
 
 

 

JGL 13/2016 
 
 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 

SESSIÓ DECISÒRIA ORDINÀRIA DE 8 D’ABRIL DE 2016 

 
A la Casa Consistorial d’Esplugues de Llobregat, a la sala de reunions, a les 
catorze hores del dia 8 d’abril de 2016, es reuneix la Junta de Govern Local en 
sessió decisòria ordinària, en primera convocatòria, sota la Presidència de 
l'alcaldessa Sra. Pilar Díaz Romero, amb l'assistència dels regidors Sr. Eduard 
Sanz García, Sra. Sara Forgas Úbeda, Sra. Montserrat Zamora Angulo, Sr. 
Albert Comellas Novillo, Sr. Manuel Pozo López i Sr. Santiago Siquier Fadó. 
 
Assisteix igualment l'interventor director de l'Àrea de recursos generals i 
econòmics, Sr. Francisco Javier Vicén Encuentra. 
 
Actua de secretari el de l'Ajuntament Sr. Pedro Carmona Pérez. 
 
Oberta la sessió per la Sra. alcaldessa, s'hi entra en l'examen i debat dels 
assumptes que es relacionen a l'ordre del dia. 
 
 
ACORD NÚMERO U.- Aprovació, si escau, de l’acta núm. 10/16 
corresponent a la sessió ordinària de data 11 de març de 2016.            
                  
Per la Sra. alcaldessa i en relació a l’esborrany de l’acta núm. 10/16 
corresponent a la sessió ordinària de  data  11 de març de 2016 es pregunta si 
hi ha objecció d'alguna classe i no assenyalant-se'n cap, s'aprova  l’esmentada 
acta per unanimitat i en compliment del que disposa l'article 107 de la Llei 
8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya i l'article 110 del 
Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, es 
transcriurà al llibre d'actes, autoritzant-se amb les signatures de la  Sra. 
alcaldessa i Sr. secretari. 
 

TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

 
ACORD NÚMERO DOS.- Proposta de concessió de llicència a ESTEVE 
GREWE, ROSA MARIA I CIA, CB per executar obres de rehabilitació de la 
coberta est i terrassa de l’edifici nomenat Torre dels Lleons situat a la 
finca de la plaça Doña Carolina, núm. 1 (T032-2015-50).  



 
“ESTEVA GREWE, ROSA MARIA Y CIA, CB sol·licita llicència municipal per a 
executar obres de rehabilitació de la coberta est i torrassa de l’edifici nomenat 
Torre dels Lleons situat a la finca de la plaça Doña Carolina núm. 1 (referència 
cadastral 3918603DF2831H0001WO), segons projecte tècnic aportat a tal 
efecte. (Expedient T032-2015-50). 
 
Atès l’informe emès pels Serveis Tècnics Municipals del que resulta que el 
projecte presentat té bàsicament per objecte la rehabilitació de l’estructura i els 
elements complementaris de coberta i torrassa de part de la Torre dels Lleons, 
actualment en mal estat. L’actuació proposada es considera coherent amb els 
elements catalogats un cop rehabilitades les cobertes, mantenint les mateixes 
característiques en relació a pendents, tractaments i aspecte exterior originals. 
 
Atès l’acord de la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de Barcelona, de la 
Generalitat de Catalunya, de data 17 de febrer de 2016, pel qual s’aprova el 
projecte de rehabilitació de la coberta de l’ala est i la torrassa de la Torre dels 
Lleons i en el qual es recorda la necessitat de dur a terme el més aviat possible 
la restauració per personal tècnic especialitzat dels dos pedestals romans amb 
inscripcions honorífiques existents a l’escala d’accés principal de la façana sud, 
retirant els elements metàl·lics encastats i consolidant les fissures. 
 
Atesa la delegació de la Sra. alcaldessa en Junta de Govern Local, per decret 
núm. 1.484 de 15 de juny de 2011, de les atribucions establertes a l'art. 21.1.q) 
de la Llei 11/1999, de 21 d’abril, de modificació 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.- Concedir a ESTEVA GREWE, ROSA MARIA Y CIA, CB llicència per 
executar obres de rehabilitació de la coberta est i torrassa de l’edifici nomenat 
Torre dels Lleons situat a la finca de la plaça Doña Carolina núm. 1, amb un 
termini d'execució d'un any per a l'inici de les obres i tres per a la finalització. 
 
2. Condicionar aquesta llicència al compliment dels següents requisits: 
 
2.1. Abans d’iniciar les obres de rehabilitació ha de procedir a: 
 
2.1.1. Constituir dipòsit a la Tresoreria Municipal en metàl·lic o aval bancari 
d'import 1.800 euros en concepte de garantia per a la construcció o reposició 
de la vorera i per a la reposició de qualsevol dany que pogués ocasionar-se en 
els elements urbanístics de la via pública, en el transcurs de les obres, de 
conformitat amb allò que disposa l'article 16 de les Ordenances Metropolitanes 
d'Edificació. 
 
2.1.2. Constituir dipòsit a la Tresoreria Municipal en metàl·lic o aval bancari 
solidari d'import 337 euros, en concepte de fiança per garantir la bona gestió 
dels residus de la construcció, de conformitat amb el que es disposa en el 
decret 89/2010 de 29 de juny. 



 
El sol·licitant ha de disposar del document de seguiment de residus. 
 
L'eficàcia d'aquesta llicència restarà demorada fins que no es 
constitueixin les fiances anteriorment indicades. 
 
2.1.3. Aportar visada pel col·legi d’arquitectes de Catalunya la documentació 
complementària presentada en data 4/2/2016. 
3.- Advertir a ESTEVA GREWE, ROSA MARIA Y CIA, CB que a la finalització 
de les obres, ha de: 
 
3.1. Aportar certificat final de les obres executades. 
 
3.2. Justificar el cost real i efectiu de les obres realitzades, i si s’escau efectuar 
l’autoliquidació complementària corresponent. 
 
4. Advertir i manifestar a ESTEVA GREWE, ROSA MARIA Y CIA, CB: 
 
4.1. Que atenent a l’acord de la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de 
Barcelona, de la Generalitat de Catalunya de data 7 de febrer de 2016, es 
recorda la necessitat de dura terme el més aviat possible la restauració per 
personal tècnic especialitzat dels dos pedestals romans amb inscripcions 
honorífiques existents a l’escala d’accés principal de la façana sud, retirant els 
elements metàl·lics encastats i consolidant les fissures. 
 
4.2. Que al constituir les fiances ha de retirar un exemplar del projecte i una 
placa d'obres, que una vegada complimentada, ha de col·locar en lloc visible. 
La placa la podrà adquirir al Punt d'Atenció a la Ciutadania, plaça Santa 
Magdalena núm. 24, abonant la quantitat de 48,40 euros. 
 
4.3. Que en cas de necessitar la col·locació de contenidors per a residus i 
runes ha de sol·licitar i obtenir l'oportuna autorització. 
 
4.4. Que d’acord amb el que estableix l’art. 189 del text refós de la Llei 
d’Urbanisme, la llicència urbanística que es concedeix caduca si, en finir 
qualsevol dels terminis a què fa referència el punt 1, o les pròrrogues 
corresponents, no s’han començat o no s’han acabat les obres. Els titulars 
d’aquesta llicència urbanística tenen dret a obtenir una pròrroga tant del termini 
de començament com del termini d’acabament de les obres si la sol·liciten 
d’una manera justificada abans d’exhaurir-se els terminis establerts.  
 
5.- Aquesta llicència restarà condicionada al pagament de les liquidacions de la 
taxa per llicència urbanística d'import 1.651,01 euros (1135728-143870) i de 
l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres d’import 2.641,62 euros 
(1145645-143869) que seran notificades per l'Organisme de Gestió Tributària 
de la Diputació de Barcelona. 
 
6.- Advertir a ESTEVA GREWE, ROSA MARIA Y CIA, CB que un cop 
acabades les obres s’ha de justificar, en el termini d’UN MES comptat a partir 
del dia següent de la data del certificat final d’obra, el cost real i efectiu de les 



obres realitzades, i en el seu cas, efectuar l’autoliquidació complementària 
corresponent.” 
 
 
ACORD NÚMERO TRES.- Proposta per donar l’assabentat i conformitat a 
l’ocupació i utilització de l’edifici d’habitatges construït a la finca del 
carrer Laureà Miró, núm. 144, sol•licitada per PROCORSAM IBÉRICA DE 
DESARROLLOS Y PROYECTOS, S.L. (Exp. T032-2016-11).  
 
“El senyor David Martínez Salas, en representació de PROCORSAM IBÉRICA 
DE DESARROLLOS Y PROYECTOS, SL, amb NIF núm. B-66252073, sol·licita 
llicència de primera ocupació i utilització de l’edifici plurifamiliar aïllat situat al 
carrer Laureà Miró, núm. 144, (referència cadastral 4612951) segons 
documentació tècnica aportada a tal efecte, així com la devolució de les fiances 
dipositades. (Expedient T032-2016-11). 
 
Atès l’informe emès pels Serveis Tècnics Municipals del que resulta que les 
obres de l’edifici estan finalitzades, però manca la retirada del tancament 
d’obres a la via pública i la caseta de vendes ubicada a la finca del carrer 
Laureà Miró núm. 142, en virtut del punt 4.2. de l’acord de la Junta de Govern 
Local de data 6/6/2014. 
 
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’edifici 
plurifamiliar aïllat situat al carrer Laureà Miró, núm. 144, d’aquesta localitat, 
sol·licitat per PROCORSAM IBÉRICA DE DESARROLLOS Y PROYECTOS, 
SL. 
 
2.- Posposar la devolució de les fiances fins la retirada del tancament d’obres a 
la via pública i la caseta de vendes ubicada a la finca del carrer Laureà Miró 
núm. 142. 
 
3.- Aquesta llicència restarà condicionada al pagament de la liquidació de la 
taxa per llicència urbanística d'import 13.816,18 euros (1143829-140777) que 
serà notificada per l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona.” 
 
 
 



ACORD NÚMERO QUATRE.- Proposta de concessió de llicència a 
THANKS’S 2 SPORT, S.L. per executar obres de construcció d’un 
habitatge unifamiliar aïllat a la finca del carrer Bartomeu Bermejo, núm. 24 
(Exp. T032-2016-13).  
 
“El senyor Carles Matias Sendra, en representació de THANK’S 2 SPORT, SL, 
sol·licita llicència per executar obres de construcció d'un habitatge unifamiliar 
aïllat a la finca situada al carrer Bartomeu Bermejo, núm. 24 d'aquesta 
població, (referència cadastral 4122207DF2842A0001SD) segons projecte 
tècnic aportat a tal efecte. (Expedient T032-2016-13). 
 
Atès l’informe favorable emès pels Serveis Tècnics Municipals del que resulta 
que el projecte presentat contempla bàsicament la construcció d’un habitatge 
unifamiliar aïllat sobre una parcel·la de 613,90 m2 de superfície i 35,4 m de 
façana als carrers Bartomeu Bermejo i Ferrer i Bassa, que es composa de 
planta baixa amb garatge, rebedor-distribuïdor, sala-menjador, cuina, safareig, 
1 habitació, 1 bany practicable i escala interior, i una planta pis d’escala interior, 
distribuïdor, 4 habitacions (una conjugal amb bany incorporat) i un bany, i es 
remata amb coberta plana, amb una superfície construïda total de 303,30 m2. 
 
Atès l’article 187 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, art. 5 del Decret 
64/2014 d’aprovació del Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística. 
 
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. Concedir a THANK’S 2 SPORT, SL llicència per executar obres de 
construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat a la finca situada al carrer Bartomeu 
Bermejo, núm. 24, segons projecte tècnic aportat, amb un termini d'execució 
d'un any per a l'inici de les obres i tres per a la finalització. 
 
2. Condicionar aquesta llicència al compliment dels següents requisits: 
 
2.1. Abans d’iniciar les obres d’edificació ha de procedir a: 
 
2.1.1. Constituir dipòsit a la Tresoreria Municipal en metàl·lic o aval bancari 
d'import 4.500 euros en concepte de garantia per a la construcció o reposició 
de la vorera i per a la reposició de qualsevol dany que pogués ocasionar-se en 
els elements urbanístics de la via pública, en el transcurs de les obres, de 
conformitat amb allò que disposa l'article 16 de les Ordenances Metropolitanes 
d'Edificació. 
 
