
 
 

JGL 8/2016 
 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 

SESSIÓ DECISÒRIA ORDINÀRIA DE 26 DE FEBRER DE 2016 

 
A la Casa Consistorial d’Esplugues de Llobregat, a la sala de reunions, a les 
tretze hores i quaranta cinc minuts del dia 26 de febrer 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. 6/16 
corresponent a la sessió ordinària de data 12 de febrer de 2016.                             
 
Per la Sra. alcaldessa i en relació a l’esborrany de l’acta núm. 6/16 
corresponent a la sessió ordinària de  data  12 de febrer 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 per declarar com a suficient la 
documentació aportada per ZAMIR AHMED, sobre la comunicació de 
l’inici de l’activitat de comerç al detall d’alimentació (amb forn de cocció 
de pa) al local de l’avinguda Electricitat, núm. 5, local 1, (Edifici “París”). 
(Exp. T20-2014-00107).  
 
“El senyor ZAMIR AHMED, va aportar la documentació tècnica oportuna per 



desenvolupar l’activitat de comerç al detall d’alimentació (amb forn de 
cocció de pa), al local ubicat a l’ avinguda Electricitat, núm. 5, local 1 (Edifici 
“París”), d’aquesta població. (Exp. T120-2014-00107). 
 
Atès que es tracta d’una activitat sotmesa al règim de comunicació. 
 
Atès l’informe 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 ZAMIR AHMED, en la qual efectua el tràmit de comunicació de 
l’activitat de comerç al detall d’alimentació (amb forn de cocció de pa), al 
local ubicat a l’ avinguda Electricitat, núm. 5, local 1 (Edifici “París”), d’aquesta 
població. (Exp. T120-2014-00107). 

2n.-Comunicar a ZAMIR AHMED, que pot iniciar l’exercici de l’activitat de 
comerç al detall d’alimentació (amb forn de cocció de pa), al local ubicat a l’ 
avinguda Electricitat, núm. 5, local 1 (Edifici “París”), sense perjudici del 
compliment de la normativa urbanística, de seguretat, de protecció i prevenció 
contra incendis, i normativa en general que li sigui d’aplicació, i que el titular 
declara complir mitjançant el document corresponent. 

3r.- Advertir a la titularitat que en cas necessari o si es considera oportú, els 
Serveis Tècnics Municipals podran practicar opcionalment inspecció a 
l’establiment. Si de la inspecció efectuada resultés l’existència de deficiències a 
esmenar, s’hauran d’adoptar en els terminis que s’estimin. En cas que 
aquestes deficiències comportin un risc per a la salut o la seguretat envers 
tercers, o que existeixin deficiències no esmenables, o que l’activitat no s’ajusti 
a la documentació presentada, s’ordenarà immediatament el cessament de 
l’activitat. 
 
4t.- Aquesta conformitat restarà condicionada al pagament de la taxa per a la 
prestació dels serveis d’Intervenció Integral de l’Administració municipal en 
activitats i instal·lacions (Ordenança Fiscal núm. 5) d’import 875,00 euros, 
(càrrec-valor 832656-342343). Ja abonada en data 1/12/2014.” 

  
ACORD NÚMERO TRES.- Proposta per declarar com a suficient la 
documentació aportada per AD LEGEM ABOGADOS ESPLUGUES, S.C.P., 
sobre la comunicació de l’inici de l’activitat de despatx d’advocats al local 
de l’avinguda de Cornellà, núm. 17-19, local 9. (Exp. T20-2016-00012).  
 
“El senyor Sergi Gil Bezana, en representació d’ AD LEGEM ABOGADOS 
ESPLUGUES, S.C.P., va aportar la documentació tècnica oportuna per 



desenvolupar l’activitat de despatx d’advocats, al local ubicat a l’ avinguda de 
Cornellà, núm. 17-19, local 9 d’aquesta població. (Exp. T120-2016-00012) 
 
Atès que es tracta d’una activitat sotmesa al règim de comunicació. 

Atès l’informe 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 AD LEGEM ABOGADOS ESPLUGUES, S.C.P., en la qual 
efectua el tràmit de comunicació de l’activitat de despatx d’advocats, al local 
ubicat a l’ avinguda de Cornellà, núm. 17-19, local 9, d’aquesta població. (Exp. 
T120-2016-00012). 
 
2n.- Comunicar a AD LEGEM ABOGADOS ESPLUGUES, S.C.P., que pot 
iniciar l’exercici de l’activitat de despatx d’advocats, al local ubicat a l’ 
avinguda de Cornellà, núm. 17-19, local 9, sense perjudici del compliment de la 
normativa urbanística, de seguretat, de protecció i prevenció contra incendis, i 
normativa en general que li sigui d’aplicació, i que el titular declara complir 
mitjançant el document corresponent. 

3r.- Advertir a la titularitat que en cas necessari o si es considera oportú, els 
Serveis Tècnics Municipals podran practicar opcionalment inspecció a 
l’establiment. Si de la inspecció efectuada resultés l’existència de deficiències a 
esmenar, s’hauran d’adoptar en els terminis que s’estimin. En cas que 
aquestes deficiències comportin un risc per a la salut o la seguretat envers 
tercers, o que existeixin deficiències no esmenables, o que l’activitat no s’ajusti 
a la documentació presentada, s’ordenarà immediatament el cessament de 
l’activitat. 
 
4t.- Aquesta conformitat restarà condicionada al pagament de la taxa per a la 
prestació dels serveis d’Intervenció Integral de l’Administració municipal en 
activitats i instal·lacions (Ordenança Fiscal núm. 5) d’import 525,00 euros, 
(càrrec-valor 1076038-30682). Ja abonada en data 17/02/2016.” 

 

ACORD NÚMERO QUATRE.- Proposta per estimar les al·legacions 
formulades per la COMUNITAT DE PROPIETARIS DEL CARRER JOSEP 
ANSELM CLAVÉ, NÚM. 4-14, PARKING, amb relació a la taxa per la 
modificació per canvis no substancials del títol acreditatiu de l’activitat de 
garatge aparcament privat que es desenvolupa a la cruïlla dels carrers 
Laureà Miró, Josep Anselm Clavé i de la Riba (Can Clota). (Exp. 86/06). 
 



“Mitjançant acord adoptat en sessió ordinària per la Junta de Govern Local de 
data 4/12/2015 es va aprovar la modificació per canvis no substancials del títol 
acreditatiu de l’activitat de garatge aparcament privat que es desenvolupa a la 
cruïlla dels carrers Laureà Miró, Josep Anselm Clavé i de la Riba (Can Clota) 
per part de la COMUNITAT DE PROPIETARIS DEL CARRER JOSEP 
ANSELM CLAVÉ, NÚM. 4-14, PARKING. (Exp. 86/06). 

Posteriorment, el senyor Francesc Ponsa de los Reyes, en representació de la 
COMUNITAT DE PROPIETARIS DEL CARRER JOSEP ANSELM CLAVÉ, 
NÚM. 4-14, PARKING, va presentar en data 28/12/2015 la instància amb 
número de registre 2015-21996 manifestant que la taxa associada al tràmit 
abans esmentat és desproporcionada amb relació a l’abast dels canvis a 
realitzar i sol·licitant que es revisi la mateixa atenent el caràcter puntual de la 
intervenció.  
 
Atès l’informe emès pels Serveis Tècnics Municipals en data 2/02/2016 obrant 
a l’expedient del qual resulta:  

-Que actualment aquesta és una activitat sotmesa a Comunicació Prèvia per 
canvi de la normativa de tramitació.  

- Que, efectivament, les obres no suposen un augment de volum ni de 
superfície del garatge, ni afecten a elements estructurals, ni modifica la 
configuració de la façana, però sí podien quedar afectades les condiciones 
d’evacuació, o al menys (i aquest és el motiu d’exigir la presentació de la 
documentació), era necessari justificar que no quedaven d’afectades, la qual 
cosa es va realitzar amb la documentació requerida i presentada, i que 
finalment va motivar l’informe favorable.  

- Que la superfície del garatge modificada és molt minsa, específicament les 
sortides a l’exterior de les portes, amb una superfície molt inferior als 100 m2, 
sense cap altra modificació de les seves instal·lacions.  

- Que es reitera que s’informa de manera favorable el canvi de sentit de gir de 
les portes de les escales d’emergència del garatge, únicament en la seva 
sortida directa a l’exterior (en cap cas als vestíbuls previs, perquè suposaria 
una modificació que podria afectar a les ventilacions i dimensions previstes).  

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.- Estimar les al·legacions presentades per la COMUNITAT DE 
PROPIETARIS DEL CARRER JOSEP ANSELM CLAVÉ, NÚM. 4-14, PARKING 
contra la liquidació pel concepte de Taxa per la Prestació dels Serveis d’ 
Intervenció de l’ Administració Municipal en les activitats i instal·lacions, per la 
modificació per canvis no substancials de l’activitat de garatge aparcament 



privat que es desenvolupa a la cruïlla dels carrers Laureà Miró, Josep Anselm 
Clavé i de la Riba (Can Clota). (Exp. 86/06). 

2n.- Anul·lar la liquidació núm. 1050028-398116, d’import 3.970,30€ i aprovar 
una nova liquidació, amb el núm. 1100143-70393, d’import 255,00€, que 
resulten realitzant el càlcul en base únicament a la superfície afectada (inferior 
als 100 m2) enlloc d’en base a la superfície total de l’activitat com s’havia fet 
inicialment, i aplicant una reducció de l’import del 75% en tractar-se d’una 
modificació no substancial segons disposa l’article 5.10) de l’ Ordenança fiscal, 
núm. 5. 

3r.- Reiterar a la COMUNITAT DE PROPIETARIS DEL CARRER JOSEP 
ANSELM CLAVÉ, NÚM. 4-14, PARKING que, un cop finalitzi l’actuació cal 
presentar un certificat tècnic que acrediti que s’han realitzat les obres de 
manera ajustada al projecte de modificació presentat.” 

 
ACORD NÚMERO CINC.- Proposta d’aprovació d’una prorroga del termini 
d’execució de les obres d’adequació de la plaça Macael (exp. G451-2015-
002).  
 
“La Junta de Govern Local en data 10 d’abril de 2015 va adjudicar l’execució de 
les obres d’adequació de la plaça Macael, d’aquesta població a l’empresa 
SERVEIS INTEGRALS 360 PLUS, S.L. 

En data 9 de novembre de 2015 es va signar l’acta de comprovació del 
replanteig i autorització de l’inici de l’obra, amb un termini d’execució de tres 
mesos. 
 
En data 19 de febrer de 2016, l’empresa SERVEIS INTEGRALS 360 PLUS, 
S.L., adjudicatària de les obres, ha presentat escrit demanant l’ampliació del 
termini d’execució de les obres degut a la demora en el termini d’entrega de 
materials i sol·licitant prorroga fins el 24 de març de 2016. 

Atès l’informe emès pels Serveis Tècnics Municipals del que resulta que 
efectivament l’obra de referència no es pot finalitzar pel motiu exposat, 
proposant una ampliació del termini d’execució de les obres fins el 24 de març 
de 2016. 

Ates el plec de clàusules administratives particulars que regeixen el contracte i 
l’article 213 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat 
per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre i concordants del 
Reglament General de Contractes de l’Estat. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1.- Aprovar una pròrroga de les obres d’adequació de la plaça Macael, 
d’aquesta població, fins el dia 24 de març de 2016. 



2.- Notificar el present acord a l’adjudicatari, SERVEIS INTEGRALS 360 PLUS, 
S.L.” 
 
 
ACORD NÚMERO SIS.- Proposta d’aprovació de l’informe urbanístic de la 
finca del carrer Baronesa de Maldà, 71-73, Laboratorio Aldo-Unión, S.L., 
d’aquesta població. (T019-2015-034). 

“El senyor José Sabater Sanmartí, en representació de Laboratorio Aldo Unión, 
S.L., sol·licita informe urbanístic, el denominat “Avantprojecte d’ampliació 
d’edifici i reforma de façana d’un laboratori farmacèutic” del carrer Baronessa 
de Maldà, núm. 71-73, d’Esplugues de Llobregat. (Exp. T019-2015-034). 

