
 
 

JGL 21/2016 
 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 

SESSIÓ DECISÒRIA ORDINÀRIA DE 3 DE JUNY DE 2016 

 
A la Casa Consistorial d’Esplugues de Llobregat, a la sala de reunions, a les 
tretze hores i trenta minuts del dia 3 de juny de 2016, es reuneix la Junta de 
Govern Local en sessió decisòria ordinària, en primera convocatòria, sota la 
Presidència de l'alcaldessa Sra. Pilar Díaz Romero, amb l'assistència dels 
regidors Sr. Eduard Sanz García, Sra. Sara Forgas Úbeda, Sra. Montserrat 
Zamora Angulo, Sr. Albert Comellas Novillo, Sr. Manuel Pozo López i Sr. 
Santiago Siquier Fadó. 
 
Assisteix igualment l'interventor director de l'Àrea de recursos generals i 
econòmics, Sr. Francisco Javier Vicén Encuentra. 
 
Actua de secretari el de l'Ajuntament Sr. Pedro Carmona Pérez. 
 
Oberta la sessió per la Sra. alcaldessa, s'hi entra en l'examen i debat dels 
assumptes que es relacionen a l'ordre del dia. 
 
 
ACORD NÚMERO U.- Aprovació, si escau, de les actes núm. 18/16 
corresponent a la sessió ordinària de data 13 de maig de 2016 i núm. 
19/16  corresponent a la sessió ordinària de data 20 de maig de 2016.                           
                           
Per la Sra. alcaldessa i en relació a l’esborrany de les actes núm. 18/16 
corresponent a la sessió ordinària de data 13 de maig de 2016 i núm. 19/16 
corresponent a la sessió ordinària de data 20 de maig de 2016, es pregunta si 
hi ha objecció d'alguna classe i no assenyalant-se'n cap, s'aproven  les 
esmentades actes 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 transcriuren al llibre d'actes, autoritzant-se amb les signatures de la  
Sra. alcaldessa i Sr. secretari. 

 

TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

ACORD NÚMERO DOS.- Proposta de concessió de llicència a MIQUEL 
PRATS TORRELLA, per executar obres de reforma i rehabilitació de 
l’habitatge unifamiliar entre mitgeres situat al  carrer Sant Llorenç, núm. 
16, d’aquesta població. (Exp. T032-2015-47). 
 
Es retira de l’Ordre del dia. 



ACORD NÚMERO TRES.- Proposta per declarar com a suficient la 
documentació aportada per NATA & LENA, S.L., sobre la comunicació de 
l’inici de l’activitat de centre de perruqueria i estètica al local ubicat a 
l’avinguda Ciutat de l’Hospitalet, núm.15, d’aquesta població. (Exp. T120-
2016-00046). 
 
“La senyora Elena Laskavaya, en representació de NATA & LENA, S.L., va 
aportar la documentació tècnica oportuna per desenvolupar l’activitat de centre 
de perruqueria i estètica al local ubicat a l’ avinguda Ciutat de l’ Hospitalet, 
núm. 15, d’aquesta població. (Exp. T120-2016-00050). 
 
Atès que es tracta d’una activitat sotmesa al règim de comunicació. 
 
Atès l’informe favorable emès pels Serveis Tècnics Municipals obrant a 
l’expedient.  

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

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1r.- Declarar com a suficient la documentació que consta a l’expedient 
presentada per NATA & LENA, S.L., en la qual efectua el tràmit de comunicació 
de l’activitat de centre de perruqueria i estètica al local ubicat a l’ avinguda 
Ciutat de l’ Hospitalet, núm. 15, d’aquesta població. (Exp. T120-2016-00050). 

2n.-Comunicar a NATA & LENA, S.L., que pot iniciar l’exercici de l’activitat de 
centre de perruqueria i estètica al local ubicat a l’ avinguda Ciutat de l’ 
Hospitalet, núm. 15, sense perjudici del compliment de la normativa urbanística, 
de seguretat, de protecció i prevenció contra incendis, i normativa en general 
que li sigui d’aplicació, i que el titular declara complir mitjançant el document 
corresponent.  
 
3r.- Advertir a la titularitat que en cas necessari o si es considera oportú, els 
Serveis Tècnics Municipals podran practicar opcionalment inspecció a 
l’establiment. Si de la inspecció efectuada resultés l’existència de deficiències a 
esmenar, s’hauran d’adoptar en els terminis que s’estimin. En cas que 
aquestes deficiències comportin un risc per a la salut o la seguretat envers 
tercers, o que existeixin deficiències no esmenables, o que l’activitat no s’ajusti 
a la documentació presentada, s’ordenarà immediatament el cessament de 
l’activitat. 
 
4t.- Aquesta conformitat restarà condicionada al pagament de la taxa per a la 
prestació dels serveis d’Intervenció Integral de l’Administració municipal en 
activitats i instal·lacions (Ordenança Fiscal núm. 5) d’import 525,00 euros, 
(càrrec-valor 1155611-178668). Ja abonada en data 6/05/2016.” 



 
ACORD NÚMERO QUATRE.- Proposta per declarar com a suficient la 
documentació aportada per SHOKAT ALI, sobre la comunicació de l’inici 
d’activitat de comerç al detall de queviures i productes d’alimentació al 
local ubicat al carrer Cedres, núm.26, d’aquesta població. (Exp. T120-
2016-00050). 
 
“El senyor SHOKAT ALI, va aportar la documentació tècnica oportuna per 
desenvolupar l’activitat de comerç al detall de queviures i productes 
d’alimentació al local ubicat al carrer Cedres, núm. 26, local 1, d’aquesta 
població. (Exp. T120-2016-00046). 

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

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

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

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1r.- Declarar com a suficient la documentació que consta a l’expedient 
presentada per SHOKAT ALI, en la qual efectua el tràmit de comunicació de 
l’activitat de comerç al detall de queviures i productes d’alimentació al local 
ubicat al carrer Cedres, núm. 26, local 1, d’aquesta població. (Exp. T120-2016-
00046). 
 
2n.-Comunicar a SHOKAT ALI , que pot iniciar l’exercici de l’activitat de 
comerç al detall de queviures i productes d’alimentació al local ubicat al 
carrer Cedres, núm. 26, local 1, sense perjudici del compliment de la normativa 
urbanística, de seguretat, de protecció i prevenció contra incendis, i normativa 
en general que li sigui d’aplicació, i que el titular declara complir mitjançant el 
document corresponent. 

3r.- Advertir a la titularitat que en cas necessari o si es considera oportú, els 
Serveis Tècnics Municipals podran practicar opcionalment inspecció a 
l’establiment. Si de la inspecció efectuada resultés l’existència de deficiències a 
esmenar, s’hauran d’adoptar en els terminis que s’estimin. En cas que 
aquestes deficiències comportin un risc per a la salut o la seguretat envers 
tercers, o que existeixin deficiències no esmenables, o que l’activitat no s’ajusti 
a la documentació presentada, s’ordenarà immediatament el cessament de 
l’activitat. 
 
4t.- Aquesta conformitat restarà condicionada al pagament de la taxa per a la 
prestació dels serveis d’Intervenció Integral de l’Administració municipal en 
activitats i instal·lacions (Ordenança Fiscal núm. 5) d’import 525,00 euros, 
(càrrec-valor 1142301-160577). Ja abonada en data 26/04/2016.” 



ACORD NÚMERO CINC.- Proposta per declarar com a suficient la 
documentació aportada per SERGIO VÁZQUEZ AGUEDO, sobre la 
comunicació de l’inici d’activitat de comerç al detall d’articles diversos 
(basar) al local del carrer Tomás Bretón, núm. 28 local esquerra A, 
d’aquesta població. (Exp. T120-2016-97). 

“El senyor SERGIO VÁZQUEZ AGUEDO, va aportar la documentació tècnica 
oportuna per desenvolupar l’activitat de comerç al detall d’articles diversos 
(basar) al local ubicat al carrer Tomàs Bretón, núm. 28, local esquerra A, 
d’aquesta població. (Exp. T120-2015-00097). 

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

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

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

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1r.- Declarar com a suficient la documentació que consta a l’expedient 
presentada per SERGIO VÁZQUEZ AGUEDO, en la qual efectua el tràmit de 
comunicació de l’activitat de comerç al detall d’articles diversos (basar) al 
local ubicat al carrer Tomàs Bretón, núm. 28, local esquerra A, d’aquesta 
població. (Exp. T120-2015-00097). 

2n.-Comunicar a SERGIO VÁZQUEZ AGUEDO, que pot iniciar l’exercici de 
l’activitat de comerç al detall d’articles diversos (basar) al local ubicat al 
carrer Tomàs Bretón, núm. 28, local esquerra A, 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 437,50 euros, 
(càrrec-valor 1009712-324092). Ja abonada en data 16/10/2015.” 



ACORD NÚMERO SIS.- Proposta per declarar com a suficient la 
documentació que consta a l’expedient presentada per LITOGRAFÍAS 
JOSÉ LÓPEZ, S.A., per la finalització de la tramitació i l’actualització del 
títol acreditatiu de l’activitat de taller d’arts gràfiques del carrer Josep 
Argemí, núm. 65, d’aquesta població. (Exp. 114/04). 

“Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 16/12/2005 es va 
concedir a LITOGRAFÍAS JOSÉ LÓPEZ, S.A., llicència per actualització de 
l’activitat de taller d’arts gràfiques del carrer Josep Argemí, núm. 65, 
d’aquesta població. (Exp. 114/04). 

Atès que no es va presentar el certificat final d’instal·lacions ni es va realitzar 
per tant la visita de comprovació prèvia per atorgar, si s’esqueia, l’Acta de 
Posada en Servei favorable i que actualment l’activitat quedaria classificada 
com a sotmesa al règim administratiu d’activitats de Comunicació Prèvia. 
 
Atès l’informe emès pels Serveis Tècnics Municipals obrant a l’expedient del 
qual resulta:  

(...)  

c) Per altra banda, segons allò establert als articles 6 i 7, del Reglament de 
Seguretat Contra Incendis en els Establiments Industrials (Real Decret 
2.267/2004, de 3 de desembre - RSCIEI), en els que es parla de les 
inspeccions als establiments i llur periodicitat, s’indica que els titulars dels 
establiments industrials als quals sigui d'aplicació aquest Reglament hauran de 
sol·licitar a un organisme de control facultat per l'aplicació d'aquest Reglament 
la inspecció de les seves instal·lacions.  

La periodicitat amb què es realitzaran les inspeccions no serà superior a:  

a) Cinc anys, per als establiments de risc intrínsec baix.  

b) Tres anys, per als establiments de risc intrínsec mitjà.  

c) Dos anys, per als establiments de risc intrínsec alt.  

d) Atès allò indicat fins ara i considerant que en el seu moment no es va 
presentar el certificat final d’instal·lacions i que actualment li correspondria a la 
present activitat una actualització de la llicència segons el RSCIEI, aquest 
Ajuntament va sol·licitar recentment a la titularitat de l’activitat que presentés el 
citat certificat i plànols actualitzats de l’establiment.  

e) En data 24/05/2016 i mitjançant la instància amb registre d’entrada 2016 
00009779, la titularitat de l’activitat de la referència ha aportat la documentació 
sol·licitada per aquest Ajuntament.  

f) Amb tot allò anterior, i entre la documentació presentada en el seu dia per la 
titularitat i la recentment presentada, aquest tècnic considera que és suficient i 



que s’ajustaria a allò requerit per la normativa actual d’aplicació per al règim 
d’activitats sotmeses a Comunicació Prèvia.  

