
 
 

 

JGL 43/2016 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 

SESSIÓ DECISÒRIA ORDINÀRIA DE 12 DE DESEMBRE DE 2016 

 
A la Casa Consistorial d’Esplugues de Llobregat, a la sala de reunions, a les 
nou hores i trenta minuts del dia 12 de desembre 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. 

 

TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

 
ACORD NÚMERO U.- Proposta d’aprovació de l’expedient de contractació 
per contracte menor per a la realització del servei per realitzar les tasques 
de desmuntatge, trasllat i muntatge del mobiliari de l’edifici La Baronda 
(Fase 1) (exp. G454-2016-064).  
 
“Atès l’informe dels Serveis Tècnics Municipals, de data 29 de novembre de 
2016, en el que informen que per encàrrec del Coordinador de l’Àmbit de 
Territori i Sostenibilitat, i atenent a les demandes formulades per la 
Coordinadora General d’Àmbits, i a la programació dels treballs d’adequació de 
l’edifici La Baronda, el Servei d’Obres Públiques ha estudiat i valorat les 
accions necessàries per distribuir el mobiliari disponible en dit edifici per tal de 
materialitzar el trasllat d’un conjunt de dependències municipals al mateix. 
 
L’objecte del contracte que es proposa es refereix a les tasques de 
desmuntatge, trasllat i muntatge dels elements de mobiliari, ubicant-los en els 
seus respectius llocs de treball definitius, i en les condicions imprescindibles 
per a les prestacions que han de satisfer ( 1ª Fase). En dits treballs no es 
modifica cap element existent, senzillament es trasllada dit mobiliari a les noves 
distribucions d’aquest espai.  



Cal tenir present que el mobiliari existent és específic de la marca IDUNA S.A., 
de Portugal, i la seva manipulació ha de ser realitzada per personal 
especialitzat i coneixedor d’aquesta. L’empresa proveïdora del mobiliari ja no 
és al mercat, motiu pel qual, el Servei d’Obres Públiques s’ha posat en contacte 
amb l’empresa BERNADI, S.A., la qual és distribuïdora actual de la marca 
IDUNA, i disposa d’operaris experts i capacitats per dur a terme les tasques 
sol·licitades.  
 
Atès que en l’esmentat informe manifesten que han sol·licitat oferta a l’empresa 
BERNADI, S.A. i ha presentat oferta per 4.290,67 € IVA exclòs, i que proposen 
adjudicar el servei per realitzar les tasques de desmuntatge, trasllat i muntatge 
del mobiliari de l’edifici La Baronda (Fase 1), a favor de l’empresa esmentada 
pel preu net de 4.290,67 €, més l’IVA del 21% d’import 901,04 €, en total 
5.191,71 €, IVA inclòs. 

Atesos articles 138.3 i 111 del Text refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, sobre 
possibilitat de contractar serveis, per contracte menor por raó de la quantia, la 
qual no excedeix de 18.000 €. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1.- Aprovar l’execució del servei per realitzar les tasques de desmuntatge, 
trasllat i muntatge del mobiliari de l’edifici La Baronda (Fase 1), mitjançant 
contracte menor, i adjudicar-lo a favor de l’empresa BERNADI, S.A. (NIF 
A08449571), pel preu de 4.290,67 € més l’IVA del 21% de 901,04 €, en total 
5.191,71 €, IVA inclòs, que l’haurà de portar a terme d’acord amb el plec 
aprovat i l’oferta presentada. En dits treballs no es modifica cap element 
existent, senzillament es trasllada dit mobiliari a les noves distribucions 
d’aquest espai. 

2.- Aprovar la despesa corresponent per import de 5.191,71 €, IVA inclòs, amb 
càrrec a la partida pressupostària número 11 92000 62500 del Pressupost 
General de 2016. 

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

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

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

- Registre administratiu de presentació de les factures: Les factures de més de 
5.000 €, no emeses per persones físiques, es presentaran obligatòriament pel 
canal electrònic a traves de la plataforma e.F.A.C.T. Les factures emeses per 



persones físiques i les d’import inferior a 5.000 € es podran presentar en suport 
paper al Punt d’Atenció a la Ciutadania de plaça Santa Magdalena núm. 24, i 
també pel canal electrònic.  

-Òrgan de contractació: Junta de Govern Local.  

-Òrgan administratiu comptable: Intervenció Municipal.  

-Òrgan administratiu destinatari: Servei d’Obres Públiques.” 

ACORD NÚMERO DOS.- Proposta d’aprovació de l’expedient de 
contractació per contracte menor per a la realització del servei de 
redacció dels plecs de neteja viària i recollida de residus. 

“Atès l’informe dels Serveis Tècnics Municipals, de data 9 de desembre de 
2016, proposant la realització del servei de redacció dels plecs de la 
contractació pel servei integral de recollida de residus sòlids, neteja viària i reg 
d’arbrat vial d’Esplugues de Llobregat, d’acord amb el plec de condicions 
tècniques redactat i la seva contractació per contracte menor amb un 
pressupost net de 15.000,00 €, mes l’IVA del 21% d’import 3.150,00 €, en total 
18.150,00 €, IVA inclòs. 

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

Empresa Import net I.V.A. TOTAL 
DATAAMBIENT ASSESSORS, S.L. 11.650,00 € 2.446,50 € 14.096,50 € 
EDUARD OLITE GUIU 14.400 € 3.024,00 € 17.424,00 € 
SM, SISTEMAS 
MEDIOAMBIENTALES, S.L. 11.700,00 € 2.457,00 € 14.157,00 € 

 
i que proposen adjudicar el servei de referència, a favor de l’empresa 
DATAAMBIENT ASSESSORS, S.L. (B-63216048), ja que es valora com a 
oferta més favorable per l’Ajuntament, pel preu net de 11.650,00 €, més l’IVA 
del 21% d’import 2.446,50 €, en total 14.096,50 €, que suposa una baixa del 
22,33 %. 
 
Atès l’informe jurídic favorable, de data 9 de desembre de 2016. 
 
Atesos articles 138.3 i 111 del Text refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, sobre 
possibilitat de contractar serveis, per contracte menor por raó de la quantia, la 
qual no excedeix de 18.000 €. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
1.- Aprovar el plec de condicions tècniques, pel servei de redacció dels plecs 
de la contractació pel servei integral de recollida de residus sòlids, neteja viària 



i reg d’arbrat vial d’Esplugues de Llobregat, amb un pressupost de contracte de 
18.150,00 €, IVA inclòs. 
 
2.- Aprovar l’execució del servei esmentat mitjançant contracte menor, i 
adjudicar-lo a favor de l’empresa DATAAMBIENT ASSESSORS, S.L. (CIF B-
63216048), pel preu de 11.650,00 €, més l’IVA del 21% de 2.446,50 €, en total 
14.096,50 €, IVA inclòs, que l’haurà de portar a terme d’acord amb el plec 
aprovat i l’oferta presentada. 
 
3.- Declarar la despesa derivada d’aquest contracte com a tramitació anticipada 
de conformitat amb els articles 110.2 del Text Refós de la Llei de Contractes 
del Sector Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, i 29.2 de les Bases d’execució del pressupost municipal i 
condicionar de forma suspensiva la formalització i l’adjudicació del contracte del 
servei integral de recollida de residus sòlids, neteja viària i reg d’arbrat vial 
d’Esplugues de Llobregat a l’existència de crèdit adequat i suficient per a 
finançar les obligacions que se’n derivin. 
 
La facturació, la qual s’incorporarà a l’expedient, complirà els efectes de 
formalització del contracte. 
 
El seu pagament es realitzarà de conformitat amb les previsions que estableixi 
la legislació vigent, des de l'entrada de la corresponent factura al Registre de 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, prèvia conformitat del departament 
responsable del seguiment del contracte. 
 
A efectes de compliment del previst en la Disposició Addicional trigèsima 
tercera del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 4 de novembre, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic:  

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

- Òrgan de contractació: Junta de Govern Local.  

- Òrgan administratiu comptable: Intervenció Municipal.  

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

ACORD NÚMERO TRES.- Proposta per declarar com a suficient la 
documentació presentada per DVC CARS, S.C.P., en la qual efectua el 
tràmit de comunicació de l’activitat de comerç de venda de cotxes al local 
ubicat al carrer Sever Ochoa, núm. 24, local 1, d’aquesta població. (Exp. 
T214-2013-00088). 
 
“El senyor Carlos Vargas Martín, en representació de DVC CARS, S.C.P., va 



aportar en data 24/10/2013 (registre d’entrada número 2013-12216) la 
documentació tècnica oportuna per desenvolupar l’activitat de comerç de 
venda de cotxes al local ubicat al carrer Sever Ochoa, núm. 24, local 1, 
d’aquesta població. (Exp. T214-2013-00088). 