Atès l'informe emès pels Serveis Tècnics Municipals. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1.- Aprovar l'informe emès pels Serveis Tècnics Municipals en data 22 de febrer 
de 2016, que a continuació es transcriu: 

“ 
1.Sol·licitud 
 
Per registre d’entrada de data 02/11/2015 i amb número 2015 18443, José 
Sabater Sanmartí en representació de LABORATORIO ALDO UNIÓN , S.L. 
presenta a aquest Ajuntament , per sol·licitar informe urbanístic, el denominat 
“Anteproyecto- Ampliación de edificio y reforma de fachada de un Laboratorio 
farmacéutico” al carrer Baronessa de Maldá, 71-73, subscrit per l’Enginyer 
Albert Gastó Navarro , de APEX Ingenieros SLP. 

2.Avantprojecte 
 
2.1.Objecte 
 
L’avantprojecte presentat te per objecte conèixer la viabilitat urbanística de 
l’ampliació de l’edifici i reforma de façana del Laboratori farmacèutic ALDO 
UNIÓN S.L. , per esmenar les deficiències existents en matèria de seguretat, 
operatives i de compliment de normativa farmacèutica i així mateix per ordenar 
volumètricament i rehabilitar les façanes amb la finalitat de dignificar la imatge 
de l’edifici i donar coherència formal i material amb el nou establiment que la 
societat disposa en la parcel·la adjacent.  

1. Deficiències existents en matèria de seguretat, operatives i de compliment de 
normativa farmacéutica. 

Bàsicament es resumeixen en: 

-- Les comunicacions verticals entre les quatre plantes de l’edifici dels diferents 
espais implicats en el procés constructiu es realitza mitjançant un únic 
muntacàrregues, el que comporta un greu problema de fiabilitat, al mateix 



temps que impedeix el compliment del GMP’s exigides en el sector farmacèutic 
que requereix segregació de fluxos de materials, separant els recorreguts de 
entrades respecte a les sortides. 

-- D’acord amb el RD 2267/2004 i als requeriments indicats per a la concessió 
de la Llicencia Ambiental , es requereix la implantació d’una segona via 
d’evacuació en cas d’incendi per el soterrani –1. 

-- L’escala d’evacuació auxiliar, situada en la façana, no compleix els 
requeriments dimensionals normatius. 

-- S’han de reubicar i millorar la sectorització de les activitats amb major risc 
d’incendi: magatzem d’inflamables , pati de residus i molls de càrrega. 

-- S’ha de reduir la càrrega contaminant de les aigües residuals evacuades , pel 
que hauria d’implantar-se un nou dipòsit de dilució. Aquest sistema evitarà a 
més el reflux del sistema de clavegueram, que periòdicament inunda el 
soterrani -1. 

Les tres primeres deficiències comprometen la continuïtat de l’activitat en 
l’establiment, tant a nivell de compliment de normes farmacèutiques com de 
seguretat contra incendis. 

2. Ordenació volumètrica i rehabilitació de façanes. 

Consisteix bàsicament en una reordenació volumètrica, compositiva i de 
materials per donar a l’edifici de major representativitat. 

2.2.Descripció 
 
La proposta consisteix bàsicament en l’ampliació de l’edifici fins esgotar 
l’edificabilitat i la reforma de la façana. No es preveu cap intervenció al interior 
de les plantes P1 i P2 on s’ubiquen els processo productiu de la Societat, ja 
que no es possible interrompre la fabricació. 

Per assolir els objectius anteriorment citats es proposa: 

-- L’ampliació de l’edifici existent amb la construcció d’un nou edifici industrial 
de PB+1PP adossat al mateix. 

-- Adossar a l’edifici existent un volum per ubicar un muntacàrregues per donar 
servei a totes les plantes. Annex a aquest volum es situarà un nucli d’escales 
per evacuació en cas d’incendi. 

Aquest muntacàrregues es de vita importància pel desenvolupament de 
l’activitat productiva del laboratori, a causa del desenvolupament vertical de tot 
l’establiment industrial, davant l’impossibilitat de realitzar un creixement 
horitzontal 
 
-- Uniformar la volumetria , actualment desordenada en quant a volums, 



composició d’obertures i materials, mitjançant la col·locació d’una textura 
superposada que harmonitzi el conjunt i que actuï com referència respecte al 
nou edifici que la Societat disposa al carrer Sabina Mitjavila. 

Aixi mateix la proposta contempla la cessió gratuïta , lliure de càrregues i 
gravàmens i urbanitzats de 65 m2 de la parcel·la , establerta en la Modificació 
puntual del Pla General Metropolità aprovat definitivament pel Conseller de 
Política Territorial i Obres Públiques en data 29 de setembre de 2003. 
 
2.3. Justificació de la situació del muntacàrregues. 

Les àrees productives de les plantes +1 i +2 no poden interrompre la seva 
activitat durant l’execució dels treballs, ja que constitueixen el nucli de l’activitat 
de la Societat i la seva font de facturació principal, i per aquest motiu no es 
viable col·locar el muntacàrregues a l’interior de l’edifici, en particular en les 
citades plantes , i es necessari ubicar-lo a l’exterior, proposant-lo junt a l’escala 
d’emergència, connectant totes les plantes de l’edifici, inclòs el soterrani.  
 
Aquest muntacàrregues es considera element tècnic d’instal·lacions d’acord 
amb l’article 350 de les NNUU per quant constitueix un element tècnic de 
comunicacions imprescindible pel correcte funcionament del complex industrial. 
 
Així mateix el citat volum es justifica per les seves reduïdes dimensions, la seva 
integració arquitectònica, la impossibilitat d’alternatives, la seva posició 
allunada dels vials, el mínim increment d’ocupació respecte del resta de 
l’edificació, molt inferior a la permesa per les NNUU del PGM. 

3. Valoració de la Proposta 

3.1 Planejament vigent 

Modificació puntual del Pla General Metropolità a l’illa delimitada pels carrers 
baronessa de Maldá, Isaac Albéniz, Lluis MIllet i Sabina Mitjavila, del terme 
municipal d’Esplugues de Llobregat., promoguda i tramesa per l’Ajuntament, 
amb el benentès que la remissió global que fa el punt 1.7 de les Ordenances 
s’ha de entendre amb caràcter supletori, aprovat definitivament pel Conseller 
de Política Territorial i Obres Públiques en data 29 de setembre de 2003. 
 
Al citat punt 1.7 - Ordenances diu “ Son las prropias Normas Urbanísticas del 
Plan General Metropolitano y las Ordenanzas Metropolitans de Edificación sin 
que aquí se deba introducir ninguna precisión específica en relació al particular 
“  
3.2. Ampliacions 

1. Nous volums 

Es proposa un nou volum de PB+1PP sobre l’ET , amb una alçada màxima que 
no pot superar els 13 m. i s’amplien en PB els molls de càrrega amb una alçada 
màxima en interior d’illa de 5 m., complint del determinacions del planejament 
vigent.  



 
2. Muntacàrregues 

El muntacàrregues que es proposa es situa en planta soterrani plantes pis fora 
de la profunditat edificable establerta en 9,25 m. en el planejament vigent , i 
suposa un increment de volum sobre l’edifici en situació de volum disconforme , 
per quant les seves plantes pis es situen fora de la citada profunditat. Per 
aquest motiu, i en aplicació estricta de la normativa urbanística , aquest volum 
no seria admissible en aplicació dels articles 350.b) i 222.7- Primer c) de les 
NNUU del PGM. 

Consideració: 
 
Respecte de l’anterior, el tècnic que subscriu fa la següent consideració: 

Si be l’edifici existent de PB+3PP supera àmpliament en plantes pis la 
profunditat edificable de 9,25 m. motiu pel qual el muntacàrregues s’hauria de 
situar necessariament dintre de l’edifici , sense incrementar el seu volum, 
aquesta ubicació presenta importants dificultats , per quant actualment l’edifici 
te una activitat industrial en funcionament, amb les particularitats derivades de 
l’activitat de laboratori farmacèutic , derivades del compliment del GMP(Buenas 
Prácticas de Manufactura),com a garantía de seguretat. Aquest compliment 
suposa que la variació d’un espai interior suposi un molt important afectació de 
la resta d’espais , per quant no son independents i actuen entre ells com un 
sistema , garantint les condicions de seguretat general obligades en la 
producció farmacèutica. 

Per altra banda, l’ocupació màxima total de les plantes pis existents es molt 
inferior a les establertes en el planejament vigent , com a conseqüència de que 
l’ocupació sobre parcel·la s’acumula perimetralment amb front al carrers Isaac 
Albéniz i Lluis Millet i part del carrer Baronessa de Maldá, , no estant la 
parcel·la edificada en els seus fronts als carrer Sabina Mitjavila i plaça entre 
aquest carrer i Baronessa de Maldá. 

Aixi, atenent a la justificació donada pel tècnic redactor , a la petita repercussió 
que els citat muntacàrregues suposa sobre l’ocupació i edificabilitat existent 
que poden superar la màxima establerta en el planejament, a que l’ocupació de 
l’edificació sobre parcel·la en planta baixa i plantes pis es troba molt per sota de 
la màxima permesa per el planejament, i a que es situa al pati interior de 
parcel·la allunyat dels vials, el tècnic que subscriu considera que es podria 
admetre el citat element de comunicació en el lloc on es proposa ,fora de la 
profunditat edificable de 9,25 metres establerta en el planejament vigent, 
complint l’edificabilitat, ocupació i alçada màximes sobre parcel·la establertes 
en el planejament vigent. 

4. Ordenació de volumetria i façanes 

La documentació presentada es insuficient per poder valorar aquesta qüestió. 
 
4. Proposta 



Valorant exclusivament l’adequació urbanística de l’avantprojecte al 
planejament vigent, el tècnic que subscriu entén que si aquesta Corporació 
admet la consideració indicada al punt 3.2.2 del present informe, es podria: 
 
1. Admetre el nou volum de PB+1PP sobre l’ET i l’ampliació en planta baixa 
dels molls de càrrega. 

2. Permetre situar el volum corresponent al muntacàrregues a l’espai indicat a 
la proposta. 

En ambdós casos l’edificabilitat , ocupacions i altures màximes corresponents 
deuran complir les màximes sobre parcel·la establertes en el planejament 
vigent . 
 
Advertint i manifestant a José Sabater Sanmartí en representació de 
LABORATORIO ALDO UNIÓN , S.L. : 

Que el present informe valora exclusivament l’adequació urbanística de 
l’avantprojecte al planejament vigent , y no altres qüestions relatives a obres i 
activitat, que seran informades quan es presentin els corresponents projectes. 
 
Que no es valora la nova ordenació volumètrica i rehabilitació de façanes per 
quan la documentació aportada es insuficient per poder valorar aquesta 
qüestió.” 
 
2.- La taxa per emissió de la qualificació urbanística d'acord amb l'Ordenança 
Fiscal núm. 9, per un import de 300,00€, va ser abonada per l’interessat en 
data 17 de novembre de 2015.” 

 
ACORD NÚMERO SET.- Proposta d'aprovació de la documentació tècnica 
que complementa el Projecte d'Urbanització del Text Refós del Pla Parcial 
del Sector afectat pel soterrament de les línies elèctriques aèries d'alta 
tensió de FECSA referent al camí de bombers. 

“El Sr. Juan Manuel Sanahuja Escofet, en representació de la Junta de 
Compensación del Plan Parcial Urbanístic en el sector del terme municipal 
d’Esplugues de Llobregat afectat pel soterrament de les línies elèctriques 
aèries d’alta tensió de FECSA, presenta en data 24 de novembre de 2015 i 
núm. de registre 20.125 document tècnic de “Definició de l’ajustament del traçat 
del Camí de Bombers”, sol·licitant la seva aprovació per part de l’Ajuntament, 
per a la seva incorporació a la documentació del projecte d’urbanització del 
sector i posterior execució, a través de la Junta de Compensació, dels treballs 
corresponents. 
 