(...)  

Atès que no existeixen denúncies per l’exercici i funcionament de l’activitat.  
 
Atesa la delegació de la Sra. Alcaldessa en la Junta de Govern Local, per 
decret núm. 1.466, de 18 de juny de 2015, de les atribucions establertes a l’art. 
21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local 
en la seva redacció introduïda per Llei 57/2003, de 16 de desembre. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1r.- Declarar com a suficient la documentació que consta a l’expedient 
presentada per LITOGRAFÍAS JOSÉ LÓPEZ, S.A., per la finalització de la 
tramitació de l’actualització del títol acreditatiu de l’activitat de taller d’arts 
gràfiques del carrer Josep Argemí, núm. 65, d’aquesta població. (Exp. 114/04). 
 
2n.- Comunicar a LITOGRAFÍAS JOSÉ LÓPEZ, S.A., que pot continuar 
l’exercici de l’activitat de taller d’arts gràfiques del carrer Josep Argemí, núm. 
65, sense perjudici del compliment de la normativa urbanística, de seguretat, de 
protecció i prevenció contra incendis, i normativa en general que li sigui 
d’aplicació, i que el titular declara complir mitjançant el document corresponent.  
 
3r.- Advertir a la titularitat que en cas necessari o si es considera oportú, els 
Serveis Tècnics Municipals podran practicar opcionalment inspecció a 
l’establiment. Si de la inspecció efectuada resultés l’existència de deficiències a 
esmenar, s’hauran d’adoptar en els terminis que s’estimin. En cas que 
aquestes deficiències comportin un risc per a la salut o la seguretat envers 
tercers, o que existeixin deficiències no esmenables, o que l’activitat no s’ajusti 
a la documentació presentada, s’ordenarà immediatament el cessament de 
l’activitat.” 
 
 
ACORD NÚMERO SET.- Proposta per declarar com a suficient la 
documentació presentada per la COMUNITAT DE PROPIETARIS DE 
L’APARCAMENT DEL CL.BRUC, NÚM. 19, en la qual efectua el tràmit de 
comunicació i actualització de llicència per canvis no substancials de 
l’activitat garatge d’aparcament privat ubicat al carrer Bruc, núm. 19, 
d’aquesta població. (Exp. 167/81). 

“La COMUNITAT DE PROPIETARIS del garatge aparcament privat del carrer 
Bruc, núm. 19, d’aquesta població, ha presentat la documentació preceptiva 
(registre d’entrada núm. 2016-2652 de data 15/02/2016), incloent nou projecte 
tècnic, per procedir a l’actualització per canvis no substancials del títol 
acreditatiu de l’esmentada activitat. (Exp. 167/81). 

Atès que actualment l’activitat quedaria sotmesa al règim administratiu 
d’activitats de Comunicació Prèvia. 



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

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

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1r.- Declarar com a suficient la documentació que consta a l’expedient 
presentada per la COMUNITAT DE PROPIETARIS del garatge aparcament 
privat del carrer Bruc, núm. 19, d’aquesta població, per a l’actualització per 
canvis no substancials del títol acreditatiu de l’esmentada activitat. (Exp. 
167/81). 
 
2n.-Comunicar a la COMUNITAT DE PROPIETARIS del garatge aparcament 
privat del carrer Bruc, núm. 19, que pot continuar l’exercici de l’activitat 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 779,00 euros, 
(càrrec-valor 1176074-218574) que serà notificada per l’Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona.” 

 
ACORD NÚMERO VUIT.- Proposta d’aprovació d’expedient de 
contractació, mitjançant procediment obert i dels plecs de condicions, 
relatius al servei de manteniment de les fonts ornamentals municipals de 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. 

“Atesa la necessitat de contractar el servei de manteniment de les fonts 
ornamentals municipals de l’ajuntament d’Esplugues de Llobregat, d'acord amb 
la descripció tècnica realitzada pel Director del Servei de Manteniment i Espai 
Públic i la Tècnica de Parcs i Jardins 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.- Declarar que la despesa derivada de l’expedient de contractació relativa al 
servei de manteniment de les fonts ornamentals municipals de l’ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat té caràcter plurianual, de conformitat amb el que 
estableix 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 de 24.200,00 € (IVA inclòs), imputable al 
pressupost vigent en cada exercici, dels quals 10.486,67 € (IVA inclòs) aniran a 
càrrec de l’exercici econòmic del 2016 a les següents partides pressupostàries:  

· 12 15320 21001 22016005755 MANTENIMENT FONTS ORNAMENTALS: 
10.486,67 € (IVA inclòs)  

Per a les següents anualitats, l’import màxim anual serà el següent:  

-Exercici 2017: import de 13.713,33 euros. (IVA inclòs) 

2n.- Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert, i 
aprovar els plecs de condicions econòmic administratives i tècniques relatius al 
servei de manteniment de les fonts ornamentals municipals de l’ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat, amb un pressupost màxim anual de licitació de 
20.000,00 euros, més 4.200,00 euros en concepte d’IVA (import total, 
24.200,00 euros, IVA inclòs).  

3r.- Convocar la licitació, d'acord amb el que estableixen els articles 142, 143 i 
159 del T.R.L.C.S.P., publicant el corresponent anunci, que aniran a càrrec de 
l’empresa adjudicatària, al Butlletí Oficial de l’Estat, 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 NOU.- Proposta d’aprovació de la memòria tècnica per a 
les reparacions corresponents a les obres d’urbanització de la Unitat 
d’Actuació I del PERI Can Clota, presentada per la Junta de Compensació 
de l’esmentat sector. 

“La Junta de Govern Local de 17 de desembre de 2010 va aprovar la recepció 
de les obres d’urbanització de la Unitat d’Actuació I del PERI de Can Clota, 
promogudes per la Junta de Compensació de l’esmentat sector amb la condició 
d’executar els treballs pendent que es relacionaven a l’acord.  

Posteriorment, la Junta de Govern Local en sessió de data 6/07/2012 va 
acordar requerir a la Junta de Compensació de la Unitat d’Actuació I del PERI 
de Can Clota, per a que executés diversos treballs corresponents a les obres 
d’urbanització de l’esmentat sector.  

La Junta de Compensació de la Unitat d’Actuació I del Peri Can Clota, va 
presentar diversos escrits d’al·legacions en relació al requeriment efectuat per 
aquest Ajuntament.  

En data 20 d’abril de 2016 els Serveis Territorials Municipals van emetre un 
informe al que s’indicava que efectuada inspecció ocular a l’entorn de via 
pública inclòs en l’àmbit esmentat, s’havia confirmat l’existència de deficiències 
ocasionades pel moviment de la reixa interceptora per a la recollida d’aigua 
pluvial i pel el moviment diferencial en la superfície de paviment de la vorera, 
que es van comunicar a la Junta de Compensació mitjançant escrit notificat en 
data 26/04/16, amb concessió d’un termini d’audiència de 10 dies.  

En data 28/04/16, Joan Miquel Pascual Rodríguez, en representació de la 
Junta de Compensació va presentar escrit amb número d’entrada 7405, 
comunicant a l’Ajuntament el seu compromís d’efectuar les reparacions de les 
deficiències que constaven a l’informe dels Serveis Tècnics Municipals.  

Atès que el Sr. Joan Miquel Pascual Rodríguez, en representació de la Junta 
de Compensació va presentar en data 26/05/2016 (número d’entrada 9903), un 
escrit adjuntant el document “REPARACIONS DE CANAL I VORERA Carrer de 
la Riba, 11 – 08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona)”, signat pel Sr. Tomàs 
Porras Ballesteros, Arquitecte Tècnic col·legiat núm. 7.101, per a la seva 
aprovació per l’Ajuntament i posterior execució de les reparacions.  

Atès que els Serveis Tècnics Municipals han emès informe en data 31/05/2016 
on fan constar que les actuacions proposades en la Memòria tècnica aportada 
són correctes i adequades per reparar les deficiències detectades, i proposen 
la seva aprovació i execució per part de la Junta amb l’obligació de designar 
tècnic competent per a la direcció de les obres; així com comunicar, amb 
caràcter merament informatiu, la realització de les reparacions a la Comunitats 
de Propietaris de l’aparcament soterrani de l’immoble ubicat als números 11 del 
carrer de la Riba, i números 6 i 12 del carrer Josep Anselm Clavé, ja que 
aquests treballs tenen incidència en el seu entorn immediat  

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 



1.- Aprovar la memòria tècnica denominada “REPARACIONS DE CANAL I 
VORERA Carrer de la Riba, 11 – 08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona)”, 
presentada per la Junta de Compensació de la Unitat d’Actuació I del Peri Can 
Clota, signada pel Sr. Tomàs Porras Ballesteros, arquitecte tècnic col·legiat 
núm. 7.101, amb un pressupost de 6.388,80 €, IVA inclòs i un termini 
d’execució de 3 setmanes. 

Les esmentades obres hauran d’estar finalitzades el 31 de juliol de 2016.  
 
2.- Manifestar a la Junta de Compensació que, prèviament a l’inici de les obres, 
ha de designar Tècnic competent per assumir la direcció facultativa de les 
obres de reparació i serà l’interlocutor tècnic amb els Serveis Tècnics 
Municipals, i presentar el corresponent assumeix de direcció de les obres en 
aquest ajuntament. 

3.- Comunicar, amb caràcter informatiu, aquest acord a la Comunitats de 
Propietaris de l’aparcament soterrani de l’immoble ubicat als números 11 del 
carrer de la Riba, i números 6 i 12 del carrer Josep Anselm Clavé, atès que 
aquests treballs tenen incidència en el seu entorn immediat. 

4.- Designar com a tècnic municipal supervisor de les obres a l’arquitecte 
municipal, Director de Projectes Francesc López Pavón.” 

 
ACORD NÚMERO DEU.- Proposta d’aprovació d’expedient de contractació 
i plecs de condicions relatius a les obres de millora i renovació de les 
infraestructures urbanes del municipi d’Esplugues de Llobregat.  

“Atès l’informe dels Serveis Tècnics Municipals, de data 1 de juny de 2016, 
proposant l’execució de les obres de millora, renovació i senyalització de les 
infraestructures urbanes del municipi d’Esplugues de Llobregat, d’acord amb 
els Plecs Tècnics redactats pel Servei de Manteniment i Espai Públic, amb un 
pressupost total de 302.500,00 €, IVA inclòs. 

Ates que els Serveis tècnics municipals proposen la contractació de les obres 
de referència per procediment obert de tramitació ordinària i amb un pressupost 
net de 250.000,00 €, més l’IVA del 21% de 52.500,00 €. 

Atès el plec de clàusules administratives particulars redactat, el qual haurà de 
regir la licitació conjuntament amb el projecte. 

Atesos els informes emesos pels Serveis Jurídics i d’Intervenció Municipals. 
 
Atesos els articles 234, 235, 273, 274, 275 i concordants del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel que es va aprovar el Text Refós de la Llei Municipal i 
de Règim Local de Catalunya, i els articles 150 i 157 a 161, 109, 110 i 
concordants del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat 
per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i el plec de clàusules 
administratives particulars que regirà el contracte. 



La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1.- Aprovar l’expedient de contractació, per procediment obert, de tramitació 
ordinària, aplicant varis criteris d’adjudicació per executar les obres de millora, 
renovació i senyalització de les infraestructures urbanes del municipi 
d’Esplugues de Llobregat, amb un pressupost net de 250.000,00 €, més un 
21% de l’IVA, per import de 52.500,00 €, en total 302.500,00 €, IVA inclòs, així 
com el plec de clàusules administratives particulars que regirà el contracte. 
 