Posteriorment, en data 25/11/2016, la titularitat ha aportat mitjançant la 
instància amb número de registre 2016-22116, la documentació final i 
complementària per donar resposta als requeriments municipals formulats 
durant la tramitació de l’expedient. 

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 DVC CARS, S.C.P., en la qual efectua el tràmit de comunicació 
de l’activitat de comerç de venda de cotxes al local ubicat al carrer Sever 
Ochoa, núm. 24, local 1, d’aquesta població. (Exp. T214-2013-00088). 

2n.-Comunicar a DVC CARS, S.C.P., que pot iniciar l’exercici de l’activitat de 
comerç de venda de cotxes al local ubicat al carrer Sever Ochoa, núm. 24, 
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 875,00 euros 
(càrrec-valor 755039-285953) Ja abonada en data 21/10/2013.”   

 



ACORD NÚMERO QUATRE.- Proposta de concessió de llicència a 
XIPRERCINC, SL., per executar obres de construcció d’un edifici 
d’habitatges amb piscina i aparcament, a la finca ubicada al carrer Mestre 
Joan Corrales, núm. 46-48. (Exp. T032-2016-24).  

“El senyor Javier Fabregat Mora, en nom i representació de l’entitat mercantil 
XIPRERCINC S.L., sol·licita llicència per executar obres de construcció d'un 
edifici plurifamiliar de 12 habitatges, una piscina i un aparcament amb 26 
places, a la finca ubicada al carrer Mestre Joan Corrales, núm.46-48, d’aquesta 
població, ( referència cadastral 3707304DF2830H0001ZG) segons projecte 
tècnic aportat a tal efecte. (Expedient T032-2016-24). 

Atès l’informe favorable, emès el 23 de novembre de 2016, pels Serveis 
Tècnics Municipals del que resulta que el projecte presentat contempla 
bàsicament la construcció d’un edifici plurifamiliar entre mitgeres amb façana al 
carrer Mestre Joan Corrales i façana a l’interior d’illa, format per una planta 
soterrani, planta baixa, dues plantes pis i planta sota-coberta, on en total 
s’ubiquen 12 habitatges i 26 places d’aparcament. A l’espai lliure de la parcel·la 
es construirà una piscina d’ús comunitari. 

Atès l’informe jurídic favorable, emès el 05 de desembre de 2016, que 
assenyala el següent: 

“El 23 de maig de 2016, (Registre general d'entrada núm. 2016 00009657), el 
senyor Javier Fabregat Mora, en representació de l'entitat mercantil 
XIPRERCINC, SL, ha presentat una sol·licitud de llicència d’obres per a la 
construcció d’un edifici plurifamiliar de 12 habitatges, una piscina i un 
aparcament amb 26 places, a la finca ubicada al carrer Joan Corrales, núm. 46-
48, d’Esplugues de Llobregat.  

L’11 de novembre de 2016, (Registre general d'entrada núm. 2016 00021160) 
el senyor Javier Fabregat Mora, en representació de l'entitat mercantil 
XIPRERCINC, SL, ha presentat nova documentació, d’esmena de deficiències 
prèviament advertides pels Serveis tècnics municipals, en el seu informe de 21 
d’octubre de 2016.  

El 23 de novembre de 2016, (Registre general d'entrada núm. 2016 00021931), 
el senyor Daniel Jiménez Carrión, en representació de XIPRERCINC, SL, 
presenta dos exemplars del Projecte bàsic de l’edifici plurifamiliar de referència.  

El 23 de novembre de 2016, els serveis tècnics municipals han emès un 
informe favorable sobre la llicència d’obres indicada, ja que les obres 
projectades s’ajusten al planejament vigent. Aquest informe fixa les condicions 
particulars, i les generals, a les quals s’haurà de subjectar la llicència.  

Fonaments de dret 

Les obres mencionades estan subjectes a llicència urbanística prèvia, i aquesta 
s’ha d’atorgar d’acord amb la normativa urbanística, el planejament urbanístic i 
les ordenances municipals aplicables, segons prescriu l’article 187 del Text 



refós de la llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost; 
d’acord amb la redacció donada per la Llei 16/2015, de 24 de juliol, de 
simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i 
dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’economia. 

En aquest sentit, d’acord amb l’article 187.c) està subjecte a llicència 
urbanística prèvia, la construcció d’edificis de nova planta que, d’acord amb la 
legislació sobre ordenació de l’edificació, requereixen l’elaboració d’un projecte 
tècnic, com és el cas que ens ocupa. 

D’acord amb l’article 188 del Text refós de la llei d'urbanisme, aprovat pel 
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, i l’article 14 del Reglament esmentat, les 
llicències urbanístiques s’han d’atorgar d’acord amb les previsions de la 
legislació i el planejament urbanístics i les ordenances municipals sobre ús del 
sòl i edificació vigents en el moment de la resolució de la sol·licitud. 
 
Per tant, són d’aplicació l’article 75 i següents del Reglament d'obres, activitats i 
serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny. 
 
D’acord amb l’article 12 del Reglament sobre protecció de la legalitat 
urbanística, correspon a l’administració municipal atorgar les llicències 
urbanístiques respecte dels actes que hi són subjectes que es pretenguin 
executar en el seu terme. 

L’article 34 del Reglament exigeix l’aportació d’un projecte executiu quan el 
projecte objecte de la llicència tingui la consideració de projecte bàsic. En 
aquest cas, caldrà el projecte executiu complert, tal i com els Serveis tècnics 
municipals requereixen el seu informe. 

Cal indicar a la persona titular de la llicència que ha de lliurar a l’administració 
atorgant una còpia de l’acta d’inici d’obres estesa per la direcció facultativa 
de les obres i, posteriorment, una còpia del certificat final d’obres expedit per 
aquesta mateixa direcció. Si les obres autoritzades no requereixen direcció 
facultativa per executar-les, les còpies de l’acta i del certificat esmentats han de 
ser substituïdes per la declaració responsable corresponent de la persona 
titular de la llicència urbanística. 

Quant a l’activitat, cal assenyalar que, una vegada concloses les obres, caldrà 
comunicar a l’Ajuntament l’estat final d’aquestes i la modificació no substancial 
de l’activitat.  

L’òrgan competent per a l’aprovació d’aquest Projecte és la Junta de Govern 
Local, per delegació expressa efectuada mitjançant Decret núm. 1466, de 18 
de juny de 2015. 

Conclusions  

Per tot ho exposat, només resta concloure que correspon informar 
favorablement la concessió de la llicència d’obres sol·licitada.  



La Junta de Govern acorda, per unanimitat:  

1r. Concedir a XIPRERCINC, SL, llicència per executar obres de construcció 
d’un edifici plurifamiliar entre mitgeres (amb un total de 12 habitatges, una 
piscina, i un aparcament amb 26 places), a la finca ubicada al carrer Joan 
Corrales, núm. 46-48, d’Esplugues de Llobregat, d’acord amb el projecte bàsic 
presentat el 23 de maig de 2016, (Registre general d'entrada núm. 2016 
00009657), i la documentació complementària i/o d’esmena presentada l’11 de 
novembre de 2016, (Registre general d'entrada núm. 2016 00021160), i el 23 
de novembre de 2016, (Registre general d'entrada núm. 2016 00021931).  

 
2n. Condicionar aquesta llicència al compliment dels següents requisits: 
 
2.1 Abans d’iniciar les obres d’edificació ha de procedir a: 

2.1.1 Constituir dipòsit a la Tresoreria municipal en metàl·lic o aval bancari 
solidari per import de 5.500 € dipositat en concepte de fiança per garantir en 
compliment de l'article 16 de les OME, com a garantia de la urbanització i de 
reparació o indemnització dels danys que es puguin causar en els elements del 
sòl, subsòl i vol de la via pública. 

2.1.2 Constituir dipòsit a la Tresoreria municipal en metàl·lic o aval bancari 
solidari per import de 17.291,68 € en concepte de fiança per garantir en 
compliment del Decret 89/2010 de 29 de juny, relatiu a la gestió de residus de 
la construcció. 

El sol·licitant haurà de disposar del Document de seguiment de residus. 
 
L'eficàcia d'aquesta llicència restarà demorada fins que no es 
constitueixin les fiances anteriorment indicades. 

Si el diposit és fa en metàl·lic, s'haurà de fer mitjantçant transferència al compte 
de titularitat de l'Ajuntament d'Esplugues de LLobregat de l'entitat Caixabank 
SA núm. : IBAN ES45 2100 0148 5502 0000 6291, especificant qui fa l'ingres i 
el concepte. 