L’objecte dels documents tècnics presentats es refereixen a l’ajust que és 
necessari realitzar sobre la traça del camí de bombers en la zona propera al 
seu entroncament amb l’Avda. Traginers degut a l’adaptació necessària a la 
topografia existent i a l’afectació a un conducte de subministrament d’aigua que 
ha aparegut a la zona. 



La modificació del projecte contempla la solució a aquests aspectes, mitjançant 
el tractaments de tot l’entorn afectat, incloent l’execució d’un mur de formigó 
per tal de salvar l’afectació que suposa un colze d’un conducte de 
subministrament d’aigua que va aparèixer durant les obres en el talús del carrer 
Traginers. 
 
Atès l’informe favorable emès pel Director de Manteniment i Espai Públic 
proposant l’aprovació de la documentació tècnica presentada per 
complementar el projecte d’urbanització del Text Refós del Pla Parcial 
Urbanístic en el sector del terme municipal d’Esplugues de Llobregat afectat pel 
soterrament de les línies elèctriques aèries d’alta tensió de FECSA. 
 
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.j) 
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: 

ÚNIC.- Aprovar la documentació tècnica complementària del Projecte 
d’Urbanització del Text Refós del Pla Parcial Urbanístic en el sector del terme 
municipal d’Esplugues de Llobregat afectat pel soterrament de les línies 
elèctriques aèries d’alta tensió de FECSA referent al Camí de Bombers, 
presentada pel Sr. Juan Manuel Sanahuja Escofet, en representació de la 
Junta de Compensació d’aquest Pla Parcial per a la seva incorporació a la 
documentació del projecte d’urbanització del sector i execució, a través de la 
Junta de Compensació, amb un pressupost d’import total de 61.739,29 euros.” 
 
 
ACORD NÚMERO VUIT.- Proposta d'atorgament de llicència a l'empresa 
INTERCONTRADE, S.L. per ala utilització privativa d'una porció de domini 
públic.  
 
“Primer.- El Ple de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat, en sessió de data 
17 de febrer de 2016, va adoptar una resolució en la que, entre altres extrems, 
declara extingit el contracte de concessió d’obra pública a realitzar en una 
porció de la finca de propietat municipal situada al carrer de la Riba, núm. 36, 
d’Esplugues de Llobregat, per a la construcció i explotació de l’Edifici La 
Baronda, com a conseqüència de l’obertura de la fase de liquidació del concurs 
de creditors de la societat mercantil BARONDA FUTUR S.L., circumstància que 
comporta la seva dissolució de ple dret; declara que procedeix la reversió a 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat dels terrenys, béns, obres i instal·lacions 
existents sobre la finca sobre la que es va constituir la concessió i que formen 
part d’aquesta, lliure de càrregues, gravàmens i ocupants; i declara l'extinció 
dels contractes vinculats a la concessió administrativa que ha estat objecte de 
resolució. 
 
En data 18 de febrer de 2016 es va procedir a la realització de les actuacions 
de reversió i presa de possessió dels béns, obres i instal·lacions que formaven 
part de la concessió d'obres públiques. Aquestes actuacions van quedar 



reflectides en acta de reversió que consta a l'expedient administratiu. 
 
Segon.- Durant la realització de les actuacions de reversió i presa de 
possessió, es va comprovar: 

"Que determinades porcions de l’immoble estan ocupades per les empreses 
següents: 
 
1.A.B. RIERA ARQUITECTES ASSOCIATS, S.L.P., (Codi d’identificació fiscal 
B-84459981) que ocupa una porció de l’immoble de 98 metres quadrats, 
aproximadament, identificada al plànol annex III, amb el número 7. 

2. INTERCONTRADE, S.L. (Codi d’identificació Fiscal B60483377), que ocupa 
una porció de l’immoble de 482,69 metres quadrats, aproximadament, 
identificada al plànol annex III, amb el número 6. 

La representació municipal lliura a la representació de les empreses indicades, 
que la reben, copia de l’acord plenari adoptat en data 17 de febrer de 2016, en 
virtut de la qual, simultàniament amb la declaració de l’extinció de la concessió 
d’obres públiques formalitzada amb l’empresa BARONDA FUTUR, S.L., es 
declara l’extinció de la totalitat de contractes o relacions jurídiques que 
poguessin estar vinculats a la concessió i explotació extingida. 

Així mateix, la representació municipal manifesta a la representació de les 
empreses indicades que en el termini de dos (2) dies hàbils, comptats des del 
dia d’avui, ha de comunicar l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat el seu 
interès en obtenir autorització municipal per a la utilització de la porció d’espai 
que han vingut ocupant o, alternativament, la seva voluntat de deixar lliures i 
expedits la porció de l’edificació que ha utilitzat fins al dia d’avui. En aquest 
últim cas, hauran de procedir a la retirada de la totalitat de béns mobles i resta 
elements de la seva propietat en el termini de deu (10) dies hàbils, comptats 
des de el dia d’avui deixant lliure i expedita la porció d’edificació que utilitzen. 
 
La representació de les empreses indicades es donen per notificades i 
expressen que en el termini atorgat per l’Ajuntament presentaran l’oportuna 
sol·licitud.". 
 
Tercer.- En data 18 de febrer de 2016 i dintre del termini atorgat, ha tingut 
entrada en el registre municipal escrit presentat per la empresa INTERCON 
TRADE S.L., en el qual posa de manifest el seu interès en obtenir autorització 
per a la utilització de la porció d'espai que ha vingut ocupant a l'Edifici La 
Baronda.  
 
Quart.- La porció ocupada per l'empresa INTERCONTRADE S.L. es correspon 
amb una superfície de 482,69 m2, situats en planta primera, segons es grafia al 
plànol annex I. 

Cinquè.- L'edifici de La Baronda, que formava part dels béns immobles 
inclosos en la concessió d'obres públiques, té el caràcter de bé de domini 
públic, servei públic i una vegada operada la reversió, per extinció de la 



concessió a que s'ha fet referència als apartats anteriors, és de plena titularitat i 
disponibilitat de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. 

Produïda la reversió, en un moment molt anterior a la vigència del contracte de 
concessió d'obres públiques i de forma imprevisible per a l'Ajuntament, des dels 
serveis municipals s’està procedint a l'avaluació dels usos concrets als que 
s’haurà de destinar l'Edifici de La Baronda, sempre en concordança als usos 
previstos al planejament vigent que preveu la compatibilitat d'usos 
d'equipament comunitari i de caràcter terciari. 

En tant s'ultima l'avaluació abans indicada i s'acorda per l'òrgan competent la 
destinació de la total superfície de l'edificació indicada, resulta adequat garantir 
la realització d’usos i activitats en la mateixa, tant propis de l'administració 
municipal, com de caràcter terciari a desenvolupar per empreses privades, atès 
que és la destinació més congruent amb qualificació actual de l'immoble i atès 
també la seva utilització efectiva afavorirà la millor conservació i preservació del 
mateix. 
 
Aquesta utilització s'haurà d'entendre a reserva de la decisió que finalment 
adopti l'òrgan competent de l'Ajuntament en quant a la destinació final de 
l'immoble, per la qual cosa els efectes de les disposicions que es realitzin 
hauran de ser de curta durada. 

Sisè.- La utilització d'aquest immoble per part de persones privades, atès el 
seu caràcter de domini públic, resta subjecte a les disposicions establertes als 
articles 53 i següents del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el 
Reglament del patrimoni dels ens locals de Catalunya. 

De conformitat amb aquestes disposicions, els béns de domini públic, tenen 
com a destinació pròpia l'ús general o la prestació de serveis públics, però 
poden ser objecte d'altres utilitzacions sempre que no contradiguin els 
interessos públics. 

En el cas que ens ocupa, la utilització pel desenvolupament d'usos terciaris no 
només no és contrària a l'interès públic, sinó que resulta plenament ajustada 
als usos contemplats al planejament vigent, de conformitat amb el que 
s'estableix a la Modificació Puntal del Pla General Metropolità al sector del Parc 
dels Torrents i sector afectat pel soterrament de les línies elèctriques d’alta 
tensió de FECSA, aprovada definitivament pel Conseller de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya en data 3 de juny de 2014. 
 
Aquesta figura de planejament determina que els usos de l'Edifici de La 
Baronda són els que es corresponen amb la qualificació mixta d'equipament 
comunitari (Clau 7) i d'usos terciaris en ordenació volumètrica específica (Clau 
18). 
 
Setè.- La utilització sol·licitada per l'empresa INTERCONTRADE S.L., 
comportaria, de conformitat amb el que s'estableix a l'article 57 punts 1 i primer 
incís del punt 2, del Decret 336/1988, un ús privatiu que constituiria una 
ocupació directa i immediata d'una porció de domini públic, de manera que 



exclourà la utilització per terceres persones, sense que comporti la 
transformació o la modificació de la porció ocupada. 

Aquest ús privatiu resta subjecte a l'atorgament d'una llicència d'ocupació 
temporal que origina una situació de possessió precària essencialment 
revocable per raons d'interès públic i que, en atenció al seu caràcter, es 
determina que no generi cap dret a indemnització en cas que tal revocació es 
produeixi.  
 
Així mateix la utilització que s'estableixi (art. 58 del Decret 336/1988) donarà 
lloc a la percepció de preu públic que fixarà l'òrgan autoritzant de la mateixa, 
que de conformitat amb el que s'estableix a l'article 60.1 del Decret 336/1988, 
correspon a l'Alcaldessa, que va delegar la seva competència en aquesta 
matèria en la Junta de Govern Local, mitjançant Decret núm.1466 de data 18 
de juny de 2015. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Primer.- Declarar la compatibilitat amb l'interès públic i amb els usos establerts 
al planejament vigent, la utilització privativa que no comporta modificació ni 
transformació del domini públic, d'una porció de l'edifici La Baronda. 
 
Segon.- Autoritzar l'empresa INTERCONTRADE S.L. la utilització privativa 
d'una porció de 482,69 m2 de l'edifici La Baronda, als efectes de desenvolupar 
una activitat terciària consistent en ús de despatx professional i seu de 
l'empresa indicada. La porció sobre la que s'autoritza l'ús s'identifica al plànol 
annex I. 

Tercer.- La vigència de l'autorització atorgada s'estableix des del dia 19 de 
febrer de 2016 i fins al dia 31 de desembre de 2016. No obstant, atesa la 
naturalesa jurídica d'autorització, aquesta té caràcter essencialment revocable, 
per raons d'interès públic, establint-se expressament que aquesta revocació no 
generarà cap dret indemnitzatori per cap concepte, en favor de l’empresa 
INTERCONTRADE S.L., en el supòsit de revocació de l’autorització per raons 
d’interès públic. 

Quart.- L'autorització donarà lloc a la percepció per l'Ajuntament del preu públic 
següent: 10 euros per metre quadrat ocupat al mes, que s’haurà d’incrementar 
amb l’IVA corresponent, en concepte d'ús de la porció del domini públic i 
comprensiu de les despeses subministrament d'aigua i electricitat, neteja dels 
espais comuns (accessos, vestíbul, serveis sanitaris), consergeria general i 
vigilància.  
 
En conseqüència, l’import del preu públic serà de 4.826,9 €, més 1.013,649 €, 
corresponents al 21% d’IVA, amb un total de 5.840,549 €. 

El preu públic s'haurà de satisfer en la tresoreria municipal, per mesos naturals 
vençuts, dintre dels primers cinc dies naturals del mes següent al que 
correspongui el pagament. 



Cinquè.- L'empresa autoritzada haurà de dipositar en la tresoreria municipal 
garantia per import de 4.826,9 €, equivalents a l’import total del preu públic a 
satisfer en una mensualitat. 

La garantia serà dipositada en la tresoreria municipal mitjançant import líquid, 
aval bancari o en qualsevol de les formes admeses per la normativa vigent, en 
el termini de quinze dies hàbils comptats des del següent hàbil al de notificació 
de la present resolució. 