2.1.2. Constituir dipòsit a la Tresoreria Municipal en metàl·lic o aval bancari 
solidari d'import 306,02 euros, en concepte de fiança per garantir la bona gestió 
dels residus de la construcció, de conformitat amb el que es disposa en el 
decret 89/2010 de 29 de juny. 



 
El sol·licitant ha de disposar del document de seguiment de residus. 
 
L'eficàcia d'aquesta llicència restarà demorada fins que no es 
constitueixin les fiances anteriorment indicades. 
 
2.1.3. Comunicar, cursant avís per escrit a aquest Ajuntament, l’inici de les 
obres i procedir al replanteig i assenyalament de alineacions i rasants oficials 
en presència dels Serveis Tècnics Municipals. 
 
2.1.4. Aportar assumeix de Direcció d'Arquitecte. 
 
2.1.5. Aportar assumeix de Direcció d'Arquitecte Tècnic o Aparellador. 
 
2.1.6. Aportar nomenament de Contractista. 
  
2.1.7. Aportar el corresponent projecte d’execució complert junt amb un 
certificat del tècnic redactor del citat projecte, visat pel col·legi professional 
corresponent, indicant que el mateix s’ajusta exactament al contingut del 
projecte bàsic en base al qual va ser concedida la corresponent llicència 
d’obres, o en el seu cas indicant les modificacions introduïdes i que aquestes 
modificacions compleixen totes les normes urbanístiques, ordenances i demés 
disposicions aplicables. 
 
2.1.8. Aportar projecte bàsic i executiu de la instal·lació per captació solar 
tèrmica, amb els càlculs analítics necessaris per justificar el compliment de la 
“Ordenança sobre captació solar tèrmica” vigent al municipi d’Esplugues (BOP 
núm. 267 plana 32 i ss. del 7/11/01). 
 
2.1.9. Aportar estudi geotècnic subscrit per tècnic competent i visat pel Col·legi 
corresponent. 
 
2.1.10. Aportar programa de control. 
 
2.1.11. Aportar manual d’us i manteniment. 
 
2.1.12. Aportar nomenament de coordinador de Seguretat i Salut. 
 
2.1.13. Aportar certificació energètica. 
 
2.1.14. Executar les escomeses de serveis (aigua, gas, electricitat, telèfon, etc.) 
en soterrani fins a l'edificació, havent d'assumir el titular el cost total derivat de 
les canalitzacions en soterrani d'aquests serveis per la via pública. L’actuació al 
que està obligat el propietari fa referència a tots aquells aspectes que siguin 
necessaris per dur-los a terme, inclòs el soterrament de les línies de serveis i 
subministraments que quedin afectades i la reposició d'aquelles que, estan ja 
soterrades es vegin també afectades. 
 
2.1.15. Justificar que s'ha sol·licitat informació a GAS NATURAL, sobre la 
ubicació de les seves instal·lacions, d'acord amb el que disposa el Reglament 



Tècnic de Distribució i Utilització de combustibles gasosos i amb la finalitat 
d'incrementar la seguretat de les instal·lacions de gas natural. 
 
3.- Així mateix, la present llicència resta condicionada als següents requisits: 
 
3.1. La cuina ha de disposar, sobre l’aparell de cocció, un sistema específic 
d’extracció mecànica connectat que permeti l’extracció de bafs i fums fins a la 
coberta ( Decret 141/2012 – Annex 1 –Art. 3.15). S’ha de representar 
gràficament al corresponent projecte executiu. 
 
3.2. La tanca de precaució de l’obra, ha de ser fixa i opaca, de 2 m d’alçada, 
com a mínim, estable, consistent i resistent a l’impacte, construïda amb paret 
d’obra vista o pintada, xapa metàl·lica, o pannell prefabricat, de tal manera que 
es mantingui en bon estat i ofereixi la seguretat necessària durant tot el procés 
que duri l’obra. 
 
4. Advertir a THANK’S 2 SPORT, SL que a la finalització de les obres, ha de: 
 
4.1. Aportar certificat final de les obres executades. 
 
4.2. Comunicar la utilització i ocupació de l’habitatge, aportant la documentació 
indicada a l'art. 53 de les Ordenances Metropolitana d'Edificació. 
 
4.3. Justificar el cost real i efectiu de les obres realitzades, i si s’escau efectuar 
l’autoliquidació complementària corresponent. 
 
4.4. Aportar certificat final corresponent a la instal·lació de les plaques solars i 
adjuntar fotografies. 
 
4.5. Aportar certificat emès per la Secretaria de Telecomunicacions i Societat 
de la Informació, acreditant el compliment de la normativa sobre infrastructures 
comuns de telecomunicació en edificis. 
 
4.6. Justificar la comunicació de les modificacions introduïdes a la finca, a la 
Gerència Territorial del Cadastre, c/ Travessera de Gràcia núm.58 2a planta de 
Barcelona, per ajustar les dades a la realitat (Mod. 902), aportant fotocopia de 
l’esmentat model. 
 
5. Advertir i manifestar a THANK’S 2 SPORT, SL: 
 
5.1. Que al constituir les fiances ha de retirar un exemplar del projecte i una 
placa d'obres, que una vegada complimentada, ha de col·locar en lloc visible. 
La placa la podrà adquirir al Punt d'Atenció a la Ciutadania, plaça Santa 
Magdalena núm. 24, abonant la quantitat de 48,40 euros. 
 
5.2. Que en cas de necessitar la col·locació de contenidors per a residus i 
runes ha de sol·licitar i obtenir l'oportuna autorització. 
 
5.3. Que d’acord amb el que estableix l’art. 189 del text refós de la Llei 
d’Urbanisme, la llicència urbanística que es concedeix caduca si, en finir 



qualsevol dels terminis a què fa referència el punt 1, o les pròrrogues 
corresponents, no s’han començat o no s’han acabat les obres. Els titulars 
d’aquesta llicència urbanística tenen dret a obtenir una pròrroga tant del termini 
de començament com del termini d’acabament de les obres si la sol·liciten 
d’una manera justificada abans d’exhaurir-se els terminis establerts.  
 
6. Aquesta llicència restarà condicionada al pagament de les liquidacions de la 
taxa per llicència urbanística d'import 6.647,98 euros (1135728-140943) i de 
l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres d’import 10.636,76 euros 
(1144036-140945) que seran notificades per l'Organisme de Gestió Tributària 
de la Diputació de Barcelona. 
 
7.- Advertir a THANK’S 2 SPORT, SL que un cop acabades les obres s’ha de 
justificar, en el termini d’UN MES comptat a partir del dia següent de la data del 
certificat final d’obra, el cost real i efectiu de les obres realitzades, i en el seu 
cas, efectuar l’autoliquidació complementària corresponent.” 
 
 
ACORD NÚMERO CINC.- Proposta per suspendre la tramitació de 
l’atorgament de llicència per executar les obres de construcció d’un 
Centre Comercial a la zona 102-1 del Pla Parcial del Sector afectat pel 
soterrament de les línies aèries d’alta tensió de FECSA existent al carrer 
Sant Mateu, núm. 9. (Exp. T032-2016-16).  
 
“El senyor Victor Manuel Gómez Izquierdo, en representació de 
FINESTRELLES SHOPPING CENTER, SL, sol·licita llicència municipal per a 
executar obres de construcció d’un Centre Comercial a la zona 102-1 del Pla 
Parcial del Sector afectat pel soterrament de les línies aèries d’alta tensió de 
FECSA, carrer Sant Mateu núm. 9 N2-19 Sòl P-102.1, PR (referència cadastral 
4712101DF2841S0001OY), segons projecte tècnic aportat a tal efecte. 
(Expedient T032-2016-16). 
 
 
Atès l’informe emès pels Serveis Tècnics Municipals del que resulta que la 
parcel·la on es proposa l’edificació objecte del projecte presentat, que es troba 
inclosa al polígon únic d’actuació del planejament vigent, no té la consideració 
de solar d’acord amb l’establert a l’article 29 del Text refós de la Llei 
d’Urbanisme modificat per la Llei 2/2012, i, en conseqüència, no es pot atorgar 
llicència urbanística per a l’edificació en tant el terreny no hagi assolit la citada 
condició de solar. 
 
Atesa la delegació de la Sra. alcaldessa en Junta de Govern Local, per decret 
núm. 1.484 de 15 de juny de 2011, de les atribucions establertes a l'art. 21.1.q) 
de la Llei 11/1999, de 21 d’abril, de modificació 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.- Suspendre la tramitació de l’atorgament de llicència d’obres sol·licitada per 



Victor Manuel Gómez Izquierdo, en representació de FINESTRELLES 
SHOPPING CENTER, SL, per a la construcció d’un Centre Comercial a la zona 
102-1 del Pla Parcial del Sector afectat pel soterrament de les línies aèries 
d’alta tensió de FECSA, carrer Sant Mateu núm. 9 N2-19 Sòl P-102.1, PR, fins 
que la parcel·la reuneixi les condicions de solar.” 
 
 
ACORD NÚMERO SIS.- Proposta per declarar suficient la documentació 
aportada per ENMAN HOGAR,S.C.P., sobre la comunicació de l’inici de 
l’activitat de basar (tot tipus d’articles per a la llar no alimentaris) al local 
del carrer Maladeta, núm. 51, local 1. (Exp. T120-2015-111). 
 
“El senyor Xiaoen Ruan, en representació d’ ENMAN HOGAR, S.C.P., va 
aportar la documentació tècnica oportuna per desenvolupar l’activitat de basar 
(tot tipus d’articles per a la llar no alimentaris), al local ubicat al carrer 
Maladeta, núm. 51, local 1, d’aquesta població. (Exp. T120-2015-00111). 
 
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 ENMAN HOGAR, S.C.P., en la qual efectua el tràmit de 
comunicació de l’activitat de basar (tot tipus d’articles per a la llar no 
alimentaris), al local ubicat al carrer Maladeta, núm. 51, local 1, d’aquesta 
població. (Exp. T120-2015-00111). 

2n.- Comunicar a ENMAN HOGAR, S.C.P., que pot iniciar l’exercici de l’activitat 
de basar (tot tipus d’articles per a la llar no alimentaris), al local ubicat al 
carrer Maladeta, núm. 51, local 1, sense perjudici del compliment de la 
normativa urbanística, de seguretat, de protecció i prevenció contra incendis, i 
normativa en general que li sigui d’aplicació, i que el titular declara complir 
mitjançant el document corresponent. 

3r.- Advertir a la titularitat que en cas necessari o si es considera oportú, els 
Serveis Tècnics Municipals podran practicar opcionalment inspecció a 
l’establiment. Si de la inspecció efectuada resultés l’existència de deficiències a 
esmenar, s’hauran d’adoptar en els terminis que s’estimin. En cas que 
aquestes deficiències comportin un risc per a la salut o la seguretat envers 
tercers, o que existeixin deficiències no esmenables, o que l’activitat no s’ajusti 
a la documentació presentada, s’ordenarà immediatament el cessament de 
l’activitat. 



 
4t.- Aquesta conformitat restarà condicionada al pagament de la taxa per a la 
prestació dels serveis d’Intervenció Integral de l’Administració municipal en 
activitats i instal·lacions (Ordenança Fiscal núm. 5) d’import 1.317,12 euros, 
(càrrec-valor 1142301-135555). Ja abonada en data 31/03/2016.” 

 
ACORD NÚMERO SET.- Proposta per declarar suficient la documentació 
aportada per RAGHBIR SINGH sobre el canvi de titularitat i la 
comunicació de la finalització de la tramitació relativa a l’activitat de 
comerç al detall de queviures al local ubicat al carrer Hortensia, núm. 16. 
(Exp.111/05). 
 
“Mitjançant acord de la Junta de Govern Local adoptat en sessió ordinària de 
data 6/10/2006 es va concedir llicència per desenvolupar l’activitat de comerç 
al detall de queviures al local ubicat al carrer Hortènsia, núm. 16. (Exp. 
111/05).  
 
Atès que en data 5/01/2012, es va realitzar inspecció a l’establiment amb 
resultat desfavorable, el què va motivar diferents requeriments per esmenar les 
deficiències detectades. 

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

Atès que durant la tramitació d’aquest expedient s’ha produït un canvi de 
titularitat a favor del senyor RAGHBIR SINGH i que aquest ha presentat la 
documentació necessària per finalitzar la tramitació de l’expedient. 

