
 
 

JGL  10/2016 

 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

SESSIÓ DECISÒRIA ORDINÀRIA DE 11 DE MARÇ DE 2016 

 
A la Casa Consistorial d’Esplugues de Llobregat, a la sala de reunions, a les 
catorze hores i vint minuts del dia 11 de març 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. 9/16 
corresponent a la sessió ordinària de data 4 de març de 2016.                             
 
Per la Sra. alcaldessa i en relació a l’esborrany de l’acta núm. 9/16 
corresponent a la sessió ordinària de  data  4 de març de 2016 es pregunta si hi 
ha objecció d'alguna classe i no assenyalant-se'n cap, s'aprova  l’esmentada 
acta per unanimitat i en compliment del que disposa l'article 107 de la Llei 
8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya i l'article 110 del 
Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, es 
transcriurà al llibre d'actes, autoritzant-se amb les signatures de la  Sra. 
alcaldessa i Sr. secretari. 

 

TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

 
ACORD NÚMERO DOS.- Proposta de concessió de llicència a Jordi 
Alonso Pérez, per executar obres de construcció d'un habitatge 
unifamiliar aïllat a la finca situada al carrer Frontó, núm. 18, d'aquesta 
població. (Expedient T032-2015-46). 
 
“El senyor Jordi Alonso Pérez, sol·licita llicència per executar obres de 
construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat i d’una piscina a l’aire lliure a la finca 



situada al carrer Frontó, núm. 18, d'aquesta població, 
(3824907DF2832D0001RD) segons projecte tècnic aportat a tal efecte. 
(Expedient T032-2015-46). 
 
Atès l’informe emès pels Serveis Tècnics Municipals del què resulta: 
 
- Que el projecte presentat contempla bàsicament: 
1.- La construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat sobre una parcel·la de 935 
m2 de superfície i 84,60 m de façana al carrer del Frontó, que es composa de 
planta soterrani, planta baixa i planta primera i es remata amb coberta plana, 
amb una superfície construïda total de 414,88 m2, dels quals 370, 87 m2 
s’ubiquen sobre rasant, i la resta de 44,01m2 sota rasant. 
 
La planta soterrani , de 41,01m2 construïts, es distribueix en túnel d’accés a 
garatge i aparcament per un vehicle, la planta baixa de 211,11 m2 en quart 
d’instal·lacions i magatzem, vestíbul d’entrada, cuina – menjador – estar amb 
sortida a porxo cobert, sala polivalent i bany sauna , i la planta primera de 
159,76 m2 , en accés, quart de rentadora i assecadora , 4 dormitoris , dos d’ells 
amb banys incorporats i un bany , amb sortides a terrasses cobertes. 
 
2.- La construcció d’una piscina a l’aire lliure que es representa gràficament en 
forma rectangular i amb una superfície de 17,57 m2. 
 
- Que la construcció de l’habitage unifamiliar aïllat compleix les determinacions 
urbanístiques establertes en el planejament vigent i resta de normativa 
concordant que li és d’aplicació i, en conseqüència, es pot informar 
favorablement. 
 
- Que el projecte bàsic presentat representa gràficament al plànol núm. 16 una 
piscina a l’aire lliure de 17,50 m2 de superfície respectant la distancia a la 
alineació a carrer , sense cap més informació, motiu pel qual no es pot 
informar la mateixa. 
 
Atès l’article 187 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, art. 5 del Decret 
64/2014 d’aprovació del Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística. 
 
Atesa la delegació de la Sra. alcaldessa en Junta de Govern Local, per decret 
núm. 1.466 de 18 de juny de 2015, de les atribucions establertes a l'art. 21.1.q) 
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local en la 
seva redacció introduïda per Llei 57/2003 de 16 de desembre. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
1. Concedir a Jordi Alonso Pérez llicència per executar obres de construcció 
d'un habitatge unifamiliar aïllat a la finca situada al carrer Frontó núm. 18, 
d'aquesta població, segons projecte tècnic aportat, amb un termini d'execució 
d'un any per a l'inici de les obres i tres per a la finalització. 
 
2. Condicionar aquesta llicència al compliment dels següents requisits: 



 
2.1. Abans d’iniciar les obres d’edificació ha de procedir a: 
 
2.1.1. Constituir dipòsit a la Tresoreria municipal en metàl·lic o aval bancari 
solidari per import de 4.500 € en concepte de fiança per garantir, en 
compliment de l'article 16 de les OME, la urbanització de la vorera i reparació o 
indemnització dels danys que es puguin causar en els elements del sòl, subsòl i 
vol de la via pública. 
 