La garantia serà retornada una vegada hagi transcorregut el termini de vigència 
de l'autorització i hagi quedat lliure i expedita la porció de domini públic 
ocupada.  
 
La manca de dipòsit de la garantia indicada en el termini establert, comportarà 
la revocació automàtica d’aquesta autorització i l’obligació de l’empresa 
INTERCONTRADE S.L., de cessar en la utilització del domini públic en el 
termini de deu dies hàbils comptats des de la data en què hagi conclòs el 
termini per a la formalització de la garantia. 

Sisè.- L’autorització atorgada serà revocada abans de concloure el seu període 
de vigència quan concorrin raons d’interès públic i també, previ el procediment 
oportú quan concorrin les següents circumstàncies: 

1. Impagament d’una mensualitat. 

2. Utilització de la porció de domini públic per a la realització d’usos o activitats 
no recollides en la present autorització. 

3. Realització d’actes o comportaments en perjudici dels elements que 
conformen la porció del domini públic sobre la que s’ha autoritzat la utilització 
privativa, o que afectin altres porcions del domini públic. 

4. Manca de compliment de les instruccions i directrius que estableixi i acordi 
l’autoritat municipals o els seus agents, en ordre al funcionament i utilització de 
l’edifici La Baronda. 

5. Aquelles altres que derivin de previsions legals o reglamentàries que resultin 
d’aplicació. 
 
En els supòsits de revocació per causes imputables a l’empresa autoritzada, 
l’Ajuntament d’Esplugues confiscarà la garantia dipositada. 

Setè.- Notificar l’empresa INTERCONTRADE S.L. la present resolució pel seu 
coneixement i efectes.” 

 
ACORD NÚMERO NOU.- Proposta d’atorgament de llicència a l’empresa 
A. B. Arquitectes Associats, S.L.P. per a la utilització privativa d’una 
porció de domini públic. 



“Primer.- El Ple de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat, en sessió de data 
17 de febrer de 2016, va adoptar una resolució en la que, entre altres extrems, 
declara extingit el contracte de concessió d’obra pública a realitzar en una 
porció de la finca de propietat municipal situada al carrer de la Riba, núm. 36, 
d’Esplugues de Llobregat, per a la construcció i explotació de l’Edifici La 
Baronda, com a conseqüència de l’obertura de la fase de liquidació del concurs 
de creditors de la societat mercantil BARONDA FUTUR S.L., circumstància que 
comporta la seva dissolució de ple dret; declara que procedeix la reversió a 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat dels terrenys, béns, obres i instal·lacions 
existents sobre la finca sobre la que es va constituir la concessió i que formen 
part d’aquesta, lliure de càrregues, gravàmens i ocupants; i declara l'extinció 
dels contractes vinculats a la concessió administrativa que ha estat objecte de 
resolució. 
 
En data 18 de febrer de 2016 es va procedir a la realització de les actuacions 
de reversió i presa de possessió dels béns, obres i instal·lacions que formaven 
part de la concessió d'obres públiques. Aquestes actuacions van quedar 
reflectides en acta de reversió que consta a l'expedient administratiu. 
 
Segon.- Durant la realització de les actuacions de reversió i presa de 
possessió, es va comprovar: 

"Que determinades porcions de l’immoble estan ocupades per les empreses 
següents: 
 
1. A.B. RIERA ARQUITECTES ASSOCIATS, S.L.P., (Codi d’identificació fiscal 
B-84459981) que ocupa una porció de l’immoble de 98 metres quadrats, 
aproximadament, identificada al plànol annex III, amb el número 7. 

2. INTERCON TRADE, S.L. (Codi d’identificació Fiscal B60483377), que ocupa 
una porció de l’immoble de 570 metres quadrats, aproximadament, identificada 
al plànol annex III, amb el número 6. 

La representació municipal lliura a la representació de les empreses indicades, 
que la reben, copia de l’acord plenari adoptat en data 17 de febrer de 2016, en 
virtut de la qual, simultàniament amb la declaració de l’extinció de la concessió 
d’obres públiques formalitzada amb l’empresa BARONDA FUTUR, S.L., es 
declara l’extinció de la totalitat de contractes o relacions jurídiques que 
poguessin estar vinculats a la concessió i explotació extingida.  

Així mateix, la representació municipal manifesta a la representació de les 
empreses indicades que en el termini de dos (2) dies hàbils, comptats des del 
dia d’avui, ha de comunicar l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat el seu 
interès en obtenir autorització municipal per a la utilització de la porció d’espai 
que han vingut ocupant o, alternativament, la seva voluntat de deixar lliures i 
expedits la porció de l’edificació que ha utilitzat fins al dia d’avui. En aquest 
últim cas, hauran de procedir a la retirada de la totalitat de béns mobles i resta 
elements de la seva propietat en el termini de deu (10) dies hàbils, comptats 
des de el dia d’avui deixant lliure i expedita la porció d’edificació que utilitzen. 
 



La representació de les empreses indicades es donen per notificades i 
expressen que en el termini atorgat per l’Ajuntament presentaran l’oportuna 
sol·licitud.". 
 
Tercer.- En data 18 de febrer de 2016 i dintre del termini atorgat, ha tingut 
entrada en el registre municipal escrit presentat per la empresa A.B. RIERA 
ARQUITECTES ASSOCIATS, S.L.P., en el que posa de manifest el seu interès 
en obtenir autorització per a la utilització de la porció d'espai que ha vingut 
ocupant a l'Edifici La Baronda. 

Quart.- La porció ocupada per l'empresa A.B. RIERA ARQUITECTES 
ASSOCIATS, S.L.P. es correspon amb una superfície de 98 m2, situats en 
planta primera, segons es grafia al plànol annex I. 

Cinquè.- L'edifici de La Baronda, que formava part dels béns immobles 
inclosos en la concessió d'obres públiques, té el caràcter de bé de domini 
públic, servei públic i una vegada operada la reversió, per extinció de la 
concessió a que s'ha fet referència als apartats anteriors, és de plena titularitat i 
disponibilitat de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. 

Produïda la reversió, en un moment molt anterior a la vigència del contracte de 
concessió d'obres públiques i de forma imprevisible per a l'Ajuntament, des dels 
serveis municipals s’està procedint a l'avaluació dels usos concrets als que 
s’haurà de destinar l'Edifici de La Baronda, sempre en concordança als usos 
previstos al planejament vigent que preveu la compatibilitat d'usos 
d'equipament comunitari i de caràcter terciari. 

En tant s'ultima l'avaluació abans indicada i s'acorda per l'òrgan competent la 
destinació de la total superfície de l'edificació indicada, resulta adequat garantir 
la realització usos i activitats en la mateixa, tant propis de l'administració 
municipal, com de caràcter terciari a desenvolupar per empreses privades, atès 
que és la destinació més congruent amb qualificació actual de l'immoble i atès 
també la seva utilització efectiva afavorirà la millor conservació i preservació del 
mateix. 
 
Aquesta utilització s'haurà d'entendre a reserva de la decisió que finalment 
adopti l'òrgan competent de l'Ajuntament en quant a la destinació final de 
l'immoble, per la qual cosa els efectes de les disposicions que es realitzin 
hauran de ser de curta durada. 

Sisè.- La utilització d'aquest immoble per part de persones privades, atès el 
seu caràcter de domini públic, resta subjecte a les disposicions establertes als 
articles 53 i següents del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el 
Reglament del patrimoni dels ens locals de Catalunya. 

De conformitat amb aquestes disposicions, els béns de domini públic, tenen 
com a destinació pròpia l'ús general o la prestació de serveis públics, però 
poden ser objecte d'altres utilitzacions sempre que no contradiguin els 
interessos públics. 



En el cas que ens ocupa, la utilització pel desenvolupament d'usos terciaris no 
només no és contrària a l'interès públic, sinó que resulta plenament ajustada 
als usos contemplats al planejament vigent, de conformitat amb el que 
s'estableix a la Modificació Puntal del Pla General Metropolità al sector del Parc 
dels Torrents i sector afectat pel soterrament de les línies elèctriques d’alta 
tensió de FECSA, aprovada definitivament pel Conseller de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya en data 3 de juny de 2014. 
 
Aquesta figura de planejament determina que els usos de l'Edifici de La 
Baronda són els que es corresponen amb la qualificació mixta d'equipament 
comunitari (Clau 7) i d'usos terciaris en ordenació volumètrica específica (Clau 
18). 
 
Setè.- La utilització sol·licitada per l'empresa A.B. RIERA ARQUITECTES 
ASSOCIATS, S.L.P., comportaria, de conformitat amb el que s'estableix a 
l'article 57 punts 1 i primer incís del punt 2, del Decret 336/1988, un ús privatiu 
que constituiria una ocupació directa i immediata d'una porció de domini públic, 
de manera que exclourà la utilització per terceres persones, sense que 
comporti la transformació o la modificació de la porció ocupada.  
 
Aquest ús privatiu resta subjecte a l'atorgament d'una llicència d'ocupació 
temporal que origina una situació de possessió precària essencialment 
revocable per raons d'interès públic i que, en atenció al seu caràcter, es 
determina que no generi cap dret a indemnització en cas que tal revocació es 
produeixi.  
 
Així mateix la utilització que s'estableixi (art. 58 del Decret 336/1988) donarà 
lloc a la percepció de preu públic que fixarà l'òrgan autoritzant de la mateixa, 
que de conformitat amb el que s'estableix a l'article 60.1 del Decret 336/1988, 
correspon a l'Alcaldessa, que va delegar la seva competència en aquesta 
matèria en la Junta de Govern Local, mitjançant Decret núm.1466 de data 18 
de juny de 2015. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Primer.- Declarar la compatibilitat amb l'interès públic i amb els usos establerts 
al planejament vigent, la utilització privativa que no comporta modificació ni 
transformació del domini públic, d'una porció de l'edifici La Baronda. 
 
Segon.- Autoritzar l'empresa A.B. RIERA ARQUITECTES ASSOCIATS, S.L.P. 
la utilització privativa d'una porció de 98 m2 de l'edifici La Baronda, als efectes 
de desenvolupar una activitat terciària consistent en ús de despatx professional 
i seu de l'empresa indicada. La porció sobre la que s'autoritza l'ús s'identifica al 
plànol annex I. 

Tercer.- La vigència de l'autorització atorgada s'estableix des del dia 19 de 
febrer de 2016 i fins al dia 31 de desembre de 2016. No obstant, atesa la 
naturalesa jurídica d'autorització, aquesta té caràcter essencialment revocable, 
per raons d'interès públic, establint-se expressament que aquesta revocació no 
generarà cap dret indemnitzatori per cap concepte, en favor de l’empresa A.B. 



RIERA ARQUITECTES ASSOCIATS, S.L.P., en el supòsit de revocació de 
l’autorització per raons d’interès públic. 

Quart.- L'autorització donarà lloc a la percepció per l'Ajuntament del preu públic 
següent: 10 euros per metre quadrat ocupat al mes, que s’haurà d’incrementar 
amb l’IVA corresponent, en concepte d'ús de la porció del domini públic i 
comprensiu de les despeses subministrament d'aigua i electricitat, neteja dels 
espais comuns (accessos, vestíbul, serveis sanitaris), consergeria general i 
vigilància.  
 
En conseqüència, l’import del preu públic serà de 970,00 €, més 203,70 €, 
corresponents al 21% d’IVA, amb un total de 1.173,7 €. 

El preu públic s'haurà de satisfer en la tresoreria municipal, per mesos naturals 
vençuts, dintre dels primers cinc dies naturals del mes següent al que 
correspongui el pagament. 

Cinquè.- L'empresa autoritzada haurà de dipositar en la tresoreria municipal 
garantia per import de 970,00 €, equivalents a l’import total del preu públic a 
satisfer en una mensualitat. 

La garantia serà dipositada en la tresoreria municipal mitjançant import líquid, 
aval bancari o en qualsevol de les formes admeses per la normativa vigent, en 
el termini de quinze dies hàbils comptats des del següent hàbil al de notificació 
de la present resolució. 