Atès l’informe emès pels Serveis Tècnics Municipals obrant a l’expedient del 
què resulta:  

- Que en data 16/03/2016 han realitzat inspecció comprovant que, bàsicament, 
l’activitat s’ajusta a la llicència atorgada en el seu dia i a la normativa 
d’aplicació.  

- Que la documentació presentada és suficient i s’ajusta a allò requerit per la 
normativa actual d’aplicació per al règim d’activitats sotmeses a Comunicació 
Prèvia.  

- Que es pot informar favorablement el canvi de nom sol·licitat.  

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.- Considerar com a suficient la documentació que consta a l’expedient 
presentada per RAGHBIR SINGH, per finalitzar la tramitació del títol acreditatiu 
per desenvolupar l’activitat de comerç al detall de queviures al local ubicat al 
carrer Hortènsia, núm. 16, d’aquesta població. (Exp. 111/05). 

2n.- Donar l’assabentat i conforme amb la transmissió del títol acreditatiu 
concedit per aquest Ajuntament per a l’exercici de l’activitat de comerç al 
detall de queviures al local ubicat al carrer Hortènsia, núm. 16 (Exp. 111/05), 
a favor de RAGHBIR SINGH, advertint-lo expressament que ha de continuar 
exercint l’activitat en les condicions de la llicència atorgada. 
 
3r.- Advertir a la RAGHBIR SINGH, que tal com estableix la Llei General 
Tributària vigent, queda obligat al pagament a aquest Municipi de les deutes i 
responsabilitats tributàries derivades de l’exercici de l’activitat de la què passa a 
ser titular i que poden estar pendents a nom del transmitent. 

4t.- Comunicar a RAGHBIR SINGH, que pot continuar l’exercici de l’ activitat de 
comerç al detall de queviures al local ubicat al carrer Hortènsia, núm. 16, 
sense perjudici del compliment de la normativa urbanística, de seguretat, de 
protecció i prevenció contra incendis, i normativa en general que li sigui 
d’aplicació, i que el titular declara complir mitjançant el document corresponent. 

5è.- Advertir a la titularitat que en cas necessari o si es considera oportú, els 
Serveis Tècnics Municipals podran practicar opcionalment inspecció a 
l’establiment. Si de la inspecció efectuada resultés l’existència de deficiències a 
esmenar, s’hauran d’adoptar en els terminis que s’estimin. En cas que 
aquestes deficiències comportin un risc per a la salut o la seguretat envers 
tercers, o que existeixin deficiències no esmenables, o que l’activitat no s’ajusti 
a la documentació presentada, s’ordenarà immediatament el cessament de 
l’activitat.” 
 
 
ACORD NÚMERO VUIT.- Proposta prenent en consideració l’informe 
sobre prevenció d’incendis emès per la Direcció General de Protecció, 
Extinció d’Incendis i Salvaments, en relació a l’activitat de producció, 
emmagatzematge i serveis complementaris d’una empresa farmacèutica 
de l’edifici ubicat al carrer Sabina Mitjavila, núm. 58-68, sol•licitat per 
LABORATORIO ALDO UNION, SL. (Exp. T120-2015-39). 

“Mitjançant acord de la Junta de Govern Local adoptat en sessió ordinària 
celebrada el dia 29/01/2016 es va atorgar llicència a LABORATORIO ALDO-
UNION, S.L., per a l’ampliació de l’activitat de producció, emmagatzematge i 
serveis complementaris d’una empresa farmacèutica, del local ubicat al 
carrer Sabina Mitjavila, núm. 58-68, d’aquesta població. (Exp. T120-2015-
00039). 
 
Atès l’informe emès pels Serveis Tècnics Municipals en data 31/03/2016 obrant 
a l’expedient del qual resulta:  



- Que dins de la tramitació general de l’expedient de l’activitat de la referència, 
aquest Ajuntament va demanar el corresponent informe preceptiu a la Direcció 
General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments, per a que informés de 
la suficiència de projecte presentat en l’àmbit de les seves competències.  

- Que la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments de la 
Generalitat, va emetre l’informe favorable sol·licitat en data 8/06/2015 (ref. 
24/2011/003762) amb diverses mesures correctores i, amb aquest informe, es 
va procedir i continuar amb la tramitació de la llicència per ampliació de 
l’activitat, que fou aprovada per la Junta de Govern Local en sessió ordinària 
del dia 29/01/2016.  

- Que una vegada es va traslladar l’acord de la Junta de Govern Local a la 
titularitat, aquesta, conjuntament amb els seus tècnics particulars, va tenir 
discrepàncies amb les condicions imposades per la Direcció General de 
Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments, sobretot en allò que afectava a la 
superfície màxima dels sector d’incendis de l’activitat, i va presentar un annex 
al projecte que explicava com es pensaven satisfer les mesures correctores 
imposades.  

- Que aquest Ajuntament va traslladar novament a la Direcció General de 
Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments de la Generalitat l’esmentat annex 
al projecte i que aquesta també l’ha informat de manera favorable en data 
3/03/2016, donant el vist i plau a tot allò exposat per la titularitat de l’activitat i 
llurs tècnics.  

- Que l’annex al projecte presentat no ha modificat l’esperit de la llicència 
concedida per la Junta de Govern Local en sessió ordinària del dia 29/01/2016, 
pel què es considera que aquesta segueix essent totalment vàlida i vigent.  

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.- Prendre en consideració el nou informe que la Direcció General de 
Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments ha emès en data 3/03/2016, amb 
relació a l’activitat de producció, emmagatzematge i serveis 
complementaris d’una empresa farmacèutica, al local ubicat al carrer Sabina 
Mitjavila, núm. 58-68, d’aquesta població. (Exp. T120-2015-00039). 

2n.- Comunicar a LABORATORIO ALDO-UNION, S.L., les conclusions de 
l’informe emès per la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i 
Salvaments, del que resulta: 

..” 
Atès que la documentació presentada reuneix les condicions de seguretat 
contra Incendis que determina la reglamentació d’aplicació, s’emet informe 



favorable. 
 
El titular és responsable d’executar i mantenir les mesures de seguretat 
previstes a la documentació tècnica, establertes per la reglamentació 
d’aplicació. Caldrà realitzar l’acte comprovació segons s’estableix a la Llei 
3/2010. 

..” 
 
3r.- Advertir a LABORATORIO ALDO-UNION, S.L., que ha d’executar i 
mantenir les condicions indicades en l’informe de la Direcció General de 
Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments. 

4t.- Comunicar a LABORATORIO ALDO-UNION, S.L., que ja pot sol·licitar 
l’acta de comprovació favorable en matèria d’incendis d’una ECA, en base a 
allò establert a la Llei 3/2010 de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en 
establiments, activitats, infraestructures i edificis. 

5è.- Requerir a LABORATORIO ALDO-UNION, S.L., que justifiqui la 
implantació de les mesures correctores imposades mitjançant l’acord de la 
Junta de Govern Local de data 29/01/2016 aportant la documentació escaient 
assenyalada en el mateix.” 

 
ACORD NÚMERO NOU.- Proposta d’aprovació del “Projecte constructiu 
de millora de l’estabilitat del mur de gravetat situat al Torrent d’en Farré”, 
i de requeriment de la seva execució a TAU INGENIERIA DE 
CONSTRUCCIONES ESPECIALES, S.A. (TAU ICESA).  

“La Junta de Govern Local de 30 de gener de 2015 va acordar iniciar expedient 
d’execució subsidiària de l’acord de Junta de Govern Local de 23 de desembre 
de 2014, pel qual es requeria la redacció del projecte tècnic de reparació del 
mur de gabions corresponent a les “obres d’Ordenació del Torrent d’en Farrè, 
cinquena fase: adequació de talussos”, a l’empresa adjudicatària de les obres 
TAU INGIENERIA DE CONSTRUCCIONES ESPECIALES, S.A. (TAU ICESA), 
per un import de 9.438,00 €, IVA inclòs. Així mateix es va acordar executar 
parcialment la fiança definitiva del contracte, formalitzada mitjançant “Póliza de 
seguro de caución número 9500808874” de l’entitat MAPFRE GLOBAL RISKS, 
COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE SEGUROS Y REASEGUROS, SA.  

Contra l’acord de la Junta de Govern Local de 30 de gener de 2015 es van 
presentar recursos de reposició i al·legacions per part de MAPFRE GLOBAL 
RISKS, COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE SEGUROS Y REASEGUROS, SA i 
de l’empresa TAU INGIENERIA DE CONSTRUCCIONES ESPECIALES, S.A. 
(TAU ICESA), que es van resoldre mitjançant acords de la Junta de Govern 
Local de 29 de maig i 5 de juny de 2015, respectivament.  

Per acord de la Junta de Govern Local de 17 de juliol de 2015 es van 
desestimar les al·legacions formulades en l’escrit de 25 de juny de 2015 per 
MAPFRE GLOBAL RISKS, COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE SEGUROS Y 



REASEGUROS, SA, i que en data 7 d’agost de 2015 aquesta entitat va 
efectuar transferència per l’import requerit a favor de l’ajuntament, per a 
l’execució subsidiària de la redacció del projecte de reparació del mur de 
gabions de referència.  

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 18 de setembre de 2015, 
en execució subsidiària del requeriment efectuat, va aprovar l’execució del 
servei de redacció d’un projecte executiu de reparació del mur de gabions del 
Torrent d’en Farré, cinquena fase, mitjançant contracte menor, i la seva 
adjudicació a l’empresa APPLUS NORCONTROL, S.L.U.  

Contra l’acord de la Junta de Govern Local de 18 de setembre de 2015, abans 
esmentat, es va presentar recurs de reposició per part de l’empresa TAU 
INGIENERIA DE CONSTRUCCIONES ESPECIALES, S.A. (TAU ICESA), 
recurs que es desestima per acord de la Junta de Govern Local en aquesta 
mateixa sessió de 8 d’abril de 2016.  

En data 22 de març de 2016, l’empresa APPLUS NORCONTROL S.L.U. va 
presentar davant el registre municipal, el projecte denominat “Projecte 
constructiu de millora de l’estabilitat del mur de gravetat situat al Torrent d’en 
Farré”, redactat pel senyor Juan José Mas Viñola, enginyer de camins, canals i 
ports, amb un pressupost total de 210.527,56 €, IVA inclòs, desglossat en un 
import net de 173.989,72 € i una part d’IVA de 36.537,84 €, i amb un termini 
d’execució de dos mesos. 

Atès l’informe emès pels Serveis Tècnics Municipals del que resulta que 
revisada la documentació del projecte presentat es comprova que és correcta i 
contempla tots els treballs necessaris per millorar l’estabilitat del mur, així com 
tots els elements de seguretat necessaris per realitzar els futurs treballs de 
manteniment del mateix, com som la barana perimetral de protecció per a 
caigudes superiors a 2,00 m de desnivell, la línia de vida i l’escala d’accés a la 
part superior del talús, proposant la seva aprovació inicial i l’exposició pública 
corresponent, amb requeriment per a la seva execució a càrrec de l’empresa 
TAU INGIENERIA DE CONSTRUCCIONES ESPECIALES, S.A. (TAU ICESA), 
a excepció de les partides de seguretat que fan referència al posterior 
manteniment de la zona, valorades per 29.312,82 €.  

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. 

Atesos els articles 95, 96, 98 i concordants de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les Administracions Públiques i del procediment 
administratiu comú, que faculten a les Administracions Públiques, previ 
apercebiment, per procedir a l’execució forçosa dels seus actes, en aquest cas 
mitjançant execució subsidiària amb càrrec a l’obligat. 

Atesa la delegació de la Sra. Alcaldessa a la Junta de Govern Local, per Decret 
núm. 1466 de 18 de juny de 2015, 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 el projecte denominat “Projecte constructiu de millora de l’estabilitat 
del mur de gravetat situat al Torrent d’en Farré”, redactat pel senyor Juan José 
Mas Viñola, enginyer de camins, canals i ports, amb un pressupost total de 
210.527,56 €, IVA inclòs, desglossat en un import net de 173.989,72 € i una 
part d’IVA de 36.537,84 €, i amb un termini d’execució de dos mesos.  

D’aquest import total de 210.527,56 €, IVA inclòs, les partides de seguretat pel 
posterior manteniment, d’un import de 29.312,82 €, IVA inclòs, seran 
assumides per l’ajuntament.  

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. 
 