2.1.3 Comunicar, cursant avís per escrit a aquest Ajuntament, l’inici de les 
obres i procedir al replanteig i assenyalament de alineacions i rasants oficials 
en presència dels Serveis Tècnics Municipals. 

2.1.4 Formalitzar compromís de no utilitzar l'edifici fins que no estigui acabada 
l'obra d'urbanització i a establir aquesta condició a les cessions de dret de 
propietat o d’ús que es portin a efecte per a tot o part de l’edifici. 

2.1.5 Aportar projecte d’execució en compliment de l’Art.9 de la Llei de 
l’Habitatge i Certificat de l’Arquitecte autor del projecte, visat pel Col·legi 
d’Arquitectes de Catalunya, justificant el compliment del CTE i resta de 
normativa que es d’aplicació, i indicant que el mateix s’ajusta exactament al 
contingut del projecte bàsic en base al qual va ser concedida la corresponent 



llicència d’obres, o que les modificacions en el seu cas no són substancials i no 
alteren els paràmetres urbanístics/de l'edificació definits en el citat Projecte 
Bàsic. 
 
Resta de documentació complementària exigible, resumida bàsicament en: 

-- Estudi de Seguretat i Salut i documentació complementaria. 

-- Estudi geotècnic subscrit per tècnic competent i visat pel Col·legi 
corresponent. 
 
-- Projecte d’infraestructures comuns de telecomunicacions. 

-- Projecte bàsic i executiu de la instal·lació d’equips d’aerotèrmica. 

-- Programa de control. 

-- Nomenament de coordinador de Seguretat i Salut. 

-- Nomenament de Contractista. 

2.1.6 Al projecte executiu s’ha de justificar a la Memòria i representar 
gràficament als plànols corresponents, el sistema específic d’extracció 
mecànica sobre els aparells de cocció connectats que permet l’extracció de 
bafs i fums fins a la coberta. (Art. 3.15 de l’Annex I del Decret 141/2012 sobre 
condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat). 
 
Advertint i manifestant a Javier Fabregat Mora, en representació de 
XIPRERCINC S.L.: 

-Que el present informe es refereix exclusivament a obres i s’emet sense 
perjudici del que resulti de la comunicació prèvia ambiental corresponent a 
l’activitat d’aparcament de la planta soterrani, que haurà de complir les normes 
urbanístiques del PGM, DB-SI, DB-SUA i DB-HS del CTE. 

3r. També caldrà aportar junt amb la sol·licitud de la llicència d’ocupació: 

3.1 L’escriptura de compra-venta o títol de propietat de la finca emplaçada al 
carrer Mestre Joan Corrales, número 48. 

3.2 La documentació que acrediti que s’ha procedit a l’agrupació de les dues 
parcel·les on s’ubica el projecte. 

3.3 Aportar projecte de Seguretat i Programa de Control de Qualitat, d'acord 
amb l'article 9 de la Llei de l'habitatge 29/1991 i Estudi de Seguretat i Salut. 
 
3.4 Abans d’iniciar l’execució de les obres, haurà de procedir a trasplantar les 
espècies arbórees que puguin ser afectades per l’execució de les obres 
d’urbanització així com per les pròpies de preparació dels solars per a la seva 
construcció existents en la finca en lloc adequat per això, prèviament a aquesta 



operació han de posar-se en contacte amb els Serveis Tècnics Municipals (Sra. 
Elena Mostazo). La citada operació de trasplantament ha de fer-se en 
condicions que garanteixin l’arrelament a la nova ubicació. 

3.5 Justificar que s'ha sol·licitat informació a GAS NATURAL, sobre la ubicació 
de les seves instal·lacions, d'acord amb el que disposa el Reglament Tècnic de 
Distribució i Utilització de combustibles gasosos i amb la finalitat d'incrementar 
la seguretat de les instal·lacions de gas natural. 

4t. Així mateix, la present llicència resta condicionada als següents requisits: 
 
4.1 La tanca de precaució de l’obra, ha de ser fixa i opaca, de 2 m d’alçada, 
com a mínim, estable, consistent i resistent al impacte, construïda amb paret 
d’obra vista o pintada, o panell prefabricat, de tal manera que presenti un 
acabat decorós, es mantingui en bon estat i ofereixi la seguretat necessària 
durant tot el procés que duri l’obra. 

4.2 Aportar projecte sobre infrastructures comuns als edificis per l’accés als 
serveis de telecomunicació (IACT), segons Real Decret Llei 1/1998, de 27 de 
febrer, i complir: 

- Decret 172/1999 de 27 de juny, en tot allò referent a la previsió d’espais. 
- Compliment del Reial Decret Llei 1/1998 de 27 de febrer i el Reial Decret 
279/1999 de 22 de febrer, pel que fa a les característiques del servei de 
telefonia bàsica. 

- Compliment dels Decrets 116/2000 de 20 de març pel que fa a les 
característiques dels serveis de telecomunicacions per cable i senyals de 
radiodifusió, televisió i d’altres serveis de dades associats procedents 
d’emissions terrestres i de satèl·lit. 

4.3 Aportar projecte bàsic i executiu de la instal·lació per captació solar tèrmica, 
amb els càlculs analítics necessaris per justificar el compliment de la 
“Ordenança sobre captació solar tèrmica” vigent al municipi d’Esplugues (BOP 
núm. 267 plana 32 i ss. del 7/11/01). 

4.4 Soterrar/eliminar les instal·lacions aèries (postes, cablejat...) i executar les 
escomeses de serveis (aigua, gas, electricitat, telèfon, etc.) en soterrani fins a 
l'edificació, havent d'assumir el titular el cost total derivat de les canalitzacions 
en soterrani d'aquests serveis per la via pública. 
En cas d’edifici en alineació de vial, procedir a fitxar el cablejat per la façana 
que per ella discorri. 

L’actuació a que està obligat el propietari fa referència a tots aquells aspectes 
que siguin necessaris per dur-los a terme, inclòs el soterrament de les línies de 
serveis i subministraments que quedin afectades i la reposició d'aquelles que, 
estan ja soterrades es vegin també afectades. 

5è. Advertir a XIPRERCINC, S.L. que a la finalització de les obres, ha de: 



5.1 Aportar certificat final de les obres executades. 

5.2 Comunicar la primera utilització i ocupació de l’edifici /habitatge, aportant la 
documentació indicada a l'art. 53 de les Ordenances Metropolitanes 
d'Edificació. 
 
5.3 Aportar certificat final corresponent a la instal·lació de les plaques solars i 
adjuntar fotografies. 

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

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

5.6. Justificar la col·locació del número de la finca (aportant fotografia). En 
aquest cas ha de contactar amb la Secció de l’Espai Públic, al telèfon 
93.371.33.50., on li donaran instruccions respecte al lloc on s’ha de col·locar LA 
numeració. 
 
6è. Advertir i manifestar a XIPRERCINC, S.L.: 

6.1 Que aquesta llicència no prejutja la concessió de llicència d'activitat de 
garatge-aparcament prevista en la planta soterrani que ha d'obtenir prèviament 
al seu ús. 

6.2 Que per poder adquirir la placa d’obres, s’ha de justificar el dipòsit de les 
fiances o avals senyalats a la concessió de la llicència. L’esmentada placa s’ha 
d’adquirir al Punt d'Atenció a la Ciutadania, plaça Santa Magdalena núm. 24, 
abonant la quantitat de 48,40 euros, i que, una vegada complimentada, ha de 
col·locar en lloc visible. 

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

6.4 Que d’acord amb el que estableix l’art. 189 del text refós de la Llei 
d’Urbanisme, la llicència urbanística que es concedeix caduca si, en finir 
qualsevol dels terminis a què fa referència el punt 1, o les pròrrogues 
corresponents, no s’han començat o no s’han acabat les obres. Els titulars 
d’aquesta llicència urbanística tenen dret a obtenir una pròrroga tant del termini 
de començament com del termini d’acabament de les obres si la sol·liciten 
d’una manera justificada abans d’exhaurir-se els terminis establerts.  
7è. Aquesta llicència restarà condicionada al pagament de les liquidacions de la 
taxa per llicència urbanística i de l'impost sobre construccions, instal·lacions i 
obres que seran notificades per l'Organisme de Gestió Tributària de la 
Diputació de Barcelona. 



8è. Advertir a XIPRERCINC, S.L. que un cop acabades les obres s’ha de 
justificar, en el termini d’UN MES comptat a partir del dia següent de la data del 
certificat final d’obra, el cost real i efectiu de les obres realitzades, i en el seu 
cas, efectuar l’autoliquidació complementària corresponent. 