La garantia serà retornada una vegada hagi transcorregut el termini de vigència 
de l'autorització i hagi quedat lliure i expedita la porció de domini públic 
ocupada.  
 
La manca de dipòsit de la garantia indicada en el termini establert, comportarà 
la revocació automàtica d’aquesta autorització i l’obligació de l’empresa A.B. 
RIERA ARQUITECTES ASSOCIATS, S.L.P., de cessar en la utilització del 
domini públic en el termini de deu dies hàbils comptats des de la data en què 
hagi conclòs el termini per a la formalització de la garantia. 

Sisè.- L’autorització atorgada serà revocada abans de concloure el seu període 
de vigència quan concorrin raons d’interès públic i també, previ el procediment 
oportú quan concorrin les següents circumstàncies: 

1. Impagament d’una mensualitat. 

2. Utilització de la porció de domini públic per a la realització d’usos o activitats 
no recollides en la present autorització. 

3. Realització d’actes o comportaments en perjudici dels elements que 
conformen la porció del domini públic sobre la que s’ha autoritzat la utilització 
privativa, o que afectin altres porcions del domini públic. 



4. Manca de compliment de les instruccions i directrius que estableixi i acordi 
l’autoritat municipals o els seus agents, en ordre al funcionament i utilització de 
l’edifici La Baronda. 

5. Aquelles altres que derivin de previsions legals o reglamentàries que resultin 
d’aplicació. 
 
En els supòsits de revocació per causes imputables a l’empresa autoritzada, 
l’Ajuntament d’Esplugues confiscarà la garantia dipositada. 

Setè.- Notificar l’empresa A.B. RIERA ARQUITECTES ASSOCIATS, S.L.P., la 
present resolució pel seu coneixement i efectes.” 

 

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. 25 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
77.963,62 €. 
 
Relació núm. 26 de documents ADO en fase prèvia per un import total 
22.143,24 €. 
 
Relació núm. 27 de documents ADO en fase prèvia per un import total 
27.310,08 €. 
 
Relació núm. 29 de documents ADO en fase prèvia per un import total 
39.243,89 €. 
 
Relació núm. 30 de documents ADO en fase prèvia per un import total 
112.709,50 €. 
 
Relació núm. 31 de documents ADO en fase prèvia per un import total 6.844,20 
€. 
 
Relació núm. 32 de documents ADOJ en fase prèvia per un import total 
12.600,00 €. 
 
Relació núm. 33 de documents O en fase prèvia per un import total 126.849,33 
€. 
 
Relació núm. 34 de documents ADO en fase prèvia per un import total 6.904,42 
€. 
 



Relació núm. 35 de documents O en fase prèvia per un import total 17.358,50 
€. 
 
Liquidacions corresponents al mes de febrer de 2016, per un import de 
18.264,15 € practicades per l’Organisme de Gestió Tributària en virtut de 
conveni en vigor sobre delegació de gestió i recaptació voluntària i executiva de 
tributs locals. 
 
Liquidacions corresponents al mes febrer de 2016, per un import de 4.945,03 € 
practicades per l’Organisme de Gestió Tributària en virtut de conveni en vigor 
sobre delegació de la gestió i recaptació de les multes de circulació. 
 
Quota empresa de les Assegurances Socials de mes de gener per un import de 
240.305,82 € i compensació IT del mes de gener per un import de 11.681,25 €. 
 
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. 25 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 77.963,62 €. 
 
2. Aprovar la relació núm. 26 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total 22.143,24 €. 
 
3. Aprovar la relació núm. 27 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total 27.310,08 €. 
 
4. Aprovar la relació núm. 29 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total 39.243,89 €. 
 
5. Aprovar la relació núm. 30 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total 112.709,50 €. 
 
6. Aprovar la relació núm. 31 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total 6.844,20 €. 
 
7. Aprovar la relació núm. 32 de documents ADOJ en fase prèvia per un import 
total 12.600,00€. 
 
8. Aprovar la relació núm. 33 de documents O en fase prèvia per un import total 
126.849,33 €. 
 
9. Aprovar la relació núm. 34 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total 6.904,42 €. 
 
10. Aprova la relació núm. 35 de documents O en fase prèvia per un import 
total 17.358,50 €. 



 
11. Aprovar les liquidacions corresponents al mes de febrer de 2016, per un 
import de 18.264,15 € practicades per l’Organisme de Gestió Tributària en virtut 
de conveni en vigor sobre delegació de gestió i recaptació voluntària i executiva 
de tributs locals. 
 
12. Aprovar les liquidacions corresponents al mes febrer de 2016, per un import 
de 4.945,03 € practicades per l’Organisme de Gestió Tributària en virtut de 
conveni en vigor sobre delegació de la gestió i recaptació de les multes de 
circulació. 
 
13. Aprovar la quota empresa de les Assegurances Socials de mes de gener 
per un import de 240.305,82 € i compensació IT del mes de gener per un import 
de 11.681,25 €.” 
 
 
ACORD NÚMERO ONZE.- Proposta d’aprovació d’un conveni de patrocini 
entre l’empresa NESTLÉ ESPAÑA, S.A. i l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat, amb motiu del Certamen Internacional de la 18ª Biennal de 
Ceràmica “Angelina Alós” a Esplugues de Llobregat. 
 
“Amb la voluntat de projectar la població d’Esplugues de Llobregat com a ciutat 
ceramista, com a eix d’acció cultural i de referència, l’ajuntament d’Esplugues 
de Llobregat, l’any 1986, va fomentar, primer amb caràcter anual, i després 
bianual, la creació del Premi de Ceràmica Vil·la d’Esplugues. Posteriorment, 
l’any 1998, en memòria de l’artista i ceramista Angelina Alós, en el marc de la X 
edició de la Biennal, el certamen prendria el seu nom. Fins a l’any 2000, el 
premi havia tingut un àmbit estatal ampliant, des d’aleshores, el seu abast 
internacional.  
 
Per motius pressupostaris i de redefinició del certamen, l’edició corresponent a 
l’any 2010 no es va poder realitzar malgrat la seva consolidació i el recull 
important d’obres obtingut, que esdevenia un bon reflex de la pròpia evolució 
artística de la ceràmica succeïda en aquests darrers anys. 
 
Des d’aleshores es va treballar en el seu rellançament amb la idea de poder 
enfortir la seva difusió i coneixement i així com implicar a diferents empreses en 
el seu patrocini. D’aquesta manera, l’any 2012 es reiniciava la celebració de la 
Biennal amb diferents novetats i suport d’algunes empreses vinculades a la 
població. 
 
En aquest sentit, l’empresa NESTLÉ ESPAÑA, S.A. ha tornat a expressar, com 
va fer l’any 2012, el seu desig d’enfortir la difusió i coneixement de la biennal, 
amb la voluntat de que aquesta tingui una major projecció i d’adquirir un 
compromís amb la nostra ciutat, fet pel qual vol fer una aportació econòmica en 
concepte de patrocini del Premi Pujol i Bausis, així com una aportació 
econòmica en concepte de despeses d’organització. 
 
Vist l’informe emès per la Directora del Servei de Patrimoni Cultural, on fa 
constar que “s’informa favorablement el patrocini de 4.000 euros establert amb 



l’empresa Nestlé España, S.A. que permetrà a l’ajuntament poder assolir la 
celebració de la Biennal d’Esplugues Angelina Alós tot garantint la seva 
qualitat.” 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
Primer.- Aprovar el contingut del conveni de patrocini entre l’empresa NESTLÉ 
ESPAÑA, S.A. i l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, amb motiu del 
Certamen Internacional de la 18ª Biennal de Ceràmica “Angelina Alós” a 
Esplugues de Llobregat, i procedir a la seva signatura.” 
 
 
ACORD NÚMERO DOTZE.- Proposta d’aprovació d’un conveni de 
patrocini entre l’empresa SOLER I SAURET, S.A. i l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat, amb motiu del Certamen Internacional de la 18ª 
Biennal de Ceràmica “Angelina Alós” a Esplugues de Llobregat. 
 
“Amb la voluntat de projectar la població d’Esplugues de Llobregat com a ciutat 
ceramista, com a eix d’acció cultural i de referència, l’ajuntament d’Esplugues 
de Llobregat, l’any 1986, va fomentar, primer amb caràcter anual, i després 
bianual, la creació del Premi de Ceràmica Vil·la d’Esplugues. Posteriorment, 
l’any 1998, en memòria de l’artista i ceramista Angelina Alós, en el marc de la X 
edició de la Biennal, el certamen prendria el seu nom. Fins a l’any 2000, el 
premi havia tingut un àmbit estatal ampliant, des d’aleshores, el seu abast 
internacional.  
 
Per motius pressupostaris i de redefinició del certamen, l’edició corresponent a 
l’any 2010 no es va poder realitzar malgrat la seva consolidació i el recull 
important d’obres obtingut, que esdevenia un bon reflex de la pròpia evolució 
artística de la ceràmica succeïda en aquests darrers anys. 
 
Des d’aleshores es va treballar en el seu rellançament amb la idea de poder 
enfortir la seva difusió i coneixement i així com implicar a diferents empreses en 
el seu patrocini. D’aquesta manera, l’any 2012 es reiniciava la celebració de la 
Biennal amb diferents novetats i suport d’algunes empreses vinculades a la 
població. 
 
En aquest sentit, l’empresa SOLER I SAURET, S.A. ha tornat a expressar, com 
va fer l’any 2012, el seu desig d’enfortir la difusió i coneixement de la biennal, 
amb la voluntat de que aquesta tingui una major projecció i d’adquirir un 
compromís amb la nostra ciutat, fet pel qual vol fer una aportació econòmica en 
concepte de patrocini del Premi Pujol i Bausis, així com una aportació 
econòmica en concepte de despeses d’organització. 
 
Vist l’informe emès per la Directora del Servei de Patrimoni Cultural, on fa 
constar que “s’informa favorablement el patrocini de 4.000 euros establert amb 
l’empresa Soler i Sauret, S.A. que permetrà a l’ajuntament poder assolir la 
celebració de la Biennal d’Esplugues Angelina Alós tot garantint la seva 
qualitat.” 
 



La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
Primer.- Aprovar el contingut del conveni de patrocini entre l’empresa SOLER I 
SAURET, S.A. i l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, amb motiu del 
Certamen Internacional de la 18ª Biennal de Ceràmica “Angelina Alós” a 
Esplugues de Llobregat, i procedir a la seva signatura.” 
 
 
ACORD NÚMERO TRETZE.- Proposta d’aprovació d’un conveni de 
patrocini entre l’empresa FIATC ASSEGURANCES i l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat, amb motiu del Certamen Internacional de la 18ª 
Biennal de Ceràmica “Angelina Alós” a Esplugues de Llobregat. 
 
“Amb la voluntat de projectar la població d’Esplugues de Llobregat com a ciutat 
ceramista, com a eix d’acció cultural i de referència, l’ajuntament d’Esplugues 
de Llobregat, l’any 1986, va fomentar, primer amb caràcter anual, i després 
bianual, la creació del Premi de Ceràmica Vil·la d’Esplugues. Posteriorment, 
l’any 1998, en memòria de l’artista i ceramista Angelina Alós, en el marc de la X 
edició de la Biennal, el certamen prendria el seu nom. Fins a l’any 2000, el 
premi havia tingut un àmbit estatal ampliant, des d’aleshores, el seu abast 
internacional.  
 
Per motius pressupostaris i de redefinició del certamen, l’edició corresponent a 
l’any 2010 no es va poder realitzar malgrat la seva consolidació i el recull 
important d’obres obtingut, que esdevenia un bon reflex de la pròpia evolució 
artística de la ceràmica succeïda en aquests darrers anys. 
 
Des d’aleshores es va treballar en el seu rellançament amb la idea de poder 
enfortir la seva difusió i coneixement i així com implicar a diferents empreses en 
el seu patrocini. D’aquesta manera, l’any 2012 es reiniciava la celebració de la 
Biennal amb diferents novetats i suport d’algunes empreses vinculades a la 
població. 
 
