
 
 

JGL 5/2017 
 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 

SESSIÓ DECISÒRIA ORDINÀRIA DE 3 DE FEBRER DE 2017 

 
A la Casa Consistorial d’Esplugues de Llobregat, a la sala de reunions, a les 
tretze hores i quaranta minuts del dia 3 de febrer 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 i Sr. Manuel Pozo López. 
 
Excusa la seva absència per malaltia el regidor Sr. Santi Siquier Fadó. 
 
Assisteix igualment l'interventor director de l'Àrea de recursos generals i 
econòmics, Sr. Francisco Javier Vicén Encuentra. 
 
Actua de secretari el de l'Ajuntament Sr. Pedro Carmona Pérez. 
 
Oberta la sessió per la Sra. alcaldessa, s'hi entra en l'examen i debat dels 
assumptes que es relacionen a l'ordre del dia. 
 
 
ACORD NÚMERO U.- Aprovació, si escau, de l’acta núm. 44/16 
corresponent a la sessió ordinària de data 16 de desembre de 2016.  
 
Per la Sra. alcaldessa i en relació a l’esborrany de l’acta núm. 44/16 
corresponent a la sessió ordinària de  data  16 de desembre de 2016 es 
pregunta si hi ha objecció d'alguna classe i no assenyalant-se'n cap, s'aprova  
l’esmentada acta per unanimitat i en compliment del que disposa l'article 107 
de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya i l'article 
110 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats 
locals, es transcriurà al llibre d'actes, autoritzant-se amb les signatures de la  
Sra. alcaldessa i Sr. secretari. 
 

TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

ACORD NÚMERO DOS.- Proposta d’aprovació d’una qualificació 
urbanística de la finca situada a l’Av. Cornellà, núm. 134, sol·licitada per la 
Sra. Anna Martí Llauradó, en representació de MAR-LLAU, S.L. (Exp. T019-
2016-00027). 
 
“La senyora Anna Martí Llauradó, en representació de Mar-Llau, S.L., sol·licita 
qualificació urbanística, de la finca situada a l’Avinguda Cornellà, 134, 
d’Esplugues de Llobregat. (Exp. T019-2016-00027). 



Atès l'informe emès pels Serveis Tècnics Municipals. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1.- Aprovar l'informe emès pels Serveis Tècnics Municipals en data 24 de gener 
de 2017, que a continuació es transcriu: 

“1. Sol-licitud 

Per registre de data 13/12/2016 i amb número 2016/00023014, la Sra. Anna 
Martí Llauradó, en representació de l’empresa MAR-LLAU SL presenta a 
aquest Ajuntament instància sol·licitant certificat d’aprofitament urbanístic de la 
finca situada a l’Av. Cornellà, 134. 

2. Planejament vigent 

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

3. Classificació i Qualificació urbanística 

Classificació: Sòl Urbà 

Qualificació: Zona Industrial (Clau 22a) 

4. Condicions bàsiques d’edificació 

Les condicions d’edificació per a la Zona Industrial, clau 22a són les definides 
en les NN.UU. del PGM, en especial en els articles 222 a 245, 272 a 293, 295 a 
301, 311,314 i 348 al 352, que en resum són: 

Tipus d’ordenació Alineació de vial 
Superfície mínima parcel·la 
Article 350-2d) NNUU  

300 m2 (1) 

Façana mínima 
Article 350-2d) NNUU  

10 m (1) 

Ocupació màxima 
Article 350-2a) NNUU  
Article 350-2b) NNUU  

Planta baixa 90% de la parcel·la  
Plantes piso 70% de la illa 

Edificabilitat 2 m2st/m2sòl  
Nº màxim de plantes/ARM 
Article 350-2 c) NNUU  
 
Pati interior d’illa 
Nº màxim de plantes /ARM 
Article 350-2e) NNUU  

Ample de vial : De 8 m a menys de 11 m: 
PB+2PP /13 m. 
Ample de vial : De 11 m o més: PB+3PP /17 m 
 
PB (indivisible ) / 5 m. mesurats des de la rasant 
del carrer 
A la part inferior de l’element d’estructura de la 
coberta.  

Cossos sortints 
Article 350-2f) NNUU  

Vol màxim = 1/10 ample del vial -- Màxim 1 m.  
Longitud màxima 1/3 de la longitud de façana  



Usos 
Artícle 311-1 NNUU  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Industrial --Habitatge -- Comercial -- Oficines -- 
Sanitari -- Religiós i cultural --Recreatiu –
Esportiu (Tots els usos indicats amb la limitació 
establertes en l’article 311-1 de les NN.UU.) 
 
Mitjançant un Pla Especial, en parcel·les 
perifèriques de l’àrea industrial, accessibles des 
de l’exterior d’aquesta i que siguin contigües a 
zones d’ús predominant residencial es podran 
admetre usos comercials, d’oficines, religiosos, 
culturals, recreatius o esportius. 

Previsió aparcaments 
Artícle 298-2 D) NNUU 

1 plaça aparcament per cada local superior a 
100 m2. 
Mínim 1 plaça per cada 100m2 de superfície útil  

 
 
És important assenyalar que, en el solar de referència, situat a l’Av. de Cornellà 
134-138 s’ubica un edifici composat de planta baixa i planta pis i que, d’acord 
amb l’article 108 del Text Refós de la LLei d’Urbanisme i l’article 222 de les 
NN.UU., l’edifici en qüestió es troba en situació urbanística de disconforme, 
derivada de la major ocupació de la permesa per la normativa vigent en planta 
pis. 
 
Pel que fa a l’existència o no d’expedients de disciplina urbanística, cal fer 
constar que, en l’actualitat, no consta cap expedient obert vigent en la parcel·la 
de referència.” 
 
2.- La taxa per emissió de la qualificació urbanística d'acord amb l'Ordenança 
Fiscal núm. 9, per un import de 300,00€, amb càrrec valor 
01309623/0000459355.” 
 
 
ACORD NÚMERO TRES.- Proposta de devolució de la fiança del contracte 
de subministrament de mobiliari i equipament esportiu municipal destinat 
al CEM Les Moreres. 
 
“Atesa la finalització del contracte per a l’execució del subministrament de 
mobiliari i equipament esportiu municipal destinat al CEM Les Moreres Mòdul 3-
B informàtica i Mòdul 3-F senyalització, adjudicat a l’empresa BERNADI, S.A., 
segons acord de la Junta de Govern Local de data 11 d’octubre de 2012, i 
transcorregut el termini de garantia, procedeix la devolució de la fiança 
definitiva dipositada en el seu dia com a garantia del contracte del 
subministrament esmentat per import de 518,68 €. 
 
Atesos els informes favorables emesos pels Serveis Tècnics i d'Intervenció 
Municipals. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 



 
1.- Tornar a l’empresa BERNADI, S.A.(CIF A-08449571) la fiança definitiva del 
contracte del subministrament de referència, per import de 518,68 €. 
 
