
 
 

JGL 40/2016 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 

SESSIÓ DECISÒRIA ORDINÀRIA DE 18 DE NOVEMBRE DE 2016 

 
A la Casa Consistorial d’Esplugues de Llobregat, a la sala de reunions, a les 
catorze hores del dia 18 de novembre 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 Sr. Carlos Penela Sánchez, per absència del secretari de 
l'Ajuntament. 
 
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. 36/16 
corresponent a la sessió ordinària de data 21 d’octubre de 2016 i núm. 
37/16  corresponent a la sessió ordinària de data 28 d’octubre de 2016.                           
 
Per la Sra. alcaldessa i en relació a l’esborrany de les actes núm. 36/16 
corresponent a la sessió ordinària de data 21 d’octubre de 2016 i núm. 37/16 
corresponent a la sessió ordinària de data 28 d’octubre 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 transcriuran al llibre d'actes, autoritzant-se amb les signatures de la  
Sra. alcaldessa i Sr. secretari. 
 

TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 
ACORD NÚMERO DOS.- Proposta de declaració d’inversions 
financerament sostenibles.  

“La llei Orgànica 2/2012 de 21 d’abril d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera a l’article 22 i en la disposició addicional sisena estableix les 
condicions que haurà d’acomplir una Corporació Local per a destinar el 
superàvit de la liquidació del Pressupost a finançar inversions sempre que al 



llarg de la seva vida útil aquestes siguin financerament sostenibles, de 
conformitat amb els requisits establerts per la disposició addicional setzena del 
Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març que aprova el text refós de la llei 
reguladora de les Hisendes Locals. 

El Ple de la Corporació, per acord de 27 d’abril de 2016, va aprovar un 
expedient de modificació de crèdits, habilitant crèdit adequat i suficient per a 
l’execució de projectes declarats financerament sostenibles amb càrrec al 
superàvit de l’exercici 2015 per un import de 2.294.367,13 €. 

Els serveis tècnics municipals han elaborat memòries tècniques de les 
inversions que han estat incorporats en la Memòria Tècnica Especifica 
subscrita per l’Alcaldessa. 

Vist l’informe emès per l’Interventor Municipal. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Declarar inversions financerament sostenibles els projectes d’inversió, dels 
quals s’adjunta memòria en annex, que s’indiquen a continuació: 

1.-Adequació de les instal·lacions elèctriques del Casal de gent gran La Plana-
Montesa i el Casal de gent gran el Gall.” 

ACORD NÚMERO TRES.- Proposta d’aprovació de l’expedient de 
contractació per contracte menor de les obres d’adequació elèctrica dels 
Casals de gent gran La Plana-Montesa i el Gall, d’aquesta població. (Exp. 
G451-2016-022). 
 
“Per acord de la Junta de Govern Local de 18 de novembre de 2016 les obres 
d’adequació elèctrica dels casals de gent gran La Plana-Montesa i el Gall, 
d’Esplugues de Llobregat, segons Memòria redactada pels Serveis Tècnics 
Municipals, es van declarar com a inversió financerament sostenible, amb el 
següent detall:  

- PEM: 12.351,46 euros  

- Pressupost final estimat: 12.449,40 euros. 

Atès l’informe dels Serveis Tècnics Municipals de data 11 de novembre de 
2016, proposant la realització de les obres d’adequació elèctrica dels casals de 
gent gran La Plana-Montesa i el Gall, d’Esplugues de Llobregat, d’aquesta 
població, d’acord amb la el projecte redactat per l’empresa INCOPE 
Consultores, S.L., i la seva contractació per contracte menor, per raó de la 
quantia, amb un pressupost net de 14.698,24 €, més l’IVA del 21 % per import 
de 3.086,63 €, en total 17.784,87 €, IVA inclòs. 

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



 

EMPRESA 

OFERTA 
ECONOMICA  

(IVA inclòs) 

BAIXA 
PUNTUACIÓ 
BAIXA  I 
TOTAL 

    CATALANA ELECTRA I 
SANEJAMENT, S.L.U. 14.209,77 € 20,10% 67 

ALFA INSTAL·LACIONS S.A. NO PRESENTA OFERTA 
LLUMGAVA  

INSTAL. LACIONS I SERVEIS, 
S.L. 

NO PRESENTA OFERTA 

JORDI DÍAZ SÁNCHEZ 12.449,40 € 30% 100 
 
 
I que una vegada fetes les valoracions, proposen adjudicar les obres de 
referència, a favor de l’empresa JORDI DÍAZ SÁNCHEZ., pel preu net de 
10.288,76 €, més l’IVA del 21% d’import 2.160,64 €, en total 12.449,40 € IVA 
inclòs, el que correspon a una baixa del 30 %, equivalent a un coeficient 
d’adjudicació del 0,70 i s’estima com a oferta més convenient per ajustar-se 
millor a les condicions d’aquest contracte.  

Atesos articles 138.3 i 111 del Text refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, sobre 
possibilitat de contractar obres, per contracte menor por raó de la quantia, la 
qual no excedeix de 50.000 €. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1.- Aprovar inicialment el projecte de les obres d’adequació elèctrica dels 
casals de gent gran La Plana-Montesa i el Gall amb un pressupost total de 
licitació de 17.784,87 €, IVA inclòs, desglossat en un preu net de 14.698,24 € i 
un IVA de 3.086,63 €, redactat per l’empresa INCOPE Consultores, S.L. 
 
2.- Sotmetre al tràmit d'informació pública l'esmentat projecte pel termini de 
trenta dies, mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província, al tauler de la 
Corporació, durant els quals es podrà examinar i formular-hi les al·legacions 
pertinents.  
 
Transcorregut aquest termini sense que s'hagi produït cap reclamació el 
projecte esdevindrà aprovat definitivament sense necessitat d'acord exprés. 
 
3.- Aprovar, així mateix, l’expedient de contractació, per contracte menor per 
l’execució de les obres d’adequació elèctrica dels casals de gent gran La 
Plana-Montesa i el Gall, d’aquesta població, i adjudicar-la a favor de l’empresa 
JORDI DIAZ SANCHEZ (CIF 35092533F), pel preu de 10.288,76 €, més l’ IVA 
del 21% per import de 2.160,64 €, en total 12.449,40 €, IVA inclòs, d’acord amb 
l’oferta presentada. 



4.- Aprovar la despesa corresponent per import de 12.449,40 €, IVA inclòs, amb 
càrrec a la partida pressupostària número 12.93304.63200 del Pressupost 
Municipal de 2016. 

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

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

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

-Registre administratiu de presentació de les factures: Punt d’Atenció al Ciutadà 
Central situat a la Pl. Santa Magdalena núm. 24.  

-Òrgan de contractació: Junta de Govern Local.  

-Òrgan administratiu comptable: Intervenció Municipal. - -Òrgan administratiu 
destinatari: Servei de Manteniment i Espai Públic. 

5.- La Direcció Facultativa dels treballs esmentats estarà a càrrec del Enginyer 
de Camins, canals i Ports, Director de Manteniment i Espai Públic Josep Mª 
González Lera i de l’Arquitecte Tècnica Ma.Falgàs Castellà Casals, 
Coordinadora Tècnica d’Espai Públic i Mobilitat; i com a Coordinadora de 
Seguretat i Salut es designa a l’arquitecta tècnica de Seguretat i Serveis, 
Yelena Sánchez Prados. 

6.- Condicionar els anteriors acords a l’aprovació definitiva del projecte.” 

ACORD NÚMERO QUATRE.- Proposta d’aprovació d’expedient de 
contractació i plecs de condicions relatius a les obres d’execució d’unes 
millores en les àrees d’esbarjo del parc de les Tres Esplugues. (Exp. 
G451-2016-021).  
 
“Atès l’informe dels Serveis Tècnics Municipals, de data 25 d’octubre de 2016, 
proposant l’execució de les obres d’execució d’unes millores en les àrees 
d’esbarjo del parc de les Tres Esplugues, d’acord amb el projecte executiu 
redactat pels arquitectes Josep Miquel Roselló Jumet i Manel Sangenís García, 
amb un pressupost total de 138.723,29 €, IVA inclòs, que acompanyen per a la 
seva aprovació. 
 
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 114.647,35 €, més l’IVA del 21% de 24.075,94 €. 
 



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 regira el contracte. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
1.- Aprovar inicialment el projecte executiu de les obres d’execució d’unes 
millores en les àrees d’esbarjo del parc de les Tres Esplugues, amb un 
pressupost total de licitació de 138.723,29 €, IVA inclòs, desglossat en un preu 
net de 114.647,35 € i un IVA de 24.075,94 €, redactat pel Servei d’Obres 
Públiques. 
 
2.- Sotmetre al tràmit d'informació pública l'esmentat projecte pel termini de 
trenta dies, mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província, al tauler de la 
Corporació, durant els quals es podrà examinar i formular-hi les al·legacions 
pertinents.  
 
Transcorregut aquest termini sense que s'hagi produït cap reclamació el 
projecte esdevindrà aprovat definitivament sense necessitat d'acord exprés. 
 
3.- Aprovar, així mateix, l’expedient de contractació, per procediment obert, de 
tramitació ordinària, aplicant varis criteris d’adjudicació, per executar les obres 
d’execució d’unes millores en les àrees d’esbarjo del parc de les Tres 
Esplugues, amb un pressupost net de 114.647,35 €, més un 21% de l’IVA, per 
import de 24.075,94 €, en total 138.723,29 €, IVA inclòs, així com el plec de 
clàusules administratives particulars que regirà el contracte. 
 
4.- Aprovar la despesa corresponent a la contractació de les obres d’execució 
d’unes millores en les àrees d’esbarjo del parc de les Tres Esplugues, amb un 
pressupost màxim de 114.647,35 euros, més 24.075,94 euros en concepte 
d’IVA (import total, 138.723,29 euros, IVA inclòs) a càrrec de la partida 
pressupostària 12 17101 61900 2016/2/INVER 32 Actuacions en parcs públics 
(pressupost participatiu) del pressupost municipal vigent. 
 
5.- Aprovar la convocatòria simultània del procediment obert, mitjançant la 
publicació dels corresponents anuncis. 
 
6.- Condicionar els anteriors acords a l’aprovació definitiva del projecte.” 
 
 
 



 
ACORD NÚMERO CINC.- Proposta d’aprovació de l’expedient de 
contractació per contracte menor del servei de correcció de defectes de la 
instal•lació de protecció contra incendis i seguretat dels equipaments de 
l’edifici La Baronda (exp. G454-2016-057). 
 
“Per acord de la Junta de Govern local en data 24 de juliol de 2015 es va 
adjudicar el contracte de servei de manteniment de les instal·lacions de 
protecció contra incendis i seguretat dels equipaments de l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat a l’empresa PCI KOSMOS GROUP, S.A. En data 15 
de juliol de 2016 es va modificar l’anomenat contracte com a conseqüència 
d’incloure’n el manteniment de les instal·lacions de protecció conta incendis i 
seguretat de l’edifici La Baronda. 
 
Els Serveis tècnics municipals informen en data 11 de novembre de 2016 que 
realitzada la primera revisió de les instal·lacions de protecció contra incendis i 
seguretat dels equipaments de l’edifici La Baronda per l’empresa adjudicatària 
del contracte del servei PCI Kosmos Group S.A., s’emet valoració econòmica 
per la correcció de defectes detectats en la instal·lació per un import de 
11.864,93 €, IVA inclòs. 
 
Tenint en compte que la instal·lació és mantinguda per l’empresa PCI Kosmos 
Group S.A., tant sols s’ha demanat oferta a aquesta empresa per tal de facilitar 
el correcte coneixement, gestió i manteniment de la instal·lació. Els preus de la 
oferta que corresponen a partides del contracte de manteniment s’han 
mantingut. 
 
Atès que en l’esmentat informe manifesten que l’empresa PCI KOSMOS 
GROUP, S.A. ha presentat oferta per fer la correcció dels defectes de les 
instal·lacions de protecció contra incendis i seguretat dels equipaments de 
l’edifici La Baronda per 9.805,73 € IVA exclòs, i que proposen adjudicar el 
servei de referència, a favor de l’empresa esmentada pel preu net de 9.805,73 
€, més l’IVA del 21% d’import 2.059,20 €, en total 11.864,93 €, 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 de correcció dels defectes de les instal·lacions 
de protecció contra incendis i seguretat dels equipaments de l’edifici La 
Baronda, mitjançant contracte menor, i adjudicar-lo a favor de l’empresa PCI 
KOSMOS GROUP, S.A. (NIF A63065189), pel preu de 9.805,73 € més l’IVA del 
21% de 2.059,20 €, en total 11.864,93 €, IVA inclòs, que l’haurà de portar a 
terme d’acord amb el plec aprovat i l’oferta presentada. 
 
2.- Aprovar la despesa corresponent per import de 11.864,93 €, IVA inclòs, amb 



càrrec a la partida pressupostària número 12 93302 21200 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 de Manteniment i Espai Públic.” 
 
ACORD NÚMERO SIS.- Proposta d'aprovació inicial del projecte 
d’enderroc de l’habitatge existent a la finca municipal de l’avinguda Isidre 
Martí, núm. 23 d’Esplugues de Llobregat. 

“Atès el projecte per les obres d’enderroc de l’habitatge ubicat a l’avinguda 
Isidre Martí, núm. 23 d’Esplugues de Llobregat, redactat per l’arquitecte tècnic 
Jordi Martínez Amigó, amb un pressupost total de 17.057,97 €, IVA inclòs, 
desglossat en un import net de 14.097,50 € i una quantitat d’IVA de 2.960,47 €.  
 
Atès l’informe emès pels Serveis Tècnics Municipals proposant l’aprovació del 
projecte esmentat. 

Atesos els articles 234, 235, del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
d’aprovació del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya; i 
articles 37 i concordants del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny. 

Atesa la delegació de la Sra. Alcaldessa a la Junta de Govern Local, de les 
atribucions establertes a l’art. 21.1.o) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora 
de las Bases del Règim Local, modificada la seva redacció per la Llei 57/2003, 
de 16 de desembre. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 



1.- Aprovar inicialment el projecte per les obres d’enderroc de l’habitatge ubicat 
a l’avinguda Isidre Martí, núm. 23 d’Esplugues de Llobregat, amb un pressupost 
total per contracte de 17.057,97 €, IVA inclòs, desglossat en un import net de 
14.097,50 € i una quantitat d’IVA de 2.960,47 €. 