2.1.2. Constituir dipòsit a la Tresoreria municipal en metàl·lic o aval bancari 
solidari per import de 421 € en concepte de fiança per garantir la gestió dels 
residus procedents de la construcció, de conformitat amb el que es el disposa 
en el Decret 89/2010, de 29 de juny, relatiu a la gestió de residus de la 
construcció. El sol·licitant haurà de disposar del document de seguiment de 
residus. 
 
L'eficàcia d'aquesta llicència restarà demorada fins que no es 
constitueixin les fiances anteriorment indicades. 
 
2.1.3. Comunicar, cursant avís per escrit a aquest Ajuntament, l’inici de les 
obres i procedir al replanteig i assenyalament de alineacions i rasants oficials 
en presència dels Serveis Tècnics Municipals. 
 
2.1.4. Aportar assumeix de Direcció d'Arquitecte. 
 
2.1.5. Aportar assumeix de Direcció d’obres d'Arquitecte Tècnic o Aparellador. 
 
2.1.6. Aportar nomenament de Contractista. 
 
2.1.7. Aportar projecte d’execució de l’habitatge unifamiliar aïllat en compliment 
de l’Art.9 de la Llei de l’Habitatge i Certificat de l’Arquitecte autor del projecte, 
visat pel Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, justificant el compliment del CTE i 
resta de normativa que es d’aplicació, i indicant que el mateix s’ajusta 
exactament al contingut del projecte bàsic en base al qual va ser concedida la 
corresponent llicència d’obres, o que les modificacions en el seu cas no són 
substancials i no alteren els paràmetres urbanístics/de l'edificació definits en el 
citat Projecte Bàsic. 
 
2.1.8. Aportar Estudi de Seguretat i Salut. 
 
2.1.9. Aportar nomenament de Coordinador de Seguretat i Salut. 
 
2.1.10. Aportar Programa de Control de Qualitat. 
 
2.1.11. Aportar Estudi geotècnic subscrit per tècnic competent i visat pel 
Col·legi corresponent. 
 
2.2.12. Aportar projecte bàsic i executiu de la instal·lació de captació solar 
tèrmica. 
 



2.1.13. Aportar certificat de l'Arquitecte autor del projecte, visat pel Col·legi 
corresponent, en el qual s'indiqui expressament que el Projecte Executiu 
s'ajusta exactament al contingut del Projecte Bàsic en base al qual va ser 
concedida la corresponent Llicència de obres, o si escau indicant expressament 
les modificacions introduïdes en el mateix i que aquestes modificacions no són 
substancials i compleixen totes les normes urbanístiques, ordenances i altres 
disposicions aplicables. 
 
2.1.14. Justificar que s'ha sol·licitat informació a GAS NATURAL, sobre la 
ubicació de les seves instal·lacions, d'acord amb el que disposa el Reglament 
Tècnic de Distribució i Utilització de combustibles gasosos i amb la finalitat 
d'incrementar la seguretat de les instal·lacions de gas natural. 
 
2.2. Així mateix, la present llicència resta condicionada també als següents 
requisits: 
 
2.2.1. L’accés al garatge que ocupa la superfície lliure adjacent a l’alineació 
oficial s’ha de realitzar en substitució de terres rebaixades i s’haurà de 
condicionar la seva coberta com a jardí. (Art. 249 NNUU). 
 
2.2.2. La cuina ha de disposar sobre l’aparell de cocció d’un sistema específic 
d’extracció mecànica connectat que permeti l’extracció de bafs i fums fins a la 
coberta ( Decret 141/2012 – Annex 1 –Art. 3.15). 
 
2.2.3. Les alçades màximes de les tanques a carrer i veïns hauran de complir 
l’article 254.3 de les NNUU i l’adaptació topogràfica i moviment de terres 
l’article 255. 1ª i 2ª de dites Normes. 
 
2.2.4. Urbanitzar la vorera amb tots els seus elements en tot el front de la finca 
al carrer del Frontó, i connexió fora d’aquest àmbit amb lo ja urbanitzat.  
 
2.2.5. La tanca de precaució de l’obra, ha de ser fixa i opaca, de 2 m d’alçada, 
com a mínim, estable, consistent i resistent a l’impacte, construïda amb paret 
d’obra vista o pintada, xapa metàl·lica, o pannell prefabricat, de tal manera que 
es mantingui en bon estat i ofereixi la seguretat necessària durant tot el procés 
que duri l’obra. 
 