2.- Donar per liquidat i finalitzat el present expedient, i procedir al seu arxiu 
definitiu. 
 
3.- La devolució de l’esmentat aval s'efectuarà a partir dels 15 dies següents a 
la recepció d’aquesta notificació, aquest serà retornat a les Oficines de Serveis 
Econòmics (Plaça Santa Magdalena, 5 i 6 – planta baixa) en horari de dilluns a 
divendres de 9 del mati a les 14,30 hores.” 
 
 
ACORD NÚMERO QUATRE.- Proposta d’acceptació de la proposta 
presentada per Telefónica de España, S.A. pel soterrament de línies 
telefòniques del Passatge Nebot, d’aquesta població. 
 
“En relació a les obres d’execució del Passatge Nebot d’Esplugues de 
Llobregat que executa aquest Ajuntament i respecte al soterrament de línies 
telefòniques previst en les mateixes, la companyia Telefónica de España, S.A. 
ha presentat en data 25 de gener de 2017, registre d’entrada 1142 la proposta 
que contempla l’execució de l’obra civil a càrrec de l’Ajuntament i la instal·lació 
pròpia d’estesa de cables i connexions a la seva xarxa, a càrrec de la 
companyia, per a l’acceptació d’aquest Ajuntament. 
 
Atès l’informe emès pels Serveis Tècnics Municipals. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
Acceptar la proposta presentada companyia Telefónica de España, S.A. 
respecte al soterrament de línies telefòniques del Passatge Nebot, d’aquesta 
població, que contempla l’execució de l’obra civil a càrrec de l’Ajuntament i la 
instal·lació pròpia d’estesa de cables i connexions a la seva xarxa, a càrrec de 
la companyia.” 
 
 
ACORD NÚMERO CINC.- Proposta d'aprovació d'expedient de 
contractació, mitjançant procediment obert, del Servei de redacció del 
projecte bàsic i executiu de les obres ordinàries de reforma i millora de 
l’accessibilitat de diversos carrers d’Esplugues de Llobregat. 
 
“Atesa la necessitat de contractar el servei de redacció del projecte bàsic i 
executiu de les obres ordinàries de reforma i millora de l’accessibilitat de 
diversos carrers d’Esplugues de Llobregat, d'acord amb la descripció tècnica 
realitzada pels Serveis d’Obres Públiques als plecs de condicions tècniques. 
 
En funció del que disposen els articles 10, 19, 109 i 110 del Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós la Llei de 
Contractes del Sector Públic, sobre disposicions comuns dels contractes, pel 
que fa referència a la naturalesa del contracte, i tot en relació amb l' article 



274.2 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, 
aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i dels articles 115 i 116 del 
T.R.L.C.S.P., sobre plecs de clàusules particulars, on es fa preceptiva 
l'aprovació de l'expedient de contractació i els plecs de condicions tècniques i 
econòmiques que han de regir en el contracte. 
 
Vist l'informe dels Serveis Jurídics i la fiscalització prèvia per part de la 
Intervenció municipal. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
1r.- Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert, i els 
plecs de condicions econòmic administratives i tècniques relatius al servei de 
redacció del projecte bàsic i executiu de les obres ordinàries de reforma i 
millora de l’accessibilitat de diversos carrers d’Esplugues de Llobregat, amb un 
pressupost màxim de licitació de 103.159,09 euros, més 21.663,41 euros en 
concepte d’IVA (import total, 124.822,50 euros, IVA inclòs) imputable al 
pressupost municipal vigent a la partida 12 15320 61900 2017.  

2n.- Aprovar la despesa de l’expedient de contractació pel servei de redacció 
del projecte bàsic i executiu de les obres ordinàries de reforma i millora de 
l’accessibilitat de diversos carrers d’Esplugues de Llobregat, per import total de 
124.822,50 euros, IVA inclòs), imputable al pressupost municipal vigent a la 
partida 12 15320 61900 2017  

3r.- Convocar la licitació, d'acord amb el que estableixen els articles 142, 143 i 
159 del T.R.L.C.S.P., publicant els corresponents anuncis, que aniran a càrrec 
de l’empresa adjudicatària, al Butlletí Oficial de la Província. Així mateix, i de 
conformitat amb l’article 142.4 del T.R.L.C.S.P. l’anunci de licitació es publicarà, 
així mateix, al perfil del contractant de la pàgina web municipal.” 

 
ACORD NÚMERO SIS.- Proposta d'adjudicació del contracte per a 
l'execució del subministrament de materials per al manteniment 
d'instal.lacions que realitza la brigada municipal de l'Ajuntament 
d'Esplugues de Llobregat. (Exp. G455-2016-021). 

“La Junta de Govern Local en sessió del dia 18 de novembre de 2016, va 
acordar aprovar l’expedient de contractació, per procediment obert i regulació 
harmonitzada, per a l’execució del subministrament de materials pel 
manteniment d’instal·lacions que realitza la brigada municipal de l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat, per un import màxim de licitació de 196.843,31 €, 
més 41.337,10 € en concepte d’IVA, en total 238.180,41 €, IVA inclòs, així com 
els plecs de condicions econòmic administratives i tècniques que regeixen 
aquesta contractació. 

Segons consta a l’expedient, dins del termini assenyalat per a la presentació de 
pliques, d’acord amb l’anunci publicat al Butlletí oficial del Estat de data 17 de 
desembre de 2016, al Butlletí Oficial de la Província de data 16 de desembre 
de 2016 i al Diari oficial de la Unió Europea de data 2 de desembre de 2016 i 



segons consta en certificació expedida pel Sr. Secretari de la Corporació s'ha 
presentat la plica següent: COMERCIAL ELECTRICA DEL LLOBREGAT, 
S.A.U. 
 
L’obertura del sobre núm. 2 “Documentació relativa als criteris avaluables 
automàticament i oferta econòmica” de la plica presentada, en acte públic, es 
va celebrar el dia 13 de gener de 2017, prèvia la qualificació de la 
documentació del sobre número 1, segons consta a les Actes corresponents, i 
va quedar la plica admesa i es va trametre a informe del Serveis tècnics 
Municipals. 
 
La oferta econòmica va ser la següent: 

1. Oferta econòmica de l'empresa COMERCIAL ELECTRICA DEL 
LLOBREGAT, S.A.U., per un import de 112.002,83 €, i 23.520,59 € d’ IVA. 

La puntuació de la baixa sobre el preu de licitació: 

 

 Proposta  

econòmica  

(IVA inclòs) 

Baixa sobre  

el preu  

de licitació 

Puntuació.  

Màxim 70 p. 
PUNTUACIÓ 

Comercial 
Eléctrica del 
Llobregat, S.A.U. 