3.- Requerir a l’empresa TAU INGIENERIA DE CONSTRUCCIONES 
ESPECIALES, S.A. (TAU ICESA), per a que en un termini màxim de 15 dies 
hàbils comptats des del dia següent al de la notificació, presenti en aquest 
ajuntament el compromís fefaent d’iniciar el treballs contemplats al projecte en 
un termini màxim d’un mes. 

4.- Manifestar a l’empresa TAU INGIENERIA DE CONSTRUCCIONES 
ESPECIALES, S.A. (TAU ICESA), que transcorregut el termini de quinze dies 
hàbils sense presentar el compromís esmentat, s’iniciarà expedient d’execució 
subsidiària de les obres, contractant aquests treballs amb càrrec a la fiança 
dipositada, en el seu dia, mitjançant “Póliza de seguro de caución número 
9500808874” de l’entitat MAFRE CAUCIÓN Y CRÉDITO, Compañia 
Internacional de Seguros y Reaseguros, S. A., per un import de 51.538,44 €, 
(del qual ja es van executar els imports de 26.387,97€, 762,30€ i 9.438,00€) en 
el contracte de “les obres de d’Ordenació del Torrent d’en Farré, cinquena fase: 
adequació de talussos” 

5.- Notificar el present acord a l’empresa TAU INGIENERIA DE 
CONSTRUCCIONES ESPECIALES, S.A. (TAU ICESA) i a l’entitat MAFRE 
CAUCIÓN Y CRÉDITO, Compañia Internacional de Seguros y Reaseguros, S. 
A.” 

RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS 

 
ACORD NÚMERO DEU.- Proposta d'aprovació de relacions de despeses i 
reconeixement d'obligacions. 



 
“Per la Secció de Comptabilitat s’han elaborat les següents relacions de 
despesa: 
 
Relació núm. 75 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
1.207,73 € 
Relació núm. 76 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
25.635,67 € 
Relació núm. 77 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
4.915,80 € 
Relació núm. 78 de documents O en fase prèvia per un import total de 
309.999,95 € 
Relació núm. 87 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
14.647,54 € 
Relació núm. 88 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
5.212,68 € 
 
Document-proposta de concepte no pressupostari núm. 32016/0464 per un 
import de 1.800,00 €. 
 
Les relacions de documents de BEQUES núm. 79, 80, 82, 83, 84, 85 y 86 
documents O en fase prèvia per un import total 36.809,13 €. 
 
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. 75 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 1.207,73 € 
2. Aprovar la relació núm. 76 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 25.635,67 € 
3. Aprovar la relació núm. 77 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 4.915,80 € 
4. Aprovar la relació núm. 78 de documents O en fase prèvia per un import total 
de 309.999,95 € 
5. Aprovar la relació núm. 87 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 14.647,54 € 
6. Aprovar la relació núm. 88 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 5.212,68 € 
7. Aprovar el document-proposta de concepte no pressupostari núm. 
32016/0464 per un import de 1.800,00 €. 
8. Aprovar les relacions de documents de BEQUES núm. 79, 80, 82, 83, 84, 85 
y 86 documents O en fase prèvia per un import total 36.809,13 €.” 
 
 
ACORD NÚMERO ONZE.- Proposta d’aprovació de la revocació parcial 
d’una subvenció en el marc de l’acció AODL (N.E. BLB-073/13-61-01), 
Programa de Treball als Barris 2013, EMO/269/2013. 



 
 
“En data 04/11/2013 es publicà l’ordre EMO/269/2013, de 24 d’octubre, de 
modificació de l’Ordre EMO/314/2012, de 8 d’octubre, per la qual s’establien les 
bases reguladores dels ajuts destinats al Programa de suport als territoris amb 
majors necessitats de reequilibri territorial i social: projecte treball als barris i 
s’obre la convocatòria per a l'any 2013.  

L’Ajuntament d’Esplugues va presentar en data 8/10/2013, la sol·licitud de 
subvenció per dur a terme una sèrie d’actuacions de promoció de l’ocupació en 
el barri de Can Vidalet i va ser aprovada per junta de govern en data 
22/11/2013. En la sol·licitud, acompanyada per una memòria tècnica i 
pressupost, es demana subvenció per dur a terme tres línies d’actuació:  
 
1. Programes específics de caràcter experimental i innovador per afavorir la 
inserció sociolaboral de col·lectius amb dificultats d’inserció: Dispositiu 
d’inserció. 

2. Experienciació laboral 

3. Contractació de director/directora (Agent d’Ocupació i Desenvolupament 
Local - AODL). 

Els imports sol·licitats de cadascuna de les línies d’actuacions es recull en el 
quadre següent:  

PROGRAMA Denominació de l’acció Cost total 
de l’acció 

Subvenció 
sol·licitada 

Aportació 
fons 
propis 

2. Programes 
específics de 
caràcter 
experimental i 
innovador per 
afavorir la inserció 
sociolaboral de 
col·lectius amb 
dificultats 
d’inserció. 
Dispositius 
d’inserció laboral. 

Dispositiu d’inserció 
laboral. Treballant a 
CanVi!  

1 tècnica de disseny i 
execució d’un dispositiu 
d’inserció laboral per a 
col·lectius especials.  

Accions formatives 

43.524,92 42.779,42 745,50 

5.1 Programes 
d’experienciació 
laboral. Accions 
ocupacionals per a 
la contractació de 
persones del barri. 

Informació i difusió del pla 
de barri: Conviure al 
barri  
5 agents cíviques 
 
Manteniment del carrer i 
d’edificis d’ús públic: 
Millora del barri de Can 
Vidalet 

192.643,34 188.442,69 4.200,56 



1 cap de colla 
4 oficiales paleta i via 
pública 
4 auxiliars de paleta i via 
pública 

6.1 Contractació 
de directora o 
tècnica  

(Agent d’Ocupació 
i Desenvolupament 
Local - AODL). 

1 Directora dels 
components ocupacionals, 
formatius, ambientals, de 
comunicació, 
convivencials i de 
desenvolupament social i 
econòmic del projecte del 
barri objecte d’actuació 
(AODL)  

36.624,92 27.045,55 9.579,37 

TOTAL 
 

272.793,18 258.267,66 14525,52 

En data 20/12/2013 es va rebre per part del Servei d’Ocupació de Catalunya la 
resolució d’atorgament de la subvenció en els següents termes:  

PROGRAMA Subvenció 
sol·licitada 

Subvenció atorgada 

2. Programes específics de caràcter 
experimental i innovador per afavorir la 
inserció sociolaboral de col·lectius amb 
dificultats d’inserció. Dispositius d’inserció 
laboral. 

42.779,42€ 42.779,42€ 

5.1 Programes d’experienciació laboral. 
Accions ocupacionals per a la contractació 
de persones del barri. 

188.442,69 119.129,64 

6.1 Contractació de directora o tècnica  

(Agent d’Ocupació i Desenvolupament 
Local - AODL). 

27.045,55€ 27.045,55€ 

TOTAL 258.267,66€ 188.954,61€ 

La treballadora contractada en el marc del programa 61-01 AODL en data 
10/12/2013 i amb data de finalització 09/12/2014, va causar baixa voluntària del 
programa en data 30/06/2014, finalitzant així la seva relació laboral abans de la 
finalització del contracte.  

D’acord amb l’article 6.1.5 de límit temporal de les subvencions referides al 
programa 6.1, de l’ordre EMO/314/2012, i en trobar-se en el cinquè i últim any 
per acoollir-se a la subvenció del programa 6.1, no es va poder substituir la 
persona contractada. Així, i un cop finalitzades la resta d’actuacions del 
projecte Treball als Barris es va presentar la justificació de la totalitat de les 
accions que va ser aprovada per Junta de Govern en data 20/02/2015 d’acord 
amb la taula següent:  

PROGRAMA Import Cost real Import Saldo a 



atorgat i 
ingressat 

imputat a la 
subvenció 

favor del 
SOC 

21-01. Programes específics de 
caràcter experimental i 
innovador per afavorir la inserció 
sociolaboral de col·lectius amb 
dificultats d’inserció. Dispositius 
d’inserció laboral. 

42.779,42 

42.779,17 

42.779,17 0,25 

51-01 Programes 
d’experienciació laboral. Accions 
ocupacionals per a la 
contractació de persones del 
barri. 

119.129,64 

120.915,73 

118.261,86 867,78 

61-01 Contractació de directora 
o tècnica  

(Agent d’Ocupació i 
Desenvolupament Local - 
AODL).  

Baixa del contracte a 
30/06/2014 

27.045,55 

20.032,60 

16.026,13 
(80% cost 
real) 

11.019,42 

Així corresponia, en conseqüència, tornar la quantitat de 11.019,42€, del 
programa 61-01, que va ser reintegrada al compte restringit d’ingressos del 
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en data 24/03/2015.  

En data 13/11/2015 es va rebre la Resolució d’acceptació de renúncia i d’inici 
de revocació parcial de la subvenció atorgada, corresponent a l’acció AODL, en 
el següent sentit, d’acord amb el punt 5 apartat a) de la citada resolució:  

“Es va atorgar a l’entitat un import de 27.045,55€ com a topall màxim 
subvencionable per 360 dies, atès que la tècnica contractada objecte d’aquesta 
subvenció només va treballar 201 dies, el nou topall pels dies treballats és de 
15.100,43€. De la diferència entre l’import imputat per l’entitat (16.026,13€) i el 
nou topall (15.100,43€) resulta un import a minorar per excés de topall de 
925,70€”  

Del paràgraf anterior es desprèn que els imports a tenir en compte per a la 
justificació dels dies efectius de treball (201) de l’AODL son els següents:  

27.045,55 € / 360 dies de treball anual = 75,126527€ /dia  

75,13€ /dia x 201 dies de treball reals (fins 30/06/2014) = 15.100,43 €  

Així, els resum econòmic de l’acció 61-01 de AODL seria el següent:  

Import atorgat 27.045,55 € 
Total cost real 20.032,66 € 



Import pagat en bestreta 27.045,55 € 
Import renunciat i integrat en data 
24/03/15 

11.019,42 € 

Total cost acceptat (80% del total cost 
real) 

16.012,12 € 

Import justificat correctament (80% 
del cost real acceptat segons càlculs 
dels dies treballats) 

15.100,43 € 

Total import revocat i a reintegrar 
(Total cost acceptat – import 
justificat segons càlcul dels dies 
treballats) 

925,70 € 

A més, la resolució recull els interessos legals aplicables. Per una banda els 
aplicables a la quantitat renunciada i reintegrada (11.019,42€) en data 
24/03/2015, i per altra banda, els aplicables a la quantitat revocada i pendent 
de reintegrar objecte d’aquest informe (925,70€).  

El càlcul de la data inicial del còmput d’interessos correspon a la data en la que 
es va presentar davant del Servei d’Ocupació de Catalunya la justificació final 
del projecte (20/02/2015). La data final del càlcul d’interessos és 20/08/2015, 
corresponent a 174 dies, temps màxim legal per a la reclamació d’interessos.  

El període i l’import del interessos reclamats pel Servei d’Ocupació de 
Catalunya es recull a la següent taula:  

Import renunciat i reintegrat en 
data 24/03/2015 

Interessos legals 
Del període del 20/02/15 al 20/8/15 (174 
dies 

11.019,42€ 183,86€ 
Import a revocat i a reintegrar 
segons els càlculs dels dies 
treballats 

Interessos legals 
Del periode del 20/02/15 al 20/08/15 

925,70 € 15,44 € 

Imports totals a reintegrar:  

Import 
revocat 

Total interessos Total 

925,70 € 199,30 € 1.125 € 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
PRIMER.- Aprovar la revocació parcial de la subvenció, en el marc de l’acció 
AODL de la convocatòria TREBALL ALS BARRIS 2013, EMO/269/2013, com a 
conseqüència de la baixa anticipada de la persona contractada, resultant un 
import a reintegrar de 925,70€ més un total de 199,30€ corresponents als 
interessos reclamats.  



SEGON.- Aprovar la despesa, en concepte d’interessos de demora, per import 
de 199,30€, amb càrrec a la partida 11-93400-35200 del pressupost municipal 
en vigor i autoritzar el pagament de 1.125,00€ al compte restringit assenyalat 
pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.”  

 
ACORD NÚMERO DOTZE.- Proposta de personació en el recurs 
contenciós-administratiu núm. 44/2016-F del Jutjat contenciós-
administratiu núm. 6 de Barcelona, contra reclamació per responsabilitat 
patrimonial. . 
 