9è. Advertir a la persona interessada, en compliment de l’article 37 del 
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 
64/2014, de 13 de maig, el següent: 

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

- Les llicències urbanístiques caduquen si transcorre el termini per començar 
les obres o el termini per acabar-les, incloses les seves pròrrogues respectives, 
sense que hagin estat iniciades o finalitzades. Els terminis són d’un any per a 
iniciar les obres, i de 3 anys per a acabar-les una vegada iniciades. Ambdós 
terminis es computen a partir de l’endemà de la notificació de la llicència 
atorgada. 
 
A aquests efectes, en compliment de l’article 37 del Reglament sobre protecció 
de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig, 
correspon efectuar l’advertiment de caducitat de caducitat corresponent. 
 
10è. Comunicar l’acord anterior a les persones interessades.” 

RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS 

ACORD NÚMERO CINC.- 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. 341 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
18.929,15 €. 

Document-proposta de concepte no pressupostari núm. 32016/2868 per un 
import de 1.300,00 €. 

Rectificar l’import de la relació núm. 338, aprovada en la passada junta del dia 
2 de desembre de 2016 de documents O que ascendia a un total de 28.723,27 
€, import que s’ha de substituir per 26.723,27 €. 

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. 341 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 18.929,15 €. 

2. Aprovar el document-proposta de concepte no pressupostari núm. 
32016/2868 per un import de 1.300,00 €. 

3. Aprovar la rectificació l’import de la relació núm. 338, aprovada en la 
passada junta del dia 2 de desembre de 2016 de documents O que ascendia a 
un total de 28.723,27 €, import que s’ha de substituir per 26.723,27 €.” 
 
ACORD NÚMERO SIS.- Proposta d'aprovació de l'Estratègia de 
Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat (DUSI) i la sol·licitud d'ajuda 
regulada en l'Ordre HAP/1610/2016, de 6 d'octubre. 

“Amb data 17 de novembre es va publicar al Butlletí Oficial de l'Estat L'Ordre 
HAP / 2427/2015, de 13 de novembre, per la qual s'aprovaven les bases i la 
primera convocatòria per a l'elecció d'Estratègies de Desenvolupament Urbà 
Sostenible i Integrat (DUSI), cofinançades mitjançant el Programa Operatiu 
FEDER de Creixement Sostenible 2014-2020.  

La primera convocatòria DUSI va suposar un gran repte per a les entitats 
locals, que van respondre amb la presentació d'estratègies pel 100% dels 
municipis de més de 50.000 habitants i el 44% dels d'entre 20 i 50.000 
habitants.  

Amb data 7 d'octubre es va publicar al Butlletí Oficial de l'Estat l'Ordre HAP / 
1610/2016, de 6 d'octubre, la segona convocatòria per a la selecció 
d'Estratègies de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat en la qual es 
repartirà la resta d'ajuda que queda del total FEDER assignada a l'Eix 12, a la 
qual s'afegiran tots els romanents per comunitat autònoma que hagin quedat 
sense assignar a la primera convocatòria.  

L'ajuntament d'Esplugues, té una llarga i exitosa experiència, en la gestió de 
projectes i plans de desenvolupament urbà integrat. Des del Pla Estratègic de 
Ciutat 1993-2003 i les seves successives revisions, fins als Programes 
d'actuació municipal, l'últim d'ells 2016-2019, aprovat el passat mes de febrer o 
el desenvolupament de la Llei de Barris i els diferents plans sectorials que 
reverteixen en dinàmiques urbanes que han millorat la cohesió social i han 
permès actuacions que han afavorit l'espai públic, els equipaments municipals, 
la dinamització econòmica de la localitat i la inclusió social.  

No obstant això, Esplugues es troba davant nous reptes i desafiaments derivats 
de la conjuntura actual tant a nivell local, com a nivell global i, conseqüent amb 
això, ha anat desplegant plans, actuacions i estratègies com el Pacte per a la 
Reactivació Econòmica i la creació de ocupació de qualitat, l'Estudi estratègic 
del comerç, el Pla Turístic, el Pla de Modernització Ajuntament Obert i Digital, 
el Pla de Mobilitat, el Pla de Reducció de Residus, el Pla d'Igualtat de Gènere, 
el Pla Director de Cooperació al Desenvolupament, el Projecte Educatiu de 
Ciutat, el Pla Jove o el Pla de Lluita contra la pobresa, entre d'altres.  



D'acord amb els reptes i anàlisis realitzades per a l'elaboració dels plans, s'ha 
elaborat una Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible Integrat per al 
període 2016-2020.  

El pla d'implementació s'estructura en set objectius: Ciutat intel·ligent, Ciutat 
sostenible, Ciutat Cohesionada, Ciutat Inclusiva, Ciutat saludable, Ciutat 
emprenedora i Ciutat per l'ocupació de qualitat.  

Com no podia ser d'una altra manera, el procés d'elaboració de l'Estratègia de 
Desenvolupament Urbà Integrat ha tingut molt en compte la participació i la 
col·laboració de la ciutadania, de les entitats i associacions, dels professionals 
de diferents àmbits i dels agents econòmics i socials amb incidència a la ciutat, 
als quals podem considerar coproductors del document que se sotmet a 
aprovació de la Junta de Govern.  

És per tot això que,  

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Primer.- Aprovar l'Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible Integrat 
d'Esplugues.  

Segon.- Sol·licitar al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques un ajut de 
5.000.000 €, per al cofinançament del Pla d'Implementació de l'Estratègia de 
Desenvolupament Urbà Sostenible Integrat aprovada en el punt primer.  

Tercer.- Formalitzar abans del 15 de desembre de 2016, la resta de la 
documentació prevista per a la presentació de sol·licituds d'ajuda, d'acord amb 
l'article cinquè de l'Ordre HAP / 1610/2016, de 6 d'octubre.  

Quart.- Traslladar aquests acords al Ministeri d'Hisenda i Administracions 
Públiques.”  

ACORD NÚMERO SET.- Proposta d'adjudicació del contracte menor 
consistent en un servei de difusió de les activitats que es realitzen a 
Esplugues de Llobregat i de notícies relacionades amb la ciutat durant 
l'any 2017 i de proposta d'adjudicació al Periódico de Catalunya (ZETA, 
GESTIÓN DE MEDIOS, SA).  

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

ACORD NÚMERO VUIT.- Proposta d'adjudicació en el procediment obert 
amb regulació harmonitzada, del contracte de pòlisses d'assegurances 
municipals. 
 
D'ordre de la Presidència es proposa i així s'acorda, per unanimitat, que quedi 
sobre la taula per ampliar informació. 



ACORD NÚMERO NOU.- Proposta d’aprovació de l’addenda 2016 al 
conveni entre el Consorci de Turisme del Baix Llobregat, el Consell 
Comarcal del Baix Llobregat i els ajuntaments de la comarca per a la 
creació d’un fons comarcal per a la realització d’un Pla Estratègic Turístic 
Comarcal. 

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

ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA 

ACORD NÚMERO DEU.- Proposta de requeriment de fiança dins el 
contracte relatiu al servei de prevenció i control de la legionel·losi. 

“La Junta de Govern Local en sessió del dia 7 d’octubre de 2016 va aprovar 
l’expedient de contractació, per procediment obert, relatiu al servei de 
prevenció i control de la legionel·losi, i els plecs de condicions econòmic-
administratives i tècniques que regeixen aquesta contractació, amb un 
pressupost de licitació de 21.240 euros, més 4.460,40 euros en concepte d’IVA 
(21%). 
 
D'acord amb el que estableix l’article 159 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 
14 de novembre de 2011, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic, en concordança amb l'article 277 de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovada per Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, es va procedir a la convocatòria, publicant anunci al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 

Transcorregut el termini de presentació d’ofertes (fins les 13:00 hores del dia 8 
de novembre de 2016), i d’acord amb el procediment utilitzat, s'han presentat 
set proposicions, subscrites per: 

1. SERVEIS ANTIPLAGUES, HIGIENE I CONTROL AMBIENTAL, S.A. 
(SAHICASA) 
 
2. LEGISERVICE MANTENIMIENTO LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN S.L. 

3. BRAUT EIX AMBIENTAL, S.L. 

4. RAINS CONTROL DE PLAGAS, S.L. 

5. EMINFOR, S.L. 

6. JUAN SUÑE, S.A. 

7. CARLES ARGEMÍ GÓMEZ (BIOTÈCNIA) 

segons consta a l’acta d’obertura de pliques formalitzada en data 10 de 
novembre de 2016. 