2.- 2.- Aprovar la despesa necessària per a l’execució de les obres per un 
import de 302.500,00 €, IVA inclòs, amb càrrec a la partida 12-15320-61900 de 
l’exercici econòmic de 2016. 

3.- Aprovar la convocatòria del procediment obert, mitjançant la publicació dels 
corresponents anuncis.” 

 

RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS 

 
ACORD NÚMERO ONZE.- 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. 153 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
23.987,02 € 

Relació núm. 154 de documents ADOJ en fase prèvia per un import total de 
2.850,00 € 

Relació núm. 155 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
970,53€ 
 
Relació núm. 156 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
13.451,32 € 

Relació núm. 157 de documents O en fase prèvia per un import total de 
32.096,96 € 

Relació núm. 158 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
112.736,33 € 

Relació núm. 159 de documents O en fase prèvia per un import total de 
28.809,26 € 

Anul.lació de l’ADO núm 92016/06675 d’import 724,22 € corresponent al 
pagament d’un anunci al BOE, aprovat per la Junta de Govern Local de 27 de 
maig de 2016. 



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. 153 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 23.987,02 € 

2. Aprovar la relació núm. 154 de documents ADOJ en fase prèvia per un 
import total de 2.850,00 € 

3. Aprovar la relació núm. 155 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 970,53€ 

4. Aprovar la relació núm. 156 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 13.451,32 € 

5. Aprovar la relació núm. 157 de documents O en fase prèvia per un import 
total de 32.096,96 € 

6. Aprovar la relació núm. 158 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 112.736,33 € 

7. Aprovar la relació núm. 159 de documents O en fase prèvia per un import 
total de 28.809,26 € 

8. Aprovar l’anul.lació de l’ADO núm 92016/06675 d’import 724,22 € 
corresponent al pagament d’un anunci al BOE, aprovat per la Junta de Govern 
Local de 27 de maig de 2016.” 

 
ACORD NÚMERO DOTZE.- Proposta d'aprovació d'una addenda del 
Conveni de col·laboració entre el Consorci de Turisme del Baix Llobregat, 
Tramvia Metropolità, i els ajuntaments de Cornellà de Llobregat, 
Esplugues de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí i Sant 
Just Desvern, per tal de fomentar i promocionar el turisme al Baix 
Llobregat a través de la campanya "Fes turisme amb el Tram". 
 
“El Consorci de Turisme del Baix Llobregat treballa en el desenvolupament de 
diferents línies de treball del territori, recollint la voluntat dels ajuntaments de la 
comarca i la seva coordinació amb administracions i associacions empresarials 
del territori. 

Amb l’objectiu de fomentar i promocionar el turisme al Baix Llobregat, a través 
d’una campanya anomenada “Fes turisme amb el TRAM”, es proposa la 
materialització d’un conveni de col·laboració amb el tramvia metropolità i els 
ajuntaments implicats en el seu traçat. 

La campanya utilitzarà per a la seva difusió els mitjans de comunicació de totes 
les entitats que col·laboren amb l’objectiu de fomentar l’ús del TRAM per 
accedir als recursos turístics de la comarca. 



Vist l’informe emès per la Directora del Servei de Patrimoni Cultural, on informa 
favorablement a procedir a la signatura del corresponent a l’addenda del 
conveni 2016, on es recullen els compromisos adquirits per cadascuna de les 
parts, que no suposen cap cost econòmic afegit per l’Ajuntament d’Esplugues 
de Llobregat. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Aprovar el text de l’addenda corresponent al 2016 del conveni de col·laboració 
entre el Consorci de Turisme del Baix Llobregat, Tramvia Metropolità, i els 
Ajuntaments de Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Sant Feliu de 
Llobregat, Sant Joan Despí i Sant Just Desvern, per tal de fomentar i 
promocionar el turisme al Baix Llobregat a través de la campanya "Fes turisme 
amb el TRAM”, i procedir a la seva signatura.” 

 
ACORD NÚMERO TRETZE.- Proposta d'aprovació de la Memòria de 
Seguretat de la Mostra Canvi 2016. 
 
“Mostra CanVi, és una mostra multi sectorial del comerç de proximitat del 
nostre municipi que es celebra amb caràcter bianual. La 4ª edició està prevista 
per al proper dia 5 de juny de 2016. 
 
Independentment dels corresponents procediments de contractació que es 
porten a terme per al lloguer, muntatge i desmuntatges de les carpes, vigilància 
i d’altres, es considera necessari que s’aprovi la memòria de seguretat de la 
Mostra realitzada pel director del servei de la Policia Local, que es traslladarà a 
les persones participants. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
Primer.- Aprovar la memòria de seguretat de la 4ª edició de Mostra Canvi 
2016, que es relaciona en document annex. 
 
Segon.- Comunicar la memòria a les persones interessades a participar a 
Mostra Canvi 2016.” 
 
 
ACORD NÚMERO CATORZE.- Proposta d'autorització de canvi en la 
modalitat d'estada presentada per l'empresa LITTLE MÀGIC SL, al servei 
Esplugues Coworking. 
 
“Mitjançant acord de la Junta de Govern Local, celebrada el passat 8 de gener 
de 2016, es va autoritzar la sol·licitud de la mercantil LITTLE MAGIC SL, per tal 
d’ingressar a l’espai “Esplugues Coworking” amb dos espais, un per a jornada 
sencera i l’altre per a jornada parcial. La Junta de Govern Local en sessió de 26 
de febrer passat va acordar la modificació del règim d’estada a petició de 
l’empresa, passant a ser de mitja jornada en tots dos espais.  

En data 20 de maig passat LITTLE MAGIC SL ha tornat a presentar instància 
per tal de sol·licitar el canvi a la modalitat d’estada a dos espais, tots dos a 



jornada completa, durant els mesos de juny a setembre (tots dos inclosos) 
atesa la forta estacionalitat del seu negoci, la qual cosa afecta el preu públic 
d’ocupació mensual.  

Vist l’informe de la Tècnica del servei d’Atenció a l’Empresa,  

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Primer.- Autoritzar el canvi de modalitat d’estada a l’espai “Esplugues 
Coworking” de l’empresa LITTLE MAGIC SL que passarà a ser de dos espais, 
tots dos a jornada completa (de 8 a 20h), durant els mesos de juny a setembre, 
ambdós inclosos. L’1 d’octubre la modalitat de tots dos llocs tornarà a ser de 
20h/setmana.  

Segon.- Modificar el preu d’ocupació per als dos espais autoritzats, que serà 
de 60,00€ X 2= 120,00€ al mes, més el 21% de l’IVA corresponent (21% = 
25,20€), resultant un total de 145,20€ al mes, durant els propers mesos de 
juny, juliol, agost i setembre de 2016.  

A partir de l’1 d’octubre, el preu d’ocupació per als dos espais autoritzats, 
tornarà a ser de 35,00€ X 2= 70,00€ al mes, més el 21% de l’IVA corresponent 
(21% = 14,70€), resultant un total de 84’70€ al mes.”  

 
ACORD NÚMERO QUINZE.- Proposta d'adjudicació en el procediment 
obert per a la contractació del servei d'explotació dels espais publicitaris 
de les publicacions municipals "El Pont d'Esplugues" i "L'Agenda cultural 
i d'activitats d'Esplugues". 

“La Junta de Govern Local en sessió del dia 26 de febrer de 2016 va aprovar 
l’expedient de contractació, per procediment obert, relatiu al servei d’explotació 
dels espais publicitaris de les publicacions municipals “El Pont d’Esplugues” i 
“L’Agenda Cultural i d’Activitats d’Esplugues”. 

Així mateix va aprovar els plecs de condicions econòmic-administratives i 
tècniques que regeixen aquesta contractació i la corresponent convocatòria. 
 
D'acord amb el que estableixen els articles 142, 143 i 159.2 del Text Refós de 
la Llei de Contractes del Sector Públic, es va procedir a publicar l’anunci de 
licitació en el Butlletí Oficial de la Província i Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
Transcorregut el termini de presentació d’ofertes, i d’acord amb el procediment 
utilitzat, s'han obtingut dues proposicions, subscrites per: 

1) PRODUCCIONES MIC SL 

2) PUBLIMPACTE, SERVEIS AL COMERÇ, SL 



La Mesa de Contractació, en sessió de data 3 de maig de 2016, va acordar no 
admetre l’oferta presentada per PRODUCCIONES MIC SL., per considerar que 
no havia estat acreditada la capacitat de la mateixa en relació a l’objecte del 
contracte.  
 
En data 5 de maig de 2016 es procedeix a l’apertura del sobre núm. 2 que 
contenia la proposta tècnica presentada per l’empresa PUBLIMPACTE, 
SERVEIS AL COMERÇ, SL i es traslladada a la Directora de Comunicació, per 
tal que aquest servei procedeixi a la valoració i posterior informe previ a la 
proposta d’adjudicació, i l’emet amb data 6 de maig. 

En data 12 de maig es procedeix a l’apertura del sobre núm. 3, que contenia la 
proposta econòmica presentada per l’empresa PUBLIMPACTE, SERVEIS AL 
COMERÇ, SL, i a llegir la valoració de la proposta tècnica efectuada pel 
Departament de Comunicació. Finalment, la Mesa acorda que l’oferta 
presentada per PUBLIMPACTE, SERVEIS AL COMERÇ, SL assoleix una 
puntuació total de 55 punts i eleva a la Junta de Govern Local la corresponent 
proposta d’adjudicació. 

La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el passat 20 de maig acorda 
requerir a la mercantil PUBLIMPACTE, SERVEIS AL COMERÇ, SL., per a que 
dipositi la fiança definitiva d’import 1.500,00€, i presenti els justificants 
conforme es troba al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries i 
amb la Seguretat Social. 

En data 29 de maig de 2016 l’empresa va dipositar la fiança definitiva i ha 
acreditat el compliment de totes les condicions requerides a l’expedient. 
 
En conseqüència i atès el que estableixen els articles 160 i 161 del Reial 
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós la 
Llei de Contractes del Sector Públic,  

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Declarar la validesa de l’acte licitatori i adjudicar a la mercantil 
PUBLIMPACTE, SERVEIS AL COMERÇ, SL., provista de CIF B61454781, el 
contracte relatiu al servei d’explotació dels espais publicitaris de les 
publicacions municipals “El Pont d’Esplugues” i “L’Agenda Cultural i d’Activitats 
d’Esplugues”., de conformitat amb el plec de clàusules particulars econòmic-
administratives i tècniques que han regit la contractació i l’oferta presentada. 
Els percentatges de participació que es fixen en els ingressos per publicitat de 
les publicacions municipals serà: Ajuntament 65% i Contractista 35%. 
 
SEGON.- Publicar la present adjudicació al perfil del contractant municipal, així 
com l’informe tècnic de valoració sobre l’oferta seleccionada. 

TERCER.- Comunicar a l’adjudicatari l’obligació de signar el contracte en el 
termini màxim de 15 dies, així com de l’obligació prèvia de satisfer la quantitat 
de 533,10€, corresponent a la publicació dels anuncis de licitació a Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya i Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 



 
QUART.- Establir que el contracte iniciarà la seva vigència en data 1 de juliol 
de 2016.” 

 
ACORD NÚMERO SETZE.- Proposta d'aprovació d'un Conveni de 
col·laboració entre l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat i l'entitat -
Crònica de la Vida d'Esplugues- per a la difusió i promoció de l'activitat 
ciutadana del municipi d'Esplugues de Llobregat. 
 