2.- Sotmetre al tràmit d'informació pública l'esmentat projecte i acord pel termini 
de trenta dies, mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província, al tauler de la 
Corporació, i web municipal, durant els quals es podrà examinar i formular-hi 
les al·legacions pertinents. 

Transcorregut aquest termini sense que s'hagi produït cap reclamació, el 
projecte esdevindrà aprovat definitivament sense necessitat d'acord exprés.” 
 
ACORD NÚMERO SET.- Proposta d'aprovació d'expedient de contractació 
i plecs de condicions relatius al subministrament, mitjançant procediment 
obert amb regulació harmonitzada, de materials pel manteniment 
d’instal•lacions que realitza la brigada municipal de l’ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat.  

“Atesa la necessitat de contractar el subministrament de materials pel 
manteniment d’instal·lacions que realitza la brigada municipal de l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat, d'acord amb la descripció tècnica realitzada pel 
Director del Servei de Manteniment i Espai Públic als plecs de condicions 
tècniques. 
 
En funció del que disposen els articles 9, 19, 109 i 110 del Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós la Llei de 
Contractes del Sector Públic, sobre disposicions comuns dels contractes, pel 
que fa referència a la naturalesa del contracte, i tot en relació amb l' article 
274.2 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, 
aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i dels articles 115 i 116 del 
T.R.L.C.S.P., sobre plecs de clàusules particulars, on es fa preceptiva 
l'aprovació de l'expedient de contractació i els plecs de condicions tècniques i 
econòmiques que han de regir en el contracte. 

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

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1r.- Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert i 
regulació harmonitzada, i els plecs de condicions econòmic administratives i 
tècniques relatius al subministrament d’òptiques semafòriques tipus led pel 
manteniment d’instal·lacions que realitza la brigada municipal de l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat, amb un pressupost màxim anual de licitació de 
196.843,31 euros, més 41.337,10 euros en concepte d’IVA (import total, 
238.180,41 euros, IVA inclòs).  

2n.- 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 de 
subministrament d’òptiques semafòriques tipus led pel manteniment 
d’instal·lacions que realitza la brigada municipal de l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat a l’existència de crèdit adequat i suficient per a finançar les 
obligacions que se’n derivin.  

Respecte a les futures anualitats, la despesa màxima anual serà la següent:  

- 2017: 218.332,02 euros, IVA inclòs; distribuïts de la següent manera:  

· CONSERVACIÓ EDIFICIS MUNICIPALS (12-93300-21200): 32.083,33 €  
· CONSERVACIÓ EDIFICIS CULTURALS (33-33000-21200): 22.916,67 € 
· CONSERVACIÓ I REPARACIÓ ESCOLES (47-32000-21200): 27.500 € 
· CONSERVACIÓ INSTAL·LACIONS ESPORTIVES (36-34000-21200): 27.500 
€ 
· CONSERVACIÓ ENLLUMENAT PÚBLIC (12-16500-21000): 108.332,02 € 

- 2018: 238.180,41 euros, IVA inclòs; distribuïts de la següent manera:  

· CONSERVACIÓ EDIFICIS MUNICIPALS (12-93300-21200): 35.000 €  
· CONSERVACIÓ EDIFICIS CULTURALS (33-33000-21200): 25.000 € 
· CONSERVACIÓ I REPARACIÓ ESCOLES (47-32000-21200): 30.000 € 
· CONSERVACIÓ INSTAL·LACIONS ESPORTIVES (36-34000-21200): 30.000 
€ 
· CONSERVACIÓ ENLLUMENAT PÚBLIC (12-16500-21000): 118.180,41 € 

- 2019: 19.848,39 euros, IVA inclòs; distribuïts de la següent manera:  

· CONSERVACIÓ EDIFICIS MUNICIPALS (12-93300-21200): 2.916,67 €  
· CONSERVACIÓ EDIFICIS CULTURALS (33-33000-21200):2.083,33 € 
· CONSERVACIÓ I REPARACIÓ ESCOLES (47-32000-21200): 2.500 € 
· CONSERVACIÓ INSTAL·LACIONS ESPORTIVES (36-34000-21200): 2.500 € 
· CONSERVACIÓ ENLLUMENAT PÚBLIC (12-16500-21000): 9.848,39 € 
 
3r.- Convocar la licitació, d'acord amb el que estableixen els articles 142, 143 i 
159 del T.R.L.C.S.P., publicant els corresponents anuncis, que aniran a càrrec 
de l’empresa adjudicatària, al Diari Oficial de la Unió Europea i al Butlletí Oficial 
de l’Estat, ordenant també la publicació al Butlletí Oficial de la Província. Així 
mateix, i de conformitat amb l’article 142.4 del 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 VUIT.- Proposta per donar l’assabentat i conformitat a 
l’ocupació i utilització de l’habitatge, abans local 27, de l’edifici situat a la 
finca del carrer Nord, núm. 80, sol•licitada per Carme Pinto Sala (Exp. 
T032-2016-36). 

“El senyor Jorge Muntañola Sanz, representació de Carmen Pintó Sala, 
sol·licita llicència de primera ocupació i utilització de l’habitatge situat al carrer 



Nord, núm. 80, abans local 27, (referència cadastral 3317710DF2831E0003KU) 
segons documentació tècnica aportada a tal efecte,. (Exp. T032-2016-36). 

Atès l’informe favorable emès pels Serveis Tècnics Municipals. 

Atès l’article 53 de les Ordenances Metropolitanes d’Edificació. 

Atès l’article 187.5 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme aprovat per Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat per la Llei 3/2012 de 22 de febrer. 
 
Atesa la delegació de la Sra. alcaldessa en Junta de Govern Local, per decret 
núm. 1.466 de 18 de juny de 2015, de les atribucions establertes a l'art. 21.1.q) 
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local en la 
seva redacció introduïda per Llei 57/2003 de 16 de desembre. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1.- Donar l’assabentat i conformitat a l’ocupació i utilització de l’habitatge situat 
a l’edifici del carrer Nord, núm. 80, abans local 27, d’aquesta localitat, sol·licitat 
per Carmen Pintó Sala. 

2.- Aquesta llicència restarà condicionada al pagament de la liquidació de la 
taxa per llicència urbanística d'import 33,27 euros (1290077-421771) que serà 
notificada per l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.” 
 
ACORD NÚMERO NOU.- Proposta per donar l’assabentat i conformitat a 
l’ocupació i utilització de l’habitatge unifamiliar aïllat construït a la finca 
del carrer Josep Maria Jujol, núm. 9, sol•licitada per Marc Gene Guerrero 
(Exp. T032-2016-35). 

“Patricia Moreno Alonso, en representació de Marc Gené Guerrero, sol·licita 
llicència de primera ocupació i utilització de l’habitatge unifamiliar aïllat situat al 
carrer Josep Maria Jujol, núm. 9, (referència cadastral 
4120705DF2842A0001RD) segons documentació tècnica aportada a tal efecte, 
així com la devolució de les fiances dipositades. (Exp. T032-2016-35). 

Atès l’informe favorable emès pels Serveis Tècnics Municipals. 

Atesos els articles 53 i 54 de les Ordenances Metropolitanes d’Edificació. 

Atès l’article 187.5 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme aprovat per Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat per la Llei 3/2012 de 22 de febrer. 

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

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 



1.- Donar l’assabentat i conformitat a l’ocupació i utilització de l’habitatge 
unifamiliar aïllat situat al carrer Josep Maria Jujol, núm. 9, d’aquesta localitat, 
sol·licitat per Marc Gené Guerrero, així com la devolució de les fiances 
dipositades.  
 
2.- Procedir a la devolució de les fiances d'imports 4.472 euros i 1.287 euros, 
dipositades en concepte de garantia per la reposició de qualsevol dany a la via 
pública i per la bona gestió dels residus durant el curs de les obres, per quant 
han estat complimentades les obligacions que garantia, excepte vicis ocults, de 
la subsanació dels quals no queda eximit el particular, una vegada s'hagi posat 
de manifest. 

3.- Manifestar que la devolució de l’esmentada fiança s’efectuarà a partir dels 
15 dies següents a la recepció d’aquesta notificació i s’efectuarà mitjançant 
alguna de les següents modalitats:  

Si la fiança es va dipositar en metàlic, la devolució es farà mitjançant 
transferència bancària i caldrà omplir la fitxa bancària que s’adjunta. 
El document original es lliurarà a l’Ajuntament d’Esplugues (plaça 
Sta. Magdalena núm. 5, Tresoreria. Esplugues 08950). Si es tracta 
d’una persona jurídica s’ haurà de signar per persona amb poders 
suficients. 

 
4.- Aquesta llicència restarà condicionada al pagament de la liquidació de la 
taxa per llicència urbanística d'import 1.194 euros (1290077-422552) que serà 
notificada per l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.” 
 
ACORD NÚMERO DEU.- Proposta de concessió de llicència a NAFRAES 
2013, SL per executar obres d’ampliació d’una nau magatzem a la finca 
ubicada al carrer Gaspar Fàbregas i Roses, núm. 92-96, d’aquesta 
població. (Exp. T032-2016-41). 
 
“La senyora Natàlia Escolà Subiela, en representació de NAFRAES 2013, SL, 
sol·licita llicència per executar obres d’ampliació d’una nau magatzem a la finca 
situada al carrer Gaspar Fàbregas i Roses, núm. 92-96 d'aquesta població, 
(referència cadastral 2906401DF2820F0001PH) segons projecte tècnic aportat 
a tal efecte. (Expedient T032-2016-41). 
 
Atès l’informe emès pels Serveis Tècnics Municipals en data 9/11/2016 del que 
resulta que el projecte proposa la construcció d’una nau industrial amb usos de 
magatzem, annexa a les existents a la mateixa finca i de la mateixa empresa, 
donant façana al carrer Gaspar Fàbregas i Roses. La nau a construir està 
dissenyada per a contenir unes sitges robotitzades tipus “Kardex”. Les sitges 
tenen una alçada de 15 m., però es preveu que vagin soterrades parcialment, 
de manera que l’alçada reguladora màxima de l’edifici a construir serà de 12’00 
m., de manera que les sitges quedaran uns 3’00 m. soterrades. La coberta serà 
plana. Per les seves característiques, la nau no tindrà finestres i estarà 
climatitzada i constitueix, per si mateixa, un sector d’incendis. La superfície 
proposada total construïda és de 161’4 m2. en planta baixa i 141’7 m2. en 
planta soterrani (total 303’1 m2.). 



El tècnic manifesta que es pot informar favorablement amb les següents 
condicions: 
 
· Constituir dipòsit en Tresoreria Municipal en metàl·lic o aval bancari solidari 
d'import 1.120 euros en concepte de garantia d’urbanització i reposició de 
qualsevol dany que pogués ocasionar-se en els elements urbanístics del sòl , 
subsòl i vol de la via pública, durant el curs de les obres, de conformitat amb el 
disposat en l'article 16 de les Ordenances Metropolitanes d'Edificació.  
 
· Constituir dipòsit en Tresoreria Municipal en metàl·lic o aval bancari solidari 
d'import 2.798’29 euros en concepte de fiança per a garantir la gestió dels 
residus procedents de l'enderroc, de conformitat amb el que disposa el Decret 
89/2010, de 29 de juny, relatiu a la gestió de residus de la construcció. 
 
· Abans d'iniciar les obres d'edificació haurà de procedir-se a: 
 
Aportar el corresponent Projecte d'Execució complet visat pel col·legi 
professional corresponent, juntament amb un certificat del tècnic redactor del 
citat projecte, en el qual indiqui que el mateix s'ajusta exactament al contingut 
del Projecte Bàsic sobre la base del com va ser concedida la corresponent 
llicència d'obres, o si escau indicant les modificacions introduïdes en el mateix i 
que aquestes modificacions compleixen totes les normes urbanístiques, 
ordenances i altres disposicions aplicables, i aportar aixi mateix la resta de 
documentació complementaria exigible , resumida bàsicament en : 
 

§ Estudi de Seguretat i Salut, degudament visat. 
§ Programa de control de qualitat, degudament visat. 
§ Assumeix de direcció d’obres d’Arquitecte, degudament visat. 
§ Nomenament de Coordinador de Seguretat i Salut, degudament visat. 
§ Nomenament de Contractista. 

 
· D’acord amb l’informe de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis 
i Salvaments de la Generalitat de Catalunya de data 26 d’octubre de 2016 
caldrà que s’acompleixin les següents condicions: 
 

§ Els elements estructurals portants, inclosa l’estructura de coberta han 
de garantir una resistència al foc R 60 com a mínim. No es podran acollir 
a la taula 2.3 de l’Annex II del RSCIEI ja que no es disposa d’un sistema 
d’evacuació de fums. 
§ El sistema d’emmagatzematge ha de complir les indicacions de la 
instrucció tècnica complementària SP-123 
§ Cal disposar d’una superfície aerodinàmica d’evacuació de fums a raó 
de 0’5 m2/150 m2 o fracció. 
§ Si hi ha portes corredisses de comunicació amb altres sectors 
d’incendi caldrà instal·lar un sistema automàtic de detecció d’incendis 
que asseguri la correcta sectorització.  

 
Atès l’informe favorable emès pels Serveis Jurídics Municipals, de data 14 de 
novembre de 2016, els fonaments de dret del qual estableixen el següent: 
 



“Les obres mencionades estan subjectes a llicència urbanística prèvia, i 
aquesta s’ha d’atorgar d’acord amb la normativa urbanística, el planejament 
urbanístic i les ordenances municipals aplicables, segons prescriu l’article 187 
del Text refós de la llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 
d'agost; d’acord amb la redacció donada per la Llei 16/2015, de 24 de juliol, de 
simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i 
dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’economia. 
 
En aquest sentit, d’acord amb l’article 187.c) està subjecte a llicència 
urbanística prèvia, la construcció d’edificis de nova planta i la intervenció en els 
edificis ja existents que, d’acord amb la legislació sobre ordenació de 
l’edificació, requereixen l’elaboració d’un projecte tècnic, com és el cas que ens 
ocupa. 
 