135.523,42 
€ -43,1005% 70 70 

 
La puntuació del descompte sobre materials no inclosos a la taula: 

 

 Descompte 
ofertat 

Puntuació.  

Màxim 30 p. 
PUNTUACIÓ 

Comercial 
Eléctrica del 
Llobregat, S.A.U. 

30% 30 30 

 
Així doncs, la puntuació total obtinguda en els criteris avaluables mitjançant l’ús 
de fórmules és la següent: 

COMERCIAL ELÉCTRICA DEL LLOBREGAT, S.A.U.: 70 + 30 = 100 punts  

Els Serveis Tècnics municipals van emetre informe el 18 de gener de 2017 
manifestant que la oferta de l’empresa COMERCIAL ELÉCTRICA DEL 
LLOBREGAT, S.A.U. es la més convenient per l’Ajuntament i es proposa 



adjudicar-li el contracte del servei de subministrament de materials pel 
manteniment d’instal·lacions que realitza la brigada municipal de l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat per un import net de 112.002,83 €, amb un import de 
23.520,59 € en concepte d’IVA i un import total d’adjudicació de 135.523,42 €.  

La Mesa de Contractació en data 24 de gener de 2017, atès l’informe emes 
pels Serveis Tècnics Municipals en data 18 de gener de 2017 i els Plecs de 
condicions economic-administratives i tècniques que regeixen el procediment 
obert, va acceptar i va donar la conformitat en tots els seus extrems a 
l’esmentat informe tècnic i va acordar elevar proposta a l’òrgan de contractació 
per tal que es requerís a l’empresa amb l’oferta mes avantatjosa, que va ser 
COMERCIAL ELECTRICA DEL LLOBREGAT, S.A.U., amb una puntuació de 
100 punts, per un import total de 135.523,42 €, amb un pressupost net de 
112.002,83 € i una part d’IVA de 23.520,59 €, que correspon a una baixa del 
43,1005 % per a que en el termini de 10 dies hàbils següents al de la notificació 
del requeriment, diposités en la Tresoreria Municipal la quantitat de 5.600,14 €, 
en concepte de fiança definitiva del contracte i presentés la documentació 
justificativa d’estar al corrent en el compliment de les seves obligacions 
tributàries i amb la Seguretat Social; i una vegada complimentat el requeriment, 
amb proposta d’adjudicació del contracte, a favor de l’empresa esmentada, per 
executar el subministrament de materials pel manteniment d’instal·lacions que 
realitza la brigada municipal de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. 
 
Atès que en data 31 de gener de 2017, COMERCIAL ELECTRICA DEL 
LLOBREGAT, S.A.U. ha presentat fiança definitiva relativa al present contracte, 
per import total de 5.600,14 €, així com la documentació justificativa d’estar al 
corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 
 
Vistos els antecedents i l’informe emès pels Serveis Jurídics d’aquest 
Ajuntament, i a tenor del que disposa l’article 274.2 del Text Refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril, i l’art. 27 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del 
Sector Públic. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Declarar la validesa de l’acte licitatori i adjudicar a l’empresa 
COMERCIAL ELECTRICA DEL LLOBREGAT, S.A.U (NIF A-08568057) amb un 
import total de 135.523,42 €, amb un pressupost net de 112.002,83 € i una part 
d’IVA de 23.520,59 €. 

SEGON.- Aprovar la despesa plurianual corresponent a la contractació del 
servei de subministrament de materials pel manteniment d’instal·lacions que 
realitza la brigada municipal de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat: 
 
La despesa per a l’any 2017 (11 mesos), de 124.229,80 €, IVA inclòs, serà amb 
càrrec a les següents partides: 

· CONSERVACIÓ EDIFICIS MUNICIPALS (12-93300-21200): 18.255,25 €  
· CONSERVACIÓ EDIFICIS CULTURALS (33-33000-21200): 13.039,47 € 



· CONSERVACIÓ I REPARACIÓ ESCOLES (47-32000-21200): 15.647,36 € 
· CONSERVACIÓ INSTAL·LACIONS ESPORTIVES (36-34000-21200): 
15.647,36 € 

· CONSERVACIÓ ENLLUMENAT PÚBLIC (12-16500-21000): 61.640,36 € 
 
La despesa per a l’any 2018, de 135.523,42 €, IVA inclòs, serà amb càrrec a 
les següents partides: 

· CONSERVACIÓ EDIFICIS MUNICIPALS (12-93300-21200): 19.914,82 €  
· CONSERVACIÓ EDIFICIS CULTURALS (33-33000-21200): 14.224,87 € 
· CONSERVACIÓ I REPARACIÓ ESCOLES (47-32000-21200): 17.069,84 € 
· CONSERVACIÓ INSTAL·LACIONS ESPORTIVES (36-34000-21200): 
17.069,84 € 

· CONSERVACIÓ ENLLUMENAT PÚBLIC (12-16500-21000): 67.244,05 € 
 
La despesa per a l’any 2019 (1 mes), de 11.293,62 €, IVA inclòs, serà amb 
càrrec a les següents partides: 

 
· CONSERVACIÓ EDIFICIS MUNICIPALS (12-93300-21200): 1.659,57 €  
· CONSERVACIÓ EDIFICIS CULTURALS (33-33000-21200): 1.185,40 € 
· CONSERVACIÓ I REPARACIÓ ESCOLES (47-32000-21200): 1.422,48 € 
· CONSERVACIÓ INSTAL·LACIONS ESPORTIVES (36-34000-21200): 
1.422,48 € 

· CONSERVACIÓ ENLLUMENAT PÚBLIC (12-16500-21000): 5.603,69 €  

Aquesta despesa estarà condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient 
per al finançament de les obligacions derivades del contracte en els futurs 
exercicis pressupostaris. 

TERCER.- Publicar la present adjudicació al perfil del contractant municipal. 
 
QUART.- Comunicar a l’adjudicatari l’obligació de signar el contracte en el 
termini màxim dels 15 dies hàbils següents al de la notificació de la present 
adjudicació, així com l’obligació prèvia a la formalització del contracte de 
satisfer la següent quantitat, que correspon a la publicació d’uns anuncis al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Butlletí Oficial de l’Estat: 
 
COMERCIAL ELECTRICA DEL LLOBREGAT, S.A.U.: 923,26 euros. 
Si el pagament és fa en metàl·lic s'haurà de fer mitjançant transferència al 
compte de titularitat de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat de l'entitat 
Caixabank SA núm. : IBAN ES45 2100 0148 5502 0000 6291, especificant qui 
fa l’ingrés i el concepte.” 

 
 



ACORD NÚMERO SET.- Proposta per declarar com a suficient la 
documentació presentada per FELIPE RENOIR TEIJEIRA DE ARAUJO, en 
la qual efectua el tràmit de comunicació d’oficina de disseny i patronatge 
tèxtil al local ubicat a l’avinguda Electricitat, núm. 5, bxs, local 1B, 
d’aquesta població. (Exp. 2541-2017-1). 