Es retira de l’Ordre del dia. 
 
ACORD NÚMERO DISSET.- Proposta de venda d'un lot de vehicles 
abandonats, o renunciats pels seus titulars, i que han estat declarats com 
a efectes no utilitzables, mitjançant contractació menor i d'aprovació de 
les condicions d'aquesta venda.  

“En data 11 de març de 2016 va finalitzar el contracte del servei de retirada, 
trasllat, dipòsit i alienació de vehicles abandonats a la via pública i/o renunciats 
pels seus titulars, sense que pogués ser prorrogat. 

A l’objecte de solucionar la problemàtica originada per l’augment de vehicles en 
estat d’abandonament a la via pública i, tenint en compte l’escassa capacitat 
actual del dipòsit municipals, es fa de caràcter urgent poder retirar i alienar 
aquests vehicles mitjançant contracte menor, fins a la realització de la nova 
licitació d’aquest servei. 

L’Ajuntament és propietari d’un lot de vehicles conformat pels següents:  

 

Núm. Marca Model Matricula Tara Preu kg 
ferralla 

Preu 
final 

1 Renault Express Break  B2884MH 895 96,66 € 48,33 € 
2 Honda Pantheon 150 B2297WB 140 20,16 € 16,13 € 

3 Ford Mondeo 1.8 B3384PJ 1.340 
144,72 
€ 72,36 € 

4 Renault Espace B7750UJ 1.630 
176,04 
€ 88,02 € 

5 Piaggio Liberty 50 C8384BLJ 87 12,53 € 10,02 € 
6 Piaggio Liberty 125 1155GLG 88 12,67 € 10,14 € 

7 Daewo Lanos 5224BLJ 1.005 
108,54 
€ 54,27 € 

8 Renault Clio B1045TW 935 
100,98 
€ 50,49 € 

9 BMW 520 B5416OW 1.485 
160,38 
€ 80,19 € 

10 Honda SJ50 C6340BGT 92 13,25 € 10,60 € 
11 Kymco Grand Dinlk 4824DTH 155 22,32 € 17,86 € 



12 Seat Cordoba 1.9 TDI 9487BKW 1.174 
126,79 
€ 63,40 € 

13 Volkswagen Vento 2.0 INY 5V B5899OL 1.160 
125,28 
€ 62,64 € 

14 Piaggio Liberty 50 C8162BKM 87 12,53 € 10,02 € 

15 Renault Megane Scenic B2665VT 1.220 
131,76 
€ 65,88 € 

16 Peugeot Satelis 125 3678GCZ 169 24,34 € 19,47 € 
17 Honda Scoopy B2707OT 78 11,23 € 8,99 € 

18 NISSAN VANETTE CARGO B0923PW 1.505 
162,54 
€ 81,27 € 

19 DERBI 
SENDA SM X 
TREM RACE C1036BRX 270 38,88 € 31,10 € 

20 BMW 730I V8 6163DKD 1.785 
192,78 
€ 96,39 € 

21 YAMAHA YQ100 5132BRH 94 13,54 € 10,83 € 
22 KYMCO VITALITY 50 C2215BSX 97 13,97 € 11,17 € 

23 
JONWAY 
ITALIA ADVENTURE 125 5457FKF 117 16,85 € 13,48 € 

24 OPEL CORSA B6177PG 930 
100,44 
€ 50,22 € 

25 GIANTCO  ROYALE 8164DRB 105 15,12 € 12,10 € 
26 PEUGEOT SPEEDFIGHT C6753BBJ 97 10,48 € 8,38 € 

27 SKODA FELICIA B3071SH 1.055 
113,94 
€ 56,97 € 

28 VESPA 125ET4 GI5527BH 111 15,98 € 12,79 € 

29 RENAULT R19 B2208LU 965 
104,22 
€ 52,11 € 

30 APRILIA COMPAY C9449BTB 96 13,82 € 11,06 € 

31 CITROEN XSARA B1663UM 1.102 
119,02 
€ 59,51 € 

32 AUDI A80 B8458OD 1.270 
137,16 
€ 68,58 € 

33 VOLVO S80 4504CGC 1.498 
161,78 
€ 80,89 € 

34 HONDA CONCERTO B5225OV 1.100 
118,80 
€ 59,40 € 

35 KINCO DINK50LC C7745BCL 119 17,14 € 13,71 € 

36 OPEL VECTRA B1816MF 1.110 
119,88 
€ 59,94 € 

37 VOLVO 
 

B3109ND 1.344 
145,15 
€ 72,58 € 

38 HONDA SCV10 9502DWK 108 15,55 € 12,44 € 
39 HONDA NSR72FII B2806LW 103 14,83 € 11,87 € 
40 HONDA SH50 C5965BMM 83 11,95 € 9,56 € 



41 NISSAN MICRA B5246PD 880 95,04 € 47,52 € 
42 AIYUMO ARUBA50 C1893BTN 240 34,56 € 27,65 € 
43 SUZUKI AP50W E 33J C1713BKD 82 11,81 € 9,45 € 
44 HM DERAPAGE-50 C1358BVC 83 11,95 € 9,56 € 
45 PEUGEOT SPEEDFIGHT C9436BRC 97 13,97 € 11,17 € 
46 YAMAHA 3UHXC150 B5584WN 119 17,14 € 13,71 € 
47 DERBI ATLANTIS C4964BPN 86 12,38 € 9,91 € 

48 SUZUKI LIANA 9199DHC 1.225 
132,30 
€ 66,15 € 

49 Land Rover Santana 109 grúa B1297GG 1.760 
190,08 
€ 95,04 € 

50 Piaggio Vespacar TM 1874BLB 83 11,95 € 9,56 € 

 
Considerant-los tots ells com a declarables d’efectes no utilitzables, d’acord 
amb allò que estableix l’art. 13 del Reglament de Patrimoni dels Ens Locals de 
Catalunya, segons que han informat els Serveis Tècnics municipals, els quals 
també han fet la valoració econòmica que consta a l’expedient. 

Atès l’informe del Servei Jurídic, així com els plecs de condicions que han estat 
redactats per a l’alienació directa de l’esmentat lot de vehicles. 

De conformitat amb la disposició addicional segona del Text refós de la Llei de 
contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Declarar el lot de vehicles conformat pels següents: 

Núm. Marca Model Matricula Tara Preu kg 
ferralla 

Preu 
final 

1 Renault Express Break  B2884MH 895 96,66 € 48,33 € 
2 Honda Pantheon 150 B2297WB 140 20,16 € 16,13 € 

3 Ford Mondeo 1.8 B3384PJ 1.340 
144,72 
€ 72,36 € 

4 Renault Espace B7750UJ 1.630 
176,04 
€ 88,02 € 

5 Piaggio Liberty 50 C8384BLJ 87 12,53 € 10,02 € 
       

6 Piaggio Liberty 125 1155GLG 88 12,67 € 10,14 € 

7 Daewo Lanos 5224BLJ 1.005 
108,54 
€ 54,27 € 

8 Renault Clio B1045TW 935 
100,98 
€ 50,49 € 

9 BMW 520 B5416OW 1.485 
160,38 
€ 80,19 € 

10 Honda SJ50 C6340BGT 92 13,25 € 10,60 € 



11 Kymco Grand Dinlk 4824DTH 155 22,32 € 17,86 € 

12 Seat Cordoba 1.9 TDI 9487BKW 1.174 
126,79 
€ 63,40 € 

13 Volkswagen Vento 2.0 INY 5V B5899OL 1.160 
125,28 
€ 62,64 € 

14 Piaggio Liberty 50 C8162BKM 87 12,53 € 10,02 € 

15 Renault Megane Scenic B2665VT 1.220 
131,76 
€ 65,88 € 

16 Peugeot Satelis 125 3678GCZ 169 24,34 € 19,47 € 
17 Honda Scoopy B2707OT 78 11,23 € 8,99 € 

18 NISSAN VANETTE CARGO B0923PW 1.505 
162,54 
€ 81,27 € 

19 DERBI 
SENDA SM X 
TREM RACE C1036BRX 270 38,88 € 31,10 € 

20 BMW 730I V8 6163DKD 1.785 
192,78 
€ 96,39 € 

21 YAMAHA YQ100 5132BRH 94 13,54 € 10,83 € 
22 KYMCO VITALITY 50 C2215BSX 97 13,97 € 11,17 € 

23 
JONWAY 
ITALIA ADVENTURE 125 5457FKF 117 16,85 € 13,48 € 

24 OPEL CORSA B6177PG 930 
100,44 
€ 50,22 € 

25 GIANTCO  ROYALE 8164DRB 105 15,12 € 12,10 € 
26 PEUGEOT SPEEDFIGHT C6753BBJ 97 10,48 € 8,38 € 

27 SKODA FELICIA B3071SH 1.055 
113,94 
€ 56,97 € 

28 VESPA 125ET4 GI5527BH 111 15,98 € 12,79 € 

29 RENAULT R19 B2208LU 965 
104,22 
€ 52,11 € 

30 APRILIA COMPAY C9449BTB 96 13,82 € 11,06 € 

31 CITROEN XSARA B1663UM 1.102 
119,02 
€ 59,51 € 

32 AUDI A80 B8458OD 1.270 
137,16 
€ 68,58 € 

33 VOLVO S80 4504CGC 1.498 
161,78 
€ 80,89 € 

34 HONDA CONCERTO B5225OV 1.100 
118,80 
€ 59,40 € 

35 KINCO DINK50LC C7745BCL 119 17,14 € 13,71 € 

36 OPEL VECTRA B1816MF 1.110 
119,88 
€ 59,94 € 

37 VOLVO 
 

B3109ND 1.344 
145,15 
€ 72,58 € 

38 HONDA SCV10 9502DWK 108 15,55 € 12,44 € 
39 HONDA NSR72FII B2806LW 103 14,83 € 11,87 € 



40 HONDA SH50 C5965BMM 83 11,95 € 9,56 € 
41 NISSAN MICRA B5246PD 880 95,04 € 47,52 € 
42 AIYUMO ARUBA50 C1893BTN 240 34,56 € 27,65 € 
43 SUZUKI AP50W E 33J C1713BKD 82 11,81 € 9,45 € 
44 HM DERAPAGE-50 C1358BVC 83 11,95 € 9,56 € 
45 PEUGEOT SPEEDFIGHT C9436BRC 97 13,97 € 11,17 € 
46 YAMAHA 3UHXC150 B5584WN 119 17,14 € 13,71 € 
47 DERBI ATLANTIS C4964BPN 86 12,38 € 9,91 € 

48 SUZUKI LIANA 9199DHC 1.225 
132,30 
€ 66,15 € 

49 Land Rover Santana 109 grúa B1297GG 1.760 
190,08 
€ 95,04 € 

50 Piaggio Vespacar TM 1874BLB 83 11,95 € 9,56 € 
 
com a efectes no utilitzables, d’acord amb allò que disposa l’article 13 del 
Reglament del patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 
d’octubre. 
 
SEGON.- Aprovar l’expedient de contractació per a alienar el lot identificat en el 
punt anterior, propietat d’aquest Ajuntament, mitjançant adjudicació directa i 
aprovar el Plec de Condicions que regirà l’esmentada adjudicació.  
 
TERCER.- Sol·licitar oferta a un mínim de tres empreses del sector que 
compleixin amb els requisits i autoritzacions necessaris per a l’activitat de 
desballestament i tractament de residus sòlids aplicable.” 