“Mitjançant escrit de data 29 de febrer de 2016, el Jutjat Contenciós 
Administratiu número 6 de Barcelona ha emplaçat a aquest ajuntament per a 
que es personi davant el mateix jutjat en el recurs contenciós administratiu 
núm. 44/2016-F, interposat per la senyora Carmen Soraya Roldán Pérez, 
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 44/2016-F, 
que es tramita en el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 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 TRETZE.- Proposta consistent en donar compte de 
sentències de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Supremo i del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Cataluña. 
 
“Es dóna compte de les sentències següents: 
 
 
•   Resolució dictada pel Tribunal Econòmic-Administratiu Regional de 
Catalunya, en sessió del dia 22/12/2015, a l’expedient de reclamació formulat 
per TOBAGA, S.A., reclamacions núm. 08/06517/2012 i 08/06547/2012 
acumulades, per la qual s’anul·len els acords impugnats.  
 
•  Sentència núm. 732/2016 del Tribunal Suprem, Sala de lo Contenciós 
Administratiu, no pertoca el recurs de casació número 3914/2014, formulat pel 
Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, contra la sentencia de 22 de setembre 
de 2014, dictada per la secció tercera de la Sala de lo Contenciós Administratiu 
del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya en el recurs 343/2009. 
                               

 
La Junta de Govern es dóna per assabentada.”    



ACORD NÚMERO CATORZE.- Proposta d’aprovació d’un conveni marc de 
col·laboració entre l'Ajuntament i la Universitat de Barcelona per a la 
realització de pràctiques acadèmiques de Sociologia. 

“Atès el contingut del Conveni Marc que presenta la Universitat de Barcelona a 
l’efecte de regular la realització de pràctiques acadèmiques externes en aquest 
Ajuntament per part dels estudiants universitaris en la branca de Sociologia.  

Aquest Conveni de col·laboració té un ajut i contraprestació de serveis, que 
respon a 250 € més l’IVA legal vigent en concepte de gestió i formalització del 
programa de pràctiques, per cada alumne i projecte formatiu, independentment 
de la durada del període d’aquestes. Aquesta quantitat s’especificarà en el 
projecte formatiu individual de l’estudiant, quantitat econòmica que serà 
facturada per la Fundació Bosch i Gimpera de la UB per alumnes de Grau i per 
la Universitat de Barcelona per alumnes de Màster i Postgrau. 

Atès que la realització de les pràctiques no suposa l’assumpció, per les parts, 
d’obligacions més enllà de les estrictament establertes en l’esmentat Conveni, i, 
en cap cas, no implicarà l’existència d’una relació laboral entre els estudiants i 
aquest Ajuntament.  

La Junta de Govern acorda, per unanimitat:  

1.- Aprovar el Conveni Marc de cooperació educativa per a la realització de 
pràctiques acadèmiques externes universitàries entre la Universitat de 
Barcelona i l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat per a la realització de 
pràctiques de diverses alumnes del grau de la titulació de Sociologia, tenint una 
durada d’un curs acadèmic, curs 2015-16.  

2.- Aprovar l’aportació de col·laboració que respon a 250 € més l’IVA legal 
vigent en concepte de gestió i formalització del programa de pràctiques, per 
cada alumne i projecte formatiu, independentment de la durada del període 
d’aquestes. Aquesta quantitat s’especificarà en el projecte formatiu individual 
de l’estudiant, quantitat econòmica que serà facturada per la Fundació Bosch i 
Gimpera de la UB per alumnes de Grau i per la Universitat de Barcelona per 
alumnes de Màster i Postgrau, amb càrrec a la partida 11/92000/16000.  

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

 
ACORD NÚMERO QUINZE.- Proposta d'aprovació de bases i convocatòria 
per a  la provisió interina d'una plaça vacant de tècnic/a de protecció civil 
de la plantilla de funcionaris i creació d'una borsa de treball de la mateixa 
categoria, mitjançant concurs oposició lliure. 

“La plantilla de personal funcionaris d’aquest Ajuntament, inclou una plaça 
vacant d’un tècnic de protecció civil, nivell A2, amb una valoració de grup de 
sou 10B1.  



Vist que l’article 25.2, apartat c, de la LBRL disposa que els municipis han 
d’exercir competències en els sectors de la protecció civil i de la prevenció i 
extinció d’incendis.  

Vist que dites competències són pròpies i no delegades.  

Vist que l’organització municipal preveu dotar d’estructura tècnica a la regidoria 
de Protecció Civil i atès que la Llei de Pressupostos ens permet incorporar 
personal per dur a terme les funcions en matèria de protecció civil es fa 
necessari el nomenament interí d’una plaça de personal tècnic de protecció 
civil. 
 
Consta a l’expedient, que els òrgans de representació i seccions sindicals, 
legalment constituïts, han tingut accés a la proposta que s’eleva a aprovació, 
amb les corresponents bases, redactades pel Servei de Gestió de les 
Persones. 

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

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1.- Aprovar les bases i convocar el procés selectiu per al nomenament interí 
d’un tècnic de protecció civil i creació de borsa de treball, en règim de personal 
funcionari, mitjançant concurs oposició.  

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

3.- Informar dels anteriors acords el Comitè d’Empresa i la Junta de Personal.”  

 
ACORD NÚMERO SETZE.- Proposta per donar compte d'una jubilació per 
edat d'una treballadora laboral d’aquest Ajuntament. 

“Per acord de la Junta de Govern Local de data 9 de novembre de 2012, es va 
acordar, concertar un nou contracte de treball a temps parcial amb l’auxiliar 
administrativa laboral, que consta en annex a aquest acord, amb una jornada 
del 50% respecte a la jornada a temps complet fixada pel seu lloc de treball, 
amb efectes del dia 12 de novembre de 2012 i fins la data de la seva jubilació 
ordinària als 65 anys. 

Tenint en compte que el 18 d’abril de l’any en curs, la treballadora de referència 
complirà l’edat de 65 anys. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 



1r.- Declarar la treballadora d’aquest Ajuntament, que consta en annex, en 
situació de jubilació forçosa per edat amb efectes del dia 19 d’abril de 2016. 
 
2n.- Reconèixer una obligació de 1.347,96 € al treballador de referència, en 
concepte de premi de jubilació als 65 anys, segons el que estableix l’article 
24.1 del Conveni Col·lectiu del personal laboral d’aquest Ajuntament, quantitat 
reduïda en un 5% tenint en compte l’aplicació del Reial decret llei 8/2010, de 20 
de maig, pel que s’adopten mesures extraordinàries per la reducció del dèficit 
públic, condicionat a l’existència de crèdit en la partida pressupostària 
corresponent. 
 
3r.- Abonar a la treballadora esmentada la quantitat que correspongui pel 
concepte de quitança.” 

 

ACORD NÚMERO DISSET.- Proposta d’aprovació del Pla d’autoprotecció 
Cursa Solidaria “Ciutat d’Esplugues” Hospital Sant Joan de Déu (edició 
2016). 

“Atès l'informe emès per l’Enginyer Tècnic Municipal d’Activitats en data 31 de 
març de 2016 en relació a la celebració de la cursa solidaria “Ciutat 
d’Esplugues”-Hospital Sant Joan de Déu 2016, el dia 24 d’abril de 2016, que es 
transcriu parcialment a continuació: 

“REFERÈNCIES ANTERIORS – ANTECEDENTS (a destacar) 

En base a l’aplicació del Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s’aprova el 
catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa 
el contingut d’aquestes mesures, els espectacles i/o esdeveniments, realitzats 
en espais públics no delimitats, de caràcter festiu, tradicional o popular i amb 
un aforament inferior a 10.000 persones, com és el cas de la present 
Celebració de la Cursa Solidaria “Ciutat d’Esplugues” - Hospital Sant 
Joan de Déu, NO són activitats de referència per a la protecció civil local 
per la seva baixa perillositat. 

. D’acord amb aquest Decret i en base a allò exposat en l’apartat anterior, NO 
és precís homologar un pla d’autoprotecció per part de l’Ajuntament. 
 
. L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, va aprovar l’any passat, un Pla 
d’Autoprotecció en base a allò establert al Decret 82/2010 (ja derogat) per a la 
celebració de la present festivitat, redactat pel Sr. Agustín Marfil Cintas de 
l’empresa COESTECNIC, SLP, com a tècnic acreditat per la Generalitat de 
Catalunya. 
 
El que subscriu, Enginyer Tècnic Municipal d'activitats d'aquest Servei, en 
relació a l'assumpte referenciat, 

INFORMA: 
 



a) Segons allò establert al Decret 30/2015 anteriorment citat, per a la 
realització de la present activitat no és necessari realitzar un pla 
d’autoprotecció que segueixi els criteris del citat Decret, atès el seu reduït 
aforament i considerant que es desenvoluparà a la via pública en una 
zona no delimitada. 

b) Tot i això, per a la realització d’aquesta mateixa celebració de l’any 2015 es 
va redactar un pla d’autoprotecció per part del Sr. Agustín Marfil Cintas de 
l’empresa COESTECNIC, SLP, com a tècnica acreditat per la Generalitat de 
Catalunya per a desenvolupar aquest tipus de Plans, en base al ja derogat 
Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres 
obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes 
mesures, i considerant que aquest pla d’autoprotecció té una vigència de 4 
anys i que enguany, no s’han produït canvis substancials que requereixin 
noves mesures correctores, es podria considerar com a vàlid el PAU 
aprovat en l’edició anterior. 

Davant d’aquesta situació, el tècnic que sotasigna considera que cal realitzar 
les següents actuacions: 

1.- Re-aprovar el Pla d’Autoprotecció de la Cursa Solidaria “Ciutat 
d’Esplugues” - Hospital Sant Joan de Déu (Edició 2016), atès que continua 
essent vàlid enguany. 

2.- Nomenar com a Cap d’Emergència del Pla d’Autoprotecció al Director de la 
Policia Local o a l’agent en el que es delegui, així com a la resta de 
responsables que apareixen identificats al propi Pla, especialment: a 
l’Alcaldessa d’Esplugues, Sra. Pilar Díaz, a la Regidora d’Esports, Sra. 
Montserrat Zamora i al Director d’Esports, Sr. Juan de Dios Ramírez, que 
actuaran com a Directors del present Pla d’Autoprotecció. 

3.- Facilitar còpia amb acús de rebut del Pla d’Autoprotecció de la present 
celebració a tots els grups actuants, així com a la resta de responsables del 
Pla.” 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1.-Declarar plenament vigent i aprovar novament el Pla d’Autoprotecció de la 
celebració de la cursa solidaria “Ciutat d’Esplugues”-Hospital Sant Joan de Déu 
de 2015, redactat pel Sr. Agustín Marfil Cintas de l’empresa COESTECNIC, 
SLP, com a tècnic acreditat per la Generalitat de Catalunya i, per tant, aplicar-lo 
a la celebració de la cursa solidaria “Ciutat d’Esplugues”-Hospital Sant Joan de 
Déu 2016 que es celebrarà el dia 24 d’abril de 2016. 

2.-Designar com a Cap d’Emergència, titular, del Pla d’Autoprotecció de la 
cursa solidaria “Ciutat d’Esplugues”-Hospital Sant Joan de Déu, que es 
realitzarà el dia 24 d’abril de 2016, al Director de la Policia Local o a l’agent en 
el que es delegui, així com a la resta de responsables, que apareixen 
identificats en el propi pla, que actuaran com a Directors del present Pla 
d’Autoprotecció. 



 
3.-Facilitar una còpia del Pla d’Autoprotecció de la cursa solidaria “Ciutat 
d’Esplugues”-Hospital Sant Joan de Déu, que es realitzarà el dia 24 d’abril de 
2016, als responsables d’emergència, i al Departament d’Esports, el qual 
l’haurà de facilitar, a la vegada, amb la deguda antelació a tots els grups 
actuants, així com a la resta de responsables, amb el corresponent acusament 
de rebuda, pel compliment del seu contingut.” 

 
ACORD NÚMERO DIVUIT.- Proposta relativa a la contractació del servei 
d’assessoria per l’elaboració del Pla Estratègic de Ciutat i per les 
convocatòries dels Fons Europeus. 

“Atesa la necessitat de contractar el servei d’assessoria per l’elaboració del Pla 
Estratègic de Ciutat i el seguiment i detecció de convocatòries de subvencions 
a través de Fons Europeus, en relació a les possibilitats de finançament 
d’actuacions incloses en el Programa d’Actuació Municipal (PAM), i 
assessorament i elaboració de documentació relativa a la convocatòria de 
subvencions de Fons Europeus durant l’exercici 2016, segons es desprèn de 
l’informe del Coordinador de Planificació Estratègica. 