“El senyor FELIPE RENOIR TEIJEIRA DE ARAUJO, va aportar la 
documentació tècnica oportuna per desenvolupar l’activitat d’oficina de 
disseny i patronatge tèxtil al local ubicat a l’avinguda Electricitat, núm. 5, bxs, 
local 1B, d’aquesta població. (Exp. 2541-2017-1).  

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

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

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

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1r.- Declarar com a suficient la documentació que consta a l’expedient 
presentada per FELIPE RENOIR TEIJEIRA DE ARAUJO, en la qual efectua el 
tràmit de comunicació d’oficina de disseny i patronatge tèxtil al local ubicat a 
l’avinguda Electricitat, núm. 5, bxs, local 1B, d’aquesta població. (Exp. 2541-
2017-1). 
 
2n.-Comunicar a FELIPE RENOIR TEIJEIRA DE ARAUJO, que pot iniciar 
l’exercici de l’activitat d’oficina de disseny i patronatge tèxtil al local ubicat a 
l’avinguda Electricitat, núm. 5, bxs, local 1B, sense perjudici del compliment de 
la normativa urbanística, de seguretat, de protecció i prevenció contra incendis, 
i normativa en general que li sigui d’aplicació, i que el titular declara complir 
mitjançant el document corresponent. 

3r.- Advertir a la titularitat que en cas necessari o si es considera oportú, els 
Serveis Tècnics Municipals podran practicar opcionalment inspecció a 
l’establiment. Si de la inspecció efectuada resultés l’existència de deficiències a 
esmenar, s’hauran d’adoptar en els terminis que s’estimin. En cas que 
aquestes deficiències comportin un risc per a la salut o la seguretat envers 
tercers, o que existeixin deficiències no esmenables, o que l’activitat no s’ajusti 
a la documentació presentada, s’ordenarà immediatament el cessament de 
l’activitat. 
 
4t.- Aquesta conformitat restarà condicionada al pagament de la taxa per a la 
prestació dels serveis d’Intervenció Integral de l’Administració municipal en 
activitats i instal·lacions (Ordenança Fiscal núm. 5) d’import 612,00, euros 
(càrrec-valor 1335812-42023), que serà notificada per l’Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona.” 



ACORD NÚMERO VUIT.- Proposta per declarar com a suficient la 
documentació presentada per CALIN SIMION SIMON, en la qual efectua el 
tràmit de canvi de titularitat i l’actualització del títol acreditatiu per exercir 
l’activitat d’elaboració i comerç al detall de pa i pastisseria al local ubicat 
a l’avinguda de Cornellà, núm. 22, bxs, d’aquesta població. (Exp. T120-
2016-114). 

“El senyor CALIN SIMION SIMON, va aportar la documentació tècnica oportuna 
per tramitar el canvi de titularitat i l’actualització del títol acreditatiu per 
desenvolupar l’activitat d’elaboració i comerç al detall de pa i pastisseria al 
local ubicat a l’avinguda de Cornellà, núm. 22, bxs, d’aquesta població. (Exp. 
T120-2016-114). 
 
Atès que s’ha comprovat que la senyora MARÍA DEL CARMEN RUBIO 
COBOS consta fins a la data com a titular de l’activitat abans esmentada i que, 
per tant, pot actuar com a transmissora. 

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

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

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

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1r.- Declarar com a suficient la documentació que consta a l’expedient 
presentada per CALIN SIMION SIMON, en la qual efectua el tràmit 
d’actualització del títol acreditatiu per exercir l’activitat d’elaboració i comerç al 
detall de pa i pastisseria al local ubicat a l’avinguda de Cornellà, núm. 22, 
bxs, d’aquesta població. (Exp. T120-2016-114). 

2n.- Donar l’assabentat i conforme amb la transmissió del títol acreditatiu 
concedit per aquest Ajuntament a MARÍA DEL CARMEN RUBIO COBOS per 
l’exercici de l’activitat d’elaboració i comerç al detall de pa i pastisseria, al 
local ubicat a l’avinguda de Cornellà, núm. 22, bxs, d’aquesta població, a favor 
de la CALIN SIMION SIMON. 

3r.- Advertir a la CALIN SIMION SIMON que tal com estableix la Llei General 
Tributària vigent, queda obligat al pagament en aquest Municipi de les deutes i 
responsabilitats tributàries derivades de l’exercici de l’activitat de la qual passa 
a ser titular i que poden estar pendents a nom de la transmitent. 

4t.-Comunicar a CALIN SIMION SIMON, que pot continuar l’exercici de 
l’activitat d’elaboració i comerç al detall de pa i pastisseria al local ubicat a 
l’avinguda de Cornellà, núm. 22, bxs, sense perjudici del compliment de la 
normativa urbanística, de seguretat, de protecció i prevenció contra incendis, i 



normativa en general que li sigui d’aplicació, i que el titular declara complir 
mitjançant el document corresponent. 

5è.- Advertir a la titularitat que en cas necessari o si es considera oportú, els 
Serveis Tècnics Municipals podran practicar opcionalment inspecció a 
l’establiment. Si de la inspecció efectuada resultés l’existència de deficiències a 
esmenar, s’hauran d’adoptar en els terminis que s’estimin. En cas que 
aquestes deficiències comportin un risc per a la salut o la seguretat envers 
tercers, o que existeixin deficiències no esmenables, o que l’activitat no s’ajusti 
a la documentació presentada, s’ordenarà immediatament el cessament de 
l’activitat. 
 
6è.- Aquesta conformitat restarà condicionada al pagament de la taxa per a la 
prestació dels serveis d’Intervenció Integral de l’Administració municipal en 
activitats i instal·lacions (Ordenança Fiscal núm. 5) d’import 437,50, euros 
(càrrec-valor 1335812-42047), que serà notificada per l’Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona.” 

 

RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS 

ACORD NÚMERO NOU.- 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. 2 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
19.559,10 € 
 
Relació núm. 3 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
47.991,69 € 
 
Relació núm. 10 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
17.574,98 € 
 
Relació núm. 11 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
26.849,05 € 
 
Relació núm. 13 de documents ADOJ en fase prèvia per un import total de 
6.417,30 € 
 
Relació núm. 14 de documents O en fase prèvia per un import total de 
43.067,89 € 
 
Document-proposta de concepte no pressupostari núm. 920173/004 per un 
import de 1.800,00 €. 
 
Document-proposta de concepte no pressupostari núm. 920173/005 per un 
import de 1.800,00 €. 



Document-proposta de concepte no pressupostari núm. 920173/006 per un 
import de 1.800,00 €. 
 