2.2.6. Executar les escomeses de serveis (aigua, gas, electricitat, telèfon, etc.) 
en soterrani fins a l'edificació, havent d'assumir el titular el cost total derivat de 
les canalitzacions en soterrani d'aquests serveis per la via pública.  
L’actuació al que està obligat el propietari fa referència a tots aquells aspectes 
que siguin necessaris per dur-los a terme, inclòs el soterrament de les línies de 
serveis i subministraments que quedin afectades i la reposició d'aquelles que, 
estan ja soterrades es vegin també afectades. 
 
3. Advertir a Jordi Alonso Pérez que a la finalització de les obres, ha de: 
 
3.1. Aportar certificat final de les obres executades. 



 
3.2. Comunicar la primera utilització i ocupació de l’edifici /habitatge, aportant la 
documentació indicada a l'art. 53 de les Ordenances Metropolitana d'Edificació. 
 
3.3. Justificar el cost real i efectiu de les obres realitzades, i si s’escau efectuar 
l’autoliquidació complementària corresponent. 
 
3.4. Aportar certificat final corresponent a la instal·lació de les plaques solars i 
adjuntar fotografies. 
 
3.5. Justificar la comunicació de les modificacions introduïdes a la finca, a la 
Gerència Territorial del Cadastre, c/ Travessera de Gràcia núm.58 2a planta de 
Barcelona, per ajustar les dades a la realitat (Mod. 902), aportant fotocopia de 
l’esmentat model. 
 
3.6. Justificar la col·locació del número de la finca així com la placa amb la 
denominació del carrer (aportant fotografia). En aquest cas ha de contactar 
amb la Secció de l’Espai Públic, al telèfon 93.371.33.50., on li donaran 
instruccions respecte al lloc on s’han de col·locar les plaques del carrer i 
numeració. 
 
4. Advertir i manifestar a Jordi Alonso Pérez: 
 
4.1. Que al constituir les fiances ha de retirar un exemplar del projecte i una 
placa d'obres, que una vegada complimentada, ha de col·locar en lloc visible. 
La placa la podrà adquirir al Punt d'Atenció a la Ciutadania, plaça Santa 
Magdalena núm. 24, abonant la quantitat de 48,40 euros. 
 
4.2. Que en cas de necessitar la col·locació de contenidors per a residus i 
runes ha de sol·licitar i obtenir l'oportuna autorització. 
 
4.3. Que d’acord amb el que estableix l’art. 189 del text refós de la Llei 
d’Urbanisme, la llicència urbanística que es concedeix caduca si, en finir 
qualsevol dels terminis a què fa referència el punt 1, o les pròrrogues 
corresponents, no s’han començat o no s’han acabat les obres. Els titulars 
d’aquesta llicència urbanística tenen dret a obtenir una pròrroga tant del termini 
de començament com del termini d’acabament de les obres si la sol·liciten 
d’una manera justificada abans d’exhaurir-se els terminis establerts.  
 
5. Aquesta llicència restarà condicionada al pagament de les liquidacions de la 
taxa per llicència urbanística d'import 8.562,87 euros (1099707-109041) i de 
l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres d’import 13.700,60 euros 
(1127984-109032) que seran notificades per l'Organisme de Gestió Tributària 
de la Diputació de Barcelona. 
 
6. Advertir a Jordi Alonso Pérez que un cop acabades les obres s’ha de 
justificar, en el termini d’UN MES comptat a partir del dia següent de la data del 
certificat final d’obra, el cost real i efectiu de les obres realitzades, i en el seu 
cas, efectuar l’autoliquidació complementària corresponent. 



 
7. Advertir a Jordi Alonso Pérez que la construcció de la piscina a l’aire 
lliure queda al marge de la present llicència i no es valorarà fins a la 
presentació del corresponent projecte bàsic d’aquesta i resta de 
documentació complementaria , i executiu abans d’iniciar les obres de la 
mateixa.” 
 
 
ACORD NÚMERO TRES.- Proposta de concessió de llicència a Sabrina 
Holowaczuk, per executar obres d’adequació de l’habitatge de l’avinguda 
de la Miranda, núm. 44, d’aquesta població. (Exp. T033-2016-15). 
 
“La senyora Sabrina Holowaczuk sol·licita llicència per executar obres de 
reforma interior i de modificació d’elements de façana de l’habitatge situat a 
l’avinguda de la Miranda, núm. 44, d’aquesta població 
(3622106DF2832B0001GK), segons projecte tècnic aportat a tal efecte. (Exp. 
T033-2016-15).  
 