D’acord amb l’article 188 del Text refós de la llei d'urbanisme, aprovat pel 
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, i l’article 14 del Reglament esmentat, les 
llicències urbanístiques s’han d’atorgar d’acord amb les previsions de la 
legislació i el planejament urbanístics i les ordenances municipals sobre ús del 
sòl i edificació vigents en el moment de la resolució de la sol·licitud. 
 
Per tant, són d’aplicació l’article 75 i següents del Reglament d'obres, activitats i 
serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny. 
 
D’acord amb l’article 12 del Reglament sobre protecció de la legalitat 
urbanística, correspon a l’administració municipal atorgar les llicències 
urbanístiques respecte dels actes que hi són subjectes que es pretenguin 
executar en el seu terme. 
 
L’article 34 del Reglament exigeix l’aportació d’un projecte executiu quan el 
projecte objecte de la llicència tingui la consideració de projecte bàsic. En 
aquest cas, caldrà el projecte executiu complert, tal i com els Serveis tècnics 
municipals requereixen el seu informe. 
 
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. 
 
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 l’article 22 de la Llei 3/2010, de 18 de 
febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, 
activitats, infraestructures i edificis, estableix que el control preventiu de 
l'Administració de la Generalitat es fa per mitjà de l'emissió dels informes de 
prevenció d'incendis corresponents, els quals han d'ésser sol·licitats 
preceptivament per l'administració responsable de tramitar la llicència d'obres o 
d'activitats, segons que escaigui, o l'autorització de les modificacions 
significatives corresponents, tan aviat com aquesta administració disposi de la 
sol·licitud de llicència o autorització corresponent. 
 
L’apartat 5 d’aquest precepte estableix que el control preventiu s'ha de 
sol·licitar preceptivament en tots els supòsits que es detallen en l'annex 1. En 
l’annex 1 es preveu que estan subjectes a aquest control preventiu els 
establiments d’ús industrial que superin una determinada superfície. En aquest 
cas, la superfície de la nau, una vegada ampliada, supera els 5.000m². 
 
L’article 20 del mateix text legal preveu que les administracions municipals a les 
quals correspongui tramitar les llicències d’obres, en exercici de llur 
competència municipal en matèria de prevenció d’incendis abans de dictar la 
resolució corresponent han de verificar, en els casos que ho determinin la 
normativa tècnica, la normativa reguladora d’aquestes llicències o la normativa 
municipal dictada a l’efecte, que els projectes tècnics aportats pels sol·licitants, 
que han d’ésser signats per un tècnic o tècnica competent, s’ajusten a la 
normativa vigent de prevenció i seguretat en matèria d’incendis. En els supòsits 
detallats en l’annex 1, aquesta verificació l’ha de fer l’Administració de la 
Generalitat, d’acord amb l’article 22, com ha estat en aquest cas. 
 
L’òrgan competent per a l’aprovació d’aquest Projecte és la Junta de Govern 
Local, per delegació expressa efectuada mitjançant Decret núm. 1466, de 18 
de juny de 2015. 
 
Conclusions 
Per tot l’exposat, només resta concloure que correspon informar 
favorablement la concessió de la llicència d’obres sol·licitada.” 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
PRIMER.- CONCEDIR LLICÈNCIA a l'entitat mercantil NAFRAES 2013, SL, 
per a per a la construcció d’una ampliació d’una nau magatzem, a la finca 
ubicada al carrer Gaspar Fábregas i Roses, núm.92-96, d’Esplugues de 
Llobregat, d’acord amb el projecte presentat el 28 de juliol de 2016, (Registre 
general d'entrada núm. 2016 00014178), amb les condicions de l’informe de 26 
d’octubre de 2016, de la Direcció General de Prevenció, extinció d’Incendis i 
Salvaments de la Generalitat de Catalunya, que caldrà incorporar en el projecte 
executiu de l’obra. 
 
SEGON.- CONDICIONAR aquesta llicència al compliment dels següents 



requisits: 
 
2.1. Abans d’iniciar les obres d’ampliació ha de procedir a: 
 
2.1.1. Constituir dipòsit en Tresoreria Municipal en metàl·lic o aval bancari 
solidari d'import 1.120 euros en concepte de garantia d’urbanització i reposició 
de qualsevol dany que pogués ocasionar-se en els elements urbanístics del sòl 
, subsòl i vol de la via pública, durant el curs de les obres, de conformitat amb 
el disposat en l'article 16 de les Ordenances Metropolitanes d'Edificació.  
 
2.1.2. Constituir dipòsit en Tresoreria Municipal en metàl·lic o aval bancari 
solidari d'import 2.798,29 euros en concepte de fiança per a garantir la gestió 
dels residus procedents de l'enderroc, de conformitat amb el que disposa el 
Decret 89/2010, de 29 de juny, relatiu a la gestió de residus de la construcció.  
 
L'eficàcia d'aquesta llicència restarà demorada fins que no es 
constitueixin les fiances anteriorment indicades. 
 
Si el dipòsit es 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'ingrès i 
el concepte. 
 
2.1.3. Aportar el corresponent Projecte d'Execució complet visat pel col·legi 
professional corresponent, juntament amb un certificat del tècnic redactor del 
citat projecte, en el qual indiqui que el mateix s'ajusta exactament al contingut 
del Projecte Bàsic sobre la base del com va ser concedida la corresponent 
llicència d'obres, o si escau indicant les modificacions introduïdes en el mateix i 
que aquestes modificacions compleixen totes les normes urbanístiques, 
ordenances i altres disposicions aplicables, i aportar així mateix la resta de 
documentació complementaria exigible , resumida bàsicament en : 
 

§ Estudi de Seguretat i Salut, degudament visat. 
§ Programa de control de qualitat, degudament visat. 
§ Assumeix de direcció d’obres d’Arquitecte, degudament visat. 
§ Nomenament de Coordinador de Seguretat i Salut, degudament visat 
§ Nomenament de Contractista. 

 
2.1.4. D’acord amb l’informe de la Direcció General de Prevenció, Extinció 
d’Incendis i Salvaments de la Generalitat de Catalunya de data 26 d’octubre de 
2016 caldrà que s’acompleixin les següents condicions: 
 

§ Els elements estructurals portants, inclosa l’estructura de coberta han 
de garantir una resistència al foc R 60 com a mínim. No es podran acollir 
a la taula 2.3 de l’Annex II del RSCIEI ja que no es disposa d’un sistema 
d’evacuació de fums. 
§ El sistema d’emmagatzematge ha de complir les indicacions de la 
instrucció tècnica complementària SP-123 
§ Cal disposar d’una superfície aerodinàmica d’evacuació de fums a raó 
de 0’5 m2/150 m2 o fracció. 



§ Si hi ha portes corredisses de comunicació amb altres sectors 
d’incendi caldrà instal·lar un sistema automàtic de detecció d’incendis 
que asseguri la correcta sectorització.  

 
TERCER.- ADVERTIR a l'entitat mercantil NAFRAES 2013, SL: 
 
3.1. 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-se en lloc visible. 
 
3.2. Que en cas de necessitar la col·locació de contenidors per a residus i 
runes ha de sol·licitar i obtenir l'oportuna autorització. 
 
QUART.- SUBJECTAR l’anterior llicència al pagament de la taxa i l’impost que 
li correspongui, i a les condicions generals i especials que deriven de l’informe 
tècnic municipal, de 9 de novembre de 2016. 
 
CINQUÈ.- ADVERTIR a la persona interessada, en compliment de l’article 37 
del Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 
64/2014, de 13 de maig, el següent: 
 

- Per a la comunicació de l’inici d’obres caldrà aportar una còpia de 
l’acta d’inici d’obres estesa per la direcció facultativa de les obres i, 
posteriorment, acabades aquestes, caldrà aportar una còpia del 
certificat final d’obres expedit per aquesta mateixa direcció. 
 
- Les llicències urbanístiques caduquen si transcorre el termini per 
començar les obres o el termini per acabar-les, incloses les seves 
pròrrogues respectives, sense que hagin estat iniciades o finalitzades. Si 
la llicència no dius res, 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. 

 
SISÈ.- COMUNICAR l’acord anterior a les persones interessades. 
 
SETÈ.- Aquesta llicència restarà condicionada al pagament de les liquidacions 
de la taxa per llicència urbanística d'import 3.566,45 euros (1290082-421775) i 
de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres d’import 5.706,31 euros 
(1290081-421774) que seran notificades per l'Organisme de Gestió Tributària 
de la Diputació de Barcelona.” 
 
ACORD NÚMERO ONZE.- Proposta de concessió de llicencia a Marc Solé 
Simó per executar l’enderroc del cobert existent a la finca ubicada al 
carrer Finestrelles, núm. 52-54, d’aquesta població. (Exp. T032-2016-30).  
 
“El senyor Tomàs Porras Ballesteros, en representació de Marc Solé Simó, 
sol·licita llicència per executar obres d'enderroc d’una edificació existent a la 



finca situada al carrer Finestrelles, núm. 52-54, d’aquesta població, (referència 
cadastral 4822414DF2842D0000XH), aportant projecte tècnic a tal efecte (Exp. 
T032-2016-30). 
 
Atès l’ informe favorable emès pels Serveis Tècnics Municipals en data 11 de 
novembre de 2016 del que resulta que el projecte aportat proposa la demolició 
d’un cobert sense ús específic, aïllat dels llindars de la parcel·la i d’uns 36 m2. 
de superfície. El cobert és de planta baixa únicament. El volum total a 
enderrocar és de 98 m³. La coberta inclinada del cobert està construïda amb 
planxes de fibrociment. El Projecte conté un Pla de desamiantat. 
 
Els Serveis Tècnics Municipals manifesten que es pot informar favorablement 
la llicència sol·licitada amb les següents condicions: 
 
1.- Presentar abans de l’inici de les obres d’enderroc: 
 

- El document del tècnic competent acreditant que assumirà la Direcció 
facultativa de l’obra, així com també expressament la funció de tenir cura 
de la correcta execució dels treballs (art. 27 2.d) de les O.O.M.M. 
d’Edificació. Aquests documents hauran de ser visats pel corresponent 
Col·legi Professional. 
 
- Projecte executiu convenientment visat pel corresponent Col·legi 
Professional. 
 
- Abans de la demolició de la coberta, s’ha de presentar la documentació 
exigible pel Real Decret 396/2006, de 31 de març i resta de normativa 
concordant, relativa a les disposicions mínimes de seguretat i salut 
aplicables als treballs amb risc d’exposició a l’amiant (Pla de treball, 
tramitació de l’expedient i gestió de documentació, comunicació a 
l’autoritat competent,....). Així mateix s’haurà d’aportar full de seguiment i 
certificat de gestió de residus. Caldrà aportar nomenament de 
contractista inscrit en el Registre d’Empreses amb Risc d’Amiant per 
aquesta part dels treballs. 

 
2.- Constituir dipòsit a la Tresoreria municipal en metàl·lic o aval bancari solidari 
per import de 284’72 € en concepte de fiança per a garantir el 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. 
Advertir que un cop executada la demolició, s’ha d’aportar certificat final d’obra, 
amb plànols de la realitat existent i memòria que justifiqui el compliment de 
l’article 121.3 de les O.O.M.M. d’Edificació. També s’ha de justificar que el nou 
solar compleix les condicions de salubritat i seguretat òptimes. 
 
El cobert a enderrocar es troba aïllat i en la parcel·la no hi ha més edificacions. 
L’edificació objecte del projecte no inclou cap construcció amb valor 
arquitectònic, històric, cultural o social i tampoc implica una modificació 
substancial de la imatge urbana. 



  
El projecte incorpora plànols en planta, alçat i secció de les edificacions a 
enderrocar, així com fotografies de les mateixes. 
 
El projecte compleix la normativa urbanística que li és d’aplicació. 
 
S’ha declarat que l’edificació objecte d’enderroc es troba lliure d’ocupants i 
arrendataris. 
 
Atès l’informe favorable emès pels Serveis Jurídics Municipals, de data 15 de 
novembre de 2016, els fonaments de dret del qual estableixen el següent: 
 
“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) estan subjectes a llicència 
urbanística prèvia, entre d’altres, les obres de demolició. 
 
D’acord amb l’article 188 del Text refós de la llei d'urbanisme, aprovat pel 
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, i l’article 14 del Reglament esmentat, les 
llicències urbanístiques s’han d’atorgar d’acord amb les previsions de la 
legislació i el planejament urbanístics i les ordenances municipals sobre ús del 
sòl i edificació vigents en el moment de la resolució de la sol·licitud. 
 
Per tant, són d’aplicació l’article 75 i següents del Reglament d'obres, activitats i 
serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny. 
 
D’acord amb l’article 12 del Reglament sobre protecció de la legalitat 
urbanística, correspon a l’administració municipal atorgar les llicències 
urbanístiques respecte dels actes que hi són subjectes que es pretenguin 
executar en el seu terme. 
 
L’article 34 del Reglament exigeix l’aportació d’un projecte executiu quan el 
projecte objecte de la llicència tingui la consideració de projecte bàsic. En 
aquest cas, el projecte aportat, segons indiquen els Serveis Tècnics municipals 
no té el caràcter d’executiu, de manera que caldrà aportar-lo en compliment 
d’aquest precepte. 
 
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. 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. 
 
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. 
 
L’òrgan competent per a l’aprovació d’aquest Projecte és la Junta de Govern 
Local, per delegació expressa efectuada mitjançant Decret núm. 1466, de 18 
de juny de 2015. 
 
Conclusions 
Per tot l’exposat, només resta concloure que correspon informar 
favorablement la concessió de la llicència d’obres sol·licitada.” 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat:  

PRIMER.- CONCEDIR LLICÈNCIA al senyor Marc Solé Simó, per a l’enderroc 
d’un cobert existent, de 36m² de superfície, a la finca ubicada al carrer 
Finestrelles, núm.52-54, d’Esplugues de Llobregat, d’acord amb el projecte 
presentat el 14 de juny de 2016, (Registre general d'entrada núm. 2016 
00011343).  