Efectuat l’acte d’obertura del sobre número dos (només hi havia criteris 
avaluables de forma automàtica), i a tenor de la puntuació obtinguda per les 



licitadores, tal i com consta a l’expedient, el licitador que més puntuació ha 
obtingut ha estat la mercantil LEGISERVICE MANTENIMIENTO LIMPIEZA Y 
DESINFECCIÓN S.L. 

Vistos els antecedents i l’informe emès pels Serveis Jurídics d’aquest 
Ajuntament, i a tenor del que disposa l’article 151 del Reial Decret Legislatiu 
3/2011, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Requerir a la mercantil LEGISERVICE MANTENIMIENTO LIMPIEZA 
Y DESINFECCIÓN S.L., per a que, en el termini màxim de deu dies hàbils a 
comptar des del següent al que rebi la notificació, dipositi la fiança definitiva 
d’import 819,75 euros, referent al contracte relatiu al servei de prevenció i 
control de la legionel·losi, amb l’advertiment que, en cas de no dipositar la 
fiança en termini, es considerarà que el licitador ha retirat la seva oferta. 
 
Així mateix, en aquest termini haurà de presentar els justificants conforme es 
troba al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries i amb la 
Seguretat Social, o bé autoritzar a l’Ajuntament a l’obtenció d’aquests certificats 
via interoperabilitat administrativa.” 

ACORD NÚMERO ONZE.- Proposta d’adjudicació del contracte menor 
relatiu a la realització de l’activitat “Parc de Jocs de Reis”, dins del 
Programa de les Festes de Reis 2017.  

“Atesa la necessitat de contractar la realització de l’activitat “Parc de Jocs de 
Reis”, dins del programa de les Festes de Reis 2017, la Directora de Cultura ha 
elaborat un plec de condicions tècniques a fi de contractar l’esmentat servei, 
demanant oferta a les següents empreses: 

- ARTISTIC EVENTS, S.L. 

- PLAYERS SPORT I GESTIÓ, S.L.U 

- SERVEIS DE L’ESPECTACLE FOCUS, S.A. 

- FESTA I FUSTA 

- ERA PRODUCCIONS, S.L. (LAIONRIC) 

- ELIT SPORT 

- DRAFT, INICIATIVES, S.L. 

- PLUSARTS 

Dins del termini establert, han presentat oferta PLAYERS SPORT I GESTIÓ, 
S.L., i PLUSARTS. 



Vist l’informe emès per la Directora de Cultura, en el sentit de que la proposta 
presentada per l’empresa PLAYERS SPORT I GESTIÓ, S.L. és la més 
adequada per a la realització de l’esmentat servei. 

Atès el que disposen els articles 111, 138.3 i 156.2 del Reial Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre de 2011, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
de Contractes del Sector Públic. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Aprovar la despesa corresponent al contracte consistent en la 
realització de l’activitat “Parc de Jocs de Reis”, dins del programa de les Festes 
de Reis 2017, per un import de 9.994,60 euros, IVA inclòs, a càrrec del 
pressupost municipal de l’any 2017 (partida 33.33402.22609, Despeses 
dinamització cultural). 

SEGON.- Adjudicar a l’empresa PLAYERS SPORT I GESTIÓ, S.L., provista de 
NIF B-61949111, el contracte per a la realització de l’activitat “Parc de Jocs de 
Reis”, dins del programa de les Festes de Reis 2017, per un import de 8.260 
euros, més 1.734,60 euros en concepte d’IVA (import total del contracte, 
9.994,60 euros, IVA inclòs). 

Els anteriors acords es sotmeten a la condició suspensiva de comptar amb la 
consignació pressupostària adequada i suficient, un cop aprovat el pressupost 
municipal per l’any 2017, amb caràcter definitiu. 

Les factures presentades pel contractista i que s’incorporaran a l’expedient 
compliran els efectes de formalització del contracte. 

El pagament s’efectuarà segons les condicions habituals de l’ajuntament, 
mitjançant transferència bancària, prèvia presentació de la factura 
corresponent, degudament conformada pel tècnic responsable del projecte.” 
 
ACORD NÚMERO DOTZE.- Proposta d’acceptació de la subvenció 
atorgada pel Consell Comarcal del Baix Llobregat en matèria de 
desenvolupament i finançament del transport adaptat, corresponent a 
l’any 2016.  

“La prestació de serveis de transport adaptat per a persones amb mobilitat 
reduïda és competència dels municipis de més de 50.000 habitants i dels 
Consells Comarcals. 

El servei de transport adaptat fix i esporàdic per a persones amb mobilitat 
reduïda es regula mitjançant conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal 
del Baix Llobregat. Des de l’any 2016 aquest conveni inclou el trasllat de 
persones assistides als Centre de Dia per a Gent Gran del municipi. 
 
Des de l’any 2002 el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la 
Generalitat de Catalunya, mitjançant les convocatòries de cooperació 
administrativa, possibilita als ajuntaments de més de 50.000 habitants i als 
Consells Comarcals ser beneficiaris de subvencions en concepte de transport 



adaptat. El Consell Comarcal del Baix Llobregat, distribueix proporcionalment la 
subvenció rebuda entre els municipis menors de 50.000 habitants. 

Avui 30 de novembre, el Consell Comarcal del Baix Llobregat ha informat per 
correu electrònic de l’acord de la seva Junta de Govern de 14 de novembre de 
2016, relatiu a l’aprovació de la distribució en concepte de desenvolupament i 
finançament del transport adaptat i assistit entre els municipis menors de 
50.000 habitants de la Comarca, vinculada al desplegament i liquidació del 
Contracte Programa 2016-2019 subscrit entre el Consell Comarcal i el 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de 
Catalunya, corresponent a l’exercici de 2016. Segons s’especifica a l’acord 
primer, a l’Ajuntament d’Esplugues li correspon una aportació de 43.978,78 
euros. Aquesta distribució s’ha efectuat tenint en compte el nombre de 
persones amb reconeixement de discapacitat de cada municipi, segons dades 
de l’any 2015. 

L’aportació definitiva resta condicionada a les despeses efectuades durant 
2016 que es justifiquin per aquest concepte. Un cop finalitzat el termini de 
justificació, 18 de gener de 2017, el Consell Comarcal distribuirà els imports no 
justificats entre els Ajuntaments que hagin certificat imports superiors als 
atorgats en aquesta primera distribució. 

Vist l’informe emès per la Tècnica d’Atenció Social i Igualtat. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Acceptar l’aportació atorgada pel Consell Comarcal del Baix 
Llobregat per un import de 43.978,78 euros, en concepte de desenvolupament i 
finançament del transport adaptat durant l’any 2016.” 

ACORD NÚMERO TRETZE.- Proposta d’aprovació de la quota de socis 
2016 a la Coordinadora Catalana d’Ajuntaments Solidaris amb el Poble 
Saharauí a través del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.  
 
“L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat és soci del Fons Català de Cooperació 
al Desenvolupament (N.I.F. G-17.125.832) (FCCD) des de 1995. Com a tal, hi 
fa una aportació econòmica anual destinada a finançar projectes. Els darrers 
anys, els projectes beneficiaris han estat proposats des d’aquest mateix 
Ajuntament. Tant en el procès d’establir l’import de l’aportació, com el projecte 
destinatari, el Consell Municipal de Cooperació al Desenvolupament hi fa 
propostes.  
 
Per altra banda, la Coordinadora Catalana d’Ajuntaments Solidaris amb el 
Poble Sahrauí (CCASPS) està integrada dins el Fons, tenint una contribució 
pròpia per part dels socis seguint un escalat de quotes en funció de trams de 
població. 

Vista la certificació aportada per la Coordinadora Catalana d’Ajuntaments 
Solidaris amb el Poble Sahrauí (CCASPS), on es fixa la quota corresponent a 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, per a l’any 2016, en 287,00 euros i vist 
l’informe emès per la tècnica de Cooperació. 



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

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Aprovar una despesa total de 287,00 euros a favor del Fons Català 
de Cooperació al Desenvolupament (N.I.F. G-17.125.832), amb càrrec a la 
partida 2016.47.32700.48001 (Suport Solidaritat i Cooperació) RC Cooperació 
directa, com a aportació anual en concepte de quota de socis de la 
Coordinadora Catalana d’Ajuntaments Solidaris amb el Poble Sahrauí, any 
2016. 
 
SEGON.- Atorgar al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament (N.I.F. G-
17.125.832) la quantitat de 287,00 euros, en concepte de quota de socis de la 
Coordinadora Catalana d’Ajuntaments Solidaris amb el Poble Sahrauí per a 
l’any 2016.” 