En aquest sentit, l’empresa FIATC ASSEGURANCES ha tornat a expressar, 
com va fer l’any 2012, el seu desig d’enfortir la difusió i coneixement de la 
biennal, amb la voluntat de que aquesta tingui una major projecció i d’adquirir 
un compromís amb la nostra ciutat, fet pel qual vol fer una aportació econòmica 
en concepte de patrocini del Premi Pujol i Bausis, així com una aportació 
econòmica en concepte de despeses d’organització. 
 
Vist l’informe emès per la Directora del Servei de Patrimoni Cultural, on fa 
constar que “s’informa favorablement el patrocini de 4.000 euros establert amb 
l’empresa Fiatc Assegurances que permetrà a l’ajuntament poder assolir la 
celebració de la Biennal d’Esplugues Angelina Alós tot garantint la seva 
qualitat.” 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
Primer.- Aprovar el contingut del conveni de patrocini entre l’empresa FIATC 
ASSEGURANCES i l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, amb motiu del 



Certamen Internacional de la 18ª Biennal de Ceràmica “Angelina Alós” a 
Esplugues de Llobregat, i procedir a la seva signatura.” 
 
 
ACORD NÚMERO CATORZE.- Proposta de pròrroga extraordinària del 
contracte actual i d'aprovació de l'expedient de contractació, mitjançant 
procediment obert, i dels plecs de condicions relatius al servei 
d'explotació dels espais publicitaris de les publicacions municipals "El 
Pont d'Esplugues" i "l'Agenda cultural i d'activitats d'Esplugues". 
 
“Vist l’informe de la Directora de Comunicació, de data 8 de febrer de 2016, en 
el que manifesta “Amb la finalitat de gestionar els espais publicitaris de les 
revistes ‘El Pont d’Esplugues’ i ‘L’Agenda Cultural i d’Activitats d’Esplugues’, 
espais que esdevenen un servei públic de suport i de dinamització del comerç 
local, es considera necessària la contractació, mitjançant concurs públic, del 
servei d’explotació dels espais publicitaris a aquests mitjans de comunicació 
públics, per un període de dos anys, ampliable a altres dos.  

Tot i que la seva finalitat principal és la d’instrument al servei de la promoció 
econòmica i comercial, la inserció d’anuncis a aquestes dues publicacions 
esdevé, també, una manera de finançar part dels costos d’edició de les dues 
revistes municipals.  

El servei d’explotació dels espais publicitaris a les revistes municipals no es pot 
assumir amb els recursos propis del departament de Comunicació, pel fet que 
requereix professionals especialitzats en l’àmbit comercial i, específicament, en 
el publicitari a mitjans de comunicació.” 

Atesa, doncs, la necessitat de contractar el servei d’explotació dels espais 
publicitaris de les publicacions municipals “El Pont d’Esplugues” i “L’Agenda 
Cultural i d’Activitats d’Esplugues”, d'acord amb la descripció tècnica realitzada 
per la Directora de Comunicació als plecs de condicions tècniques. 
 
Atesa també la necessitat d’acordar una pròrroga transitòria i extraordinària del 
vigent contracte que ha estat acceptada per l’actual prestador, per tal que el 
servei no es vegi interromput fins el moment en que entri en vigor la nova 
contractació. 
 
En funció del que disposen els articles 10, 19, 109 i 110 del Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós la Llei de 
Contractes del Sector Públic, sobre disposicions comuns dels contractes, pel 
que fa referència a la naturalesa del contracte, i tot en relació amb l' article 
274.2 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, 
aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i dels articles 115 i 116 del 
T.R.L.C.S.P., sobre plecs de clàusules particulars, on es fa preceptiva 
l'aprovació de l'expedient de contractació i els plecs de condicions tècniques i 
econòmiques que han de regir en el contracte. 

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



La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert, i 
aprovar els plecs de condicions econòmic administratives i tècniques relatius al 
servei d’explotació dels espais publicitaris de les publicacions municipals “El 
Pont d’Esplugues” i “L’Agenda Cultural i d’Activitats d’Esplugues”, per un 
termini de dos anys, que serà prorrogable per dos mes. 

Aquest expedient de contractació no requereix acord d’aprovació de despesa 
doncs el sistema de pagament del preu serà mitjançant la fórmula de gestió 
interessada, d’acord amb la participació d’ambdues parts a les proporcions i el 
quadre de tarifes que es determinaran amb l’adjudicació del contracte. 
 
SEGON.- Convocar la licitació, d'acord amb el que estableixen els articles 142, 
143 i 159.2 del T.R.L.C.S.P., publicant els corresponents anuncis, que aniran a 
càrrec de l’empresa adjudicatària, al Butlletí Oficial de la Província i Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya, per un termini mínim de 20 dies hàbils per a la 
presentació de proposicions. Així mateix, i de conformitat amb l’article 142.4 del 
T.R.L.C.S.P., l’anunci de licitació es publicarà així mateix al perfil del 
contractant de la pàgina web municipal. 

TERCER.- Acordar amb l’actual prestador del servei, l’empresa Publimpacte, 
serveis al Comerç, SL, una pròrroga transitòria i extraordinària del vigent 
contracte, amb les mateixes condicions de prestació i preu fins el moment en 
que entri en vigor la nova contractació.” 

 
ACORD NÚMERO QUINZE.- Proposta d'autorització de canvi en la 
modalitat d'estada presentada per l'empresa LITTLE MAGIC S.L. al servei 
Esplugues Coworking. 

“Mitjançant acord de la Junta de Govern Local, celebrada el passat 8 de gener 
de 2016, es va autoritzar la sol·licitud de la mercantil LITTLE MAGIC SL, per tal 
d’ingressar a l’espai “Esplugues Coworking” amb dos espais, un per a jornada 
sencera i l’altre per a jornada parcial.  

En data 18 de febrer passat LITTLE MAGIC SL ha tornat a presentar instància 
per tal de sol·licitar el canvi a la modalitat d’estada a dos espais, tots dos a 
jornada parcial de 20h/setmana, la qual cosa afecta el preu públic d’ocupació 
mensual i la fiança a dipositar.  

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

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Primer.- Autoritzar el canvi de modalitat d’estada que es va acordar per la 
Junta de Govern Local de 8 de gener de 2016, que passarà a ser de dos 
espais, tots dos a jornada parcial (20h/setmana).  



Segon.- Modificar el preu d’ocupació per als dos espais autoritzats, que serà 
de 35,00€ X 2= 70,00€ al mes, més el 21% de l’IVA corresponent (21% = 
14,70€), resultant un total de 84’70€ al mes, i comunicar a la mercantil LITTLE 
MAGIC, SL. que, prèviament a l’ocupació de l’espai, haurà de realitzar l’ingrés 
d’una fiança per import de 140,00€.”  

 
ACORD NÚMERO SETZE.- Proposta consistent en donar compte de la 
presentació de la justificació final del Pla d'Execució Anual de les accions 
incloses en el projecte "Treball als Barris", any 2014 (Ordre 
EMO/225/2014). 

“La Junta de Govern Local de data 18/04/2008 va acordar la sol·licitud de 
subvenció al Departament de Política Territorial i Obres Públiques per al 
Projecte d’intervenció integral al barri de Can Vidalet (Pla de barri), en el 
marc de la llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles 
que requereixen una atenció especial. En el mateix any 2008, es va rebre 
notificació de resolució aprovatòria del projecte i atorgament de subvenció per a 
la seva execució en el període 2008 a 2012. Durant el mes de novembre de 
l’any 2012 es va demanar la sol·licitud de pròrroga ordinària ampliant-se 
l’execució de projecte fins l’any 2014. 

La Llei 2/2004 i el Decret 369/2004 que la desenvolupa, defineixen el barri com 
àrea urbana diferenciada geogràficament i que es troba en una situació de 
dèficits social i urbà importants, i amb una problemàtica de desenvolupament 
local. En aquest sentit, el Pla de barri dissenyat contempla l’execució d’accions 
en l’àmbit d’actuació de serveis a les persones, on integra l’objectiu de 
promoció de l’ocupació.  

Corresponia, en conseqüència, desplegar aquest objectiu amb el disseny de 
programes d’actuació en l’àmbit de la promoció de l’ocupació, que abasti el 
període de vigència del Pla de barri. Des de l’any 2009, s’ha anat realitzant 
anualment aquest desplegament d’accions ocupacionals. 

Pel que fa a l’any 2014, en data 22/07/2014 es publicà RESOLUCIÓ 
EMO/225/2014, de 22 de juliol, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 
2014 per a la concessió de subvencions en el marc del projecte Treball als 
barris. La secció d’Ocupació elaborà la memòria tècnica i el pressupost 
requerits a la resolució per tal de presentar la sol·licitud de subvenció per a 
diferents accions ocupacionals, que van ser posteriorment aprovades en els 
termes següents: 

1. Programes específics de caràcter experimental i innovador per afavorir 
la inserció sociolaboral de col·lectius amb dificultats d’inserció. A1: 
Dispositiu de suport a la inserció laboral de col·lectius amb dificultats 
especial. 
 
Contractació durant un any de 2 tècnics per al disseny i l’execució d’un 
dispositiu per afavorir la inserció laboral de col·lectius del barri amb dificultats. 



 
Objectiu general 

Aquest dispositiu específic pel barri de Can Vidalet esdevé una aposta ferma 
per atendre les necessitats de la població aturada del barri i millorar-ne la seva 
ocupabilitat a través d’una atenció personalitzada i una avaluació de cada cas. 
 
2. Programes d’experienciació laboral. D1: Actuacions ocupacionals i 
professionals per a la contractació de persones del barri. 
 
Contractació durant 6 mesos a jornada completa de 11 persones en situació 
d’atur residents al barri de Can Vidalet, per a la realització d’obres i serveis 
d’interès general i social. 

Objectiu general 

Millorar la integració socio-laboral i l’ocupabilitat laboral d’un grup de 
beneficiaris residents a Can Vidalet i en situació d’atur, de tal manera que la 
seva contractació laboral repercuteixi en una millora qualitativa, tant quant al 
clima de convivència i civisme com al manteniment i millora de mobiliari urbà i 
de la via pública i edificis d’ús públic.  

RESUM GLOBAL DE LA DESPESA REALITZADA DE LA SUBVENCIÓ 
TREBALL ALS BARRIS EXERCICI 2014 
 
PROGRAMA Denominació 

de l’acció 
Import 
subvenció 
atorgada 

Cost Real Import 
subvenció 
justificat 

Import 
subvenci
ó no 
justificat 

Import 
subvenció 
ingressat:  
80%  

DX-01 
Programes 
d’experienciac
ió laboral. 
Accions 
ocupacionals 
per a la 
contractació 
de persones 
del barri. 

Informació i 
difusió del 
pla de barri: 
Conviure al 
barri 

62.680,50 
€ 

64.051,95 
€ 

61.983,65 
€ 696,85 € 

 

5 agents 
cívics 
Aportació en 
espècies: 
roba de 
feina i 
material de 
treball. 

DX-02 
Programes 
d’experienciac
ió laboral. 
Accions 
ocupacionals 
per a la 
contractació 

Manteniment 
del carrer i 
d’edificis 
d’ús públic: 
Millora del 
barri de 
Can Vidalet 80.653,20 

€ 
81.354,02 
€ 

79.432,02 
€ 

1.221,18 
€ 

 

2 oficiales 



de persones 
del barri. 

paleta i via 
pública 
4 auxiliars 
de paleta i 
via pública 
Aportació en 
espècies: 
roba de 
feina, 
maquinari, 
eines i 
materials de 
treball. 

       

A1 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!  