Tots el documents comptables “ADO” i “O” porten annexada la corresponent 
factura que ha estat conformada pel tècnic adient i fiscalitzada pel Servei 
d’Intervenció. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
1. Aprovar la relació núm. 2 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 19.559,10 € 
 
2. Aprovar la relació núm. 3 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 47.991,69 € 
 
3. Aprovar la relació núm. 10 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 17.574,98 € 
 
4. Aprovar la relació núm. 11 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 26.849,05 € 
 
5. Aprovar la relació núm. 13 de documents ADOJ en fase prèvia per un import 
total de 6.417,30 € 
 
6. Aprovar la relació núm. 14 de documents O en fase prèvia per un import total 
de 43.067,89 € 
 
7. Aprovar el document-proposta de concepte no pressupostari núm. 
920173/004 per un import de 1.800,00 €. 
 
8. Aprovar el document-proposta de concepte no pressupostari núm. 
920173/005 per un import de 1.800,00 €. 
 
9. Aprovar el document-proposta de concepte no pressupostari núm. 
920173/006 per un import de 1.800,00 €.” 
 
 
ACORD NÚMERO DEU.- Proposta d'aprovació del Padró de laTaxa per 
parades de mercats ambulants corresponent al primer semestre de 2017. 
 
“Vist el padró de la Taxa de Mercats Ambulants del 1r semestre 2017, 
confeccionat amb les dades que consten en el fitxer elaborat pel departament 
de Comerç i de conformitat amb el que disposa l'Ordenança Fiscal núm. 19. 
 
Atès el que disposa l’article 102.3 de la Llei General Tributària i l’article 10.1 de 
l’Ordenança Fiscal núm. 19. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
1.- Aprovar el Padró de la Taxa de Mercats Ambulants del primer semestre de 



2017, confeccionat d’acord el que disposa l'Ordenança fiscal núm. 19, que 
ascendeix a un total de 98.781 €. 
 
2.- Exposar al públic l'esmentat padró en el Tauler virtual d’anuncis de la 
Corporació, durant un termini de vint dies naturals a comptar des de 10 dies 
abans de l’inici del període voluntari de pagament, segons consta a l’anunci 
publicat per l’Organisme de Gestió Tributària, al Butlletí Oficial de la Província 
de 20 de desembre de 2016. 
 
3.- Contra l’exposició pública del padró i de les liquidacions que porta 
incorporades, es podrà interposar recurs de reposició, previ al contenciós 
administratiu, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent al de la 
finalització del període d’exposició pública. 
 
4.- El període de cobrament en voluntària dels rebuts es va fixar entre els dies 
1 de març i el 3 de maig de 2017.” 
 
 
ACORD NÚMERO ONZE.- Proposta de modificació del contracte de venda 
directa d’un lot de vehicles (2/2016) abandonats, o renunciats pels seus 
titulars, declarats com a efectes no utilitzables. 
 
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 de desestimació d’una sol·licitud 
d’assignació econòmica destinada a la contractació, per empreses i 
entitats, de persones en situació d’atur residents a Esplugues de 
Llobregat. 
 
“L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, amb el suport i el finançament de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona, ha establert una línia d’ajut a empreses i 
entitats ubicades a Esplugues de Llobregat i a l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, amb l’objectiu d’impulsar l’activitat econòmica i la creació d’ocupació 
al territori mitjançant una assignació econòmica que financi fins a un màxim del 
50% del cost laboral de contractacions de persones en situació d’atur residents 
a Esplugues de Llobregat.  

A tal efecte, la Junta de Govern Local de data 1 de juliol de 2016 va aprovar les 
Bases de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat per a la sol·licitud i atorgament 
d’assignacions econòmiques destinades a la contractació per empreses i 
entitats de persones en situació d’atur residents a Esplugues de Llobregat.  
 
Dins del termini corresponent, l’empresa RODRIBA ESPLUGUES SL., ha 
presentat sol·licitud d’assignació econòmica d’import 4.087,50€ per a la 
contractació de la persona identificada a l’annex d’aquesta proposta. 

Revisat el compliment per l’empresa dels requisits establerts a l’apartat 6 i la 
documentació preceptiva presentada d’acord amb l’establert a l’apartat 9 de les 



bases reguladores, el Servei d’Empresa i Ocupació ha informat que la sol·licitud 
presentada NO és conforme, doncs la persona contractada no reuneix el 
requisit indispensable per obtenir l’assignació de l’empadronament amb una 
anterioritat mínima de dotze mesos a Esplugues de Llobregat.  

Informada d’aquest extrem pel servei d’Empresa i Ocupació, en data 
31/10/2016, la senyora Elena Rodríguez Batlle, representant de l’empresa 
RODRIBA ESPLUGUES SL., presenta nova instància reconeixent que és 
conscient que la persona contractada no porta un any empadronada al 
municipi. Tanmateix, aporta el contracte de lloguer de vivenda subscrit per 
aquesta, de data 15 de gener de 2012, considerant que acredita que aquesta 
persona viu a Esplugues de Llobregat fa més de tres anys. Afegeixen que volen 
deixar constància que la persona contractada també està donada d’alta a 
l’Oficina de Treball del SOC d’Esplugues de Llobregat fa més d’un any.  

Vist l’informe del Servei Jurídic on es posa de relleu que “…malgrat la 
sol·licitant al·lega que la (persona contractada) viu a Esplugues de Llobregat fa 
més de tres anys, això no reverteix la situació respecte de l’objecte de la 
subvenció, atès que la condició no és –residir-, sinó -estar empadronat- “  

Atès que l’article 15 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, en redacció donada 
mitjançant Llei 4/1996, de 10 de gener assenyala: “Toda persona que viva en 
España está obligada a inscribirse en el Padrón del Municipio en el que resida 
habitualmente. Quien viva en varios municipios deberá inscribirse en el que 
habite durante más tiempo al año”.  

Vist que la inscripció en el Padró municipal atorga la condició de veïnatge amb 
tots els drets i deures que a aquesta confereix la LBRL i les lleis concordants. 
Així mateix, l’article 5.3 de l’ l’Ordenança general reguladora de la concessió de 
subvencions d’aquest ajuntament estableix expressament que les bases 
específiques poden condicionar les subvencions a que la persona física estigui 
empadronada en el terme municipal, com és el cas...”.  

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

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

ÚNIC.- Desestimar la sol·licitud formulada per la Sra. Elena Rodríguez Batlle, 
en representació de l’empresa RODRIBA ESPLUGUES SL., de 24 d’octubre de 
2016, d’assignació econòmica per un import de 4.087,50€, en el marc de la 
convocatòria per a la sol·licitud i atorgament d’assignacions econòmiques 
destinades a la contractació per empreses i entitats de persones en situació 
d’atur residents a Esplugues de Llobregat.”  

 
ACORD NÚMERO TRETZE.- Proposta d’aprovació de jubilació anticipada 
del director del Servei de Riscos i Salut Laboral. 