SEGON.- CONDICIONAR aquesta llicència al compliment dels següents 
requisits: 
 
2.1. Abans d’iniciar les obres d’enderroc ha de procedir a: 

2.1.1. Constituir dipòsit a la Tresoreria municipal en metàl·lic o aval bancari 
solidari per import de 284’72 € en concepte de fiança per a garantir el 
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. 
 
2.1.2. Aportar document del tècnic competent acreditant que assumirà la 
Direcció facultativa de l’obra, així com també expressament la funció de tenir 
cura de la correcta execució dels treballs (art. 27 2.d) de les O.O.M.M. 
d’Edificació. Aquests documents hauran de ser visats pel corresponent Col·legi 
Professional. 
 
2.1.3. Aportar projecte executiu convenientment visat pel corresponent Col.legi 
Professional. 
 
2.1.4. Presentar abans de la demolició de la coberta, la documentació exigible 
pel Real Decret 396/2006, de 31 de març i resta de normativa concordant, 
relativa a les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs 
amb risc d’exposició a l’amiant (Pla de treball, tramitació de l’expedient i gestió 



de documentació, comunicació a l’autoritat competent , ....). Així mateix s’haurà 
d’aportar full de seguiment i certificat de gestió de residus. Caldrà aportar 
nomenament de contractista inscrit en el Registre d’Empreses amb Risc 
d’Amiant per aquesta part dels treballs. 

TERCER.- ADVERTIR a Marc Solé Simó que un cop executada la demolició, 
s’ha d’aportar certificat final d’obra, amb plànols de la realitat existent i memòria 
que justifiqui el compliment de l’article 121.3 de les O.O.M.M. d’Edificació. 
També s’ha de justificar que el nou solar compleix les condicions de salubritat i 
seguretat òptimes. 

QUART.- MANIFESTAR a l'interessat 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.  

CINQUÈ.- SUBJECTAR l’anterior llicència al pagament de la taxa i l’impost que 
li correspongui, i a les condicions generals i especials que deriven de l’informe 
tècnic municipal, d’11 de novembre de 2016.  

SISÈ.- 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. 
Ambdós terminis es computen a partir de l’endemà de la notificació 
de la llicència atorgada. 

 
SETÈ.- COMUNICAR l’acord anterior a les persones interessades. 
 
VUITÈ.- Aquesta llicència restarà condicionada al pagament de les liquidacions 
de la taxa per llicència urbanística d'import 84,51 euros (1290082-422616) i de 
l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres d’import 135,21 euros 
(1290735-442600) que seran notificades per l'Organisme de Gestió Tributària 
de la Diputació de Barcelona.” 
 
ACORD NÚMERO DOTZE.- Proposta per declarar com a suficient la 
documentació presentada per NATALIA MORENO RODRÍGUEZ, en la qual 
efectua el tràmit de comunicació de l’activitat d’arranjament i confecció de 
peces de vestir al local ubicat al carrer Hortènsia, núm. 12, baixos 1a, 
d’aquesta població. (Exp. T120-2016-00106). 
 
“La senyora NATALIA MORENO RODRÍGUEZ, va aportar la documentació 



tècnica oportuna per desenvolupar l’activitat d’arranjament i confecció de 
peces de vestir al local ubicat al carrer Hortènsia, núm. 12, baixos 1a, 
d’aquesta població. (Exp. T120-2016-00106). 
 
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 NATALIA MORENO RODRÍGUEZ, en la qual efectua el tràmit 
de comunicació de l’activitat d’arranjament i confecció de peces de vestir al 
local ubicat al carrer Hortènsia, núm. 12, baixos 1a, d’aquesta població. (Exp. 
T120-2016-00106). 
 
2n.- Comunicar a NATALIA MORENO RODRÍGUEZ, que pot iniciar l’exercici 
de l’activitat d’arranjament i confecció de peces de vestir al local ubicat al 
carrer Hortènsia, núm. 12, baixos 1a, 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 1289588-420617) que serà notificada per l’Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona.” 

ACORD NÚMERO TRETZE.- Proposta per declarar com a suficient la 
documentació presentada per JUAN BLANCO CARRIBA, en la qual 
efectua el tràmit de comunicació de l’activitat de bar al local ubicat al 
carrer Verge de la Mercè, núm. 46, local 3-4, d’aquesta població. (Exp. 
T120-2016-00101). . 
 



“El senyor JUAN BLANCO CARRIBA, va aportar la documentació tècnica 
oportuna per desenvolupar l’activitat de bar al local ubicat al carrer Verge de la 
Mercè, núm. 46, local 3-4, d’aquesta població. (Exp. T120-2016-00101). 

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 JUAN BLANCO CARRIBA, en la qual efectua el tràmit de 
comunicació de l’activitat de bar al local ubicat al carrer Verge de la Mercè, 
núm. 46, local 3-4, d’aquesta població. (Exp. T120-2016-00101). 

2n.- Comunicar a JUAN BLANCO CARRIBA, que pot iniciar l’exercici de 
l’activitat de bar al local ubicat al carrer Verge de la Mercè, núm. 46, local 3-4, 
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 1.020,00 euros 
(càrrec-valor 1289588-421014) que serà notificada per l’Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona.” 

ACORD NÚMERO CATORZE.- Proposta per atorgar la certificació de 
compatibilitat urbanística sol•licitada per RAVON INVEST, S.L., per a 
l’exercici de l’activitat de gimnàs, a l’edifici ubicat a l’avinguda de 
Cornellà, núm. 98-102, 1r 1a, d’aquesta població. (Exp. T074-2016-00004).  

“El senyor Enrique Bonilla Quijada, en representació de RAVON INVEST, S.L., 
sol·licita certificat de compatibilitat urbanística per tal de poder presentar els 
projectes tècnics en sol·licitud del corresponent títol acreditatiu per 



desenvolupar l’activitat de gimnàs, a l’edifici ubicat a l’avinguda de Cornellà, 
98-102, 1r 1a, d’aquesta població. (Exp. T074-2016-00004). 

Atès l’informe emès pels Serveis Tècnics Municipals. 

Atès l’informe urbanístic emès en data 13/10/16, en el qual s’indica que: 

- El Pla General Metropolità d’Ordenació Urbà de l’Entitat Municipal 
Metropolitana de Barcelona (PGM) de data 14 de juliol de 1976, concretada per 
la seva transcripció refosa a escala 1/2000, definitivament aprovada l’13/03/83 
(DOGC de data 22/04/83) va imposar a la finca on s’ubica l’edifici de la 
referència la qualificació urbanística de: 

-Sòl Urbà”Ordenació en edificació aïllada plurifamiliar”. Subzona IV. (Clau 20 a-
9). 
 
Atès que l’activitat/instal·lació, d’acord amb les vigents Normes Urbanístiques 
del Pla General Metropolità, està compresa principalment en l’ús esportiu tal 
com se la defineix a l’art. 284 de dites Normes. 

Atès que per les seves característiques, es tracta d’una activitat assimilable a 
2a categoria (activitat compatible amb l’habitatge), d’acord amb les definicions 
de l’art. 287 de les Normes Urbanístiques, segons allò indicat al punt 3.6 de 
l’art. 287. 

Atès que la situació relativa de l’activitat és la de 1a (b), (“en planta pis d’edifici 
no classificat com a industrial o sense habitatges”), d’acord amb les situacions 
definides per l’art. 288 de les esmentades Normes Urbanístiques. 

Atès que, tenint en compte la qualificació urbanística abans esmentada, d’acord 
amb les Normes Urbanístiques i les Ordenances Metropolitanes de l’Edificació, 
s’admeten aquestes activitats/instal·lacions en aquesta zona. 

Atès que de la informació obrant en aquesta Secció, es pot deduir l’existència 
de suficient capacitat dels serveis públics municipals d’atendre els requeriments 
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.- ATORGAR la Certificació de Compatibilitat Urbanística sol·licitada per 
RAVON INVEST, S.L., per a l’exercici de l’activitat de gimnàs, a l’edifici ubicat 
a l’avinguda de Cornellà, núm. 98-102, 1r 1a, amb subjecció a les següents 
condicions, a justificar i/o incorporar al projecte per a sol·licitar el corresponent 
títol acreditatiu, sense el compliment de les quals no resultarà admissible, en 
aplicació de la legislació general i/o sectorial: 



1.- Compliment de la legislació ambiental, estatal, autonòmica i municipal. 

2.- Compliment de la legislació sobre declaració d’impacte ambiental i/o riscs 
greus que li sigui aplicable. 

3.- Compliment de les mesures de seguretat industrial escaients i de la 
normativa de prevenció i protecció contra incendis estatal, autonòmica i 
municipal. 
 
4.- Compliment de la reglamentació d’higiene i seguretat en el treball. 

5.- Compliment de la legislació sobre accessibilitat i supressió de barreres 
arquitectòniques. 
 
6.- Compliment de la normativa estatal, autonòmica, municipal, general i 
sectorial que li sigui d’aplicació. 

7.- En cas de realitzar qualsevol tipus d’obres s’haurà de sol·licitar el 
corresponent permís. 

2n.- Advertir que el present document autoritza únicament la implantació 
de l'activitat i certifica la seva admissibilitat amb la qualificació 
urbanística de la finca i zona. En cap cas significa conformitat pel que fa a 
la distribució proposada en la documentació presentada, o a qualsevol 
altre aspecte d'ús, funcionament o instal·lacions a implantar, aspectes 
que seran regulats mitjançant la posterior Comunicació d’activitats 
municipal, a tramitar amb posterioritat a la present Certificació.  
 
3r.- Aquesta conformitat restarà condicionada al pagament de la taxa per a la 
prestació dels serveis d’Intervenció Integral de l’Administració municipal en 
activitats i instal·lacions (Ordenança Fiscal núm. 5) d’import 300,00 euros 
(càrrec-valor 1289588-420674) que serà notificada per l’Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona.”  

RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS 

 
ACORD NÚMERO QUINZE.- 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. 311 de documents ADO en fase prèvia per un import total 
45.547,84 € 
 
Relació núm. 312 de documents O en fase prèvia per un import total de 
11.628,22 € 



 
Relació núm. 313 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
4.017,52 € 
 
Relació núm. 314 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
2.645,33 € 
 
Relació núm. 315 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
6.626,57 € 
 
Relació núm. 316 de documents ADOJ en fase prèvia per un import total de 
6.121,00 € 
 
Relació núm. 317 de documents O en fase prèvia per un import total de 
27.006,20 € 
 
Relació núm. 318 de documents O en fase prèvia per un import total de 
84.908,19 € 
 
Relació núm. 319 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
12.800,00 € 
 
Document-proposta de concepte no pressupostari núm. 32016/2684 per un 
import de 200,00 €. 
 
Liquidació i ingrés a compte sobre rendiments del treball i activitats 
econòmiques del mes d’octubre. 
 
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. 311 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total 45.547,84 € 
 
2. Aprovar la relació núm. 312 de documents O en fase prèvia per un import 
total de 11.628,22 € 
 
3. Aprovar la relació núm. 313 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 4.017,52 € 
 
4. Aprovar la relació núm. 314 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 2.645,33 € 
 
5. Aprovar la relació núm. 315 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 6.626,57 € 
 



6. Aprovar la relació núm. 316 de documents ADOJ en fase prèvia per un 
import total de 6.121,00 € 
 
7. Aprovar la relació núm. 317 de documents O en fase prèvia per un import 
total de 27.006,20 € 
 
8. Aprovar la relació núm. 318 de documents O en fase prèvia per un import 
total de 84.908,19 € 
 
9. Aprovar la relació núm. 319 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 12.800,00 € 
 
10. Aprovar el document-proposta de concepte no pressupostari núm. 
32016/2684 per un import de 200,00 €. 
 
11. Aprovar la liquidació i ingrés a compte sobre rendiments del treball, 
activitats econòmiques del mes d’octubre (mod. 111) per un import total de 
163.225,76 €.” 
 
ACORD NÚMERO SETZE.- Proposta de personació en el recurs 
contenciós administratiu núm. 285/2016-2B del Jutjat Contenciós 
Administratiu número 12 de Barcelona, contra reclamació per 
responsabilitat patrimonial. 
 
“Mitjançant escrit de data 28 de setembre de 2016, el Jutjat Contenciós 
Administratiu número 12 de Barcelona ha emplaçat a aquest ajuntament per a 
que es personi davant el mateix jutjat en el recurs contenciós administratiu 
núm. 285/2016-2B, interposat per la senyora Montserrat Jacas Ballart, contra 
reclamació per responsabilitat patrimonial. 
  
De conformitat amb allò previst a l’art. 49 i següents de la llei 29/1998, de 13 de 
juliol. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
1r.- Personar-se en l'esmentat recurs contenciós-administratiu núm 285/2016-
2B, que es tramita en el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 de Barcelona. 
 
2n.- Que la representació i defensa d'aquesta Corporació sigui assumida, 
indistintament, pels lletrats d'aquesta, Juan ABELLA FERNÁNDEZ i Pedro 
CARMONA PÉREZ.” 
 
ACORD NÚMERO DISSET.- Proposta d’excedència sol·licitada per una 
funcionària auxiliar d’administració general. 
 
“Una treballadora funcionària de carrera en plaça d’auxiliar administració 
general, d’aquest Ajuntament, presenta instància en data 15 de novembre 
d’enguany amb número de registre d’entrada 21.329, sol·licitant excedència per 
incompatibilitat per a la prestació de serveis en altra administració pública. 
 



Atès el que preveu l’article 86 c) del Decret Legislatiu 1/1997 de 31 d’octubre, 
pel qual s'aprova la refosa en un Text únic dels preceptes de determinats textos 
legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública. 
 
L’art. 199 de Decret 214/1990 de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 
del personal al servei de les entitats locals estableix que es podrà concedir 
excedència voluntària per a la prestació de serveis en una altra administració 
pública. 
 
Tanmateix l’art. 200 del mateix text legal, diu que els funcionaris poden 
romandre en la situació que estableix l’article anterior mentre es mantingui la 
relació de serveis que va donar origen a aquesta. Una vegada s’ha produït el 
cessament en aquesta, han de comunicar-ho a la corporació d’origen i han de 
sol·licitar el reingrés al servei actiu en el termini màxim de trenta dies. Els 
funcionaris es declararan, si no ho fan, en la situació d’excedència voluntària 
per interès particular. L’esmentat reingrés es produirà, en qualsevol cas, amb 
motiu de vacant amb dotació pressupostària. Si un cop sol·licitat el reingrés no 
fos possible obtenir-lo per manca de lloc vacant amb dotació pressupostària, 
romandran en la situació d’excedència forçosa. 
  