Als efectes de procedir a una contractació menor de l’esmentat servei, el 
Coordinador de Planificació Estratègica ha demanat oferta a sis empreses del 
sector i un cop rebudes les ha analitzat, fent proposta d’adjudicació a l’empresa 
que ha fet l’oferta més avantatjosa econòmicament per l’Ajuntament, ENERLIS 
TECHNOLOGY S.L., per un preu, IVA inclòs, de 21.598,50€. 

Vist l’informe dels Serveis Jurídics que informen favorablement la utilització del 
procediment de contracte menor per a l’adjudicació d’aquest servei 
d’assistència tècnica. 

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

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Aprovar la despesa referida al contracte d’un servei de d’assessoria 
per l’elaboració del Pla Estratègic de Ciutat i per les convocatòries dels Fons 
Europeus, per un import màxim de 21.598,50€ IVA inclòs, a càrrec de la partida 
11 92005 22699 -Honoraris professionals- del pressupost municipal per a l’any 
2016. 
 
SEGON.- Adjudicar a l’empresa ENERLIS TECHNOLOGY S.L., amb CIF 
B95455788, el contracte consistent en el servei d’assessoria per l’elaboració 
del Pla Estratègic de Ciutat i el seguiment i detecció de convocatòries de 
subvencions a través de Fons Europeus, en relació a les possibilitats de 
finançament d’actuacions incloses en el Programa d’Actuació Municipal (PAM), 
i assessorament i elaboració de documentació relativa a la convocatòria de 
subvencions de Fons Europeus durant l’exercici 2016, per un import de 



17.850,00€, més 3.748,50€ (21% d’IVA), import total del contracte 21.598,50€, 
IVA inclòs. 

Les factures presentades pel contractista (4 d’idèntica quantia), i que 
s’incorporaran a l’expedient, compliran els efectes de formalització del 
contracte. 
 
El pagament s’efectuarà segons les condicions habituals de l’ajuntament, 
mitjançant transferència bancària, prèvia presentació de la factura 
corresponent, degudament conformada pel tècnic responsable del projecte.” 

 

ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA 

ACORD NÚMERO DINOU.- Proposta de resolució d'expedient de 
reintegrament de subvenció. 
 
“Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 19 de febrer de 2016 es 
va acordar l’inici d’un expedient de reintegrament parcial de subvenció respecte 
la subvenció de 8.250 euros rebuda l’any 2013 per l’entitat CLUB PATINATGE 
ARTÍSTIC ESPLUGUES, així com concedir un termini de 10 dies hàbils a 
l’entitat per tal que fes les al·legacions i aportés la documentació que 
considerés procedent. 
 
L’entitat presentava un dèficit de justificació de subvenció per import de 
2.894,60 euros. 
 
El trasllat de dit acord és rebut per l’entitat en data 1 de març de 2016, amb el 
que el termini d’audiència finalitzava en data 12 de març de 2016. 
 
En data 23 de febrer de 2016 l’entitat presenta dues factures complementàries 
d’un proveïdor anomenat ROLLERDANZ, S.L., per import de 1.652 euros i 390 
euros, respectivament. Així mateix, en data 14 de març de 2016 l’entitat 
presenta una factura complementària, d’import 1.012,50 euros, d’un proveïdor 
anomenat ESTABLECIMIENTOS BILLY’S, S.L. 
 
Vistos els informes emesos pel Director d’Esports i Equipaments i pel Director 
de la Unitat Jurídicodministrativa de l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania, d’on es 
desprèn el següent: 
 
· Les factures del proveïdor ROLLERDANZ, S.L. son vàlides com a document 
justificatiu i els seus conceptes s’ajusten a les activitats esportives 
conveniades. 
 
· La factura del proveïdor ESTABLECIMIENTOS BILLY’S, S.L. no pot ser 
acceptada com a document justifcatiu vàlid (la factura no té número ni data; és 
una fotocòpia; no s’identifica el CIF del client; no està desglossat l’IVA) i els 
seus conceptes no poden considerar-se objecte de la subvenció. 



 
Per altra banda, en data 14 de març de 2016 l’entitat presenta una factura 
complementària, d’import 1.012,50 euros, d’un proveïdor anomenat amb les 
següents característiques: 
 
Vist que l’entitat presentava un dèficit de justificació de subvenció per import de 
2.894,60 euros i que la suma de les dues factures del proveïdor 
ROLLERDANZ, S.L. ascendeix a 2.042 euros. 
 
A l’ampara de l’article 12 de les Bases de l’Ajuntament per a la sol·licitud i 
atorgament de subvencions per al desenvolupament d’activitats i serveis a la 
ciutat, any 2013. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar el reintegrament de la quantitat de 926,66 euros, en 
concepte de liquidació econòmica de la de subvenció rebuda l’any 2013 per 
l’entitat CLUB PATINATGE ARTISTIC ESPLUGUES. 
Respecte la quantitat a retornar, 852,60 euros corresponen a la quantia 
principal, i 74,06 euros corresponen als interessos legals devengats des del 
pagament de la subvenció (28 de novembre de 2013) fins a l’adopció del 
present acord (8 d’abril de 2016), segons el següent 
 

Quantitat 
principal 

Exercici Dies  
interessos 

Tipus  
d’interès 

Import  
interessos 

852,60 

2013 34 4,00% 3,18 euros 
2014 365 4,00% 34,10 euros 
2015 365 3,50% 29,84 euros 
2016 99 3,00% 6,94 euros 

TOTAL INTERESSOS 74,06 euros 
 
Tot això sense perjudici del resultat de l’estudi de la concurrència o no d’una 
possible infracció dels articles 56, 57, 58 i concordants de la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, General de Subvencions que estan gestionant els serveis jurídics 
d’aquest Ajuntament. 

LLOC i FORMA DE PAGAMENT 

L’ingrés s’efectuarà mitjançant transferència al compte bancari de l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat, IBAN ES45 2100 0148 5502 0000 6291, especificant 
el nom de l’entitat i com a concepte “Reintegrament subvenció conveni 2013” 
 
TERMINI DE L'INGRÉS 

Si la notificació d’aquest acord es rep entre els dies 1 i 15 del mes, des de la 
data de recepció de la notificació, fins el dia 20 del mes següent i si aquest no 
fos hàbil fins l'immediat dia hàbil següent. 



Si la notificació d’aquest acord es rep entre els dies 16 i l'últim del mes, des de 
la data de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior i si 
aquest no fos hàbil fins l'immediat dia hàbil següent.” 

 
ACORD NÚMERO VINT.- Proposta per donar compte de les bases 
relatives al "6è Fòrum de l'Excel·lència: Treballs de recerca de Batxillerat" 
i de les Bases relatives al "5è Premi Ciutat d'Esplugues". 

“Aquest any es celebra el “6è. Fòrum de l’Excel·lència: Treballs de Recerca de 
Batxillerat” i el “5è. Premi Ciutat d’Esplugues de Llobregat” corresponents al 
curs escolar 2015-16. L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat ha fet pública la 
convocatòria als centres educatius de batxillerat de ciutat. 

El Fòrum de Treballs de Recerca i el Premi Ciutat d’Esplugues es fan possible 
gràcies a la participació de l’alumnat i professorat dels centres educatius de 
batxillerat d’Esplugues de Llobregat. Tenen com a objectiu fonamental 
estimular la investigació entre la joventut, potenciar les activitats de recerca 
realitzades per l’alumnat, les seves habilitats comunicatives, l’estimulació i 
valoració de l’esforç, així com donar-les a conèixer a la comunitat educativa. 
A l’efecte es van elaborar unes Bases per a cada Premi amb el següent 
calendari comú per ambdues accions: 

• Presentació de sol·licituds: Fins el 27 de febrer del 2016. 

Els centres presentaran al Registre de l’Ajuntament els Treballs acompanyats 
d’una Relació on constin els títols dels treballs i l’especialitat a la que 
pertanyen. 
 
• Març del 2016: es revisarà la documentació i el Jurat es reunirà en el 
transcurs d’aquest mes. 

• 26 d’abril 2016: els alumnes presentaran els Treballs guanyadors a la Sala 
d’Actes del Consell Català de l’Esport d’Esplugues. L’acte s’adreçarà a 
l’alumnat de 1r. i 2n. de Batxillerat i estarà obert a la comunitat educativa. 

Vist l’informe emès per la Coordinadora Tècnica d’Educació, on especifica el 
següent per cada tipus d’acció: 

Ø 6è. Fòrum de l’Excel·lència: Treballs de Recerca de Batxillerat 

El Jurat estarà format per professorat dels 7 instituts participants : Joanot 
Martorell, La Mallola, Severo Ochoa, Joaquim Blume, Natzaret, Garbí i Isabel 
de Villena. 

S’atorgarà 1 Premi per cada centre educatiu. Se seleccionarà el millor Treball 
de cada centre. Cada Premi serà dotat per un valor de 200 euros en metàl·lic. 
 
Ø 5è. Premi Ciutat d’Esplugues de Llobregat 

El Jurat estarà format per representants de: Grup d’Estudis d’Esplugues i Aula 
d’Extensió Universitària per a la Gent Gran d’Esplugues. 



S’atorgarà 1 únic Premi. Se seleccionarà el millor Treball de cada centre. Cada 
Premi serà dotat per un valor de 200 euros en metàl·lic. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Donar compte de les Bases relatives al “6è. Fòrum de l’Excel·lència: 
Treballs de Recerca de Batxillerat” i de les Bases relatives al “5è. Premi Ciutat 
d’Esplugues de Llobregat”, corresponents al curs escolar 2015-16. 

SEGON.- Aprovar una despesa de 1.400 euros, a càrrec de la partida 
47.32600.48000. del pressupost municipal en vigor per fer front a les 
obligacions econòmiques derivades de les Bases relatives al “6è. Fòrum de 
l’Excel·lència: Treballs de Recerca de Batxillerat”. 

TERCER.- Aprovar una despesa de 200 euros, a càrrec de la partida 
47.32600.48000. del pressupost municipal en vigor per fer front a les 
obligacions econòmiques derivades de les Bases relatives al “5è. Premi Ciutat 
d’Esplugues de Llobregat”.” 

 

ACORD NÚMERO VINT-I-UN.- Proposta d'aprovació d'un acord de 
col·laboració amb l'Obra Social dels Germans de Sant Joan de Déu per 
l'organització de la 6a Cursa Solidària Ciutat d'Esplugues - Hospital Sant 
Joan de Déu. 

“L’Obra Social dels Germans de Sant Joan de Déu i l’Ajuntament d’Esplugues 
de Llobregat venen col·laborant en diferents projectes de caire solidària i 
esportiu i, en concret, l’any 2011 en l’organització de la 1a Cursa Solidària 
Ciutat d’Esplugues – Hospital de Sant Joan de Déu. 

El resultat d’aquesta primera Cursa va ser una participació propera a les 750 
persones, participació que s’ha incrementat fins arribar als 1.360 participants en 
la darrera edició de la mateixa (la cinquena). 

L’any passat van col·laborar en l’organització 18 voluntaris de Creu Roja, 2 
ambulàncies, 8 fisioterapeutes, 6 vehicles d’organització, 2 motos, 42 
controladors/es, 2 càmeres de televisió i 2 fotògrafs professionals. 

L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat té prevista l’organització i realització de 
la 6a Cursa Solidària Ciutat d’Esplugues – Hospital de Sant Joan de Déu el 
diumenge 24 d’abril de 2016. 

Atès que és voluntat de les dues institucions mantenir aquest nivell de 
col·laboració per tal de fer viable el projecte de la 6a Cursa Solidària Ciutat 
d’Esplugues – Hospital de Sant Joan de Déu. 

Vist l’informe emès pel Director del Servei d’Esports i Equipaments. 

 

 



La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Aprovar el text de l’acord de col·laboració entre l’Obra Social dels 
Germans de Sant Joan de Déu i l’ajuntament d’Esplugues de Llobregat per 
l’organització de la 6a Cursa Solidària Ciutat d’Esplugues – Hospital de Sant 
Joan de Déu. 

SEGON.- Aprovar una despesa de 25.000 euros, a càrrec de la partida 
36.34100.22609 - Activitats esportives - del pressupost municipal en vigor, per 
fer front a les despeses previstes per l'organització de l'esdeveniment.” 
 