ACORD NÚMERO CATORZE.- Proposta d’aprovació dels comptes 
justificatius presentats per l’ESCOLA GRAS SOLER, en concepte de 
liquidació econòmica de la subvenció atorgada per al desenvolupament 
del Projecte “Nou Currículum a primària”, 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 ESCOLA GRAS SOLER el 
següent ajut econòmic pel desenvolupament de la següent activitat i en la data 
que així mateix s’indica: 

Data aprovació Activitat Import 
13/11/2015 Projecte Nou currículum a primària  7.752,00 euros 
 
Vist que en data 16 de novembre de 2016, l’entitat ESCOLA GRAS SOLER va 
presentar comptes justificatius relatius a la despesa executada pel 
desenvolupament de l’esmentada activitat i que aquests contenen tots els 
requisits exigits al Reglament i a les Bases Reguladores per a l’atorgament de 
subvencions, segons informes emesos per la Unitat Jurídic administrativa de 
l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania i la Coordinadora Tècnica d’Educació. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat ESCOLA 
GRAS SOLER (NIF Q-0868038-A) 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 

Projecte Nou currículum a primària 7.752,00 euros 7.910,53 euros 
 
 
ACORD NÚMERO QUINZE.- Proposta d’aprovació dels comptes 
justificatius presentats per l’ESCOLA GRAS SOLER, en concepte de 
liquidació econòmica de la subvenció atorgada per al desenvolupament 
de l’activitat “Activitats i material escolar”, 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 ESCOLA GRAS SOLER el 
següent ajut econòmic pel desenvolupament de la següent activitat i en la data 
que així mateix s’indica: 

Data aprovació Activitat Import 
8/5/2015 Activitats i material escolar  1.750,00 euros 
 
Vist que en data 4 de novembre de 2016, l’entitat ESCOLA GRAS SOLER va 
presentar comptes justificatius relatius a la despesa executada pel 
desenvolupament de l’esmentada activitat i que aquests contenen tots els 
requisits exigits al Reglament i a les Bases Reguladores per a l’atorgament de 
subvencions, segons informes emesos per la Unitat Jurídic administrativa de 
l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania i la Coordinadora Tècnica d’Educació. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat ESCOLA 
GRAS SOLER (NIF Q-0868038-A) 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 

Activitats i material escolar 1.750,00 euros 3.919,00 euros 
 



ACORD NÚMERO SETZE.- Proposta d’aprovació dels comptes 
justificatius presentats per l’ESCOLA LOLA ANGLADA, en concepte de 
liquidació econòmica de la subvenció atorgada per al desenvolupament 
de l’activitat “Suport de menjador escolar”, 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 ESCOLA LOLA ANGLADA el 
següent ajut econòmic pel desenvolupament de la següent activitat i en la data 
que així mateix s’indica: 

Data aprovació Activitat Import 

16/10/2015 Activitat segons conveni en vigor 
“Suport de menjador escolar” 7.750,00 euros 

 
Vist que en data 24 d’octubre de 2016, l’entitat ESCOLA LOLA ANGLADA va 
presentar comptes justificatius relatius a la despesa executada pel 
desenvolupament de l’esmentada activitat i que aquests contenen tots els 
requisits exigits al Reglament i a les Bases Reguladores per a l’atorgament de 
subvencions, segons informes emesos per la Unitat Jurídic administrativa de 
l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania i la Coordinadora Tècnica d’Educació. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat ESCOLA LOLA 
ANGLADA (CIF: Q5856020B) 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 

Activitat segons conveni en vigor  
“Projecte suport de menjador 
escolar” 

7.750,00 euros 12.102,40 euros 

 
ACORD NÚMERO DISSET.- Proposta d’aprovació dels comptes 
justificatius presentats per l’ESCOLA MATILDE ORDUÑA, en concepte de 
liquidació econòmica de la subvenció atorgada per al desenvolupament 
del Projecte “Renovació dels jocs del pati”, 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 ESCOLA MATILDE ORDUÑA el 
següent ajut econòmic pel desenvolupament de la següent activitat i en la data 
que així mateix s’indica: 

Data aprovació Activitat Import 
16/10/2015 Renovació dels Jocs del Pati  7.752,00 euros 
 
Vist que en data 20 d’octubre de 2016, l’entitat ESCOLA MATILDE ORDUÑA 
va presentar comptes justificatius relatius a la despesa executada pel 
desenvolupament de l’esmentada activitat i que aquests contenen tots els 
requisits exigits al Reglament i a les Bases Reguladores per a l’atorgament de 
subvencions, segons informes emesos per la Unitat Jurídic administrativa de 
l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania i la Coordinadora Tècnica d’Educació. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat ESCOLA 
MATILDE ORDUÑA (NIF Q-5855033-F) 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 

Renovació dels Jocs del Pati 7.752,00 euros 10.921,46 euros 
 
 
ACORD NÚMERO DIVUIT.- Proposta d’aprovació dels comptes 
justificatius presentats per l’entitat FUNDACIÓ PRO DISMINUITS 
PSÍQUICS FINESTRELLES en concepte de justificació de la subvenció 
atorgada per al desenvolupament de les activitats “Lliga catalana de 
bàsquet, Campionat de Catalunya de Bàsquet i Campionat de natació”, 
any 2015. 

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



 
La Junta de Govern Local va atorgar a l’entitat FUNDACIÓ PRO DISMINUITS 
PSÍQUICS FINESTRELLES els següents ajuts econòmics pel 
desenvolupament de les següents activitats i en la data que així mateix s’indica: 

Data aprovació Activitat Import 
6/3/2015 Lliga Catalana de Bàsquet, 

Campionat de Catalunya de bàsquet, 
Campionat de natació 

1.000,00 euros 

 
 
Vist que en data 22 de juliol de 2016, l’entitat FUNDACIÓ PRO DISMINUITS 
PSÍQUICS FINESTRELLES 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, segons informes emesos per 
la Unitat Jurídic administrativa de l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania i el Director 
del Servei d’Esports i Equipaments. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentades per l’entitat FUNDACIÓ 
PRO DISMINUITS PSÍQUICS FINESTRELLES (CIF G60171253) en relació a 
la subvenció atorgada per aquest Ajuntament pel desenvolupament de les 
activitats que a continuació s’esmenten, d’acord amb el següent quadre: 
 
ACTIVITAT/S ANY 2015 SUBVENCIÓ 

ATORGADA 
IMPORT 
JUSTIFICAT 

Lliga Catalana de Bàsquet, Campionat de 
Catalunya de bàsquet, Campionat de natació 

1.000,00 euros 1.237,90 
euros 

 
 
ACORD NÚMERO DINOU.- Proposta de resolució de sol·licituds d’ajuts 
econòmics, dins l’àmbit d’Acció Social, curs 2016-2017, en concepte de 
beques d’assistència a Escoles Bressol municipals. 
 
“Vist l'epígraf VII de l'annex de la vigent ordenança fiscal núm. 12, reguladora 
dels preus públics, en el que es contempla la bonificació del preu públic 
corresponent a assistència a Escoles-Bressol Municipals, per a les persones 
residents a Esplugues que compleixen amb els requisits establerts. 
 
Ateses les 16 sol·licituds de bonificacions sobre el preu públic aplicable a 
l’assistència d’Escoles Bressols municipals presentades i vist l’informe emès 
per la UJA de l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania, on es fa constar que s’ha 
realitzat la valoració econòmica i administrativa corresponent a aquests tipus 
d’ajuts econòmics. 
 
Vist el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d'obres, 
activitats i serveis dels ens locals, en la part que regula l'activitat 
subvencionadora de l'Administració. 



 
En virtut de la delegació conferida a la Junta de Govern local, al punt g. del 
Decret d’alcaldia núm. 1.466, de 18 de juny de 2015, per a la concessió de 
subvencions amb càrrec a crèdit pressupostari disponible a tal efecte. 
  
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aplicar la bonificació de preu públic corresponent a assistència a 
Escoles-Bressol Municipals, curs 2016-2017, amb efectes des del mes de 
setembre 2016 fins al juliol de 2017, a 10 sol·licituds que es relacionen a 
l’annex adjunt atès que s’ajusten a l'establert a l’epígraf VII de l’annex de la 
vigent ordenança fiscal núm. 12, reguladora dels preus públics. 
 
SEGON.- Desestimar 6 sol·licituds d’ajuts econòmics en concepte de 
bonificació de preu públic per assistència a Escoles-Bressol Municipals, que es 
detallen a l’annex de l’informe que s’adjunta pels motius que així mateix 
s’indiquen. 
 