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
1.- Declarar a la funcionària de carrera d’aquesta corporació que consta a 
l’annex d’aquest acord, en plaça d’auxiliar d’administració general, en situació 
d’excedència voluntària per incompatibilitat per a la prestació de serveis en una 
altra administració pública, amb efectes a partir del dia 1 de desembre de 2016, 
a l’empar d’allò que disposa l’art. 199 del Reglament del personal al servei de 
les entitats locals. 
 
2.- L’efectivitat de l’esmentada excedència voluntària per incompatibilitat queda 
condicionada a la presentació per part de la treballadora del document 
acreditatiu de pressa de possessió a l’altra administració abans del dia 1 de 
desembre de 2016. 
 
3.- Manifestar a l’esmentada funcionària que en cas de cessament a la 
prestació de serveis a l’altra administració pública, haurà de sol·licitar el 
reingrés al servei actiu en aquesta Corporació en el termini màxim de trenta 
dies, condicionat a l’existència de vacant amb dotació pressupostària, i en cas 
de no sol·licitar el reingrés en el termini indicat, passarà a la situació 
d’excedència voluntària per interès particular. 
 
4.- Informar la Junta de Personal d’aquest acord i procedir a la liquidació 
corresponent en nòmina.” 
 
ACORD NÚMERO DIVUIT.- Proposta d’adjudicació del contracte menor 
consistent en el subministrament de quinze ordinadors amb les seves 
respectives llicències de sistema operatiu i eines ofimàtiques per a l’aula 
TIC del Centre Puig Coca. 
 
“Atès que el Director de Sistemes d’Informació ha informat la necessitat de 



renovar el maquinari de dues aules d'Informàtica de l'edifici Puig Coca que 
presten servei a diferents departaments de l'ajuntament, i a més es fan servir 
per les proves de selecció de personal d'alguns llocs de treball que ho 
requereixen. 
 
Atès que una de les aules compta amb ordinadors molt antics i que generen 
constantment incidències i no tenen les prestacions adequades per impartir part 
de la formació i amb l'objecte d'assolir el grau d'eficàcia cercat en la impartició 
de formació i les proves de selecció referides. 
 
Es considera d’interès municipal contractar a la major brevetat el 
subministrament de quinze nous ordinadors, amb les seves respectives 
llicencies de Sistema operatiu i ofimàtiques, per substituir els actuals equips 
d’una de les aules TIC de l’edifici Puig Coca. 
 
A la vista dels preus de mercat, aquest subministrament tindria un preu que 
encabeix aquesta actuació en el marc del procediment de contractació menor, 
raó per la qual, des del departament de Sistemes d’Informació s’han sol·licitat 
ofertes a diverses empreses del sector per al subministrament de quinze unitats 
del següent producte: 
 
ORDINADOR INTEL CORE I5 4460 3.2 Ghz 
Processador INTEL S1150 CORE I5 4460 
Placa Base Gigabyte S1150 H81M-HD3 
Disc Dur SSD de 256 GB 
Memòria RAM 8 Gb 1600/1600 
Caixa semi torre 
15 Llicències Windows 10 64 Bits Professional OEM 
15 Llicències Office Education Standard 
 
Han estat presentades tres ofertes, subscrites per BYTEMASTER, MCM LABS, 
SL i SET-UP, per imports respectius de 9.075,00€, 8.728,50€ i 9.750,00€, tots 
ells més l’IVA corresponent. 
 
Vist l’informe emès pel Director de Sistemes d’Informació, en el sentit de que la 
proposta presentada per MCM LABS, SL és la més econòmica i compleix amb 
tots els requeriments sol·licitats. 
 
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. Així com la directiva 2014/24/CE, del 
Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació 
pública, en aquelles disposicions que siguin d’efecte directe. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la despesa referida al contracte del subministrament de 
quinze ordinadors, amb les seves respectives llicencies de Sistema operatiu i 
ofimàtiques, per les aules TIC de l’edifici Puig Coca, per un import màxim de 
8.728,50€, més 1.832,98€ d’IVA (21%), preu total de contracte 10.561,48€, a 



càrrec de la partida 11 92000 62600, del pressupost municipal per a l’any 2016. 
 
SEGON.- Adjudicar a MCM LABS, SL, amb CIF B61462768, el contracte 
consistent en el subministrament de quinze ordinadors, amb les seves 
respectives llicencies de Sistema operatiu i ofimàtiques, per les aules TIC de 
l’edifici Puig Coca, per un import total de 8.728,50€ , més 1.832,98€ d’IVA 
(21%), preu total de contracte 10.561,48€. 
 
La factura presentada pel contractista i que s’incorporarà a l’expedient complirà 
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 DINOU.- Proposta de resolució de sol·licituds de 
subvencions per afavorir la reactivació econòmica i la creació d’ocupació 
a Esplugues de Llobregat. 

“La Junta de Govern Local en sessió ordinària duta a terme en data 6 de maig 
de 2016, va aprovar les bases reguladores per a la concessió de subvencions 
per afavorir la instal·lació d’activitats econòmiques i l’ocupació a Esplugues de 
Llobregat.  

Així mateix, les bases van ser sotmeses a informació pública i es va obrir la 
convocatòria per a la presentació de sol·licituds mitjançant anunci que va ser 
publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.  

Atès que en aquestes bases es preveu subvencionar la Taxa per la prestació 
dels serveis d’intervenció de l’administració municipal en activitats i 
instal·lacions i/o de l’Impost sobre Construccions Obres i Instal·lacions, que 
reuneixin els requisits establerts.  

Ateses les diferents sol·licituds presentades i relacionades a la relació 7/2016, 
respecte de les quals les persones interessades han presentat declaració 
responsable de l’acompliment dels requisits exigits per a l’atorgament de les 
respectives subvencions, havent comprovat per interoperabilitat administrativa 
que la sol·licitud presentada per la Sra. Maria Victoria Satorra Comas es troba 
al corrent de pagament de les obligacions amb l’Agència Estatal 
d’Administració Tributària (AEAT) i amb la Tresoreria General de la Seguretat 
Social, així com d’estar al corrent de les obligacions tributàries amb 
l’Ajuntament d’Esplugues, i figurar com a titulars o cotitulars del compte bancari 
on desitgen rebre la subvenció.  

Atès que a la relació núm. 7/2016 figuren dues sol·licituds presentades, que no 
presenten acreditació de tenir els requisits per a la concessió de la subvenció.  

Vist que al Ple celebrat el 27 d’abril de 2016 s’aprovà el Pacte per a la 
reactivació econòmica i la creació d'ocupació de qualitat d'Esplugues 2016-
2019.  



Vist que en aquest s’acordà renovar aquesta línia de subvenció durant l’any 
2016 atès els bons resultats obtinguts i la bona acollida que ha tingut entre les 
empreses i les entitats aquesta línia de subvenció en el període 2013-2015.  

Vist que aquesta línia de subvenció durant l’any 2016 compta amb pressupost 
de l’ajuntament i dotació suficient.  

Atès l’informe emès pel Servei d’Empresa i Ocupació, respecte de la relació 
7/2016 de sol·licituds presentades i validades.  

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Aprovar la despesa a càrrec de la partida 2016 1443300 47900 del 
pressupost municipal en vigor, corresponent a la relació 7/2016 en concepte de 
subvencions relatives a la instal·lació d’activitats econòmiques i l’ocupació a 
Esplugues de Llobregat, per un import total de 262.50 €.  

SEGON.- Estimar la sol·licitud en concepte de subvencions equivalents al 50% 
de la quota líquida de la Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció de 
l’administració municipal en activitats i instal·lacions, relatives a la instal·lació 
d’activitats econòmiques i l’ocupació a Esplugues de Llobregat, recollides a la 
relació 7/2016, de la beneficiaria que consta a l’annex adjunt a la present 
proposta.  

Les quantitats corresponents a les subvencions aprovades seran pagades 
mitjançant transferència bancària al número de compte degudament acreditat.  

TERCER.- Desestimar les sol·licituds en concepte de subvencions equivalents 
al 50% de la quota líquida de la Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció 
de l’administració municipal en activitats i instal·lacions, relatives a la instal·lació 
d’activitats econòmiques i l’ocupació a Esplugues de Llobregat recollides a la 
relació 7/2016, dels sol·licitants que consten a l’annex adjunt a la present 
proposta, que no acrediten l’acompliment dels requisits establerts a les bases 
reguladores per a la concessió de subvencions per afavorir la instal·lació 
d’activitats econòmiques i l’ocupació a Esplugues de Llobregat.” 

ACORD NÚMERO VINT.- Proposta de modificació de condicions en el 
conveni de col·laboració amb el Consorci d’Administració Oberta de 
Catalunya (CAOC) de prestació de serveis de certificació digital per 
incorporar el sistema idCat-sms. 

“En data 21 d’octubre de 2010 es va signar el conveni de col·laboració entre 
l’Ajuntament d’Esplugues i el Consorci d’Administració Oberta de Catalunya 
(CAOC) de prestació de serveis de certificació digital com a entitat de registre 
IdCAT, on s’incloïa l’emissió, verificació, distribució , habilitació, renovació i 
revocació de certificats CPIXSA (idCAT) de classe 2. 

Vist que l’Acord de Govern GOV/92/2015, de 16 de juny, va aprovar l’ús del 
sistema idCAT-SMS, sistema d’identificació electrònica amb plena validesa 
jurídica, com a mitjà alternatiu al certificat digital per a la identificació, 



autenticació i signatura electrònica, de fàcil utilització per la ciutadania per 
realitzar tràmits electrònics de nivell baix i mitjà en els termes previstos en 
l’Esquema Nacional de Seguretat (ENS).  

Donat que la Direcció General d’Atenció Ciutadana és titular del fitxer de dades 
personals “Seu Electrònica de l’administració de la Generalitat” que té com a 
finalitat possibilitar la comunicació amb la ciutadania per qualsevol canal i 
facilitar la identificació i signatura per canal electrònic de les persones que 
accedeixin a la Seu electrònica de la Generalitat i la resta d’ens previstos per 
normativa. Aquest fitxer també contindrà, a partir d’ara, les dades d’identificació 
i de contacte necessàries per permetre la validació de la identitat i la signatura 
mitjançant la tramitació de codis de pas d’ús als dispositius mòbils indicats per 
cada persona en aquesta base de dades .  

Atès que s’ha rebut, per part del CAOC , un document d’”Acord d’acceptació de 
la modificació de les condicions específiques de prestació del servei IdCAT i 
acord d’encàrrec de tractament de dades de caràcter personal per a la gestió 
del procediment de registre de dades al fitxer “Seu electrònica de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya”, a signar entre el Consorci AOC 
i el nostre Ajuntament.  

Que mitjançant aquest nou acord, l’Entitat de Registre de l’Ajuntament 
d’Esplugues, passaria a prestar el servei d’emissió de certificats amb el sistema 
idCAT-SMS, per a la qual cosa caldria acceptar la modificació de les condicions 
específiques que regulen la prestació del servei ER-IdCAT i acceptar ser 
encarregat o subencarregat de tractament de les dades de caràcter personal 
necessàries per a prestar el/s serveis d’Entitat de Registre.  

Atesos els informes del departament d’Innovació i Organització i de la Direcció 
Jurídica de Serveis Generals,  

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Primer.- Acceptar la modificació de les condicions específiques del conveni de 
col·laboració entre l’ajuntament d’Esplugues de Llobregat i el Consorci 
d’Administració Oberta de Catalunya per a la prestació de serveis de 
certificació digital com a entitat de registre IdCAT, que es va signar el 21 
d’octubre de 2010 i que proposa ara CAOC i autoritzar la Sra. Alcaldessa per a 
la subscripció del document de formalització aportat pel Consorci.  

Segon.- Acceptar la responsabilitat que porta implícita el tractament de dades 
de caràcter personal necessàries per prestar els serveis d’Entitat de Registre a 
la nova modalitat que inclou el conveni resultant d’aquesta modificació.  

Tercer.- Informar dels anteriors acords a totes les persones de l’organització 
involucrades en el servei.”  

 



ACORD NÚMERO VINT-I-UN.- Proposta d'aprovació de l'expedient de 
contractació,  mitjançant procediment obert i tràmit d’urgència, i dels 
plecs de condicions del servei de suport auxiliar per a la custòdia de 
l’edifici municipal espai Baronda. 

“Atès l’informe del Coordinador de la unitat tècnica de Serveis Auxiliars i 
Compres, que fonamenta la necessitat de procedir a la contractació d’un servei 
de suport auxiliar per a la custòdia de l’edifici municipal Espai Baronda durant 
tot l’any 2017, i que acompanya els respectius plecs de prescripcions 
tècniques. 
 
En virtut 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, a la preceptiva aprovació de 
l'expedient de contractació i dels plecs de condicions tècniques i econòmiques 
que han de regir en el contracte i a l’aprovació de la despesa, si escau.  
 
També és d’aplicació l’article 112 pel que fa a la declaració d’urgència, que rau 
en l’interès públic a que el servei es pugui prestar sense interrupció des del dia 
1 de gener de 2016, donat el caràcter de seu de dependències públiques que 
té l’edifici Baronda. Per raons de compliment de la normativa reguladora de les 
despeses públiques futures, però, l’expedient no es podia iniciar abans del 
tràmit d’aprovació inicial del pressupost municipal de 2017. 

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

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert i 
tràmit d’urgència, i aprovar els plecs de condicions econòmic administratives i 
tècniques relatius al servei de suport auxiliar per a la custòdia de l’edifici 
municipal Espai Baronda durant tot l’any 2017. 

SEGON.- 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 de 
servei de suport auxiliar per a la custòdia de l’edifici municipal Espai Baronda 
durant tot l’any 2017, a l’existència del crèdit adequat i suficient per finançar les 
obligacions que se’n derivin. 