“JOSÉ JOAQUÍN POLEY GARCÍA, director del Servei de Riscos i Salut, 
funcionari d’aquest Ajuntament, presenta instància en la que sol·licita acollir-se 
a la situació de jubilació anticipada per edat, amb efectes 1 de març de 2017. 
 
S’ha constatat per part del Servei de Gestió de les Persones que l’esmentat 
funcionari complirà el proper 13 de febrer la edat de 63 anys. 

Vist l’acord assolit i signat amb la representació sindical en data 22 de març de 
2013, pel que fa al Pla de jubilacions parcials i anticipades, a efectes de la 
Disposició Final 12ª de la Llei 27/2011 d’1 d’agost sobre actualització, 
adequació i modernització del sistema de Seguretat Social. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1r.- Declarar en situació de jubilació anticipada per edat a JOSÉ JOAQUÍN 
POLEY GARCÍA, director del Servei de Riscos i Salut, amb efectes 1 de març 
de 2017. 

2n.- Reconèixer una obligació de 14.878,35 € al funcionari de referència, en 
concepte de premi de jubilació anticipada als 63 anys, segons el que estableix 
l’article 24.1 dels Pactes de Condicions Socioeconòmiques i Laboral del 
personal funcionari d’aquest Ajuntament, quantitat reduïda en un 5% tenint en 
compte l’aplicació del Reial decret llei 8/2010, de 20 de maig, pel que s’adopten 
mesures extraordinàries per la reducció del dèficit públic, condicionat a 
l’existència de crèdit en la partida pressupostària corresponent. 

3r.- Procedir a la liquidació que li correspongui en la nòmina del mes de febrer 
de l’any en curs.” 

 
ACORD NÚMERO CATORZE.- Proposta de requeriment en matèria de 
transparència en l'activitat subvencional de les persones jurídiques. 

“L’Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions de 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat (BOPB de 15 de febrer de 2016), 
estableix al seu article 7. j), que és obligació de les persones beneficiàries de 
subvencions complir les obligacions de transparència i, en particular les 
derivades de l’aplicació de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern. 

L’article 15 de la Llei 19/2014 estableix les obligacions en matèria de publicitat 
activa i transparència en l’activitat subvencional, entre les que figura l’obligació, 
de les persones jurídiques beneficiàries de subvencions o ajudes públiques per 
un import superior a 10.000 euros, de comunicar a l’administració atorgant de la 
subvenció o ajut la informació relativa a les retribucions dels seus òrgans de 
direcció o administració, a l’efecte de fer-les públiques. 

Els serveis municipals corresponents han elaborat una relació de persones 
jurídiques que han estat beneficiàries de subvencions o ajudes atorgades per 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat durant l’exercici 2016 per import, que de 



forma individual o conjunta, superi els 10.000 euros. Aquesta relació consta 
incorporada com Annex I l’expedient de la present resolució. 

Per la qual cosa, als efectes de garantir el compliment de les obligacions de 
transparència derivades de l’aplicació de la Llei 19/2014 de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern i de l’Ordenança 
municipal reguladora de la concessió de subvencions. 

En ús de les facultats delegades per l’Alcaldia mitjançant Decret núm.1466 de 
data 18 de juny de 2015. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Primer.- Requerir les persones jurídiques que han estat beneficiàries de 
subvencions o ajudes atorgades per l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat 
durant l’exercici 2016 per import, que de forma individual o conjunta, superi els 
10.000 euros, als efectes que en el termini de quinze dies hàbils comptats des 
del següent dia hàbil al de notificació d’aquesta resolució, aportin a aquest 
Ajuntament la següent informació: 

- En cas que les persones físiques que formin part o tinguin el caràcter d’ 
òrgans de direcció o administració de la persona jurídica percebin retribucions: 

Declaració responsable subscrita per la persona representant de la persona 
jurídica, en la que consti: 

a) L’estructura organitzativa de la persona jurídica, amb identificació dels 
òrgans de direcció o administració. 

b) La retribució assignada a les persones que formen part o tinguin el caràcter 
d’òrgan de direcció o administració. 

- En cas que les persones físiques que formin part o tinguin el caràcter d’ 
òrgans de direcció o administració de la persona jurídica no percebin 
retribucions: 
 
Declaració responsable subscrita per la persona representant de la persona 
jurídica, en la que consti que cap de les persones físiques que formin part o 
tinguin el caràcter d’ òrgans de direcció o administració de la persona jurídica 
percep cap retribució. 

Segon.- La manca de compliment del requeriment d’informació formulat al punt 
primer d’aquesta resolució, per causes imputables a la persona jurídica 
requerida, pot comportar un incompliment de les obligacions de transparència 
establertes en les disposicions legals citades a la part dispositiva i, en 
conseqüència, podrà ser constitutiva d’infracció administrativa, amb l’abast i els 
efectes previstos als articles 38 i següents de l’Ordenança general reguladora 
de la concessió de subvencions de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat i als 
articles de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern.” 



 
ACORD NÚMERO QUINZE.- Proposta d'aprovació de l'expedient de 
contractació per contracte menor del servei de base de dades jurídica 
Aranzadi Fusión Instituciones. 

“Atès l’informe dels Serveis Jurídics de data 30 de gener de 2017, sobre la 
necessitat de la subscripció anual de la base de dades Aranzadi Fusión 
Instituciones, gestionada per Editorial Aranzadi, S.A.U, N.I.F. A-81962201 por 
import de 9.474,30€, IVA inclòs.  

Atès que l'Ajuntament desenvolupa la seva activitat d'acord amb la Llei, el que 
exigeix que els serveis jurídics estiguin al dia de la normativa aplicable, 
resultant necessari, a més, un coneixement dels diversos pronunciaments que 
s'emeten diàriament pels diversos òrgans judicials i administratius, per a una 
major seguretat jurídica a l'hora de desenvolupar les activitats de informe, 
gestió i control i, en definitiva, en la presa de decisions en aquest àmbit. 
 
Atès que aquesta necessitat d'actualització constant, fa que resulti necessari 
acudir a la contractació externa, tramitant la subscripció a una base de dades 
jurídica especialitzada, considerant idònia per a la satisfacció d'aquestes 
necessitats la subscripció de l’esmentada base de dades Aranzadi Fusión 
Instituciones. 
 
El preu del contracte per a l'any 2017 és de 9.474,30€, IVA inclòs , amb càrrec 
a la partida pressupostària número 119200122001, subscripcions i llibres, del 
Pressupost General de 2017. 

L'execució del contracte s'estendrà durant 12 mesos. 

La present contractació es tramitarà com a contracte menor, en aplicació del 
que disposa la disposició addicional novena del “Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’ aprova el “Texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público”, que permet que la contractació de l'accés a la 
informació continguda en bases de dades especialitzades pugui fer d'acord 
amb les normes establertes per als contractes menors i amb subjecció a les 
condicions generals que aplica el proveïdor. 