 

ACORD NÚMERO DIVUIT.- Proposta d’aprovació del Pla d’Autoprotecció 
del Correfoc Infantil i Llançament de Fi de Festes de Can Vidalet del 
municipi d’Esplugues de Llobregat. 

“Atès l'informe emès per l’Enginyer Tècnic Municipal d’Activitats en data 1 de 
juny de 2016 en relació a la celebració del correfoc infantil i llançament de fi de 
festes de Can Vidalet 2016, els dies 10 de juny de 2016 i 12 de juny de 2016, 
que es transcriu parcialment a continuació: 

“REFERÈNCIES ANTERIORS – ANTECEDENTS (a destacar) 

Documentació vària obrant a l’expedient (antecedents). 

En base a l’aplicació del Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s’aprova el 
catàleg d’activitats centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa 
el contingut d’aquestes mesures, els espectacles públics a l’aire lliure en espais 
no tancats, com és el cas dels correfocs (entre d’altres celebracions de la 
cultura popular Catalana), amb menys de 100 kg de matèria reglamentada dels 
artificis de pirotècnia, d’acord amb el Reial decret 563/2010, de 7 de maig, pel 
qual s’aprova el Reglament d’articles pirotècnics i de cartutxeria, NO són 
activitats de referència per a la protecció civil local per la seva baixa perillositat. 



 
INFORMA: 
 
a) Segons allò establert al Decret 30/2015 anteriorment citat, per a la 
realització de la present activitat no és necessari realitzar un pla 
d’autoprotecció que segueixi els criteris del citat Decret, atès que la 
matèria pirotècnica a cremar és molt inferior a 100 kg. 

b) Tot i això, per a la realització d’aquesta mateixa celebració de l’any 2013 es 
va redactar un pla d’autoprotecció realitzat pel Sr. Joaquín Ordóñez Baró, com 
a tècnic competent en l’elaboració de PAUs, acreditat per la Generalitat de 
Catalunya per a desenvolupar aquest tipus de Pla, en base al ja derogat Decret 
82/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres 
obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes 
mesures, i considerant que aquest pla d’autoprotecció té una vigència de 4 
anys i que enguany, no s’han produït canvis que requereixin noves mesures 
correctores, es podria considerar com a vàlid el PAU aprovat en edicions 
anteriors. 
 
Davant d’aquesta situació, el tècnic que sotasigna considera que cal realitzar 
les següents actuacions: 

1.- Tornar a aprovar el Pla d’Autoprotecció del Correfoc Infantil i Llançament 
de Fi de Festes de Can Vidalet del municipi d’Esplugues de Llobregat redactat 
per a l’edició de l’any 2013, atès que continua essent vàlid enguany. 

2.- Nomenar com a Cap d’Emergència del Pla d’Autoprotecció al Director de la 
Policia Local o a l’agent en el que es delegui. 

3.- Facilitar còpia amb acús de rebut del Pla d’Autoprotecció de la present 
festivitat a totes les colles participants, així com a la resta de responsables, 
encarregats de la correcta gestió i implantació del Pla. Aquesta tasca serà 
responsabilitat del Departament de Cultura Municipal.” 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1.- Declarar plenament vigent i aprovar novament el Pla d’Autoprotecció de la 
celebració del correfoc infantil i llançament de fi de festes de Can Vidalet 
redactat per l’edició de l’any 2013, pel Sr. Joaquin Ordóñez Baró, com a tècnic 
acreditat per la Generalitat de Catalunya i, per tant, aplicar-lo a la celebració del 
correfoc infantil i llançament de fi de festes de Can Vidalet 2016, els dies 10 de 
juny de 2016 i 12 de juny de 2016. 

2.- Designar com a Cap d’Emergència, titular de l’activitat esmentada, al Sr. 
Juan Antonio González Leyva, Director de la Policia Local i com a suplent, a 
l’agent en qui delegui, per tal que s’encarregui de la correcta gestió i 
implantació del Pla d’Autoprotecció de referència. 

3.- Facilitar copia del Pla, amb acusament de rebuda, a tots els participants, i/o 
responsables de l’acte identificats en el propi Pla, pel compliment del seu 
contingut. Serà el Departament de Cultura, l'encarregat de comunicar als 



responsables de tots els grups actuants quin és llur càrrec i funció dins de 
l’organigrama jeràrquic de la present celebració.”  

 
ACORD NÚMERO DINOU.- Proposta d’aprovació d'un conveni de 
pràctiques amb una alumna  de l’Ins Miquel Martí i Pol  i  l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat. 

“Atès el Conveni de pràctiques entre l’INS Miquel Martí i Pol i l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat per a la realització de pràctiques d’una alumna per a 
col·laboració en les tasques de vigilància i control associats a la gestió de 
residus (especialment les indicades pels responsables del Servei de 
manteniment i espai públic).  

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

La Junta de Govern acorda, per unanimitat:  

1.- Aprovar el Conveni de pràctiques entre l’INS Miquel Martí i Pol i 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat per a la realització de pràctiques d’una 
alumna, que consta en annex a aquest acord, per a col·laboració en les 
tasques de vigilància i control associats a la gestió de residus (especialment les 
indicades pels responsables del Servei de manteniment i espai públic).  

El nombre de pràctiques que realitzarà l’alumna serà de 224 hores totals, 
distribuïdes en 8 hores diàries, durant el període de 28 dies laborables, a 
determinar durant el període del 7 de juny al 15 de juliol de 2016.  

2.- Nomenar tutor de l’alumna al tècnic de Medi Ambient d’aquest Ajuntament.  

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

 
ACORD NÚMERO VINT.- Proposta d’aprovació de jubilació parcial d’un 
treballador laboral i posterior contractació en modalitat de contracte de 
relleu.  

“Vist que el subaltern de l’Eugeni d’Ors en lloc de treball d’auxiliar de serveis, 
en règim laboral, sol·licita acollir-se a la situació de jubilació parcial. 
 
Vist que el treballador esmentat, compleix amb els requisits establerts per la 
legislació vigent (Reial decret 1131/2002, de 31 d’octubre) per poder acollir-se 
a la jubilació parcial i té voluntat d’acollir-se a aquesta modalitat amb efectes 
immediats, concertant amb l’ajuntament un nou contracte de treball a temps 



parcial amb una reducció de jornada del 75% respecte a la jornada de treball a 
temps complert que ve desenvolupant actualment. 

Vist que és un requisit essencial per poder donar lloc a la jubilació parcial 
concertar simultàniament un contracte de relleu amb un altre treballador/a en 
situació de desocupació als efectes de substituir la jornada de treball que resti 
vacant per la jubilació parcial del treballador en qüestió. 

Tenint en compte la borsa de treball de subalterns que encara es troba en 
vigor, als efectes de contractar funcionaris interins o laborals temporals, 
depenent de les necessitats temporals de recursos humans en aquesta escala, 
s’ha seguit l’odre de puntuació final d’aquest procés, essent el segon aspirant, 
que consta en annex a aquest acord, qui accepta la contractació mitjançant 
contracte de relleu. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1.- Concertar un nou contracte de treball a temps parcial amb el subaltern de 
l’Eugeni D’Ors amb una jornada laboral del 25% respecte a la jornada a temps 
complet fixada pel seu lloc de treball, fixant les retribucions a percebre d'acord 
amb aquest percentatge, amb efectes del 6 de juny de 2016 i fins la data de la 
seva jubilació ordinària als 65 anys, en data 3 de maig de 2020, o bé s'hagi de 
resoldre per qualsevol dels supòsits establerts a l'article 24 del Reglament del 
Personal al Servei de les Entitats Locals aplicables a aquesta modalitat 
contractual i percentatge de dedicació del 0,25. 

2.- Contractar a la persona que consta en annex, en categoria de subaltern, 
amb efectes 6 de juny de 2016, amb la modalitat contractual de relleu en règim 
laboral mentrestant el treballador titular gaudeixi de la jubilació parcial fins el 3 
de maig de 2020 o bé s’hagi de resoldre per qualsevol dels supòsits recollits a 
l'article 24 del Reglament del Personal al Servei de les Entitats Locals 
aplicables a aquesta modalitat contractual, en lloc de treball d’auxiliar de 
serveis, amb una retribució corresponent al grup de sou 5B1. 

3.- Establir que el percentatge del 75% de la jornada de treball a realitzar serà 
en base a l’índex de jornada 1. 

4.- El període de prova del contractat rellevista serà de 2 mesos i durant els 
quals es portarà a terme el procés d’acollida i se l’adscriurà als Serveis 
Subalterns. 
 
5.- Designar tutor de la persona contractada al coordinador del Serveis 
Subalterns. 
 
6.- Prorratejar el pagament de la nòmina i la cotització a la Seguretat Social 
anualment en un 25% pel treballador en jubilació parcial i en un 75% pel 
treballador relevista. 

7.- Informar el Comitè d’Empresa.” 



ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA 

 
ACORD NÚMERO VINT-I-UN.- Proposta d’aprovació de l’addenda al 
conveni de col·laboració entre l’administració de la Generalitat de 
Catalunya mitjançant el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat per al Pla Educatiu d’entorn, curs 2015-2016. 

“Els Plans educatius d’entorn ( PEE ), son una proposta educativa entre el 
Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament, amb el suport, la col·laboració i la 
implicació dels centres educatius i els agents socials i educatius de l’entorn. 
 
Els PEE tenen la missió d’aconseguir una xarxa educativa que doni resposta 
global, integral i més eficaç als reptes educatius, per tal de garantir l’èxit 
educatiu per a tot l’alumnat en totes les dimensions: personal, acadèmica, 
social i laboral. 

Els objectius generals dels PEE son: 

· Contribuir a l’èxit acadèmic. 

· Contribuir a millorar les condicions d’escolarització. 

· Potenciar la participació en activitats i espais de convivència de l’entorn 
escolar. 

· Millorar la presència i l’ús social de la llengua catalana com a llengua 
compartida i de cohesió, en un marc de respecte i valoració de la diversitat 
lingüística. 

· Potenciar l’educació en valors i el compromís civic. 

· Potenciar l’educació en el lleure. 

· Potenciar el treball i l’aprenentatge en xarxa de tots els agents educatius que 
operen en el territori: famílies, centres educatius i entorn. 

Estan adreçats a infants i joves de 0 a 18 anys dels centres educatius d’un 
municipi amb especial atenció als sectors socials més fràgils i vulnerables. 
 
En data 2 de novembre de 2015, es va signar el conveni de col·laboració de 
entre l’administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el departament 
d’ensenyament i l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. 

El conveni estableix en les clàusules 8a i 9a uns compromisos mutus per 
l’assoliment dels objectius del projecte dels Pla educatiu d’entorn. 

Per donar suport al desenvolupament del projecte PEE, la clàusula 12a 
estableix que el Departament d’ensenyament i l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat podran aportar, si escau, els recursos econòmics disponibles que, en 
tot cas es concretaran en una addenda, condicionada a l’existència de crèdit 
suficient i adequat. 



En data 4 d’abril de 2016, l’Ajuntament d’Esplugues ha rebut l’addenda que es 
concreta en una aportació econòmica d’11.050 euros, per les despeses 
destinades al desenvolupament de les actuacions adreçades a donar suport al 
Pla educatiu d’entorn, per al període gener-agost del curs acadèmic 2015-2016. 
 
El departament d’Ensenyament hi col·laborarà aportant la quantitat total de 
8.500 euros, i l’Ajuntament haurà de fer una aportació mínima de 2.550 euros 
per tal de finançar les actuacions encaminades a fomentar l’èxit educatiu dels 
infants i joves dels centres educatius. 