Respecte al 2017, la despesa màxima anual serà 64.689,50 euros, IVA inclòs. 
 
TERCER.- Convocar la licitació, d'acord amb el que estableixen els articles 
142, 143 i 159.2 del T.R.L.C.S.P., publicant el corresponent anunci al Butlletí 
Oficial de la Província, la despesa del qual anirà a càrrec de l’empresa 
adjudicatària. Així mateix, i de conformitat amb l’article 142.4 del T.R.L.C.S.P., 



l’anunci de licitació es publicarà al perfil del contractant de la pàgina web 
municipal.” 
 
ACORD NÚMERO VINT-I-DOS.- Proposta d’alienació directa d’un lot de 
vehicles abandonats o renunciats pels seus titulars, que es declaren com 
a efectes no utilitzables, i d’aprovació del plec de condicions (2/2016). 

“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 del servei de retirada, trasllat, dipòsit i alienació de vehicles abandonats 
a la via pública i/o renunciats pels seus titulars. 

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

Nú
m. 

Tipus de 
vehicle Marca Model Matricula Tara 

Preu 
kg 
ferrall
a 

Preu 
final 

1 
TURISME CITROEN 

SAXO 15D 
IMAGE B7687VP 910 

98,28 
€ 

49,14 
€ 

2 
CICLOMOTO
R KYMCO VITALITY 50 

C8722BR
R 90 

12,96 
€ 

10,37 
€ 

3 TURISME RENAULT R. LAGUNA M8058WL 
131
0 

141,4
8 € 

70,74 
€ 

4 TURISME VOLVO 
 

B7351TW 
130
6 

141,0
5 € 

70,52 
€ 

5 TURISME SUZUKI WAGON R 1646BPP 955 
103,1
4 € 

51,57 
€ 

6 FURGONETA 
VOLKSWAG
EN CADDY B2241TP 

116
5 

125,8
2 € 

62,91 
€ 

7 CICLOMOTO RIEJU RS2 MATRIX C7323BP 109, 15,77 12,61 



R N 5 € € 

8 TURISME OPEL CORSA 6827BZJ 980 
105,8
4 € 

52,92 
€ 

9 TURISME SUZUKI  SJ 410 A0537BJ 
889
0 

960,1
2 € 

480,0
6 € 

10 TURISME FORD FOCUS BREAK 8184CMJ 
130
7 

141,1
6 € 

70,58 
€ 

11 
CICLOMOTO
R PEUGEOT 

ELYSTAR50AD
V2 

C1898BS
C 95 

13,68 
€ 

10,94 
€ 

12 TURISME OPEL CORSA 3665CST 960 
103,6
8 € 

51,84 
€ 

13 
CICLOMOTO
R ZETA RALLY 50 

C0473BS
T 98 

14,11 
€ 

11,29 
€ 

14 
CICLOMOTO
R DERBI VAMOS 

C4122BM
M 92 

13,25 
€ 

10,60 
€ 

15 
CICLOMOTO
R HONDA NSR50R 

C8153BG
L 103 

14,83 
€ 

11,87 
€ 

16 
CICLOMOTO
R APRILIA SR50 H20 

C7638BB
M 110 

15,84 
€ 

12,67 
€ 

17 
CICLOMOTO
R DAELIM 

MESSAGE 
MSG50 

C5365BC
S 79 

11,38 
€ 

9,10 
€ 

18 TURISME HONDA 
CIVIC 3P 1.5l 
LS/NO B7464VN 

105
3 

113,7
2 € 

56,86 
€ 

19 
MOTOCICLE
TA HONDA NH90 YUPI B7267PD 87 

12,53 
€ 

10,02 
€ 

20 TURISME SEAT MARBELLA B0269NX 680 
73,44 
€ 

36,72 
€ 

21 FURGONETA SEAT MARBELLA B7506SK 720 
77,76 
€ 

38,88 
€ 

22 TURISME SEAT MARBELLA B8223PG 680 
73,44 
€ 

36,72 
€ 

23 REMOLC CORTES 
 

R0233BB
V 

140
0 

151,2
0 € 

75,60 
€ 

24 TURISME SEAT TOLEDO 19TD B3802NV 
108
0 

116,6
4 € 

58,32 
€ 

25 TURISME ROVER R.25 1.4 C1 3P  4552BGD 
102
5 

110,7
0 € 

55,35 
€ 

26 TURISME 
VOLKSWAG
EN 

POLO COUPE 
1.3 B9819MV 785 

84,78 
€ 

42,39 
€ 

27 
MOTOCICLE
TA DAELIM 

TRS 125-
FELLOW-
NS125 B6225UH 124 

17,86 
€ 

14,28 
€ 

28 TURISME VOLVO 8746561191 B5212WD 
151
9 

164,0
5 € 

82,03 
€ 

29 
CICLOMOTO
R HONDA SH50 

C0859BM
Y 83 

11,95 
€ 

9,56 
€ 



30 
CICLOMOTO
R YAMAHA CS50Z 

C7632BP
X 79 

11,38 
€ 

9,10 
€ 

31 TURISME 
ALFA 
ROMEO  

ALFA ROMEO 
156 B2975VT 

125
0 

135,0
0 € 

67,50 
€ 

32 TURISME BMW 520I B3025MZ 
148
5 

160,3
8 € 

80,19 
€ 

33 TURISME OPEL 
KADETT 1.7D 
VAN B8141MJ 

107
0 

115,5
6 € 

57,78 
€ 

34 TURISME OPEL OMEGA 2.6 B4742MZ 
152
0 

164,1
6 € 

82,08 
€ 

35 TURISME AUDI A4 1.8 Q 5V B1583VC 
132
5 

143,1
0 € 

71,55 
€ 

36 TURISME SEAT  IBIZA 19 
LE8925A
G 

112
4 

121,3
9 € 

60,70 
€ 

37 TURISME OPEL VECTRA B  5977BND 
137
5 

148,5
0 € 

74,25 
€ 

38 TURISME CITROEN AX 1.1L FIRST B4296PM 708 
76,46 
€ 

38,23 
€ 

39 
MOTOCICLE
TA PIAGGIO HEXAGON 150 B6905PT 138 

19,87 
€ 

15,90 
€ 

40 
CICLOMOTO
R PIAGGIO LIBERTY 50 

C0613BP
M 87 

12,53 
€ 

10,02 
€ 

41 
CICLOMOTO
R APRILIA SR50 AGUA 

C0868BD
D 87 

12,53 
€ 

10,02 
€ 

42 
MOTOCICLE
TA PIAGGIO 

X9 125 
EVOLUT 1479DBS 179 

25,78 
€ 

20,62 
€ 

43 
CICLOMOTO
R YAMAHA EW50 

C8627BJ
C 75 

10,80 
€ 

8,64 
€ 

44 
MOTOCICLE
TA HONDA  SES125 2656DVR 131 

18,86 
€ 

15,09 
€ 

45 TURISME OPEL  ASTRA G CC  B6856UY 
108
0 

116,6
4 € 

58,32 
€ 

46 
MOTOCICLE
TA HONDA SH 100 B0270VY 94 

13,54 
€ 

10,83 
€ 

47 
CICLOMOTO
R KYMCO DINK 50 

C4452BC
S 119 

17,14 
€ 

13,71 
€ 

48 
CICLOMOTO
R VESPINO  131E 

C8468BG
X 89 

12,82 
€ 

10,25 
€ 

49 
MOTOCICLE
TA KYMCO 

GRAND DINK 
250 6895BMJ 163 

23,47 
€ 

18,78 
€ 

50 TURISME OPEL VECTRA-B-CC B1928UK 
136
5 

147,4
2 € 

73,71 
€ 

51 TURISME CITROEN XANTIA 1.6I X B5621PS 
117
0 

126,3
6 € 

63,18 
€ 

52 
CICLOMOTO
R VESPINO  VESPINO F 9  

C3824BK
Y 85 

12,24 
€ 

9,79 
€ 



53 
CICLOMOTO
R PIAGGIO LIBERTY 2T SP  

C9523BS
K 83 

11,95 
€ 

9,56 
€ 

54 
MOTOCICLE
TA SUZUKI 250W B8832UL 178 

25,63 
€ 

20,51 
€ 

55 TURISME CITROEN BERLINGO 8498FPN 
120
5 

130,1
4 € 

65,07 
€ 

56 TURISME CITROEN 
SAXO 15D 
IMAGE 5 B7687VP 910 

98,28 
€ 

49,14 
€ 

57 TURISME NISSAN PRIMERA B4527SU 
127
5 

137,7
0 € 

68,85 
€ 

58 MIXTE PEUGEOT PARNER T4885AU 
118
5 

127,9
8 € 

63,99 
€ 

59 
MOTOCICLE
TA HONDA SH100 6148BFM 94 

13,54 
€ 

10,83 
€ 

60 TURISME PEUGEOT 106 SPORT 1.4 B6714VC 815 
88,02 
€ 

44,01 
€ 

61 TURISME CITROEN 
XSARA 20HDI 
EXC B5354WS 

116
5 

125,8
2 € 

62,91 
€ 

62 
CICLOMOTO
R YAMAHA YH50 

C9689BG
N 95 

13,68 
€ 

10,94 
€ 

63 
MOTOCICLE
TA KYMCO BET WIN 150 8231FBJ 138 

19,87 
€ 

15,90 
€ 

64 TURISME OPEL VECTRA B CC 6752BHW 
139
0 

150,1
2 € 

75,06 
€ 

65 TURISME FORD FIESTA 1.1 B1467LZ 820 
88,56 
€ 

44,28 
€ 

66 
MOTOCICLE
TA SUZUKI UH150 4266DHT 149 

21,46 
€ 

17,16 
€ 

67 TURISME CHEVROLET NUBIRA 9310GPZ 
125
0 

135,0
0 € 

67,50 
€ 

68 
MOTOCICLE
TA HONDA NH90 YUPI B7267PD 87 

12,53 
€ 

10,02 
€ 

69 
CICLOMOTO
R APRILIA SR50 AGUA 

C6751BG
T 87 

12,53 
€ 

10,02 
€ 

70 TURISME PEUGEOT 306 XSI 2.0 B5013SC 
114
0 

123,1
2 € 

61,56 
€ 

71 TURISME PEUGEOT PARTNER 1.9 2588DRW 
117
5 

126,9
0 € 

63,45 
€ 

72 
CICLOMOTO
R DERBI SENDA R 

C6556BH
X 96 

13,82 
€ 

11,06 
€ 

73 
CICLOMOTO
R APRILIA SCARBEO50 

C2330BR
P 124 

17,86 
€ 

14,28 
€ 

74 TURISME ROVER 620 SI B9346SM 
132
0 

142,5
6 € 

71,28 
€ 

75 TURISME SEAT CORDOBA B6455PL 955 
103,1
4 € 

51,57 
€ 



76 
CICLOMOTO
R PIAGGIO ZIP MY 96 

C6846BJ
R 60 8,64 € 

6,91 
€ 

77 
CICLOMOTO
R APRILIA SR50 

C5240BK
Y 87 

12,53 
€ 

10,02 
€ 

78 
MOTOCICLE
TA HONDA SH150 8240CHM 130 

18,72 
€ 

14,98 
€ 

79 TURISME HONDA SH50 
C9213BM
R 80 8,64 € 

4,32 
€ 

80 
MOTOCICLE
TA HONDA SPACY 125 B8029TP 117 

16,85 
€ 

13,48 
€ 

81 
CICLOMOTO
R APRILIA SR50DI 

C2066BP
K 85 

12,24 
€ 

9,79 
€ 

82 
CICLOMOTO
R VESPA ZIP 

C3191BL
S 60 8,64 € 

6,91 
€ 

83 TURISME VOLVO S40 1876BVF 
129
5 

139,8
6 € 

69,93 
€ 

84 TURISME OPEL 
KADETT GSI 
2.0I B3663HS 960 

103,6
8 € 

51,84 
€ 

85 
CICLOMOTO
R PIAGGIO  ZIP BASE MY 

C3525BM
L 79 

11,38 
€ 

9,10 
€ 

86 TURISME SEAT 
TOLEDO 1.9 
TDI B8149UC 

117
0 

126,3
6 € 

63,18 
€ 

87 TURISME RENAULT 
MEGANE 
SCENIC 8421BJS 

128
0 

138,2
4 € 

69,12 
€ 

88 TURISME CITROEN 
XSARA 20HDI 
VTS CP 

B9649W
M 

117
5 

126,9
0 € 

63,45 
€ 

 
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 VINT-I-TRES.- Proposta de resolució d’una sol·licitud 
d’assignació econòmica destinada a la contractació, per empreses i 
entitats, de persones en situació d’atur residents a Esplugues de 
Llobregat (Exp. 2016 00020006). 

“L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, amb el suport i el finançament de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona, ha establert una línia d’ajut a empreses i 
entitats ubicades a Esplugues de Llobregat i a l’Àrea Metropolitana de 



Barcelona, amb l’objectiu d’impulsar l’activitat econòmica i la creació d’ocupació 
al territori mitjançant una assignació econòmica que financi fins a un màxim del 
50% del cost laboral de contractacions de persones en situació d’atur residents 
a Esplugues de Llobregat.  

A tal efecte, la Junta de Govern Local de data 1 de juliol de 2016 va aprovar les 
Bases de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat per a la sol·licitud i atorgament 
d’assignacions econòmiques destinades a la contractació per empreses i 
entitats de persones en situació d’atur residents a Esplugues de Llobregat.  

Dins del termini corresponent, l’empresa SERAFÍN SANTIAGO GRANADOS ha 
presentat sol·licitud d’assignació econòmica d’import 4.635,48€ per a la 
contractació de la persona identificada a l’annex d’aquesta proposta. 

Revisat el compliment per l’empresa dels requisits establerts a l’apartat 6 i la 
documentació preceptiva presentada d’acord amb l’establert a l’apartat 9 de les 
bases reguladores, el Servei d’Empresa i Ocupació ha informat que la sol·licitud 
presentada és conforme i reuneix els elements necessaris per obtenir 
l’assignació.  

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

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Aprovar una despesa total de 4.635,48 €, amb càrrec a la partida 
15.24100.48000 del pressupost municipal en vigor, a favor de l’empresa 
SERAFÍN SANTIAGO GRANADOS, amb NIF 35097240E.  