TERCER.- Aprovar una despesa plurianual total màxima de 8.966,10 euros, 
d’acord amb el desglossament següent: 
 
- A favor de l’ESCOLA BRESSOL MARTA MATA (FUNDACIO PERE TARRES) 
amb NIF R5800395E, la quantitat de 1.003,20 euros del quals 364,80 euros 
aniran a càrrec de la partida pressupostària 47.32300.47200 i 638,40 euros a la 
partida corresponent del pressupost de l’exercici 2017. 
 
- A favor de l’ESCOLA BRESSOL MAINADA amb NIF F08819872, la quantitat 
de 564,30 euros del quals 205,20 euros aniran a càrrec de la partida 
pressupostària 47.32300.47200 i 359,10 euros a la partida corresponent del 
pressupost de l’exercici 2017. 
 
- A favor de l’ESCOLA BRESSOL MONTESA amb NIF R5800395E, la quantitat 
de 1003,20 euros del quals 364,80 euros aniran a càrrec de la partida 
pressupostària 47.32300.47200 i 638,40 euros a la partida corresponent del 
pressupost de l’exercici 2017. 
 
- A favor de l’ESCOLA BRESSOL MONTSERRAT amb NIF F08619074, la 
quantitat de 6.395,40 euros del quals 2.325,60 euros aniran a càrrec de la 
partida pressupostària 47.32300.47200 i 4.069,80 euros a la partida 
corresponent del pressupost de l’exercici 2017. 
El pagament de les quantitats reconegudes es realitzarà mensualment, de 
manera proporcional en funció del nivell d’assistència a l’activitat dels alumnes 
becats. 
 
Els acords anteriors se sotmeten a la condició suspensiva de comptar amb la 
consignació pressupostària adequada i suficient, un cop aprovat el pressupost 
municipal per a l’any 2017, amb caràcter definitiu.” 
 
 



ACORD NÚMERO VINT.- Proposta de resolució de sol·licituds d’ajuts 
econòmics, dins l’àmbit d’Acció Social, curs 2016-2017, en concepte de 
beques de menjador Escoles Bressol municipals. 
 
“La Junta de Govern Local, en sessió ordinària duta a terme en data 13 de 
maig de 2016, va aprovar el document “Barems i criteris per a l’atorgament 
d'ajuts econòmics”, curs 2016-2017. 
 
L’Ajuntament d’Esplugues, amb la finalitat de garantir les necessitats bàsiques 
en l’àmbit de la infància i adolescència, atorga uns ajuts econòmics en 
concepte de beques de menjador d’escoles bressols municipals per als menors 
empadronats a Esplugues. 
 
Ateses les 21 sol·licituds d’ajuts econòmics presentades i vist l’informe emès 
per la unitat jurídic-administrativa, on fa constar que s’ha realitzat la valoració 
social, econòmica i administrativa corresponent a aquests tipus d’ajuts 
econòmics.  

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

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

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Estimar un total de 9 sol·licituds d’ajuts econòmics per a la integració 
dels següents menors en concepte de beques de menjador d’Escola Bressol, 
pel curs 2016-2017, amb els percentatges de bonificació valorats per cada cas 
que s’indiquen: 

Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom  Cost 

Activitat 
% 
Beca 

B C J M 1.650,00 €  50% 
C C E 1.650,00 €  50% 
C E A 1.650,00 €  50% 
C C K A 1.650,00 €  50% 
G A A 1.650,00 €  50% 
G R K 1.650,00 €  50% 
G G K N 1.650,00 €  50% 
M A S A 1.650,00 €  50% 
R S B F 1.650,00 €  50% 

 
SEGON.- Aprovar una despesa total màxima de 7.425,00 euros, dels quals 
2.700,00 euros aniran a càrrec de la partida pressupostària 68.23100.48018 del 
pressupost vigent i 4.725,00 euros aniran a càrrec de la partida corresponent 



del pressupost de l’exercici 2017, en concepte de beques de menjador 
d’escoles bressols municipals, a favor dels tutors legals que es relacionen, amb 
el imports resultants que així mateix s’indiquen: 

ESCOLA BRESSOL LA MAINADA(CIF Centre :F08819872) 
TUTOR/A LEGAL 
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom  

Nom NIF Cost  
Aj 

2016 2017 

A B RM X8526233H 825,00 €  300,00 €  525,00 €  
 
ESCOLA BRESSOL MONTSERRAT(CIF Centre :F08619074) 
TUTOR/A LEGAL 
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom  

Nom NIF Cost  
Aj 

2016 2017 

R O M Y1497119V 825,00 €  300,00 €  525,00 €  
C 

 

EDC Y0946157C 825,00 €  300,00 €  525,00 €  
G G S Y2484409D 825,00 €  300,00 €  525,00 €  
C E NL 49871356L 825,00 €  300,00 €  525,00 €  
A B FA 48079440X 825,00 €  300,00 €  525,00 €  
C R ME 49873272A 825,00 €  300,00 €  525,00 €  
S C CF Y1112475W 825,00 €  300,00 €  525,00 €  
C C KI 26618063W 825,00 €  300,00 €  525,00 €  

TERCER.- Desestimar 12 sol·licituds d’ajuts econòmics en concepte de beques 
de menjador d’Escola Bressol, que es detallen a l’annex que s’adjunta pel motiu 
que així mateix s’indica.  

QUART.- Les quantitats reconegudes en la present proposta, per valor total de 
7.425,00 euros, seran pagades proporcionalment en tres terminis, durant els 
mesos de desembre de 2016, març de 2017 i juliol de 2017, als centres 
escolars següents: 

  

CENTRE 
ESCOLAR N.I.F. Tram 1 Tram 2 Tram 3 TOTAL 
ESCOLA 
BRESSOL LA 
MAINADA 

F08819872 300,00 € 225,00 € 300,00€ 825,00 € 

ESCOLA 
BRESSOL 
MONTSERRAT 
(SOC. COOP. 
T.A.G.I.) 

R5800395E 2.400,00 
€ 

1.800,00 
€ 

2.400,00 
€ 

6.600,00 
€ 



El pagament de les quantitats corresponents al tercer termini, es realitzarà de 
manera proporcional en funció del nivell d’assistència a l’activitat dels alumnes 
becats, efectivament acreditada pels centres durant tot el curs. 

CINQUÈ.- Proposar el pagament corresponent al primer tram de les quantitats 
aprovades en la present resolució. 

Els acords anteriors se sotmeten a la condició suspensiva de comptar amb la 
consignació pressupostària adequada i suficient, un cop aprovat el pressupost 
municipal per a l’any 2017, amb caràcter definitiu.” 

ACORD NÚMERO VINT-I-UN.- Proposta de resolució de sol·licituds d’ajuts 
econòmics, dins l’àmbit d’Acció Social, curs 2016-2017, en concepte de 
beques d’educació especial. 

“La Junta de Govern Local, en sessió ordinària duta a terme en data 13 de 
maig de 2016, va aprovar el document “Barems i criteris per a l’atorgament 
d'ajuts econòmics”, curs 2016-2017. 

L’Ajuntament d’Esplugues, amb la finalitat de garantir les necessitats bàsiques 
en l’àmbit de la infància i adolescència, atorga uns ajuts econòmics en 
concepte de beques d’Educació Especial i Tractament Psicoterapèutic. 
 
Ateses les 9 sol·licituds d’ajuts econòmics presentades i vist l’informe emès per 
la unitat jurídic-administrativa, on es fa constar que s’ha realitzat la valoració 
social, econòmica i administrativa corresponent a aquests tipus d’ajuts 
econòmics.  