Vist l’informe emès per la Directora del Servei d’Educació i Ciutadania. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER: Aprovar l’addenda al conveni de col·laboració entre l’administració de 
la Generalitat de Catalunya mitjançant el departament d’Ensenyament i 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat per al desenvolupament dels projectes 
del Pla educatiu d’entorn, en el període gener-agost del curs acadèmic 2015-
2016, que s’adjunta a la present proposta. 

SEGON: Aprovar una despesa referida al desenvolupament de les actuacions 
adreçades a donar suport al Pla educatiu d’entorn per un import mínim de 
2.550 euros a càrrec de la partida pressupostària núm. 47 32001 22699.” 

 

ACORD NÚMERO VINT-I-DOS.- Proposta d'aprovació d'una subvenció a 
favor de l'entitat ASSOCIACIÓ DE VEÏNS LA PLANA-MONTESA en 
execució del conveni en vigor, any 2016. 

“La Junta de Govern Local va acordar en sessió del 21 de juny del 2013 
l’aprovació del conveni de col·laboració amb l’entitat Associació de Veïns La 
Plana Montesa, amb una vigència prevista pel període 2013-2016.  
 
En data 16 de febrer de 2016 l’entitat ha sol·licitat la subvenció corresponent a 
l’any 2016, acompanyada del programa d’activitats. 

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

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

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



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

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.-  Aprovar la despesa corresponent a la subvenció anual, any 2016, 
en execució del conveni de col·laboració amb l’entitat ASSOCIACIÓ DE VEÏNS 
LA PLANA MONTESA (CIF: G58807405), per un import de 10.672,00 euros, 
amb càrrec a la partida del pressupost municipal en vigor 33.33400.48006 
(Conveni amb Associació de Veïns La Plana Montesa). 

SEGON.- Ratificar la vigència del conveni del col·laboració amb l’entitat 
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS LA PLANA MONTESA (CIF: G58807405) per a l’any 
2016 i atorgar a aquesta entitat la subvenció corresponent per import 10.672,00 
euros.  
 
TERCER.- Establir que s’entendrà acceptada la corresponent subvenció per 
part de l’entitat beneficiària si en el termini de 15 dies hàbils, comptat a partir de 
la recepció de la notificació del present acord, no ha manifestat expressament 
la renúncia.” 

 
ACORD NÚMERO VINT-I-TRES.- Proposta d'aprovació d'una subvenció a 
favor de l'entitat ASSOCIACIÓ ESPLAI DE JUBILATS I PENSIONISTES 
CAN CLOTA en execució del conveni en vigor, any 2016. 

“La Junta de Govern Local va acordar en sessió del 24 de maig del 2013 
l’aprovació del conveni de col·laboració amb l’entitat Associació Esplai de 
Jubilats i Pensionistes Can Clota , amb una vigència prevista pel període 2013-
2016.  
 
En data 5 d’abril de 2016 l’entitat ha sol·licitat la subvenció corresponent a l’any 
2016, acompanyada del programa d’activitats. 

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

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

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



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

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.-  Aprovar la despesa corresponent a la subvenció anual, any 2016, 
en execució del conveni de col·laboració amb l’entitat ASSOCIACIÓ ESPLAI 
DE JUBILATS I PENSIONISTES CAN CLOTA (NIF: G-60163060), per un 
import de 6.228,00 euros, amb càrrec a la partida del pressupost municipal en 
vigor 68.33700.48021 (Conveni amb Associació de Jubilats i Pensionistes Can 
Clota).  
 
SEGON.- Ratificar la vigència del conveni del col·laboració amb l’entitat 
ASSOCIACIÓ ESPLAI DE JUBILATS I PENSIONISTES CAN CLOTA (NIF: G-
60163060), per a l’any 2016 i atorgar a aquesta entitat la subvenció 
corresponent per import 6.228,00 euros. 

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

 
ACORD NÚMERO VINT-I-QUATRE.- Proposta d'aprovació dels comptes 
justificatius presentats per l'entitat ASSOCIACIÓ CLUB D'ESPLAI 
PUBILLA CASES CAN VIDALET en concepte de justificació de la 
subvenció atorgada per al desenvolupament de l’activitat “Projecte 
d’activitats i serveis infantils i juvenils”, any 2015. 

“La Junta de Govern Local en sessió de data 19 de juliol de 2013 va aprovar el 
text del conveni de col·laboració a formalitzar entre l’entitat ASSOCIACIÓ 
CLUB ESPLAI PUBILLA CASES – CAN VIDALET i l’Ajuntament d’Esplugues 
de Llobregat pel desenvolupament del “Projecte d’Activitats i Serveis Infantils i 
Juvenils” així com pel desenvolupament del “Programa d’activitats Casal d’Estiu 
Infantil i Jove” pel període 2013-2016, segons el projecte socioeducatiu 
presentat per l’entitat. 

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



desenvolupament de les següents activitats i en les dates que així mateix 
s’indiquen: 

Data aprovació Activitat/s any 2015 Import 
03/07/2015 Projecte d’Activitats i Serveis Infantils i 

Juvenils. 
51.390,14 € 

 
En data 15 de juliol de 2015 es va procedir al pagament de 41.112,11 euros, 
quantitat corresponent al 80% de l’aportació municipal anual a conveni i en data 
9 d’octubre de 2015 es va procedir al pagament del 20% restant, 10.278,02 
euros.  
 
Vist que, en data 31 de març de 2016, l’entitat ASSOCIACIÓ CLUB D’ESPLAI 
PUBILLA CASES CAN VIDALET va presentar comptes justificatius relatius a 
les despeses executades pel desenvolupament de les esmentades activitats i 
que aquests contenen tots els requisits exigits al Reglament i a les Bases 
Reguladores per a l’atorgament de subvencions. 

Vist l’informe emès per la Coordinadora de la UJA de l’Àmbit d’Acció Social i 
Ciutadania.  
 
Vist l’informe emès per la Tècnica d’Infància i Drets Civils en el qual indica que, 
segons la memòria presentada per l’entitat, el nombre de participants en les 
activitats desenvolupades ha estat de 266 infants i joves que d’acord amb el 
barem establert en el conveni en funció del nivell d’ocupació de les diferents 
activitats, l’aportació econòmica que correspon a l’entitat és de 51.390,14 
euros. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat ASSOCIACIÓ 
CLUB D’ESPLAI PUBILLA CASES CAN VIDALET, amb NIF G-58300237, en 
relació a la subvenció atorgada per aquest Ajuntament pel desenvolupament 
del Projecte d’Activitats i Serveis Infantils i Juvenils, any 2015, d’acord amb el 
següent quadre:  

Activitat/s any 2015 Import atorgat Despesa 
justificada 

Subvenció 
justificada 

Projecte d’Activitats i 
Serveis Infantils i 
Juvenils 

51.390,14 € 54.635,05 € 51.390,14 € 

 
 
 
ACORD NÚMERO VINT-I-CINC.- Proposta d'aprovació d'una subvenció a 
favor de l'entitat ASSOCIACIÓ CLUB D'ESPLAI PUBILLA CASES - CAN 
VIDALET en concepte d'aportació municipal a conveni en vigor per al 
desenvolupament del Programa d'activitats casal d'estiu jove, any 2016. 



“En les Bases Reguladores de l’atorgament de subvencions a entitats 
corresponents a l’exercici de 2016, l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat 
ofereix la possibilitat que les entitats amb un nivell de relació estable i alineada 
amb la promoció d’interessos locals, sol·licitin formalitzar el marc de suport 
rebut d’aquesta Administració mitjançant conveni plurianual de col·laboració. 
 
La Junta de Govern Local, en sessió de data 19 de juliol de 2013, va aprovar el 
text del conveni de col·laboració entre l’entitat ASSOCIACIÓ CLUB ESPLAI 
PUBILLA CASES – CAN VIDALET i l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, pel 
desenvolupament del “Projecte d’Activitats i Serveis Infantils i Juvenils” així com 
pel desenvolupament del “Programa d’activitats Casal d’Estiu Infantil i Jove” pel 
període 2013-2016, segons el projecte socioeducatiu presentat per l’entitat. 
 
En relació al Programa d’activitats Casal d’Estiu Infantil i Jove, les seves 
condicions específiques estan regulades en l’annex 2 del conveni de 
col·laboració signat amb l’entitat. En l’apartat e) d’aquest annex s’estableix que 
“les aportacions municipals es distribuiran en dos pagaments: el primer en 
concepte de bestreta que serà el 80% de l’aportació municipal màxima del 
Casal d’estiu infantil, juvenil i menors amb discapacitats que es lliurarà abans 
del 10 de juliol de l’any en curs i el 20% restant que es lliurarà una vegada 
s’hagin aprovat per la Junta de Govern Local la justificació tècnica i econòmica 
del projecte subvencionat”. 

En data 31 de març de 2016 l’entitat ha sol·licitat l’aportació econòmica a 
conveni en vigor pel desenvolupament del “Programa d’activitats Casal d’ Estiu 
Jove”, acompanyada del programa d’activitats. 

Vist l’informe emès per la Tècnica d’infància i Drets Civils amb el vistiplau de la 
Directora del Servei d’ Educació i Ciutadania. 

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

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

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

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Aprovar la despesa a favor de l’entitat ASSOCIACIÓ CLUB ESPLAI 
PUBILLA CASES – CAN VIDALET, amb NIF G58300237, per un import de 
1.519,23 euros en concepte de desenvolupament del “Programa d’activitats 
Casal d’Estiu Jove”, any 2016, d’acord amb el següent desglossament: 

 

 



Activitat Partida  
pressupostària 

Import 
total 

Import 
80% 

Import 
20% 

Programa 
activitats Casal d’ 
Estiu Jove 

36.33700.48006 
(Conveni amb 
Club Esplai Pubilla 
Casas) 

1.519,23 € 1.215,38 € 303,85 € 

 
 
SEGON.- Ordenar el pagament corresponent al 80% de les quantitats 
aprovades en el punt primer d’aquesta disposició. 

TERCER.- Establir que s’entendrà acceptada la present subvenció per part de 
l’entitat beneficiària si en el termini de 15 dies hàbils, comptat a partir de la 
recepció de la notificació, no ha manifestat expressament la renúncia.” 
 
 
ACORD NÚMERO VINT-I-SIS.- Proposta d'aprovació dels comptes 
justificatius presentats per l'entitat CONGREGACIÓ DE MONGES 
DOMINIQUES DE SANTA MARIA DEL MONT-SIÓ en concepte de  
justificació de la subvenció atorgada segons conveni en vigor, any 2015. 

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

 

Data aprovació Activitat Import 
03/07/2015 Programació anual: obertura del claustre 

l’últim diumenge de cada mes 
1.608,00 € 

 
Vist que en data 3 de maig de 2016, l’entitat CONGREGACIÓ DE MONGES 
DOMINIQUES DE SANTA MARIA DEL MONT-SIÓ va presentar comptes 
justificatius relatius a les despeses executades pel desenvolupament de l’es 
esmentada activitat i que aquests contenen tots els requisits exigits al 
Reglament i a les Bases Reguladores per a l’atorgament de subvencions, 
segons informes emesos per la Unitat Jurídic administrativa de l’Àmbit d’Acció 
Social i Ciutadania i la Directora de Cultura. 