SEGON.- Resoldre la sol·licitud de subvenció presentada per l’empresa 
SERAFÍN SANTIAGO GRANADOS, amb NIF 35097240E, i atorgar una 
subvenció de 4.635,48 €, en concepte d’assignació econòmica destinada a la 
contractació per empreses i entitats de persones en situació d’atur residents a 
Esplugues de Llobregat, de conformitat amb les dades que consten a l’annex 
de la present proposta.  

Les condicions de pagament i justificació seran les següents:  

Primer pagament: 20% de l’import de l’assignació econòmica, en el termini de 
30 dies hàbils des de la presentació del contracte de treball i de l’alta de la 
persona contractada a la Seguretat Social.  

Segon pagament: 40% de l’import de l’assignació econòmica, en el termini de 
30 dies hàbils d’ençà que l’empresa o entitat presenti l’acreditació documental 
establerta a les bases reguladores, relativa als sis primers mesos del contracte.  

Tercer pagament: 40% de l’import de l’assignació econòmica, en el termini de 
30 dies hàbils d’ençà que l’empresa o entitat presenti l’acreditació documental 



establerta a les bases reguladores, relativa als mesos setè a dotzè de 
contracte.”  

ACORD NÚMERO VINT-I-QUATRE.- Proposta d'aprovació d'un expedient 
de crèdits incobrables. 

“Per part del cap de l’oficina d’Esplugues de l’Organisme de Gestió Tributaria 
de la Diputació de Barcelona, en data 15 de novembre de 2016, s’ha presentat 
al registre general de l’ajuntament una proposta d’aprovació de crèdits 
incobrables. 
 
Es tracte d’un expedient col·lectiu, que inclou les relacions del núm. 16.002 al 
núm. 16.009 per un import total de 243.226,04 euros, amb quotes 
corresponents als exercicis de 2007 al 2016, ambdós inclosos. 
 
L’article 61 del Reglament General de Recaptació determina que són crèdits 
incobrables aquells que no han pogut fer-se efectius en el procediment de 
constrenyiment, per resultar fallits els obligats al pagament. 

La Tresorera el 16 de novembre de 2016 emet informe favorable, que compta 
amb la conformitat de l’Interventor, en relació a les vuit propostes de data 14 de 
novembre de 2016, que figuren a l’expedient, confeccionades pel Cap de 
l’Oficina de l’Organisme de Gestió Tributària d’Esplugues i conformades pel seu 
Cap d’Unitat. Es fa constar que, revisats els corresponents expedients de 
constrenyiment, s’ha constatat que s’han practicat les indagacions necessàries 
i les actuacions pertinents (notificacions; anuncis al diaris oficials i al tauler 
d’anuncis; s’ha intentat l’embargament de comptes bancaris, de salaris i 
d’immobles; s’ha verificat que no consten béns inscrits en el Servei d’Índex 
Central del Registre de la Propietat Madrid; s’ha sol·licitat informació a 
l’Agència Tributària amb resultat negatiu i s’han realitzat indagacions en el 
Registre Mercantil....) adreçades al cobrament dels crèdits amb criteris de 
proporcionalitat, economia i eficiència per raó de la quantia, d’acord amb el que 
disposa l’Ordenança General de Gestió i Recaptació, aprovada per l’Organisme 
de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. 

Atès el que disposen l’article 76 i 173 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, 
General Tributària i els articles 62 i 63 del Reglament General de Recaptació, 
aprovat per Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1. Aprovar l’expedient de crèdits incobrables 1/2016 per un import 243.226,04 € 
i declarar com a fallides les persones físiques i jurídiques, que figuren en les 
relacions annexes, pels imports, conceptes i exercicis expressats. 

2. Que es procedeixi pels serveis d’Intervenció i Tresoreria a donar de baixa 
provisional en els comptes, per insolvència, les quotes relacionades a 
l’expedient. 



3. Traslladar l’acord adoptat a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació 
de Barcelona als efectes oportuns i per causar baixa provisional en comptes, 
per insolvència, segons disposen els articles 76 de la Llei General Tributària i 
l’article 62 del Reglament General de Recaptació, sense perjudici de la 
corresponent rehabilitació, dins del termini de prescripció en cas de solvència 
sobrevinguda.” 
 

ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA 

ACORD NÚMERO VINT-I-CINC.- Proposta d’adjudicació del contracte 
relatiu a la provisió d’un servei socioeducatiu i de detecció de situacions 
de risc en el municipi d’Esplugues de Llobregat. 
 
“De conformitat amb l’article 151 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic, la Junta de Govern Local en sessió del dia 14 de novembre de 2014 va 
acordar requerir a la FUNDACIÓ PIA INSTITUT PERE TARRÉS D’EDUCACIÓ 
EN L’ESPLAI (FUNDACIÓ PERE TARRÉS) per a que diposités la fiança 
definitiva d’import 1.437,07 euros, referent al contracte relatiu a la provisió d’un 
servei socioeducatiu i de detecció de situacions de risc en el municipi 
d’Esplugues de Llobregat. 
 
Així mateix, calia aportar els justificants conforme la fundació es troba al corrent 
de pagament de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 
 
En aquest sentit, en data 11 de novembre de 2016, la FUNDACIÓ PIA 
INSTITUT PERE TARRÉS D’EDUCACIÓ EN L’ESPLAI (FUNDACIÓ PERE 
TARRÉS) ha dipositat l’esmentada fiança i ha aportat els certificats demanats. 
 
Vistos els antecedents i l’informe emès pels Serveis Jurídics d’aquest 
Ajuntament, i a tenor del que disposa l’article 274.2 del Text Refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril, i l’art. 27 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.- Declarar la validesa de l’acte licitatori i adjudicar a la FUNDACIÓ PIA 
INSTITUT PERE TARRÉS D’EDUCACIÓ EN L’ESPLAI (FUNDACIÓ PERE 
TARRÉS), provista de NIF R5800395E, el contracte relatiu a la provisió d’un 
servei socioeducatiu i de detecció de situacions de risc en el municipi 
d’Esplugues de Llobregat, de conformitat amb els plecs de clàusules particulars 
econòmic-administratives i tècniques que han regit en la contractació i l’oferta 
presentada, per un import de 28.741,44 euros, exempts d’IVA. 
 
SEGON.- Disposar l’aprovació d’una despesa de 57.482,88 euros, exempts 
d’IVA, aplicant-los al pressupost segons el següent desglossament: 
 



· Exercici 2016: 2.395,12 euros, a càrrec de la partida 2016.65.23201.22706 
(Mediació intercultural i acció comunitària) 
 
· Exercici 2017: 28.741,44 euros. 
 
· Exercici 2018: 26.346,32 euros. 
 
TERCER.- Publicar la present adjudicació al perfil del contractant municipal. 
 
QUART.- Comunicar a l’adjudicatari l’obligació de signar el contracte en el 
termini màxim dels 15 dies hàbils següents al de la notificació de la present 
adjudicació. 
 
CINQUÈ.- Informar a la resta licitadors que al perfil del contractant municipal hi 
trobaran l’informe tècnic de valoració de les seves ofertes on podran veure les 
raons per les quals no han estat els adjudicataris i les característiques de 
l’oferta que ha estat la seleccionada. 
 
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 i 2018, amb caràcter definitiu.” 
 
ACORD NÚMERO VINT-I-SIS.- Proposta d’acceptació de la subvenció 
atorgada pel Servei d’Ocupació de Catalunya destinada a la Xarxa 
d’Impulsors del Programa de Garantia Juvenil, any 2016. 
 
“El Programa de garantia juvenil té la missió de garantir als joves de 16 a 25 
anys continuar una formació, rebre una oferta d’ocupació de qualitat, educació 
continua, formació com a aprenents o un període de pràctiques, en un termini 
de 4 mesos després d’haver acabat la formació formal o quedar en situació 
d’atur, per tot això és necessària una xarxa territorial d’impulsors especialitzada 
en aquest acompanyament. 
 
Des del 20 de maig de 2015 al 19 de maig 2016 es va contractar una impulsora 
del servei de garantia juvenil, en el marc d’una subvenció atorgada pel 
departament d’empresa i ocupació de la Generalitat, per a la creació d’una 
xarxa d’Impulsors del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya (PGJC). 
L’objectiu de la contractació era donar assessorament i facilitar la inscripció 
dels joves al programa de garantía juvenil. 
 
La treballadora a més s’ha encarregat de donar a conèixer i fer difusió del 
programa, així com informar a fons el territori, recursos i serveis agents per 
poder facilitar el procés d’assessorament dels usuaris. També ha realitzat 
diferents accions de coordinació territorial amb el SOC i amb el servei 
d’ocupació de l’Ajuntament. També col·labora al projecte èxit del nostre servei 
d’educació. 
 
La subvenció atorgada per la Generalitat de Catalunya per aquest programa va 
ser de 32.000 euros, segons resolució d’atorgament regulada per l’ordre 



EMO/381/2014, de 22 de desembre corresponent a la contractació de la 
impulsora juvenil per la posada en marxa del programa. 
 
Aquesta ordre estableix un primer període que va des de l’any 2015-2017, per 
promoure la Xarxa d’impulsors del programa de garantia juvenil, i com a 
programa cofinanciat pel Fons social Europeu 2014-2020, relatiu a la integració 
sostenible en el mercat de treball de persones joves desocupades, preveu que 
l’acció sigui sostenible en el temps i per tant la subvenció pugui obrir una nova 
convocatòria per l’any 2016. 
 
En aquest sentit, en data 15 de juliol de 2016, l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat va presentar una sol·licitud de subvenció per un import de 32.000,00 
euros, per la contractació d’un/a tècnic/a impulsor/a del programa de garantia 
juvenil, en la marc de la convocatòria aprovada pel Servei d’Ocupació de 
Catalunya mitjançant Resolució TSF/1639/2016, d’1 de juliol, per la qual s'obre 
la convocatòria per a l’any 2016 de les subvencions destinades a la Xarxa 
d'impulsors del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya. 
 
En data 11 d’octubre de 2016 es va rebre la resolució per l’atorgament de la 
subvenció per a la contractació d’un/a tècnic/a impulsor/a del programa de 
garantia juvenil pel mateix import anterior, 32.000 euros. 
 
En aquest sentit, d’acord amb la guia de prescripcions tècniques del programa 
de garantia juvenil, el SOC va convocar la comissió de selecció, formada per la 
Directora de la oficina de treball d’Esplugues de Llobregat, una tècnica de 
joventut de la Generalitat i la Directora del servei d’Educació i Ciutadania, que 
van emetre un informe favorable a la contractació d’un/a tècnic/a impulsor/a del 
programa de garantia juvenil. 
 
Vist l’informe emès per la Directora d’Educació i Ciutadania. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
PRIMER.- Acceptar la subvenció atorgada pel Servei d’Ocupació de Catalunya 
per la contractació d’un/a tècnic/a impulsor/a del programa de garantia juvenil, 
per import de 32.000 euros, en la marc de la convocatòria aprovada pel Servei 
d’Ocupació de Catalunya mitjançant Resolució TSF/1639/2016, d’1 de juliol 
 
SEGON.- Comunicar aquesta resolució i l’inici de les actuacions al Servei 
d’Ocupació de Catalunya, d’acord amb la base 6.9 de l’Ordre EMO/381/2014, 
de 22 de desembre.” 
 
ACORD NÚMERO VINT-I-SET.- Proposta de creació de la Comissió de 
Seguiment del Pla Local de Prevenció de Drogodependències, 2017-2021. 
 
“La Llei de Bases de Règim Local, quan regula les competències de les 
corporacions locals, i la Llei de prevenció i assistència en matèria de 
substàncies que poden generar dependència, estableixen que les entitats 
municipals disposen d’un marc competencial propi en el desenvolupament 
d’estratègies preventives en l’àmbit de les drogodependències. 



 
El consum de drogues representa un dels problemes més destacats des del 
punt de vista social i de la salut, constituint-se com un fenomen multicausal i 
multidimensional, perquè les seves conseqüències es manifesten tant en la 
vessant física com en la psicològica i en la social. 
 
Davant aquestes circumstàncies, l’Organització Mundial de la Salut (OMS) ha 
emès un conjunt de recomanacions sobre educació i promoció de la salut i 
sobre la importància de les iniciatives locals en aquest camp. 
 
Així mateix, el Pla Nacional sobre Drogues del Ministeri de Sanitat i Consum, 
aconsella promoure, per part dels ajuntaments, plans locals sobre drogues. 
 
Amb la finalitat d’afavorir el desenvolupament de dinàmiques preventives, 
l’administració local pot, en conseqüència, desenvolupar Plans Locals de 
Prevenció de Drogodependències, amb la implicació de les diferents àrees 
municipals que tenen com a objectiu fonamental promoure la qualitat de vida de 
la població. 
 
El marc simbòlic, formal i estructural en que s’articulen els programes 
específics és el que coneixem com a Pla Local de Prevenció de Drogues, el 
qual ha de ser un instrument impulsat per l’ajuntament, amb l’objectiu de donar 
resposta a les necessitats d’un marc orientador i regulador de les activitats i 
d’un treball organitzat i coordinat en matèria de prevenció del consum de 
drogues. 
 
L’abordatge del fenomen de les drogodependències ha de contemplar mesures 
en els àmbits de la salut, els serveis socials, l’educació, l’oci, la seguretat 
ciutadana, etc, formulant accions de prevenció, tractament i reinserció social, i 
facilitant d’aquesta manera una integració dels recursos existents que eviti la 
duplicitat de serveis i intervencions. 
 
L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat va tramitar, aprovar i implementar un 
Pla Local de Prevenció de Drogues, la vigència del qual es va estendre entre 
els anys 2012-2015; per la qual cosa resulta procedent formular un nou Pla de 
prevenció que recollint l’experiència i els resultats de l’anterior, prengui en 
consideració la realitat actual i es plantegi la forma d’actuar davant els nous 
reptes que en els propers cinc anys (2017-2021) planteja l’acció preventiva en 
matèria de drogodependències, en el marc territorial que li es propi, amb la 
deguda coordinació amb els municipis del seu entorn directe i, especialment, 
amb els municipis de Cornellà, Sant Joan Despí i Sant Just Desvern, municipis 
amb els que comparteix acció mancomunada en aquesta matèria canalitzada a 
través de la Mancomunitat Intermunicipal de la Fontsanta. 
 