Atesa la memòria justificativa de la necessitat de contractació que antecedeix. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER. Acordar la contractació del servei de base de dades jurídica Aranzadi 
Fusión Instituciones, a favor de l'entitat Editorial Aranzadi, S.A.U, N.I.F. A-
81962201, per una durada d'1 any i un preu de 9.474,30€, IVA inclòs. 
 
SEGON. Autoritzar una despesa per import de 9.474,30€, a favor de l'entitat 
Editorial Aranzadi, S.A.U, N.I.F. A-81962201, amb càrrec a l'aplicació 
pressupostària número 119200122001, subscripcions i llibres, del Pressupost 
General de 2017.” 



 
ACORD NÚMERO SETZE.- Proposta consistent en donar compte de 
sentències del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. 

“Vista la Sentència núm. 787/2016 del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, de data 4 de novembre de 2016, mitjançant la qual s’estima 
parcialment el recurs contenciós administratiu núm. 298/2013, interposat per la 
representació de Iniciatives i Programes, S.L. tot anul·lant la resolució de 
l’Òrgan Administratiu de Recursos Contractuals de Catalunya que és objecte de 
recurs i la resolució municipal d’adjudicació del contracte que ha estat 
impugnada, tot desestimant les restants al·legacions. 

Vista la Sentència núm. 822/2016 del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, de data 27 d’octubre de 2016, mitjançant la qual s’estima el recurs 
d’apel·lació formulat per l’entitat “AGROURBANA FINANCIERA, S.L.” contra la 
interlocutòria de data 22 de setembre de 2015 dictada pel Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 7 de Barcelona, acordant retornar les actuacions al jutjat 
d’instància per tal que continuï amb la tramitació del procediment iniciat en 
matèria de desocupació de porció de terreny, actualment dedicada a zona de 
lleure i esbarjo al costat de la plaça Mireia. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Donar compte a la Junta de Govern Local de la Sentència núm. 787/2016 del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, de data 4 de novembre de 2016, 
mitjançant la qual s’estima parcialment el recurs contenciós administratiu núm. 
298/2013, interposat per la representació de Iniciatives i Programes, S.L. tot 
anul·lant la resolució de l’Òrgan Administratiu de Recursos Contractuals de 
Catalunya que és objecte de recurs i la resolució municipal d’adjudicació del 
contracte que ha estat impugnada, tot desestimant les restants al·legacions.  
 
Donar compte a la Junta de Govern Local de la Sentència núm. 822/2016 del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, de data 27 d’octubre de 2016, 
mitjançant la qual s’estima el recurs d’apel·lació formulat per l’entitat 
“AGROURBANA FINANCIERA, S.L.” contra la interlocutòria de data 22 de 
setembre de 2015 dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de 
Barcelona, acordant retornar les actuacions al jutjat d’instància per tal que 
continuï amb la tramitació del procediment iniciat en matèria de desocupació de 
porció de terreny, actualment dedicada a zona de lleure i esbarjo al costat de la 
plaça Mireia. 

La Junta de Govern resta assabentada.” 

ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA 

 
ACORD NÚMERO DISSET.- Proposta d’aprovació del Pla Estratègic de 
Subvencions de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, any 2017.  
 
“L'administració local, com a prestadora de serveis i immediata interlocutora 



amb la societat més propera, ha de promoure i estimular totes aquelles 
iniciatives de caràcter social, cultural i esportives sorgides de la iniciativa 
col·lectiva. En aquest sentit, cal posar les màximes facilitats perquè puguin 
prosperar tots els projectes promoguts des de la ciutadania i que comporten un 
benefici i una millora evident per la societat que els envolta. 
 
És per tant imprescindible facilitar incentius per tal que les entitats vulguin fer 
passos endavant, projectes engrescadors i innovadors i ser més dinàmiques. 
S’ha de premiar des de l’administració l’esforç, la il·lusió i les ganes d’arriscar-
se en projectes nous. 
 
No obstant això, la gestió de les subvencions necessita atendre les exigències 
legislatives que afecten la gestió de fons públics, com el principi d’estabilitat 
pressupostària, els actuals principis inspiradors de l’actuació pública com són 
l’eficàcia, l’eficiència i la coordinació administrativa, així com els principis que 
han de regir la gestió de les subvencions: 
 
a) Publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no-discriminació 
b) Eficàcia en el compliment dels objectius fixats per l'Administració atorgant 
c) Eficiència en l'assignació i la utilització dels recursos públics 
 
Aquest és el paper que haurà de jugar, entre d’altres, el Pla Estratègic de 
Subvencions, en compliment de les previsions de l’article 8 de la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, General de Subvencions, que obliga a les administracions 
que pretenguin atorgar subvencions a aprovar, prèviament, un pla estratègic 
que contingui els objectius i efectes que es pretén aconseguir amb aquestes 
dotacions pressupostàries, el termini necessari per a la seva consecució, els 
costos previsibles i les fonts de finançament. 
 
Aquest Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat, confeccionat pels serveis tècnics i jurídics de l’Ajuntament, ha de ser 
una eina útil que implementi vertaderes polítiques municipals de promoció del 
capital social amb un fil conductor coherent amb les bases reguladores de 
l’atorgament i l’ordenança general reguladora de la concessió de subvencions 
de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, text que, en definitiva, és el marc 
normatiu regulador en aquest municipi. 
 
En aquest sentit, l’article 9 de l’ordenança general reguladora de la concessió 
de subvencions de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat estableix que “la 
Junta de Govern Local haurà de concretar en un Pla estratègic de subvencions, 
els objectius i efectes que es pretenen amb la seva aplicació, el termini 
necessari per la seva consecució, les despeses possibles i les seves fons de 
finançament, supeditant-se en tot cas, al compliment dels objectius d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera que s’aplica al pressupost de la 
corporació per a cada exercici.” 
 
Vistos els antecedents,  

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 



PRIMER.- Aprovar el document “Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat” que s’acompanya amb la present proposta.” 

 
ACORD NÚMERO DIVUIT.- Proposta d’aprovació de les sol·licituds de 
necessitats a la Diputació de Barcelona, dins l’àmbit del seu Catàleg de 
Concertació, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016 – 2019”, 
per desenvolupar les activitats promogudes per l’Ajuntament per l’any 
2017.  
 
“El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat en data 26 de novembre de 2015 
va aprovar el Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019", que és l'instrument 
preferent per a l'exercici de les funcions d'assistència i cooperació local de la 
Diputació de Barcelona, així com el seu Protocol general, mitjançant el qual 
s'estableixen els principis que regeixen el Pla i el marc general i la metodologia 
d'implementació de les actuacions i dels recursos que es comprenguin al Pla.  
 
