amb l’objecte de fixar les condicions que han de regir 
els ajuts econòmics, infraestructurals i organitzatiu que, en el marc de l’activitat 
de foment de l’administració municipal, es consideren adients en relació amb la 
programació i activitats que desenvolupen aquestes entitats i associacions.  

Determinats convenis de col·laboració estableixen la cessió d’ús d’espais i béns 
immobles de titularitat municipal, pel desenvolupament de les accions i 
activitats que són objecte dels respectius convenis, en les condicions bàsiques 
que s’indiquen també en els referits convenis.  

En atenció a les seves característiques, alguns dels espais i béns immobles 
cedits disposen d’espai habilitat com a “bar” social, al servei de l’activitat pròpia 
de cada entitat o associació.  

Els convenis de cessió no estableixen un règim específic d’ús, ni un horari 
d’obertura i tancament d’aquests “bars” socials, no obstant, el caràcter, ubicació 
i característiques dels béns immobles cedits en ús i dels “bars” socials; el 
caràcter i la naturalesa de les activitats desenvolupades; així com l’impacte 
d’aquests “bars” socials, especialment en matèria de soroll i vibracions, en el 
seu entorn i en el veïnat més proper, aconsellen establir un horari de d’obertura 
i tancament, de forma que en horari nocturn resti garantida l’eliminació 
d’impactes negatius, o com a mínim la seva persistència i reiteració quotidiana.  



Per la qual cosa, en ús de les facultats de l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat, com a titular dominical dels espais i béns immobles cedits en ús a 
entitats i associacions.  

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Primer.- Establir l’horari d’obertura i tancament dels “bars” socials existents en 
els espais i béns immobles cedits en ús a entitats i associacions mitjançant els 
corresponents convenis de col·laboració o qualsevol altre títol, en el marc de 
l’activitat de foment de l’administració municipal, en la forma següent:  

1.- Els “bars” socials existents en els espais i béns immobles cedits en ús a 
entitats i associacions, romandran oberts únicament durant el temps en que es 
desenvolupin les accions i activitats que són objecte del conveni en virtut del 
qual l’entitat o associació gaudeix de l’ús atorgat i, com a màxim, entre les 08 
hores del matí i les 23 hores de la nit.  

2.- Puntualment, quan l’entitat o associació programi una activitat, de les 
contemplades en el corresponen conveni, que s’hagi de desenvolupar 
parcialment en horari nocturn, per les seves característiques o per la 
coincidència amb la Festa Major, la revetlla de Sant Joan, o d’altres de similar 
naturalesa, es podrà sol·licitar autorització expressa i escrita de l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat per al perllongament de l’horari del “bar” social.  

La sol·licitud s’haurà de formular per la persona que presideixi o representi 
l’entitat o associació, mitjançant escrit en el que haurà de constar l’horari de 
tancament sol·licitat, l’activitat concreta de que es tracti, el termini pel qual es 
demana l’ampliació horària i la justificació de la necessitat de l’ampliació.  

L’autorització que s’adopti determinarà expressament l’estimació o 
desestimació de la sol·licitud formulada i, en cas d’estimació de la sol·licitud, 
l’horari autoritzat, el temps de vigència del mateix, així com la resta de 
condicions a que restarà subjecta l’autorització.  

Segon.- La limitació horària establerta al punt Primer d’aquest acord entrarà en 
vigor en data 15 de juny de 2017.  

Tercer.- L’ incompliment del règim horari establert en aquesta resolució pot 
comportar, previ l’expedient contradictori corresponent, l’extinció de la cessió 
d’ús sobre l’espai o bé immoble municipal.  

Quart.- Notificar aquesta resolució a les entitats i associacions que disposen de 
“bar” social als espais o béns immobles cedits en ús per l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat.”  

I sense més assumptes a tractar, a les quinze hores 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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