Vist l’informe emès per la Directora del Servei d’Acció Social i Salut Pública. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 



PRIMER.- Aprovar la realització dels treballs d’elaboració i formulació del nou 
Pla de Prevenció de Drogues al municipi d’Esplugues de Llobregat, anys 2017 
a 2021. 
 
SEGON.- Aprovar la creació de la Comissió de Seguiment de l’elaboració i 
formulació del Pla Local de Prevenció de Drogues, així com la seva 
composició: 
 
Presidència: Sra. Sara Forgas Úbeda, presidenta de l’Ambit d’Acció social i 
ciutadania i regidora delegada d’Acció Social. 
 
Vocals: 
 
§ Mariber Peláez Díaz, regidora d’Ensenyament, que actuarà com a 
vicepresidenta. 
§ Francisco Javier Giménez González, regidor adjunt de Seguretat Ciutadana 
§ Montserrat Zamora Angulo, regidora delegada d’Infància i Joventut i d’Esports 
§ Agnès Mateo Murcia, directora d’Acció Social i Salut Pública 
§ Montserrat Curucelaegui Barberà, tècnica de salut pública, que actuarà com a 
secretària de la Comissió. 
 
TERCER.- Establir les funcions de la Comissió de Seguiment de l’elaboració i 
formulació del Pla Local de Prevenció de Drogues, que son les següents: 
 
- Consensuar, unificar i, en el seu cas, establir els criteris d’elaboració i 
formulació del Pla. 
- Realitzar les tasques de seguiment dels treballs d’elaboració del projecte de 
Pla, en totes les seves fases i fins a la seva aprovació per l’òrgan competent de 
l’Ajuntament. 
- Realitzar l’avaluació del contingut del projecte de Pla, amb caràcter previ a les 
corresponents fases de participació ciutadana i tramitació formal. 
- Realitzar les propostes que s’estimin oportunes, als efectes de la seva 
incorporació al projecte de Pla. 
- Validar el contingut del projecte de Pla de Prevenció de Drogues al municipi 
d’Esplugues de Llobregat, anys 2017 a 2021, amb caràcter previ a la seva 
elevació a l’òrgan municipal competent per a la seva aprovació. 
 
La Comissió creada té la naturalesa d’òrgan col·legiat complementari de 
caràcter consultiu i es regirà per les determinacions de l’article 44 del 
Reglament orgànic municipal i per les disposicions reguladores del règim jurídic 
del sector públic. 
 
La Comissió, en la seva primera sessió, establirà el seu règim de funcionament 
i, especialment el seu règim de sessions; no obstant, s’estableix que la 
Comissió es reunirà en sessió ordinària una vegada cada dos mesos.” 
 
ACORD NÚMERO VINT-I-VUIT.- Proposta d’aprovació d’una subvenció a 
favor de l’entitat AGRUPAMENT ESCOLTA I GUIES SANT JORDI, en 
execució del conveni en vigor, any 2016. 



“La Junta de Govern Local, en sessió de data 19 de desembre de 2014, va 
aprovar el text del conveni de col·laboració a formalitzar entre l’entitat 
AGRUPAMENT ESCOLTA I GUIES SANT JORDI 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 2014-2017, segons el projecte socioeducatiu 
presentat per l’entitat. 
 
En data 31 de desembre de 2015 l’entitat ha sol·licitat la subvenció 
corresponent a l’any 2016, referida al “Projecte d’Activitats i Serveis Infantils i 
Juvenils”, 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 2015, “...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”. 
 
Tanmateix en la mateixa clàusula del conveni s’estableix que “..les aportacions 
anuals al conveni es lliuraran una vegada s’hagin aprovat per la Junta de 
Govern Local la justificació tècnica i econòmica dels projectes subvencionats 
amb anterioritat. Es distribuiran en dos pagaments: el primer, en concepte de 
bestreta, que serà el 80% de l’import total, es lliurarà abans del 30 d’abril de 
l’any en curs i el 20% restant que es lliurarà al mes de setembre en curs”. 
 
Atès que han estat aprovats els comptes presentats per l’entitat en concepte de 
liquidació econòmica de les subvencions atorgades pel desenvolupament de la 
seva programació en anys anteriors. 
 
Vist l’informe emès per la Tècnica d’Infància i Drets Civils, amb el Vist-i-plau de 
la Directora d’Educació i Ciutadania. 
 
Vist l’informe emès pel Coordinador de la Unitat Jurídic - Administrativa de 
l’Àmbit d’Atenció Social i Ciutadania i la Intervenció Municipal. 
 
Vista la regulació de 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, per a l’any  
2016, en execució del conveni de col.laboració amb l’entitat AGRUPAMENT 
ESCOLTA I GUIES SANT JORDI, amb CIF G-08931974, per un import total de 
9.348,94 euros, amb càrrec a la partida del pressupost municipal en vigor 
36.33700.48003 (Conveni amb Agrupament Escolta i Guies Sant Jordi), d’acord 
amb el següent desglossament: 



ACTIVITAT IMPORT 
TOTAL IMPORT 80% IMPORT 20% 

Projecte activitats i serveis 
infantils i juvenils 2016 

9.348,94 € 7.479,15 € 1.869,79 € 

 
SEGON.- Ratificar la vigència del conveni de col.laboració amb l’entitat 
AGRUPAMENT ESCOLTA I GUIES SANT JORDI, amb CIF G-08931974, per 
l’any 2016 i atorgar a aquesta entitat la subvenció corresponent, per import de 
9.348,94 euros. 

TERCER.- Ordenar el pagament corresponent al 80% de les quantitats 
màximes descrites. 

QUART.- Condicionar el pagament de la subvenció a la prèvia aportació per 
part de l'entitat dels certificats negatius de penals pertinents del registre de 
delinqüents sexuals, de conformitat amb la previsió continguda a l'article 13 de 
la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció Jurídica del Menor. 
 
CINQUÈ.- 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-NOU.- Proposta d’aprovació dels comptes 
justificatius presentats per l’entitat FUNDACIÓ JOSEP COMAPOSADA en 
concepte de justificació de la subvenció atorgada per al desenvolupament 
del projecte “Creació de l’escola per al treball decent al Marroc”, 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 JOSEP 
COMAPOSADA el següent ajut econòmic pel desenvolupament de la següent 
activitat i en la data que així mateix s’indica: 

Data aprovació Activitat any 2015 Import 

15/04/2016 Creació de l’Escola per al treball 
decent. MARROC 9.000,00 euros 

Vist que en data 22 de juny de 2016, l’entitat FUNDACIÓ JOSEP 
COMAPOSADA 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 pel Director de la Unitat 
Jurídic administrativa de l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania i la Tècnica de 
Cooperació. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat FUNDACIÓ 
JOSEP COMAPOSADA (CIF G-59936336) 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 

Creació de l’Escola per al treball decent. 
MARROC 9.000,00 euros 9.000,00 euros 

ACORD NÚMERO TRENTA.- Proposta de resolució de sol·licituds d'ajuts 
econòmics, dins l'àmbit d'Acció Social, curs 2016-2017, en concepte de 
beques de menjador escolar. 

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

L’Ajuntament d’Esplugues, amb la finalitat de garantir les necessitats bàsiques 
en l’àmbit de la infància i adolescència, atorga uns ajuts econòmics 
complementaris en concepte de beques de menjador escolar per als menors 
empadronats a Esplugues i escolaritzats en centres públics d’Esplugues o de 
poblacions veïnes. 

Ateses les 122 sol·licituds d’ajuts econòmics presentades i vist l’informe emès 
per la UJA de l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania, on es fa constar que s’ha 
realitzat la valoració econòmica i administrativa corresponent a aquests tipus 
d’ajuts econòmics, en compliment dels barems i criteris per a l’atorgament 
d’ajuts econòmics de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, curs 2016-2017. 
 
Vist que excepcionalment, per aquelles famílies amb una situació socio-
econòmica de vulnerabilitat, i prèvia valoració dels serveis socials bàsics 
municipals es podrà subvencionar la part que es consideri necessària, que en 
alguns casos arribar al 100% del cost total del servei. 

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 16 sol·licituds d’ajuts econòmics per a la 
integració dels següents menors en concepte de beques de menjador escolar, 
pel curs 2016-2017, amb els percentatges de bonificació valorats per cada cas 
que s’indiquen: 

ALUMNE/A 
    

Primer Cognom 
Segon 
Cognom Nom 

Cost 
Activitat % Beca 

A. A. D. 1.091,20 € 40% 
A. P. P. 1.091,20 € 40% 
C. V. G. 1.091,20 € 40% 
H. 

 
A. 1.091,20 € 50% 

H. 
 

A. R. 1.091,20 € 50% 
K. 

 
N. 1.091,20 € 40% 

L. T. I. G. 1.091,20 € 40% 
M. S. M. A. 1.091,20 € 60% 
M. 

 
E. 1.091,20 € 100% 

M. 
 

G. 1.091,20 € 100% 
M. L. E. G. 1.091,20 € 40% 
N. A. N. 1.091,20 € 50% 
O. B. I. 1.091,20 € 50% 
O. B. Y. 1.091,20 € 50% 
S. M. A. J. 1.091,20 € 40% 
T. 

 
R. C. 1.091,20 € 40% 

 
SEGON.- Aprovar una despesa màxima de 9.056,96 euros, dels quals 3.622,77 
euros aniran a càrrec de la partida pressupostària 68.23100.48018 del 
pressupost vigent i 5.434,19 euros aniran a càrrec de la partida corresponent 
del pressupost de l’exercici 2017, en concepte de beques de menjador escolar, 
a favor dels tutors legals que es relacionen, amb el imports resultants que així 
mateix s’indiquen:  

ESCOLA CAN VIDALET(CIF Centre :Q5856054A) 
TUTOR/A LEGAL  

   Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom N.I.F. Cost 

Ajuntament 
Exercici 
2016 

Exercici 
2017 

B. 
 

K. - 545,60 € 218,24 € 327,36 € 
B. 

 
K. - 545,60 € 218,24 € 327,36 € 

B. 
 

K. - 545,60 € 218,24 € 327,36 € 
M. S. K. - 654,72 € 261,89 € 392,83 € 
S. M. M. M. - 436,48 € 174,59 € 261,89 € 

   

TOTALS: 2.728,00€ 
1.091.20 
€ 

1.636,80 
€ 



ESCOLA ISIDRE MARTI (CIF Centre: Q5855027H) 
TUTOR/A LEGAL  

   Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom N.I.F. Cost 

Ajuntament 
Exercici 
2016 

Exercici 
2017 

A. 
 

R. N. S. - 436,48 € 174,59 € 261,89 € 
P. C. M. - 436,48 € 174,59 € 261,89 € 

   

TOTALS: 872,96 € 349,18 € 523,78 € 
 

ESCOLA GRAS I SOLER(CIF Centre :Q0868038A) 
TUTOR/A LEGAL  

   Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom N.I.F. Cost 

Ajuntament 
Exercici 
2016 

Exercici 
2017 

V. B. N. A. - 436,48 € 174,59 € 261,89 € 
   

TOTALS: 436,48 € 174,59 € 261,89 € 
ESCOLA JOAN MARAGALL(CIF Centre :Q5855043E) 
TUTOR/A LEGAL  

   Primer  
Cognom 

Segon 
Cognom Nom N.I.F. Cost 

Ajuntament 
Exercici 
2016 

Exercici 
2017 

R. 
 

N. - 545,60 € 218,24 € 327,36 € 
R. 

 
N. - 545,60 € 218,24 € 327,36 € 

M. 
 

G. - 1.091,20 € 436,48 € 654,72 € 
M. 

 
G. - 1.091,20 € 436,48 € 654,72 € 

Z.I 
 

A. - 436,48 € 174,59 € 261,89 € 

   

TOTALS: 3.710,08 € 
1.484,03 
€ 

2.226,05 
€ 

ESCOLA MATILDE ORDUÑA(CIF Centre :Q5855033F) 
TUTOR/A LEGAL  

   Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom N.I.F. Cost 

Ajuntament 
Exercici 
2016 

Exercici 
2017 

L. T. M. V. - 436,48 € 174,59 € 261,89 € 
L. T. M. V. - 436,48 € 174,59 € 261,89 € 

   

TOTALS: 872,96 € 349,18 € 523,78 € 
ESCOLA PRAT DE LA RIBA(CIF Centre :Q5855037G) 
TUTOR/A LEGAL  

   Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom N.I.F. Cost 

Ajuntament 
Exercici 
2016 

Exercici 
2017 

T. 
 

E. - 436,48 € 174,59 € 261,89 € 
   

TOTALS: 436,48 € 174,59 € 261,89 € 

 
 
TERCER.- Desestimar un total de 106 sol·licituds d’ajuts econòmics en 
concepte de beques de menjador escolar, curs 2016-2017, que es detallen a 
l’annex de l’informe adjunt, pels motius que al mateix s’indiquen. 
 
QUART.- Les quantitats reconegudes en la present proposta, per valor total de 



9.056,96 euros, seran pagades proporcionalment en tres terminis, durant els 
mesos de novembre de 2016, març de 2017 i juny de 2017, als centres 
escolars següents:  

CENTRE 
ESCOLAR N.I.F. Tram 1 Tram 2 Tram 3 TOTAL 

Gras i Soler Q0868038A 174,59 € 130,94 € 130,95 € 436,48 € 

Can Vidalet Q5855027H 1.091,20 
€ 818,39 € 818,41 € 2.728,00 

€ 
Joan Maragall Q5855043E 1.484,03 

€ 1.113,02€ 1.113,03€ 3.710,08 
€ 

Matilde Orduña Q5855033F 349,18 € 261,88 € 261,90 € 872,96 € 
Prat de la Riba Q5855037G 174,59 € 130,94 € 130,95 € 436,48 € 
Isidre Martí Q5855027H 349,18 € 261,88 € 261,90 € 872,96 € 

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.- Ordenar 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.” 

I sense més assumptes a tractar, a les quinze hores i dotze 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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