 



La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Únic.- Aprovar les justificacions econòmiques presentades per l’entitat 
CONGREGACIÓ DE MONGES DOMINIQUES DE SANTA MARIA DEL MONT-
SIÓ (CIF: R0800911J) en relació a les subvencions atorgades per aquest 
Ajuntament pel desenvolupament de l’activitat que a continuació s’esmenta, 
d’acord amb el següent quadre: 

ACTIVITAT/S – ANY 2015 IMPORT 
ATORGAT 

IMPORT 
JUSTIFICAT 

Programació anual: obertura del claustre l’últim 
diumenge de cada mes. 

1.608,00 € 2.727,29 € 

 
 
ACORD NÚMERO VINT-I-SET.- Proposta d'aprovació dels comptes 
justificatius presentats per l'entitat FUNDACIÓN JUAN CIUDAD ONGD en 
concepte de justificació de la subvenció atorgada per al desenvolupament 
del projecte "Millora de les infraestructures del Centre de Repòs San Juan 
de Dios de Piura. PERÚ", any 2015. 

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

 

Data aprovació Activitat Import 
20/05/2015 Millora de les infraestructures del Centre 

de Repòs San Juan de Dios de Piura. 
PERÚ 

9.000,00 euros 

 
Vist que en data 17 de març de 2016, l’entitat FUNDACIÓN JUAN CIUDAD 
ONGD va presentar comptes justificatius relatius a la despesa executada pel 
desenvolupament de l’esmentada activitat i que aquests contenen tots els 
requisits exigits al Reglament i a les Bases Reguladores per a l’atorgament de 
subvencions, segons informes emesos per la Unitat Jurídic administrativa de 
l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania i la Tècnica de Cooperació. 

 



La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat FUNDACIÓN 
JUAN CIUDAD ONGD (CIF: G78519303) en relació a la subvenció atorgada 
per aquest Ajuntament pel desenvolupament de l’activitat que a continuació 
s’esmenta, d’acord amb el següent quadre: 

ACTIVITAT/S – ANY 2015 IMPORT 
ATORGAT 

IMPORT 
JUSTIFICAT 

Millora de les infraestructures del Centre de 
Repòs San Juan de Dios de Piura. PERÚ 

9.000,00 euros 11.573,50 euros 

 
 
ACORD NÚMERO VINT-I-VUIT.- Proposta d’aprovació dels comptes 
justificatius presentats per l’entitat GRUP D’ESPLAI ESPURNES en 
concepte de justificació de la subvenció atorgada per al desenvolupament 
de l’activitat “Projecte d’activitats i serveis infantils i juvenils”, any 2015. 
 
“La Junta de Govern Local en sessió de data 19 de juliol de 2013 va aprovar el 
text del conveni de col·laboració a formalitzar entre l’entitat GRUP D’ESPLAI 
ESPURNES i l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat pel desenvolupament del 
“Projecte d’Activitats i Serveis Infantils i Juvenils” així com pel desenvolupament 
del “Programa d’activitats Casal d’Estiu Infantil i Jove” pel període 2013-2016, 
segons el projecte socioeducatiu presentat per l’entitat. 
 
El Reglament de concessió de subvencions de l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat i les Bases Reguladores per a l’atorgament de subvencions per a 
l’any 2015 regulen, entre d’altres, els requisits exigits a les entitats beneficiàries 
dels ajuts atorgats, per aquest Ajuntament, pel desenvolupament d’activitats i /o 
projectes en qualsevol dels àmbits reflectits a les esmentades bases, en quant 
a l’obligació de justificar l’aplicació donada als fons rebuts, referida tant a la 
forma d’acreditar la realització de l’activitat o projecte pel qual es va concedir la 
subvenció, com al procediment intern a seguir per valorar i aprovar aquesta 
justificació.  
 
La Junta de Govern Local va atorgar a l’entitat GRUP D’ESPLAI ESPURNES 
els següents ajuts econòmics pel desenvolupament de les següents activitats i 
en les dates que així mateix s’indiquen: 
 

Data aprovació Activitat Import 

17/07/2015 Projecte d’Activitats i Serveis Infantils i 
Juvenils. 43.635,21 € 

 
En data 31 de juliol de 2015 es va procedir al pagament de 34.908,17 euros, 
quantitat corresponent al 80% de l’aportació municipal anual a conveni i en data 
9 d’octubre de 2015 es va procedir al pagament del 20% restant, 8.727,04 
euros.  
 
Vist que, en data 29 de febrer de 2016, l’entitat GRUP D’ESPLAI ESPURNES 
va presentar comptes justificatius relatius a les despeses executades pel 



desenvolupament de les esmentades activitats i que aquests contenen tots els 
requisits exigits al Reglament i a les Bases Reguladores per a l’atorgament de 
subvencions.  
 
Vist l’informe emès per la Coordinadora de la UJA de l’Àmbit d’Acció Social i 
Ciutadania.  
 
Vist l’informe emès per la Tècnica d’Infància i Drets Civils en el qual indica que, 
segons la memòria presentada per l’entitat, el nombre de participants en les 
activitats desenvolupades ha estat de 371 infants i que, d’acord amb el barem 
establert en el conveni en funció del nivell d’ocupació de les diferents activitats, 
l’aportació econòmica que correspon a l’entitat és de 42.609,39 euros. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Primer.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat GRUP 
D’ESPLAI ESPURNES, amb NIF G-58433418, en relació a la subvenció 
atorgada per aquest Ajuntament pel desenvolupament del Projecte d’Activitats i 
Serveis Infantils i Juvenils, any 2015, d’acord amb el següent quadre:  

Activitat/s Subvenció 
atorgada 

Subvenció 
justificada 

Despesa 
justificada 

Programació anual 2015 43.635,21 € 42.609,39 € 49.334,67 € 
 
 
Segon.- Aprovar el reintegrament de la quantitat de 1.025,82 euros en 
concepte de liquidació de la subvenció atorgada pel desenvolupament de la 
seva programació anual, any 2015 i, en conseqüència, comunicar a l’entitat que 
disposa del termini d’un mes a comptar des de la recepció del trasllat de l’acord 
per a fer efectiu aquest reintegrament.” 

 
ACORD NÚMERO VINT-I-NOU.- Proposta d'aprovació d'ajuts econòmics 
dins l'àmbit d'acció social, curs 2015-2016, 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 2015-2016” i la 
seva posterior modificació, en sessions ordinàries de dates 22 de maig i 16 
d’octubre de 2015 respectivament. 

L’Ajuntament d’Esplugues, amb la finalitat de garantir les necessitats bàsiques 
en l’àmbit de la infància i adolescència, atorga uns ajuts econòmics en 
concepte de beques per als menors empadronats al municipi que estiguin 
inscrits en les activitats d’assistència i menjador del Casal d’Estiu de l’any 2016 
i que es trobin en una situació familiar amb necessitats socials i/o 
econòmiques. 
 
Ateses les 26 sol·licituds d’ajuts econòmics presentades i vist l’informe emès en 
data 30 de maig de 2016 per la UJA de l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania, on 
es fa constar que s’ha realitzat la valoració econòmica i administrativa 



corresponent a aquests tipus d’ajuts econòmics, en compliment dels barems i 
criteris per a l’atorgament d’ajuts econòmics de l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat, curs 2015-2016. 

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

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

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Estimar un total de 26 sol·licituds d’ajuts econòmics per a la 
integració dels següents menors en concepte de beques d’assistència i 
menjador del Casal d’Estiu, pel curs 2015-2016, amb els percentatges de 
bonificació valorats per cada cas que s’indiquen: 

ALUMNE/A 
   

 

 Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom Cost casal Cost 

menjador % Beca 

A. P. I. 195,00 € 0,00 € 90% 
A. P. D P. 195,00 € 171,40 € 100% 
A. G. H L. 195,00 € 171,40 € 90% 
B. G. C J. 195,00 € 171,40 € 90% 
B. N. L A. 195,00 € 0,00 € 90% 
C. G. D F. 195,00 € 0,00 € 90% 
C. C. F A. 165,75 € 171,40 € 90% 
C. C. K A. 195,00 € 171,40 € 90% 
E. B. A. 165,75 € 157,08 € 90% 
E. B. F. 195,00 € 0,00 € 90% 
F. C. F B. 165,75 € 157,08 € 90% 
G. G. M . 165,75 € 171,40 € 90% 
M. M. L. 195,00 € 0,00 € 50% 
M. G. I A. 160,00 € 0,00 € 90% 
O. D. J G. 195,00 € 171,40 € 90% 
O. G. LL. 195,00 € 157,08 € 90% 
O. S L. M L. 160,00 € 100,00 € 90% 
O. S L. S G. 136,00 € 100,00 € 90% 
P. 

 
M. 195,00 € 171,40 € 90% 

P. P. A. 195,00 € 157,08 € 90% 
P. G. K. 195,00 € 171,40 € 90% 
R. S. P. 195,00 € 157,08 € 90% 
S. G. M. 195,00 € 157,08 € 90% 
S. H. E CH. 195,00 € 157,08 € 90% 



T. B. D. 195,00 € 157,08 € 90% 
V. F. A. 195,00 € 157,08 € 90% 
 
SEGON.- Aprovar una despesa de 6.921,56 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 

C. C. K I.  149,18 € 154,26 € 303,44 € 
C. C. K I.  175,50 € 154,26 € 329,76 € 
D. CH. M.  175,50 € 154,26 € 329,76 € 
G. P. J.  175,50 € 154,26 € 329,76 € 
G. P. R.  175,50 € 154,26 € 329,76 € 
G. H. A E.  144,00 € 0,00 € 144,00 € 
G. G. S.  175,50 € 154,26 € 329,76 € 
G. G. S.  149,18 € 154,26 € 303,44 € 
M. P. C.  195,00 € 0,00 € 195,00 € 
N. P. E M.  175,50 € 0,00 € 175,50 € 
P.  A.  175,50 € 154,26 € 329,76 € 
P. G. S.  175,50 € 0,00 € 175,50 € 
P. H. N.  195,00 € 171,40 € 366,40 € 
P. G. S.  175,50 € 0,00 € 175,50 € 
S L. C. K L.  144,00 € 90,00 € 234,00 € 
S L. C. K L.  122,40 € 90,00 € 212,40 € 

   

TOTALS: 2.502,75 € 1.585,48 € 4.088,23 
€ 

 
 
ESPLAI ESPLUGA VIVA  
TUTOR/A LEGAL  
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom N.I.F. Beca 

casal 
Beca 
menjador 

Total 
beca 

B. M. L R.  

175,50 
€ 141,37 € 316,87 € 

B. M. L R.  

149,18 
€ 141,37 € 290,55 € 

F. F. M B.  

175,50 
€ 141,37 € 316,87 € 

G. M. N.  

175,50 
€ 141,37 € 316,87 € 



M. M. C.  

175,50 
€ 0,00 € 175,50 € 

   

TOTALS: 851,18 
€ 565,49 € 1.416,66 

€ 
 
ESPLAI ESPURNES  
TUTOR/A LEGAL  
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom N.I.F. Beca 

casal 
Beca 
menjador 

Total 
beca 

B. M. J A.  

175,50 
€ 141,37 € 316,87 € 

C. Z. D K.  

175,50 
€ 0,00 € 175,50 € 

C. G. S C.  

175,50 
€ 141,37 € 316,87 € 

O. T. D.  

149,18 
€ 141,37 € 290,55 € 

P. J. V.  

175,50 
€ 141,37 € 316,87 € 

   

TOTALS: 851,18 
€ 565,49 € 1.416,66 

€ 
 
TERCER.- Aprovar una despesa de 97,50 euros, amb càrrec a la partida 
pressupostària 68.23100.48018 del pressupost vigent, a favor de l’Esplai 
Espluga Viva (G-58.698.424), en concepte de beques d’assistència al Casal 
d’Estiu d’un menor tutelat per la Generalitat de Catalunya a través del Centre 
Residencial d’Acció Educativa Ferrer i Guàrdia. 