78.658,84
€ 

80.001,01
€ 78.643,57 15,27€ 

 

2 tècniques 
de disseny i 
execució 
d’un 
dispositiu 
d’inserció 
laboral per a 
col·lectius 
especials. 
Accions 
formatives: 
2 accions 
formatives 
informàtica 2 
accions 
formatives 
Competènci
es 
transversals 
Aportació en 
espècies: 
aulari i 
despeses 
generals 

 

TOTAL 
 

221.992,5
4 € 

225.406,9
8 € 

220.059,2
4 € 

1.933,30 
€ 

114.666,9
6 € 

 
 
Ø Programa d’EXPERIENCIACIÓ 
 
En data 30 d’octubre de 2015, es va aprovar per junta de govern local la 



justificació final del programa d’Experienciació, finalitzat en data 31/08/2015 i 
inclòs en el Projecte Treball als Barris, a l’espera de realització de la justificació 
final de la resta de les actuacions a l’acabament del Projecte. En la junta de 
govern local referida, es va acordar la renúncia a part de la subvenció atorgada 
pel Servei d’Ocupació de Catalunya en quant a l’import de 1.918,03€ no 
justificat, segons la següent desagregació per accions: 
 
· Programa DX-01 - Informació i difusió del Pla de Barri, conviure al Barri: 5 
agents cívics: 696,85€ 
 
· Programa DX-02 - Manteniment del carrer i edificis d’ús públic, millora del 
Barri de Can Vidalet 2 oficials i 4 auxiliars de paleta: 1.221,18€. 
 
 
Ø Programa DISPOSITIU D’INSERCIÓ LABORAL 
 
El Dispositiu d’Inserció laboral (actuació A1-01) ha finalitzat el 31/12/2015. La 
justificació de la despesa realitzada dóna un import de 15,27€ de subvenció no 
justificada. Correspon, en conseqüència, renunciar a aquest import. 
 
Amb aquesta justificació finalitza el Pla d’Execució global de la subvenció de 
Treball als barris, convocatòria 2014 que inclou el programa d’Experienciació i 
el programa Dispositiu d’inserció laboral. 
 
Vist l’informe emès per la Directora del servei d’Empresa i Ocupació. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la renúncia de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat a 
l’import no justificat de 15,27€ de la subvenció atorgada en el programa 
Dispositiu d’Inserció Laboral. 
 
SEGON.- Donar compte de la presentació de la justificació final del Pla 
d’Execució Anual de les accions incloses en el projecte “Treball als Barris”, any 
2014 (ORDRE EMO225//2014).” 
 
 
ACORD NÚMERO DISSET.- Proposta d'adhesió a la Red Española de 
Ciudades Inteligentes. 
 
“La Red Española de Ciudades Inteligentes (RECI) va néixer el juny del 2011, 
amb la firma del “Manifiesto por las Ciudades Inteligentes. Innovación para el 
progreso”, el compromís del qual era crear una xarxa oberta per propiciar el 
progrés econòmic , social i empresarial de les ciutats a través de la innovació i 
el coneixement, amb el suport de les tecnologies de la Informació i el 
Coneixement (TIC).  

El seu objectiu és intercanviar experiències i treballar conjuntament per 
desenvolupar un model de gestió sostenible i millorar la qualitat de vida dels 



ciutadans, incidint en aspectes com l’estalvi energètic la mobilitat sostenible, 
l’Administració electrònica, l’atenció a les Persones o la seguretat.  

Actualment la RECI està formada per 65 ciutats i la seva oficina tècnica és la 
fundació FUNDETEC.  

Atesos els beneficis que pot comportar l’adhesió a la Red Española de 
Ciudades Inteligentes, en particular:  

- Beneficiar-se del treball, documentació i informació compartida per les ciutats 
que formen la RECI.  

- Disposar d’accés a la documentació i informació que es treballa a la RECI.  

- Assistir als esdeveniments que organitzi la RECI amb caràcter extraordinari 
(jornades, startup4cities,...).  

- Poder sol·licitar ajut o col·laboració a alguna de les ciutats de la RECI en 
l’àmbit o activitats compartits a la xarxa.  

- Participar a la reunió anual amb els municipis amics de la RECI, per coordinar 
la relació i conèixer els seus suggeriments i necessitats concretes.  

Considerant que pot ser d’interès per l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat 
aprofitar l’oportunitat de formar part de la Xarxa, atesa la coincidència 
d’interessos i la voluntat política d’aquest Consistori d’aprofundir en 
l’enfocament de la nostra Ciutat com a Smart City.  

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Primer.- Sol·licitar l’adhesió formal d’Esplugues de Llobregat a la Red Española 
de Ciudades Inteligentes (RECI), en el segment de municipis amb menys de 
50.000 habitants empadronats.  

Segon.- Designar a l’Alcaldessa, Sra. Pilar Díaz Romero, com a representant 
de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat a la Red Española de Ciudades 
Inteligentes.”  

 
ACORD NÚMERO DIVUIT.- Proposta d'aprovació de bases i convocatòria 
per a la constitució d'una borsa de treball d'Educadors/es Socials, 
mitjançant concurs-oposició lliure, per a la plantilla de personal laboral.  

“Amb la finalitat de garantir la cobertura de vacants i altres incidències de 
personal de la plantilla, en les categories d’educadors/es socials, es fa 
necessari convocar un procés selectiu per formar una borsa de treball. 
 
D’acord amb els articles 94 i següents del reglament del personal al servei de 
les entitats locals de Catalunya, i per tal d’atendre les necessitats de personal 
de la Corporació. 



Consta que s’ha informat la Junta de Personal i el Comitè d’Empresa. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Aprovar les bases i convocar el procés per a la formació d’una borsa de treball 
en la categoria d’Educadors/es Socials, mitjançant concurs-oposició i de 
caràcter lliure, per cobrir necessitats de personal urgents i inajornables, que 
consten com annex d’aquest acord.” 

 
ACORD NÚMERO DINOU.- Proposta d’aprovació del Pla d’autoprotecció 
del Sopar de les Dones 2016. 

“Atès l'informe emès per l’Enginyer Tècnic Municipal d’Activitats en data 22 de 
febrer de 2016 en relació a la celebració del Sopar de les Dones d’Esplugues 
de Llobregat, el dia 11 de març de 2016, que es transcriu parcialment a 
continuació: 
 
“REFERÈNCIES ANTERIORS – ANTECEDENTS (a destacar) 

Documentació vària obrant a l’expedient (antecedents). 

En base a l’aplicació del Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s’aprova el 
catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa 
el contingut d’aquestes mesures, els espectacles realitzats en espais públics, 
de risc, de caràcter festiu, tradicional o popular i amb un aforament inferior a 
1.000 persones, com és el cas de la present celebració del sopar de les Dones, 
NO són activitats de referència per a la protecció civil local per la seva baixa 
perillositat. 
 
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. 
 
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. Daniel Ordóñez López, com 
a tècnic acreditat per la Generalitat de Catalunya per a desenvolupar aquest 
tipus de Pla, en base al ja derogat Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual 
s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures 
d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures, i considerant que 
aquest pla d’autoprotecció té una vigència de 4 anys i que enguany, no s’han 
produït canvis que requereixin noves mesures correctores, es podria 
considerar com a vàlid el PAU aprovat en edicions anteriors. 



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

1.- Tornar a aprovar el Pla d’Autoprotecció del Sopar de les Dones d’Esplugues 
de Llobregat 2015, atès que continua essent vàlid enguany. 

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

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

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1.- Declarar plenament vigent i aprovar novament el Pla d’Autoprotecció del 
Sopar de les Dones 2016 d’Esplugues de Llobregat, redactat pel Sr. Daniel 
Ordoñez López, com a tècnic acreditat per la Generalitat de Catalunya i, per 
tant, aplicar-lo a la celebració del Sopar de les Dones 2016, d’Esplugues de 
Llobregat que es celebrarà el dia 11 de març de 2016. 

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

3.- Facilitar copia del Pla, amb acusament de rebuda, a tots els participants, i/o 
responsables de l’acte identificats en el propi Pla, pel compliment del seu 
contingut. Serà el Departament de Cultura Municipal, l’encarregat de comunicar 
als responsables de tots els grups actuants quin és llur càrrec i funció dins de 
l’organigrama jeràrquic de la present celebració.” 

 

ACORD NÚMERO VINT.- Proposta d’aprovació relativa a la modificació del 
contracte del servei consistent en l’assegurança de danys materials de 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat.  

“El servei consistent en les pòlisses d’assegurances de l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat es va adjudicar, per procediment obert i regulació 
harmonitzada, per acord de la Junta de Govern Local de data 20 de desembre 
de 2013, a les següents empreses i imports: 

COMPANYIA PÒLISSA 
IMPORT 
ANUAL 

ZURICH INSURANCE PLC DANYS MATERIALS 26.116 euros 

ZURICH INSURANCE PLC 
RESPONSABILITAT CIVIL I 
PATRIMONIAL 31.000 euros 

MAPFRE FAMILIAR, S.A. FLOTA DE VEHICLES 11.571 euros 
MAPFRE VIDA, S.A. ACCIDENTS 5.300 euros 



MAPFRE SEGUROS DE 
EMPRESAS, S.A. 

RESPONSABILITAT CIVIL 
AUTORITATS 

7.430,50 
euros 

Per acord de la Junta de Govern Local en sessió ordinària de 18 de desembre 
de 2015 es va aprovar la pròrroga per un any més (1 de gener de 2016 – 31 de 
desembre de 2016), la seva la despesa i la modificació del contracte del servei 
consistents en les pòlisses d’assegurances de l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat respecte la pòlissa de danys materials amb l’empresa ZURICH 
INSURANCE PLC (CIF: W-0072130-H) per un import màxim anual de 
26.116,00 euros, afegint una franquícia de 150 euros per sinistre. 
 
Vista la necessitat d’incloure la cobertura de danys respecte a les carpes dels 
mercats municipals de Can Vidalet i La Plana, atès que actualment la cobertura 
només requeia sobre l’edifici de l’antic mercat de Can Vidalet i de La Plana, 
l’últim del qual ja no existeix. 

Vist certificat de la companyia asseguradora ZURICH sobre el suplement de 
cobertura d’inclusió de les actuals carpes dels dos mercats municipals, la prima 
total del suplement ascendeix a l’import de 449,49 euros. 

De conformitat amb el que disposen els arts. 107, 210 i 219 del Text Refós de 
la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, dins dels límits i amb subjecció als requisits i 
efectes assenyalats en els mateixos, l’òrgan de contractació, ostenta, entre 
d’altres, la prerrogativa de modificar els contractes por raons d’interès públic 
sempre que siguin degudes a necessitats noves o causes imprevistes, 
justificant-ho degudament en l’expedient. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1.- Aprovar la modificació del contracte del servei consistents en les pòlisses 
d’assegurances de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat respecte la pòlissa 
de danys materials, amb la inclusió de la cobertura sobre les carpes dels 
mercats municipals de Can Vidalet i de La Plana, adjudicat per un import 
màxim anual de 26.116 euros a ZURICH INSURANCE PLC (CIF: W-0072130-
H), amb un increment de 449,49 euros, el que fa un import màxim total anual 
de 26.565,49 euros, amb una franquícia de 150 euros per sinistre. 

2.- Aprovar la despesa corresponent de 449,49 euros, amb càrrec a la partida 
pressupostària núm. 2016-11- 92000 - 22400 del pressupost municipal vigent. 
 
3- Manifestar a l’empresa adjudicatària ZURICH INSURANCE PLC, que haurà 
d’ingressar a la Tresoreria municipal l’ampliació de la fiança definitiva del 
contracte per un import de 22,47 €, en el termini de 15 dies comptats des de la 
notificació del present acord i formalitzar l’ampliació del contracte en document 
administratiu.” 
 
 
 



ACORD NÚMERO VINT-I-UN.- Proposta consistent en donar compte de 
l’aprovació del padró de l’Impost sobre vehicles de tracció mecánica de 
l’exercici 2016. 

“El padró de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica de l’exercici de 2016 
ha estat confeccionat i aprovat per l’Organisme de Gestió Tributaria de la 
Diputació de Barcelona, ja que l’Ajuntament va delegar-li la gestió i recaptació 
d’aquest impost. 