 
ACORD NÚMERO VINT-I-DOS.- Proposta d'aprovació dels comptes 
justificatius presentats per l'entitat AMICS DELS MUSEUS I DEL 
PATRIMONI D'ESPLUGUES (AMPEL) en concepte de justificació de la 
subvenció atorgada per al desenvolupament de l'activitat "Afavorir el 
coneixement patrimonial, museístic i en especial ceràmic a través de 
cursets culturals, conferències i visites guiades per especialistes", 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 AMICS DELS MUSEUS I DEL 
PATRIMONI D'ESPLUGUES (AMPEL) el següent ajut econòmic pel 
desenvolupament de la següent activitat i en la data que així mateix s’indica: 

 

Data aprovació Activitat Import 
03/07/2015 Afavorir el coneixement patrimonial, 

museístic i en especial ceràmic a través 
de cursets culturals, conferències, visites 
guiades per especialistes 

2.022,75 euros 

 
Vist que en data 28 de gener de 2016, l’entitat AMICS DELS MUSEUS I DEL 
PATRIMONI D'ESPLUGUES (AMPEL) va presentar comptes justificatius 
relatius a la despesa executada pel desenvolupament de l’esmentada activitat i 
que aquests contenen tots els requisits exigits al Reglament i a les Bases 
Reguladores per a l’atorgament de subvencions, segons informes emesos per 
la Unitat Jurídic administrativa de l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania i la 
Directora de Cultura. 

 



La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat AMICS DELS 
MUSEUS I DEL PATRIMONI D'ESPLUGUES (AMPEL) (CIF: G63881684) 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 

Afavorir el coneixement patrimonial, 
museístic i en especial ceràmic a través de 
cursets culturals, conferències, visites 
guiades per especialistes 

2.022,75 euros 3.225,37 euros 

 
 
ACORD NÚMERO VINT-I-TRES.- Proposta d'aprovació dels comptes 
justificatius presentats per l'AMPA ESCOLA GRAS SOLER en concepte de 
justificació de la subvenció atorgada per al desenvolupament de l'activitat 
"Material per l'escola", 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 els següents ajuts econòmics pel 
desenvolupament de les següents activitats i en la data que així mateix s’indica: 

Data aprovació Activitat Import 
6/3/2015 Material per l’escola 500,00 euros 
 
Vist que en data 11 de febrer de 2016, l’AMPA ESCOLA GRAS I SOLER va 
presentar comptes justificatius relatius a la despesa executada pel 
desenvolupament de l’ esmentada activitat i que aquests contenen tots els 
requisits exigits al Reglament i a les Bases Reguladores per a l’atorgament de 
subvencions, segons informes emesos per la Unitat Jurídic administrativa de 
l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania i la Coordinadora tècnica d’Educació. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’AMPA ESCOLA 
GRAS SOLER, amb NIF G-60986478 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 

Material per l’escola 500,00 euros 1.505,59 euros 
 
 
ACORD NÚMERO VINT-I-QUATRE.- Proposta d'aprovació dels comptes 
justificatius presentats per l'AMPA INSTITUT SEVERO OCHOA en 
concepte de justificació de la subvenció atorgada per al desenvolupament 
de l'activitat "Taller de teatre", 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 els següents ajuts econòmics pel 
desenvolupament de les següents activitats i en la data que així mateix s’indica: 

Data aprovació Activitat Import 
6/3/2015 Taller de teatre 1.150,00 euros 
 
Vist que en data 3 de desembre de 2015, l’AMPA IES SEVERO OCHOA va 
presentar comptes justificatius relatius a la despesa executada pel 
desenvolupament de l’ esmentada activitat i que aquests contenen tots els 
requisits exigits al Reglament i a les Bases Reguladores per a l’atorgament de 
subvencions, segons informes emesos per la Unitat Jurídic administrativa de 
l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania i la Coordinadora tècnica d’Educació. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’AMPA IES SEVERO 
OCHOA, amb NIF G-59310011 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 

Taller de teatre 1.150,00 euros 1.531,40 euros 
 
 
ACORD NÚMERO VINT-I-CINC.- Proposta d'aprovació dels comptes 
justificatius presentats per l'ESCOLA BRESSOL MONTESA en concepte 
de justificació de la subvenció atorgada per al desenvolupament de 
l'activitat "Projecte Construïm i Reconstruïm", 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’ESCOLA BRESSOL MONTESA el 
següent ajut econòmic pel desenvolupament de la següent activitat i en la data 
que així mateix s’indica: 

Data aprovació Activitat Import 
06/03/2015 Projecte Construïm i Reconstruïm 700 euros 
 
Vist que en data 26 de gener de 2016, l’ESCOLA BRESSOL MONTESA va 
presentar comptes justificatius relatius a la despesa executada pel 
desenvolupament de l’esmentada activitat i que aquests contenen tots els 
requisits exigits al Reglament i a les Bases Reguladores per a l’atorgament de 
subvencions, segons informes emesos per la Unitat Jurídic administrativa de 
l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania i la Coordinadora tècnica d’Educació. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’ESCOLA BRESSOL 
MONTESA en relació a la subvenció atorgada per aquest Ajuntament pel 
desenvolupament de l’activitat que a continuació s’esmenta, d’acord amb el 
següent quadre: 
 

Activitat/s – any 2015 Import 
atorgat 

Import 
Justificat 

Projecte Construïm i Reconstruïm 700 euros 1.075,93 euros 
 
 
ACORD NÚMERO VINT-I-SIS.- Proposta d'aprovació dels comptes 
justificatius presentats per l'ESCOLA CAN VIDALET en concepte de 
justificació de la subvenció atorgada per al desenvolupament de l'activitat 
"Aula audiovisuals anglès", 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’ESCOLA CAN VIDALET el següent 
ajut econòmic pel desenvolupament de la següent activitat i en la data que així 
mateix s’indica: 

Data aprovació Activitat Import 
27/03/2015 Aula audiovisuals anglès 2.200 euros 
 
Vist que en data 16 de desembre de 2015, l’ESCOLA CAN VIDALET va 
presentar comptes justificatius relatius a la despesa executada pel 
desenvolupament de l’esmentada activitat i que aquests contenen tots els 
requisits exigits al Reglament i a les Bases Reguladores per a l’atorgament de 
subvencions, segons informes emesos per la Unitat Jurídic administrativa de 
l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania i la Coordinadora tècnica d’Educació. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’ESCOLA CAN 
VIDALET, amb CIF Q-5856054-A, en relació a la subvenció atorgada per 
aquest Ajuntament pel desenvolupament de l’activitat que a continuació 
s’esmenta, d’acord amb el següent quadre: 
 
 

Activitat/s – any 2015 Import 
atorgat 

Import 
Justificat 

Aula audiovisuals anglès 2.200 euros 2.674,68 euros 
 
 
ACORD NÚMERO VINT-I-SET.- Proposta d'aprovació dels comptes 
justificatius presentats per l'ESCOLA CAN VIDALET en concepte de 
justificació de la subvenció atorgada per al desenvolupament del 
"Projecte d'equipament per a l'aula d'anglès",  any 2015. 

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

 

 



Data aprovació Activitat Import 
09/10/2015 Projecte d'equipament per a l'aula 

d'anglès 
7.752,00 euros 

 
Vist que en data 23 de febrer de 2016, l’entitat ESCOLA CAN VIDALET va 
presentar comptes justificatius relatius a la despesa executada pel 
desenvolupament de l’esmentada activitat i que aquests contenen tots els 
requisits exigits al Reglament i a les Bases Reguladores per a l’atorgament de 
subvencions, segons informes emesos per la Unitat Jurídic administrativa de 
l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania i la Coordinadora Tècnica d’Educació. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat ESCOLA CAN 
VIDALET (CIF: Q5856054A) en relació a la subvenció atorgada per aquest 
Ajuntament pel desenvolupament de l’activitat que a continuació s’esmenta, 
d’acord amb el següent quadre: 

 

ACTIVITAT/S – ANY 2015 IMPORT 
ATORGAT 

IMPORT 
JUSTIFICAT 

Projecte d'equipament per a l'aula d'anglès 7.752,00 euros 7.773,80 euros 
 
 
ACORD NÚMERO VINT-I-VUIT.- Proposta d'aprovació dels comptes 
justificatius presentats per l'ESCOLA ISIDRE MARTÍ en concepte de 
justificació de les subvencions atorgades per al desenvolupament de les 
activitats "Celebració de jornades educatives i material escolar" i 
"Renovació de la biblioteca", 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’ESCOLA ISIDRE MARTÍ els següents 
ajuts econòmics pel desenvolupament de les següents activitats i en la data 
que així mateix s’indica: 

Data aprovació Activitat Import 

05/06/2015 Celebració de jornades educatives i 
material escolar 2.000 euros 

05/06/2015 Renovació de la Biblioteca 850 euros 



 
Vist que en data 17 de desembre de 2015, l’ESCOLA ISIDRE MARTÍ va 
presentar comptes justificatius relatius a la despesa executada pel 
desenvolupament de les esmentades activitats i que aquests contenen tots els 
requisits exigits al Reglament i a les Bases Reguladores per a l’atorgament de 
subvencions, segons informes emesos per la Unitat Jurídic administrativa de 
l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania i la Coordinadora tècnica d’Educació. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’ESCOLA ISIDRE 
MARTÍ, amb NIF Q-5855027-H en relació a les subvencions atorgades per 
aquest Ajuntament pel desenvolupament de les activitats que a continuació 
s’esmenten, d’acord amb el següent quadre: 
 
 

Activitat/s – any 2015 Import 
atorgat 

Import 
Justificat 

Celebració de jornades educatives i 
material escolar 2.000 euros 2.445,21 euros 

Renovació de la Biblioteca 850 euros 1.052,04 euros 
 
 
ACORD NÚMERO VINT-I-NOU.- Proposta d'aprovació dels comptes 
justificatius presentats per l'ESCOLA LOLA ANGLADA en concepte de 
justificació de la subvenció atorgada per al desenvolupament de l'activitat 
"Colònies escolars", 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 els següents ajuts econòmics pel 
desenvolupament de les següents activitats i en la data que així mateix s’indica: 

Data aprovació Activitat Import 
2/10/2015 Colònies escolars 1.750,00 euros 
 
Vist que en data 14 de desembre de 2015, l’ESCOLA LOLA ANGLADA va 
presentar comptes justificatius relatius a la despesa executada pel 
desenvolupament de l’ esmentada activitat i que aquests contenen tots els 
requisits exigits al Reglament i a les Bases Reguladores per a l’atorgament de 
subvencions, segons informes emesos per la Unitat Jurídic administrativa de 
l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania i la Coordinadora tècnica d’Educació. 



La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’ESCOLA LOLA 
ANGLADA, amb NIF Q-5856020B 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 

Colònies escolars 1.750,00 euros 4.305,01 euros 
 
 
ACORD NÚMERO TRENTA.- Proposta d'aprovació dels comptes 
justificatius presentats per l'INSTITUT JOANOT MARTORELL en concepte 
de justificació de la subvenció atorgada per al desenvolupament de 
l'activitat "Implementació de sistemes informàtics al currículum de l'ESO i 
grups adaptats", 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 INSTITUT JOANOT 
MARTORELL el següent ajut econòmic pel desenvolupament de la següent 
activitat i en la data que així mateix s’indica: 

Data aprovació Activitat Import 
03/07/2015 “Implementació de sistemes informàtics 

al currículum de l’ESO i grups adaptats” 
3.500,00 euros 

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

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat INSTITUT 
JOANOT MARTORELL (CIF: Q5855630I) 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 

“Implementació de sistemes informàtics al 
currículum de l’ESO i grups adaptats” 

3.500,00 euros 4.299,74 euros 

 

URGÈNCIES 
 
Prèvia la declaració d'urgència per unanimitat dels membres de la Junta de 
Govern Local presents, conforme al què estableixen els articles 100 de la Llei 
8/1987 de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya i 83 del Reglament 
d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, la Junta de 
Govern va passar a tractar dels següents assumptes: 
 
ACORD NÚMERO TRENTA-UN.- Proposta de desestimació del recurs de 
reposició interposat per TAU ICESA contra l'acord de la JGL de data 
18/09/2015 sobre execució subsidiària de redacció del projecte per a la 
reparació del mur de gabions del Parc dels Torrents. 
 