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

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

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Estimar un total de 6 sol·licituds d’ajuts econòmics per a la integració 
dels següents menors en concepte de beques de d’Educació Especial i 
Tractament Psicoterapèutic, pel curs 2016-2017, amb els percentatges de 
bonificació valorats per cada cas que s’indiquen: 

Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom  Cost 

Activitat % IRSC IRSC 

B G A M 2.200,00€ 16% 166,386 
N P A 2.200,00 €  16% 166,386 
R J A 2.200,00 €  16% 166,386 
A M M 5.573,89 €  16% 166,386 



A M J L 1.150,00 €  16% 166,386 
S 

 
R 1.600,00 €  10% 166,386 

 
SEGON.- Aprovar una despesa total màxima de 6.422,16 euros, dels quals 
2.250,82 euros aniran a càrrec de la partida pressupostària 68.23100.48018 del 
pressupost vigent i 4.171,34 euros aniran a càrrec de la partida corresponent 
del pressupost de l’exercici 2017, en concepte d’Educació Especial i 
Tractament Psicoterapèutic, a favor dels tutors legals que es relacionen, amb el 
imports resultants que així mateix s’indiquen: 

CENTRE D'ASSISTÈNCIA I DIAGNÒSTIC PSICOLÒGIC 
D'ESPLUGUES(CIF Centre :E-59944215) 
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom  

Nom NIF Cost  
Ajuntament 

2016 2017 

G R MS 46554465G 1.168,64 €  424,96 €  743,68 €  
N G A 36551279R 1.168,64 €  424,96 €  743,68 €  
J L A 46334015D 1.168,64 €  424,96 €  743,68 €  

 

3.505,92 €  1.274,88 
€  

2.231,04 
€  

CENTRE D'EDUCACIÓ ESPECIAL FASIA(CIF Centre 
:B63574305) 

 

Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom  

Nom NIF Cost  
Ajuntament 

2016 2017 

M S V 37326554S 1.168,64 €  424,96 €  743,68 €  
 

1.168,64 €  424,96 €  743,68 €  
NEUROESPLUGUES(CIF 
Centre :47830151H) 

 

Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom  

Nom NIF Cost  
Ajuntament 

2016 2017 

A D L M X9882795V 1.150,00 €  418,18 €  731,82 €  
 

1.150,00 €  418,18 €  731,82 €  
CENTRO PSICOPEDAGOCICO CAN VIDALET(CIF Centre :38425445N) 
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom  

Nom NIF Cost  
Ajuntament 

2016 2017 

S 
 

R X6793471F 597,60 €  132,80 €  464,80 €  
 

597,60 €  132,80 €  464,80 €  

 
TERCER.- Desestimar 3 sol·licituds d’ajuts econòmics en concepte de beques 
d’Educació Especial i Tractament Psicoterapèutic, que es detallen a l’annex 
que s’adjunta pel motiu que així mateix s’indica.  

QUART.- Les quantitats reconegudes en la present proposta, per valor total de 
6.422,16 euros, seran pagades proporcionalment en tres terminis, durant els 
mesos desembre de 2016, març de 2017 i juliol de 2017, als centres escolars 
següents:  



CENTRE ESCOLAR N.I.F. Tram 1 Tram 2 Tram 3 TOTAL 
CENTRE 
D'ASSISTÈNCIA I 
DIAGNÒSTIC 
PSICOLÒGIC 
D'ESPLUGUES 

E-
59944215 

1.274,88 
€ 

956,16 
€ 

1.274,88 
€ 

3.505,92 
€ 

CENTRE 
D’EDUCACIÓ FASIA B63574305 424,96 € 318,72 

€ 424,96 € 1.168,64 
€ 

C. PSICOPEDAG 
CAN VIDALET 38425445N 132,80 € 199,20 

€ 265,60 € 597,60 € 

NEUROESPLUGUES 47830151H 418,18 € 313,64 
€ 418,18 € 1.150,00 

€ 

 
El pagament de les quantitats corresponents al tercer termini, es realitzarà de 
manera proporcional en funció del nivell d’assistència a l’activitat dels alumnes 
becats, efectivament acreditada pels centres durant tot el curs.  

CINQUÈ.- Proposar el pagament corresponent al primer tram de les quantitats 
aprovades en la present resolució. 

Els acords anteriors se sotmeten a la condició suspensiva de comptar amb la 
consignació pressupostària adequada i suficient, un cop aprovat el pressupost 
municipal per a l’any 2017, amb caràcter definitiu.” 

URGÈNCIA 

Prèvia  la declaració d'urgència acordada per unanimitat dels membres de la 
Junta de Govern Local presents, conforme al què estableixen els articles 100 
de la Llei 8/1987 de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya i 83 del 
Reglament d'organització, funcionament i règim  jurídic de les entitats locals, la 
Junta de Govern  va passar a tractar del següent assumpte: 
                     
ACORD NÚMERO VINT-I-DOS.- Proposta de requeriment de la fiança del 
contracte de les obres d’adequació de les àrees de jocs infantils del parc 
Pou d’en Felix i Petit Parc de l’Amistat d’Esplugues de Llobregat. 

“La Junta de Govern Local en sessió del dia 21 d’octubre de 2016, va acordar 
aprovar l’expedient de contractació, per procediment obert, de tramitació 
ordinària, aplicant varis criteris d’adjudicació per executar les obres d’adequació 
de les àrees de jocs infantils del parc pou d’en Felix i petit parc de l’amistat 
d’Esplugues de Llobregat, segons projecte redactat pel Servei de Manteniment 
i Espai Públic, per un import de 126.639,19 €, IVA no inclòs, més 26.594,23 € 
en concepte d’IVA, en total 153.233,42 € IVA inclòs, així com el plec de 
clàusules administratives particulars que regeixen aquesta contractació. 
 
Segons consta a l’expedient, dins del termini assenyalat per a la presentació de 
pliques, d’acord amb l’anunci publicat al Butlletí Oficial de la província de data 
28/10/2016, es van presentar tretze ofertes subscrites per les següents 
empreses:HPSA, CONSTRUCCION Y SERVICIOS AMBIENTALES, S.A; HPC 



IBERICA, S.A; EXNOVO REHABILITACIÓ I RESTAURACIÓ, S.L; AMBITEC, 
SERVICIOS AMBIENTALES, S.A.U; CIVIL STONE, S.L; AUXILIAR DE OBRA 
CIVIL, S.A; FIRTEC, S.A.U; OBRES I PROJECTES DE CATALUNYA, S.L; 
OZIONA SOLUCIONES DE ENTRETENIMIENTO, S.L; CONSTRUCCIONES 
FERTRES, S.L; MOIX, SERVEIS I OBRES, S.L; GRUPMAS 
CONSATRUCTORS, S.L.U; RAVI OBRAS TRANSPORTES Y 
EXCAVACIONES, S.L. 

La Mesa de Contractació, atès l’informe emès pels Serveis Tècnics Municipals 
en data 2 de desembre de 2016 i els plecs de clàusules administratives 
particulars que regeixen el procediment obert, ha acceptat i dóna la conformitat 
en tots els seus extrems a l’esmentat informe tècnic i acorda elevar proposta a 
l’òrgan de contractació per tal que requereixi la constitució de la fiança definitiva 
i presentació de la documentació corresponent, a l’empresa amb l’oferta més 
avantatjosa, que ha estat OZIONA SOLUCIONES DE ENTRETENIMIENTO, 
S.L., per un import total de 120.288,23 €, amb un pressupost net de 99.411,76 
€ i una part d’IVA de 20.876,47 €, així com la resta de compromisos inclosos a 
l’oferta.  
 
Atès que la Mesa de Contractació reunida en data 7 de desembre de 2016, 
accepta i dóna la conformitat en tots els seus extrems a l’esmentat informe 
tècnic i acorda elevar proposta a l’òrgan de contractació per tal que requereixi 
la constitució de la fiança definitiva per un import de 4.970,59 € i presentació de 
la documentació corresponent, a l’empresa amb l’oferta mes avantatjosa, que 
ha estat OZIONA SOLUCIONES DE ENTRETENIMIENTO, S.L., per un import 
total de 120.288,23 €, amb un pressupost net de 99.411,76 € i una part d’IVA 
de 20.876,47 €, i la resta de compromisos inclosos a l’oferta, i que correspon a 
una baixa del 21,50 %. 

Atesos els articles 151.2 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 regeix el 
procediment obert. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1.- Requerir a l’empresa OZIONA SOLUCIONES DE ENTRETENIMIENTO, 
S.L. (CIF B-70329321), per a que en el termini dels 10 dies hàbils següents al 
de la notificació d’aquest requeriment, presenti en aquest ajuntament la 
documentació acreditativa del compliment de les obligacions tributaries i amb la 
seguretat social i la documentació que acrediti la capacitat i solvència exigida 
segons les previsions dels plecs de condicions economicoadministratives i 
tècniques, i dipositi en la Tresoreria municipal la quantitat de 4.970,59 € en 
concepte de fiança definitiva d’aquest contracte per executar les obres 
d’adequació de les àrees de jocs infantils del parc pou d’en Felix i petit parc de 
l’amistat. 
 
Transcorregut aquest termini sense que OZIONA SOLUCIONES DE 
ENTRETENIMIENTO, S.L., acrediti la constitució de la fiança definitiva, es 
considerarà que el licitador ha retirat la seva oferta i es procedirà a requerir al 
següent de la llista. 



Si el dipòsit/garantia/fiança és fa en metàl·lic s'haurà de fer mitjançant 
transferència al compte de titularitat de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat 
de l'entitat Caixabank SA núm. : IBAN ES45 2100 0148 5502 0000 6291, 
especificant qui fa l’ingrés i el concepte.” 

I sense més assumptes a tractar, a les deu hores i un minut 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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