QUART.-Les quantitats reconegudes en la present proposta, per import total de 
7.019,06 € seran pagades a les entitats següents: 

- A l’Associació Club Esplai Pubilla Cases amb NIF G-58.300.237, la quantitat 
de 4.088,23 euros. 

- A l’Esplai Espluga Viva, amb NIF G-58.698.424, la quantitat de 1.514,16 
euros. 

- A l’Esplai Espurnes, amb NIF G-58.433.418, la quantitat de 1416,66 euros.” 
 
 
ACORD NÚMERO TRENTA.- Proposta d'aprovació d'ajuts econòmics dins 
l'àmbit d'acció social, curs 2015-2016, en concepte de beques 
d'assistència al Casal esportiu. 

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



L’Ajuntament d’Esplugues, amb la finalitat de garantir les necessitats bàsiques 
en l’àmbit de la infància i adolescència, atorga uns ajuts econòmics en 
concepte de beques per als menors empadronats al municipi que estiguin 
inscrits en qualsevol de les activitats  esportives d’estiu de l’any 2016 i que es 
trobin en una situació familiar amb necessitats socials i/o econòmiques. 
 
Ateses les 11 sol·licituds d’ajuts econòmics presentades i vist l’informe emès 
per la Unitat Jurídica Administrativa amb el vistiplau del director de la Unitat 
Jurídica Administrativa, on fa constar que s’ha realitzat la valoració econòmica i 
administrativa corresponent a aquests tipus d’ajuts econòmics, en compliment 
dels barems i criteris per a l’atorgament d’ajuts econòmics de l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat, curs 2014-2015. 
 
Vist el Reglament d'obres, activitats i serveis aprovat mitjançant Decret 
179/1995 de la Generalitat de Catalunya, en la part que regula l'activitat 
subvencionadora de l'Administració. 
 
En virtut de la delegació conferida a la Junta de Govern local, al punt g. del 
Decret d’alcaldia núm. 1.466, de 18 de juny de 2015, per a la concessió de 
subvencions amb càrrec a crèdit pressupostari disponible a tal efecte. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Estimar un total de 11 sol·licituds d’ajuts econòmics per a la 
integració dels següents menors en concepte de beques d’assistència i 
menjador de Casal Esportiu, pel curs 2015-2016, amb els percentatges de 
bonificació valorats per cada cas que s’indiquen: 
 

BENEFICIARI 

Primer Cognom  Segon Cognom  Nom  Cost Casal Cost Menjador % Beca 
C C J H.      210,78 €  217,70 90% 
S   A      210,78 €  217,70 90% 
S   F      168,62 €  217,70 90% 
S   B      179,16 €  217,70 90% 
A R V  K.      210,78 €  217,70 90% 
M G R        88,31 €  92,02 90% 
M M P      210,78 €  0,00 90% 
P M I      179,16 €  217,70 65% 
L R A        98,12 €  0,00 90% 
M R N      210,78 €  0,00 90% 
R S R      210,78 €  0,00 40% 

 
SEGON.- Aprovar una despesa total màxima de 2.834,04 euros, amb càrrec a 
la partida pressupostària 68.23100.48018 del pressupost vigent, a favor dels 
tutors legals que es relacionen, amb el imports resultants que així mateix 
s’indiquen: 
 
TUTOR LEGAL 

Primer Cognom  Segon Cognom  Nom  NIF  Beca Casal Beca Menj Total beca 
C   Y             -     189,70 €        195,93 €       385,63 €  
T   V             -     189,70 €        195,93 €       385,63 €  
T   V             -     151,76 €        195,93 €       347,69 €  



T   V             -     161,24 €        195,93 €       357,17 €  
A R Y A.             -     189,70 €        195,93 €       385,63 €  
G G E M             -       79,48 €          82,82 €       162,30 €  
M G M. L             -     189,70 €  0,00      189,70 €  
M C B M.             -     116,45 €        141,51 €       257,96 €  
R N E             -       88,31 €  0,00        88,31 €  
R G G             -     189,70 €  0,00      189,70 €  
S H A M.             -       84,31 €  0,00        84,31 €  
         1.630,07 €     1.203,97 €    2.834,04 €  

 
TERCER.- Les quantitats reconegudes en la present proposta seran pagades a 
DUET ESPLUGUES, S.A., amb NIF A-63.876.346, empresa gestora del servei 
de Casal Esportiu.” 
 

ACORD NÚMERO TRENTA-UN.- Proposta d'aprovació d'ajuts econòmics 
dins l'àmbit d'acció social, curs 2015-2016, en concepte de beques 
d'assistència i menjador al Campus Esportiu. 

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

L’Ajuntament d’Esplugues, amb la finalitat de garantir les necessitats bàsiques 
en l’àmbit de la infància i adolescència, atorga uns ajuts econòmics en 
concepte de beques per als menors empadronats al municipi que estiguin 
inscrits en qualsevol de les activitats esportives d’estiu de l’any 2016 i que es 
trobin en una situació familiar amb necessitats socials i/o econòmiques. 
 
Ateses les 17 sol·licituds d’ajuts econòmics presentades i vist l’informe emès 
per la Unitat Jurídica Administrativa amb el vistiplau del director de la Unitat 
Jurídica Administrativa, on fa constar que s’ha realitzat la valoració econòmica i 
administrativa corresponent a aquests tipus d’ajuts econòmics, en compliment 
dels barems i criteris per a l’atorgament d’ajuts econòmics de l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat, curs 2014-2015. 

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

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

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Estimar un total de 17 sol·licituds d’ajuts econòmics per a la 
integració dels següents menors en concepte de beques d’assistència i 
menjador de Campus Esportiu, pel curs 2015-2016, amb els percentatges de 
bonificació valorats per cada cas que s’indiquen: 

 



Primer 
Cognom  Segon Cognom  Nom  

Cost 
Casal 

Cost 
Menjador %Beca 

A F N 192,00 €  200,00 €  90% 
A F S 192,00 €  200,00 €  90% 
C C I 153,60 €  0,00€ 90% 
C M D 223,00 €  0,00€ 90% 
C M M 223,00 €  0,00€ 90% 
C P F 189,00 €  0,00€ 90% 
C P AI 189,00 €  0,00€ 90% 
E P T L 215,00 €  140,00 €  90% 
G T M 235,00 €  0,00€ 90% 
G G R D 192,00 €  160,00 €  90% 
M V J G 240,00 €  175,00 €  90% 
M A D 230,00 €  175,00 €  90% 
M A D 230,00 €  175,00 €  90% 
M V J V 240,00 €  175,00 €  90% 
R R G 240,00 €  175,00 €  90% 
R B J 185,00 €  0,00€ 90% 
R G G 266,00 €  0,00€ 90% 
 
 
SEGON.- Aprovar una despesa total màxima de 4.688,64 euros, amb càrrec a 
la partida pressupostària 68.23100.48018 del pressupost vigent, a favor dels 
tutors legals que es relacionen, amb el imports resultants que així mateix 
s’indiquen: 
 

FUTBOL ASSOCIACIÓ ESPLUGUENC(CIF Centre :G-61.396.065) 

 
TUTOR LEGAL    

Nº 
Primer 
Cognom  

Segon 
Cognom  Nom  NIF  

Beca 
Casal 

Beca 
Menj Total beca 

1 M A W 
 

216,00 €  157,50 €  373,50 
2 A V V 

 

207,00 €  157,50 €  364,50 
3 A V V 

 

207,00 €  157,50 €  364,50 
4 R C G A 

 

216,00 €  157,50 €  373,50 
5 V A L F 

 

216,00 €  157,50 €  373,50 
6 G P A 

 

211,50 €  0,00€ 211,50 
7 P H M 

 

193,50 €  126,00 €  319,50 

     

1.467,00 
€  913,50 €  2.380,50 €  

CLUB DE FUTBOL CAN VIDALET(CIF Centre :G58798364) 

 
TUTOR LEGAL    

Nº 
Primer 
Cognom  

Segon 
Cognom  Nom  NIF  

Beca 
Casal 

Beca 
Menj 

Total 
beca 

1 G V F 
 

172,80 €  144,00 €  316,80 €  



2 F B C A 
 

172,80 €  180,00 €  352,80 €  
3 F B C A 

 

172,80 €  180,00 €  352,80 €  
4 C T A R 

 

138,24 €  0,00€ 138,24 €  
5 R R P 

 

239,40 €  0,00€ 239,40 €  

     
896,04 €  504,00 €  

1.400,04 
€  

ASSOCIACIÓ ESPORTIVA PENYA 
ESPLUGUES(CIF Centre :G-58.510.876) 

   
Nº 

Primer 
Cognom  

Segon 
Cognom  Nom  NIF  

Beca 
Casal 

Beca 
Menj 

Total 
beca 

1 P L M 
 

170,10 €  0,00€ 170,10 €  
2 P L M 

 

170,10 €  0,00€ 170,10 €  
3 B F M 

 

166,50 €  0,00€ 166,50 €  

     
506,70 €  0,00€ 506,70 €  

 
CLUB NATACIÓ ESPLUGUES(CIF Centre :G-58.436.494) 

Nº 
Primer 
Cognom  

Segon 
Cognom  Nom  NIF  

Beca 
Casal 

Beca 
Menj 

Total 
beca 

1 C F J G 
 

200,70 €  0,00€ 
200,70 
€  

2 C F J G 
 

200,70 €  0,00€ 
200,70 
€  

     
401,40 €  0,00 €  401,40€ 

 
 
TERCER.- Aprovar una despesa de 350,00 euros, amb càrrec a la partida 
pressupostària 68.23100.48018 del pressupost vigent, en concepte de beques 
d’assistència al Campus Esportiu, a favor del Futbol Espluguenc (G-
61.396.065), de tres menors tutelats per la Generalitat de Catalunya a través 
del Centre Residencial d’Acció Educativa Ferrer i Guàrdia. 

QUART.- Aprovar una despesa de 105,00 euros, amb càrrec a la partida 
pressupostària 68.23100.48018 del pressupost vigent, en concepte de beques 
d’assistència al Campus Esportiu, a favor del l’Associació Esportiva Penya 
Esplugues (G58.510.876), d’un menor tutelat per la Generalitat de Catalunya a 
través del Centre Residencial d’Acció Educativa Ferrer i Guàrdia. 
 
 
CINQUÈ.- Les quantitats reconegudes en la present proposta seran pagades a 
les entitats següents: 

-FUTBOL ASSOCIACIÓ ESPLUGUENC, amb NIF G-61.396.065, la quantitat 
de 2.730,50 euros, les quantitats de 1.817,00 euros en concepte d’assistència a 
l’activitat de campus i de 913,50 euros en concepte de menjador. 
 
-CLUB DE FUTBOL CAN VIDALET, amb NIF G-58.798.364, la quantitat de 
1.400,04 euros. 



les quantitats de 896,04 euros en concepte d’assistència a l’activitat de campus 
i de 504,00 euros en concepte de menjador. 

-ASSOCIACIÓ ESPORTIVA PENYA ESPLUGUES, amb NIF G-58.510.876, la 
quantitat de 611,70 euros, en concepte d’assistència a l’activitat de campus. 
 
-CLUB NATACIÓ ESPLUGUES, amb NIF G-58.436.494, la quantitat de 401,40 
euros en concepte d’assistència a l’activitat de campus.” 

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