“En relació amb el recurs de reposició interposat pel senyor Francesc Sibina 
Burón, en representació de TAU INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES 
ESPECIALES, SA (TAU ICESA), els Serveis Jurídics Municipals han emès el 
corresponent informe que es transcriu a continuació: 
 
“A N T E C E D E N T S 
 
Primer.- La Junta de Govern Local en sessió del dia 23 de desembre de 2014 
va acordar deixar sense efectes la suspensió temporal acordada per la Junta 
de Govern Local de data 3 de maig de 2014 i requerir a TAU INGENIERIA Y 
CONSTRUCCIONES ESPECIALES, SA (TAU ICESA) per a que en un termini 
màxim de 10 dies assumeixi compromís formal de redactar i aportar, al seu 
càrrec, projecte tècnic de reparació del mur de gabions corresponent a “les 
obres d’ Ordenació del Torrent d’ en Farré, cinquena fase:adequació de 
talussos”, advertint-li de la execució subsidiària amb càrrec a la fiança definitiva 
del contracte de les obres dipositada en el seu dia mitjançant “Póliza de seguro 
de caución número 9500808874” de l’ entitat MAFRE CAUCIÓN Y CRÉDITO.  
 
Segon.- Per acord de la Junta de Govern Local del dia 30 de gener de 2015, es 
va iniciar expedient d’ execució subsidiària de l’ esmentat acord del mateix 
òrgan municipal de data 23 de desembre de 2014, i així mateix, executar 
parcialment la fiança definitiva de l’ esmentat contracte d’ obres. 
 
Tercer.-El senyor Francesc Sibina Burón, en representació de TAU 
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ESPECIALES, SA (TAU ICESA), va 
interposar recurs de reposició contra l’acord de la Junta de Govern Local de 
data 30 de gener de 2015, el qual va ser desestimat per un altre acord de la 
Junta de Govern Local de data 5 de juny de 2015. 
 
Quart.- La Junta de Govern Local, en sessió del dia 18-09-2015, 
resumidament, va acordar procedir a l’ execució subsidiària de la redacció del 



projecte tècnic de reparació de l’ esmenat mur de gabions; aprovar l’ execució 
del servei de redacció del projecte de reparació del referit mur de gabions; 
aprovar la despesa corresponent per import de 9.438,00, IVA inclòs, amb 
direcció facultativa a càrrec de l’ arquitecte municipal, Director del Servei d’ 
Obres Públiques; manifestar a l’ empresa TAU INGENIERIA Y 
CONSTRUCCIONES ESPECIALES, SA (TAU ICESA) que, redactat i aprovat el 
projecte de reparació del mur, es requerirà la seva execució a aquesta empresa 
i, en cas contrari, s’ executaran subsidiàriament per aquest Ajuntament amb 
càrrec a l’ empresa obligada. 
 
Cinquè.- Notificat l’ esmentat acord, el senyor Francesc Sibina Burón, en 
representació de TAU INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ESPECIALES, SA 
(TAU ICESA), va interposar recurs de reposició, en el qual sol·licita s’acordi 
deixar sense efecte el mateix.  
 
FONAMENTS LEGALS 
 
Primer.- Com a primer motiu d'impugnació, al·lega l'entitat recurrent, 
principalment, que es contempla la revisió de finques de titularitat privada i que 
es tracta d’ una zona fora de l’ àmbit de l’obra executada. 

Al respecte, els Serveis Tècnics Municipal, i amb data 6 d’ abril de 2016, van 
emetre el següent informe: 

“Objecte del projecte: adequació i consolidació dels talussos , incloent la seva 
part superior, franja sobre la qual recolza part del límit de les finques particulars 
del carrer Josep Anselm Clavé que donen al Torrent, tal com s’indica a la 
memòria del projecte aprovat en data gener de 2008. 
Com a conseqüència de la mala praxi en la construcció d’aquest mur, executat 
en la seva totalitat per TAU INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES 
ESPECIALES, S.A. (TAU ICESA), es va desplomar la part superior d’aquest, 
que estava en contacte amb dites finques particulars, per la qual cosa és 
necessari fer la revisió tècnica acurada de dites finques, amb avaluació de 
possibles parts danyades pels moviments registrats en aquest, i determinar en 
el seu cas, grau d’afectació, i incloent en el projecte els treballs de reparació 
que puguin correspondre.” 

Com es dedueix del transcrit informe, l'esmentada al·legació ha de ser 
desestimada, doncs, per una banda, no és cert que s'actuï fora de l’ àmbit de la 
zona executada; i, de l'altra, la revisió de les esmentades finques de titularitat 
privada té la seva causa en la mala praxi en la construcció de l’ esmentat mur 
per part de la recurrent, que ha afectat les mateixes. 

Segon.- Pel que fa a la segona al·legació, no hem d'oblidar que l'aval garanteix 
la realitat de l'execució de les obres, i, si s'escau, sufragar el seu import cas de 
no realitzar-les l'obligat a això. 

A mes, tampoc hem d'oblidar que la sentència dictada pel Jutjat del contenciós-
administratiu nº 12 de Barcelona de 4 de febrer de 2014, procediment ordinari 
nº 117/2012-secció 1A, va dictaminar que existeixen la referides deficiències en 
l'execució de l'obra de què es tracta, detectades amb anterioritat al venciment 



del termini de garantia, pel que no procedia la devolució de la garantia, a 
l'empara de l'article 147 del RD Leg. 2/2000, de 16 de juny, TRLCAP, i així 
mateix procedeix executar subsidiàriament les obres de reparació de l’ 
esmentat mur, i en el cas que la recurrent no atengui els requeriments de 
l'Ajuntament. 
 
Por tot això, es proposa la desestimació de l' esmentat recurs de reposició 
interposat pel senyor Francesc Sibina Burón, en representació de TAU 
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ESPECIALES, SA (TAU ICESA)”. 

En conseqüència, 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Desestimar el recurs de reposició interposat pel senyor Francesc Sibina Burón, 
en representació de TAU INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ESPECIALES, 
SA (TAU ICESA) , contra l’acord de la Junta de Govern Local de 18-09-2015, 
pels motius exposats, mantenint en tots els seus extrems l’acord recorregut.” 
 
 
ACORD NÚMERO TRENTA-DOS.- Proposta de sol•licitud al Servei 
d’Urbanisme de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de 
Barcelona d’un recurs tècnic anomenat modificacions puntuals del Pla 
General Metropolità per incentivar l'activitat econòmica. 

“La Diputació de Barcelona, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-
2019”, dóna suport als governs locals a través de diferents instruments de 
cooperació. Un d'aquests instruments és el Catàleg de serveis que s'aprova 
periòdicament, amb la finalitat de satisfer les necessitats manifestades pels 
governs locals. 

Entre els recursos que es poden sol·licitar es troba el recurs tècnic de 
Planejament urbanístic. Aquest consisteix en donar suport, per part del Servei 
d’Urbanisme de la Diputació de Barcelona, en la redacció de plans, projectes i 
informes de l’àmbit d’urbanisme i regeneració urbana. 

L'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat impulsarà, a través del nou Pacte per a 
la reactivació econòmica i la creació d’ocupació de qualitat 2016-2019, un 
seguit d'actuacions ordenades en programes i projectes i emmarcades en 
quatre línies estratègiques. 

En la línia estratègica de Promoció de l’activitat econòmica, en el marc del 
Programa de millora de les infraestructures, tràmits i actuacions municipals per 
facilitar i atreure activitat econòmica, es preveu desenvolupar dos projectes que 
tenen incidència en els polígons d’activitat econòmica. Aquests són: 

- definició dels elements clau per a la proposta de millora urbanística dels 
sectors d'activitat econòmica d'Esplugues de Llobregat; i  
- definir i implementar accions de millora per a les zones d'activitat econòmica 
 
Per portar a terme aquests projectes cal redactar una memòria tècnica de 



modificacions puntuals del Pla General Metropolità (PGM) per incentivar 
l'activitat econòmica.  

Atès que la Diputació de Barcelona ofereix aquest suport, s’ha considerat 
adient sol·licitar aquest recurs tècnic amb els següents requeriments i pautes: 
 
Objectius generals 

En la seva globalitat, l'objecte de les Modificacions puntuals del Pla general 
metropolita (MPPGM) en els àmbits d'activitat econòmica del municipi 
d'Esplugues de Llobregat és la millora urbanística deis mateixos, entesa com la 
millora de la seva qualitat urbana, de la seva competitivitat econòmica i de la 
simplificació de la seva gestió urbanística. Tot plegat, en la consideració de 
l'activitat econòmica com un bé d'interès públic, com a generadora de treball, 
de coneixement i d'augment de valor de la qualitat de vida, no solament com la 
producció sectorial de béns i serveis sinó, i fonamentalment, com el fet del seu 
intercanvi i reintegració. 

Compartir amb l’empresariat i amb els agents socials i econòmics els criteris 
per a la generació d’activitat econòmica. 

Concretar els usos dels PAE atenent a les característiques i estat de cada zona 
i àmbits circumdants, sustentada en un aprofundiment de la diagnosi realitzada. 
 
Redactar un projecte de modificacions puntuals del Pla General Metropolità que 
concreti els següents aspectes, exclusivament, sobre tres dels àmbits 
esmentats: bàsicament, proposta de millores en els PAE El Gall, Montesa i La 
Plana, concretant-se, entre d'altres, en l'adequació de la parcel·lació del PAE 
Montesa; en la definició de les actuacions del perímetre del PAE El Gall; i en 
l'adequació dels usos del carrers del PAE de La Plana que siguin contigus amb 
la trama residencial. 

Redactar i tramitar amb caràcter normatiu i vinculant les Modificacions Puntuals 
del Pla General Metropolità (MPPGM), plans de millora urbana, reparcel·lació i 
projectes d'urbanització. 

Específicament, el recurs tècnic que se sol·licita per procedir a la modificació 
parcial del PGM abordaria els següents assumptes: 

Sub-àmbit El Gall 

Modificacions puntuals referides a les afectacions del sistema viari sobre 
edificis industrials existents. Consideració deis xamfrans i de l'ample del carrer 
Josep Argemí. 

Modificacions puntuals referides als paràmetres urbanístics reguladors de la 
zona industrial de l'àmbit (clau 22 a). Parcel·la mínima, ocupació de l'edificació 
en planta baixa i pisos, alçada reguladora, etc. 

Modificacions puntuals relatives al règim d'usos en la zona industrial existent 
(clau 22a). Delimitació de les àrees mínimes de planejament i gestió mitjançant 
Polígons d'actuació urbanística, amb indicació dels seus objectius i paràmetres 



urbanístics. 
 
Sub-àmbit Montesa 

Modificacions puntuals referides a l'ajust del sistema viari perimetral i al front 
urbà de l'àmbit -carrer Verge de la Paloma i Avda. San Antonio - en 
concordança amb el sistema viari i els usos previstos en els planejaments 
contigus aprovats definitivament - PDU ARE del Sector Montesa i MPPGM al 
municipi de Cornellà-. 

Modificacions puntuals referides als paràmetres urbanístics reguladors de les 
zones industrials del PPU Montesa, de tal forma que aquestes es puguin 
assimilar a la regulació genèrica del sol industrial existent del PGM (clau 22 a) i, 
més concretament, als que es proposaran per al sector El Gall. 

Modificacions puntuals relatives al règim d'usos en zona industrial. 

Sub-àmbit La Plana 

Modificacions puntuals referides als paràmetres urbanístics reguladors de la 
zona industrial de l'àmbit (clau 22 a). 

Modificacions puntuals relatives al règim d'usos en la zona industrial existent 
(clau 22a). Delimitació de les àrees mínimes de planejament i gestió mitjançant 
Polígons d'actuació urbanística, amb indicació dels seus objectius i paràmetres 
urbanístics. Especialment, en el front urbà constituït per la zona edificable 
situada front al carrer de Vic i seva cantonada amb el carrer de la Verge de 
Guadalupe. 
 
La Diputació de Barcelona, en cas que aprovi la sol·licitud d’aquest recurs 
tècnic, assumiria la seva execució mitjançant la licitació i adjudicació d’aquest 
encàrrec, aportant el 80% del cost de l’actuació. L’Ajuntament cofinançaria el 
20% restant. 

Vist l’informe de la Directora del servei d’Empresa i Ocupació. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

ÚNIC.- Sol·licitar a la Diputació de Barcelona un suport tècnic consistent en 
redactar una memòria tècnica de modificacions puntuals del Pla General 
Metropolità (PGM) per incentivar l'activitat econòmica.” 

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