L’import de l’esmentat padró ascendeix a 2.146.933,70 €, que correspon a 
25.675 càrrecs (vehicles). El període de cobrament en voluntària es va fixar del 
dia 5 de febrer a 5 d’abril. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Donar compte de l'import de l'esmentat padró que ascendeix a 2.146.933,70 €, 
que correspon a 25.675 càrrecs (vehicles). El període de cobrament en 
voluntària es des del dia 5 de febrer a 5 d'abril.” 

  

ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA 

 
ACORD NÚMERO VINT-I-DOS.- Proposta d'aprovació de l'aportació 
econòmica a favor de les entitats CLUB DE FUTBOL CAN VIDALET i 
FUTBOL ASSOCIACIÓ ESPLUGUENC en concepte de tasques de neteja, 
manteniment i funcionament ordinari dels camps de futbol municipals "El 
Molí" i "Salt del Pi", respectivament. 

“La Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 18 de novembre de 
2011 va aprovar el text dels convenis de cessió d’ús dels equipaments 
esportius municipals Camp de futbol municipal El Molí i Camp de futbol 
municipal Salt del Pi, respectivament, a les entitats esportives locals Club de 
Futbol Can Vidalet i Futbol Associació Espluguenc. 

Aquests convenis, a la clàusula 1.6 dels mateixos (compromisos de l’ 
Ajuntament) estableixen el següent: 

“L’ajuntament gestionarà directament els lloguers del camp de futbol a entitats 
terceres, establint els preus públics a liquidar i el tràmit de sol·licitud.  
 
L’ajuntament atorgarà a l’Entitat una subvenció extraordinària per l’import 
ingressat i condicionat a l’acompliment dels acords del present conveni i dels 
estàndards establerts en les tasques de neteja, de manteniment i de 
funcionament del camp de futbol acordats prèviament. 

La quantia de la subvenció serà: 

a) Del 100 % dels ingressos recaptats en concepte de lloguer del camp a 
entitats terceres si s’acompleix entre el 90 –100 % dels paràmetres acordats. 



 
b) Serà del 75 % dels ingressos recaptats si el nivell d’acompliment dels 
paràmetres acordats es situa entre el 70 –90 %. 

c) Del 50 % dels ingressos recaptats si el nivell d’acompliment es situa entre el 
50 – 70 %  

d) No es lliurarà cap quantitat si el nivell d’acompliment dels paràmetres 
acordats és inferior al 50 %. 

Pel que fa a la atorgament de la subvenció extraordinària aquesta es lliurarà els 
dies: 25 dels mesos de setembre, octubre, desembre, febrer, maig i juliol.” 
 
Durant el període comprès entre el dia 4 de desembre de 2015 i el dia 10 de 
febrer de 2016 s’han liquidat, a tenor de l’informe emès pel Director 
d’Equipaments i Esports d’aquest Ajuntament, els següents ingressos en 
concepte de lloguer dels camps municipals de futbol: 

· Camp de futbol municipal El Molí: 3.501,50 euros 

· Camp de futbol municipal Salt del Pi: 3.464,30 euros 

Atès que les tasques de funcionament, neteja i manteniment realitzades per les 
entitats Club de futbol Can Vidalet i Futbol Associació Espluguenc han estat 
correctes en més del 90 % dels paràmetres valorats. 

En conseqüència, vist l’informe emès pel Director d’Equipaments i Esports. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Aprovar una despesa de 3.501,50 euros, amb càrrec a la partida 
36.34100.48001 – suport entitats esportives - del pressupost en vigor, a favor 
de l’entitat CLUB DE FUTBOL CAN VIDALET, amb NIF G-58.798.364. 
 
SEGON.- Atorgar una subvenció extraordinària a l’entitat CLUB DE FUTBOL 
CAN VIDALET, amb NIF G-58.798.364 en concepte de tasques de neteja, 
manteniment i funcionament ordinari del Camp de futbol municipal El Molí, per 
valor de 3.501,50 euros, segons estableix el conveni de cessió d’ús entre 
l’entitat i l’ajuntament d’Esplugues de Llobregat. 

TERCER.- Aprovar una despesa de 3.464,30 euros, amb càrrec a la partida 
36.34100.48001 – suport entitats esportives - del pressupost en vigor, a favor 
de l’entitat FUTBOL ASSOCIACIÓ ESPLUGUENC, amb NIF G-61.396.065. 
 
QUART.- Atorgar una subvenció extraordinària a l’entitat FUTBOL 
ASSOCIACIÓ ESPLUGUENC, amb NIF G-61.396.065 en concepte de 
concepte tasques de neteja, manteniment i funcionament ordinari del Camp de 
futbol municipal Salt del Pi, per valor de 3.464,30 euros, segons estableix el 
conveni de cessió d’ús entre l’entitat i l’ajuntament d’Esplugues de Llobregat.” 
 
 
 



ACORD NÚMERO VINT-I-TRES.- Proposta d'aprovació dels comptes 
justificatius presentats per l'entitat AMPA ESCOLA ISABEL DE VILLENA 
en concepte de justificació de la subvenció atorgada per al 
desenvolupament de l'acivitat "Socialització de llibres de text i lectura per 
cicle inicial de Primària", any 2015. 

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

per cicle inicial de primària 
350,00 € 

 
Vist que en data 29 de desembre de 2015, l’entitat AMPA ESCOLA ISABEL DE 
VILLENA 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 AMPA 
ESCOLA ISABEL DE VILLENA (CIF: G59641811) 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 

Socialització de llibres de text i lectura per cicle 
inicial de primària 

350,00 € 3.762,92 € 

 
 
ACORD NÚMERO VINT-I-QUATRE.- Proposta d'aprovació dels comptes 
justificatius presentats per l'entitat ESCOLA BRESSOL LA MAINADA en 
concepte de justificació de la subvenció atorgada per al desenvolupament 
de l'acivitat "Activitats i material divers", 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 BRESSOL LA 
MAINADA, el següent ajut econòmic pel desenvolupament de la següent 
activitat i en la data que així mateix s’indica: 

Data aprovació Activitat Import 
02/10/2015 Activitat i material divers 800,00 euros 
 
Vist que en data 12 de gener de 2016 l’entitat ESCOLA BRESSOL LA 
MAINADA, 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 
BRESSOL LA MAINADA ( NIF: F08819872 ) 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 – ANY 2015 IMPORT ATORGAT IMPORT JUSTIFICAT 
Activitat i material divers 800,00 euros 1.885,56 euros 
 
 
ACORD NÚMERO VINT-I-CINC.- Proposta d'aprovació dels comptes 
justificatius presentat per l'entitat ESCOLA FOLCH I TORRES en concepte 
de justificació de la subvenció atorgada per al desenvolupament de les 
activitats "Activitats musicals: cant coral", "Activitats complementàries" i 
"Activitats 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’entitat ESCOLA FOLCH I TORRES els 
següents ajuts econòmics pel desenvolupament de les següents activitats i en 
la data que així mateix s’indica: 

Data aprovació Activitat Import 
27/03/2015 Activitats musicals: cant coral 750,00 € 
27/03/2015 Activitats complementàries 1.200,00 € 
27/03/2015 Activitats biblioteca 900,00 € 
 
Vist que en data 21 de gener de 2016, l’entitat ESCOLA FOLCH I TORRES va 
presentar comptes justificatius relatius a les despeses executades pel 
desenvolupament de les esmentades activitats i que aquests contenen tots els 
requisits exigits al Reglament i a les Bases Reguladores per a l’atorgament de 
subvencions, segons informes emesos per la Unitat Jurídic administrativa de 
l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania i la Coordinadora Tècnica d’Educació. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Únic.- Aprovar les justificacions econòmiques presentades per l’entitat 
ESCOLA FOLCH I TORRES (CIF: Q0868051D) 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 

Activitats musicals: cant coral 750,00 € 1.015,85 € 
Activitats complementàries 1.200,00 € 7.565,80 € 
Activitats biblioteca 900,00 € 1.206,52 € 
 
 
ACORD NÚMERO VINT-I-SIS.- Proposta d'aprovació dels comptes 
justificatius presentat per l'entitat INSTITUT JOAQUIM BLUME en 
concepte de liquidació econòmica de la subvenció atorgada per al 
desenvolupament del Projecte "Promoviendo estilos de vida saludables 
para mejorar las condiciones de alimentación, nutrición y participación de 
la comunidad educativa. Perú", any 2014. 

“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 2014 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 JOAQUIM BLUME el 



següent ajut econòmic pel desenvolupament de la següent activitat i en la data 
que així mateix s’indica: 

Data aprovació Activitat Import 
18/06/2014 Promoure estils de vida saludables per a 

millorar les condicions d’alimentació, 
nutrició i participació de la comunitat 
educativa a Puno (Perú) 

4.000,00 euros 

 
Vist que en data 13 de novembre de 2015, l’entitat INSTITUT JOAQUIM 
BLUME 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 de l’Àmbit d’Acció Social i 
Ciutadania. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat INSTITUT 
JOAQUIM BLUME (CIF: Q-0801109-J) 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 2014 IMPORT 
ATORGAT 

IMPORT 
JUSTIFICAT 

Promoure estils de vida saludables per a 
millorar les condicions d’alimentació, nutrició 
i participació de la comunitat educativa a 
Puno (Perú) 

4.000,00 euros 4.000,00 euros 

 
 
URGÈNCIA 
 
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 
de 8/1997 de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya i 83 del 
Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, la 
Junta de Govern va passar a tractar del següent assumpteRegidoria de Serveis 
Generals 
 
ACORD NÚMERO VINT-I-SET.- Proposta d'aprovació de la modificació del 
calendari d'execució de l'actuació "Millora de la sala de teatre Joan 
Brillas", activitat subvencionada l'any 2015 a l'entitat L'AVENÇ CENTRE 
CULTURAL . 
 
“Proposta d'aprovació del calendari d'execució de l'actuació "Millora de la sala 
de teatre Joan Brillas", actuació objecte de subvenció per part de l'Ajuntament 
l'any 2015. 



Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 22 de maig de 2015 es 
va atorgar a l’entitat L’AVENÇ CENTRE CULTURAL una subvenció per import 
de 3.100 euros pel desenvolupament de l’activitat “Projecte de millora sala 
teatre Joan Brillas”, any 2015. 

Aquesta activitat havia de ser desenvolupada durant l’any 2015. En aquest 
sentit, en data 30 de desembre de 2015, l’entitat L’AVENÇ CENTRE 
CULTURAL presenta escrit on exposa el següent: 

Ø “Inicialment, per a la millora acústica i tèrmica de la coberta del teatre es va 
pensar en un material “d’escuma poliuretà” tant per la seva lleugeresa 
d’aquesta com pel cost que representava. Un cop posat en coneixement dels 
tècnics d’urbanismes de l’Ajuntament es va comprovar que aquesta escuma no 
tenia l’exigència mínima de resistència al foc per a un local de pública 
concurrència, motiu pel qual vam desestimar poder fer el tractament de la 
uralita de la coberta amb aquest material. 

Ø “Hem estat buscant més possibilitats, però aquestes eleven el pressupost 
estimat per L’Avenç per l’any 2015, motiu pel qual us volem demanar que la 
subvenció atorgada de 3.100 euros la podem traspassar al proper any 2016.” 
 
Vist l’informe emès per la Directora de Cultura, on indica que “donat que 
aquesta adequació ha de ser portada a terme, l’entitat sol·licitant demana a 
l’ajuntament que aquesta subvenció pugui ser executada i per tant justificada 
amb pressupost 2016. L’entitat ja ha cobrat la subvenció i ha de fer l’adequació 
de la sala durant aquest exercici. Es proposa que l’entitat pugui justificar amb 
pressupost 2016 la subvenció donat que suposa una millora de la sala i complir 
amb l’exigència requerida.” 

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

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

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Aprovar la modificació del calendari d'execució de l'actuació "Millora 
de la sala de teatre Joan Brillas", actuació objecte de subvenció per part de 
l'Ajuntament l'any 2015 a favor de l’entitat L’AVENÇ CENTRE CULTURAL, i 
aprovar que la referida actuació pugui ser portada a terme durant el present 
any 2016.” 

I sense més assumptes a tractar, a les quinze hores 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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