El Protocol general configura el Catàleg de serveis (en endavant, Catàleg) com 
un dels instruments que, juntament amb les Meses de concertació i els 
Programes complementaris, preveuen i orienten el funcionament del sistema de 
concertació i l'accés als àmbits de cooperació. 

El Catàleg de concertació de la Diputació de Barcelona (d’ara endavant, 
Catàleg) és una relació de recursos que, en el marc del Pla “Xarxa de Governs 
Locals 2016-2019”, aprova la Diputació de Barcelona amb la finalitat de satisfer 
les necessitats manifestades pels Governs locals. 

El Catàleg relatiu a l’any 2017, va ser aprovat per la Junta de Govern de la 
Diputació en data 22 de desembre de 2016, així com el seu règim regulador i la 
seva convocatòria. 

Ateses les necessitats de suport descrites per les diferents seccions tècniques 
d’aquest Ajuntament, referides a l’any 2017, pel desenvolupament d’activitats i 
serveis en matèria d’Esports, Cultura, Salut Pública, Atenció Social, Igualtat, 
Participació Ciutadana, Educació i Ciutadania, Joventut, Cooperació al 
Desenvolupament, Patrimoni Cultural, Turisme, Empresa i Ocupació, 
Planificació Estratègica, i Territori i Sostenibilitat, s’han mecanitzat, dins el 
Portal Municipal de Tràmits de la Diputació de Barcelona, les diferents 
sol·licituds que consten a l’annex que acompanya la present proposta. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Sol·licitar a la Diputació de Barcelona, les necessitats econòmiques, 
tècniques i/o materials referides a les fitxes que consten a l’annex que 
s’adjunta, dins el Catàleg de Concertació 2017 de la Diputació de Barcelona, en 
el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, per tal de desenvolupar 
activitats promogudes per l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, per l’any 
2017.” 
 
 



ACORD NÚMERO DINOU.- Proposta d’acceptació de l’ajut (recurs tècnic) 
atorgat per la Diputació de Barcelona per realitzar una “Anàlisi 
compartida per a la definició d’un Pacte pel Civisme i la Convivència a 
Esplugues de Llobregat”, corresponent al Catàleg de Serveis 2016.  

“El Pla d'Actuació Municipal d'Esplugues de Llobregat recull, en cinc eixos 
fonamentals, les línies d'actuació per a aconseguir un model de ciutat basat en 
la convivència, el benestar i la qualitat de vida de les persones. 

Des de l'Àrea de Participació, Drets Civils i Ciutadania es vol impulsar el Pacte 
per la Convivència i el Civisme amb l’objectiu de desenvolupar les línies 
d'actuació establertes en el Pla d’Actuació Municipal (PAM), aconseguir 
l’elaboració del pacte de manera participativa i aconseguir l’adhesió al Pacte de 
la ciutadania i les entitats. Les línies d'actuació establertes en el PAM són: 

· Fomentar la convivència veïnal, preservant la cohesió social a fi de erradica la 
discriminació o vulneració dels drets fonamentals de cada persona. 

· Fomentar la conducta cívica de la ciutadania i els valors de la solidaritat, el 
respecte a l'espai públic, la neteja i la tranquil·litat. 

· Fomentar la participació i la implicació ciutadana en les polítiques municipals, 
a fi de promoure la qualitat democràtica i el bon govern. 

Així mateix, es persegueixen els següents objectius específics: 

· Fer visible i comunicar a la ciutadania les actuacions que faci el consistori per 
promoure la convivència, així com, el sentit cívic implícit en aquestes 
actuacions. 
 
· Generar identitat col·lectiva, sentit de pertinença envers el municipi i 
corresponsabilitat en el foment de l'ús dels espais públics i el respecte per 
l'entorn urbà. 

· Fomentar el diàleg, el coneixement i l'intercanvi entre ciutadans i ciutadanes 
que pensen, actuen i expressen necessitats diferents en una societat cada cop 
més diversa. 

· Dotar a la ciutadania de les eines i recursos formatius que facilitin la gestió 
conflictes. 
 
· Potenciar els espais públics de socialització existents a la ciutat i dotar-los de 
major valor d'ús i accessibilitat. 

Es considera necessària la realització d’una diagnosis elaborada, prèvia a la 
realització del “Pacte per la convivència i el civisme”, des de la mirada dels 
professionals i del teixit social per adquirir una visió sobre l’estat de la 
convivència, el civisme i la no discriminació a la ciutat i elaborar propostes de 
millora.  
 



En el mes de juliol de 2016 l’Ajuntament va sol·licitar a la Diputació de 
Barcelona cooperació pel desenvolupament del projecte. En data 15 de 
desembre de 2016, l’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de 
Barcelona va dictar Decret pel qual s’aprova la nostra sol·licitud de suport 
tècnic, Decret notificat a aquest Ajuntament en data 11 de gener de 2017. 
 
Posteriorment, la Diputació de Barcelona ha adjudicat un contracte per import 
de 7.489,90 euros, IVA inclòs, amb Neòpolis Consultoria Sociopolítica, per a la 
realització de l’esmentada diagnosis. 

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

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Acceptar l’ajut (recurs tècnic) atorgat per la Diputació de Barcelona 
per realitzar una “Anàlisi compartida per a la definició d’un Pacte pel Civisme i 
la Convivència a Esplugues de Llobregat”, corresponent al Catàleg de Serveis 
2016.”  

ACORD NÚMERO VINT.- Proposta d’aprovació dels comptes justificatius 
presentats per l’ESCOLA JOAN MARAGALL per al desenvolupament de 
l’activitat “Setmana Cultural”, 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 29 de juliol de 2016, la Junta de Govern Local va atorgar a l’entitat 
ESCOLA JOAN MARAGALL una subvenció de 1.700,00 euros pel 
desenvolupament de l’activitat “Setmana cultural”. 

Vist que en data 26 d’octubre de 2016 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’Educació. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat ESCOLA JOAN 
MARAGALL, per valor de 2.033,33 euros, en relació a la subvenció de 1.700,00 
euros atorgada pel desenvolupament de l’activitat “Setmana cultural”. 
 



 
ACORD NÚMERO VINT-I-UN.- Proposta d’aprovació dels comptes 
justificatius presentats per l’ESCOLA MATILDE ORDUÑA per al 
desenvolupament de l’activitat “Projecte de Cambra frigorífica”, 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 desembre de 2016, la Junta de Govern Local va atorgar a l’entitat 
ESCOLA MATILDE ORDUÑA una subvenció de 7.564,92 euros pel 
desenvolupament de la “Programació Anual pel Projecte Cambra Frigorífica”. 
 
Vist que en data 24 de maig de 2016 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’Educació. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat ESCOLA 
MATILDE ORDUÑA, per valor de 7.564,92 euros, en relació a la subvenció de 
7.564,92 euros atorgada pel desenvolupament de la “Programació Anual pel 
Projecte Cambra Frigorífica”. 

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