Atès l’informe favorable emès pels Serveis Tècnics Municipals del què resulta 
que el projecte presentat contempla bàsicament la reforma interior i modificació 
d’elements de façana (revestiments, fusteries ,baranes,...) d’un habitatge 
unifamiliar aparionat. La reforma comprèn tres estintolaments, dos en planta 
baixa i un en planta pis. 
 
Atès l’article 187 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, art. 5 del Decret 
64/2014 d’aprovació del Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística. 
 
Atesa la delegació de la Sra. alcaldessa en Junta de Govern Local, per decret 
núm. 1.466 de 18 de juny de 2015, de les atribucions establertes a l'art. 21.1.q) 
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local en la 
seva redacció introduïda per Llei 57/2003 de 16 de desembre. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
1. Concedir a Sabrina Holowaczuk llicència per executar obres de reforma 
interior i modificació d’elements de façanes (revestiments, fusteries, baranes...) 
de l’habitatge aparionat situat a l’ avinguda de la Miranda, núm. 44, d’aquesta 
població, segons projecte tècnic aportat. (Exp. T033-2016-15). 
 
2. Condicionar aquesta llicència al compliment dels següents requisits: 
 
2.1. Abans d’iniciar les obres d’edificació ha de procedir a: 
 
2.2. Constituir dipòsit a la Tresoreria municipal en metàl·lic o aval bancari 
solidari per import de 150 € en concepte de fiança per garantir en compliment 
del Decret 89/2010, de 29 de juny, relatiu a la gestió de residus de la 
construcció. El sol•licitant haurà de disposar del Document de seguiment de 
residus.  
 
2.3. Constituir dipòsit a la Tresoreria municipal en metàl·lic o aval bancari 



solidari per import de 5.200 € en concepte de fiança per garantir en compliment 
de l'article 16 de les OME, com a garantia de la urbanització i de reparació o 
indemnització dels danys que puguin causar-se en els elements del sòl, subsòl 
i vol de la via pública. 
 
L'eficàcia d'aquesta llicència restarà demorada fins que no es 
constitueixin les fiances anteriorment indicades. 
 
2.4. Aportar nomenament de Coordinador de Seguretat i Salut. 
 
2.5. Aportar Assumeix de Direcció d’ Obres. 
 
2.6. Aportar Assumeix de permanència en obra (Art. 129 OOMME). 
 
2.7. Aportar nomenament de Contractista. 
 
3. Advertir a Sabrina Holowaczuk que a la finalització de les obres, ha de: 
 
3.1. Aportar certificat final de les obres executades. 
 
3.2. Justificar el cost real i efectiu de les obres realitzades, i si s’escau efectuar 
l’autoliquidació complementària corresponent. 
 
4. Advertir i manifestar a Sabrina Holowaczuk: 
 
4.1. Que en cas de necessitar la col·locació de contenidors per a residus i 
runes ha de sol·licitar i obtenir l'oportuna autorització. 
 
4.2. Que aquesta llicència caducarà al cap d'un any del seu atorgament si no 
s'haguessin començat les obres abans d'aquest termini. Caducarà així mateix 
si les obres no es realitzen totalment dins del terme fixat per a llur execució, 
salvant pròrroga concedida per l'Ajuntament que haurà de sol·licitar-se amb 
anterioritat a l'extinció de l'esmentat termini. 
 
4.3. Aquesta llicència restarà condicionada al pagament de les liquidacions de 
la taxa per llicència urbanística d'import 149,99 euros (1099707-109844) i de 
l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres d’import 239,98 euros 
(1128220-109839) que seran notificades per l'Organisme de Gestió Tributària 
de la Diputació de Barcelona. 
 
5. Advertir a Sabrina Holowaczuk que un cop acabades les obres s’ha de 
justificar, en el termini d’UN MES comptat a partir del dia següent de la data del 
certificat final d’obra, el cost real i efectiu de les obres realitzades, i en el seu 
cas, efectuar l’autoliquidació complementària corresponent. 
 
6. Advertir a Sabrina Holowaczuk que la present llicència s’informa sense 
perjudici del que pogués resultar de possibles condicions existents per a 
modificacions sobre els habitatges aparionats, derivades de la situació original 
dels habitatges situats inicialment sobre una parcel·la única.” 



 
 
ACORD NÚMERO QUATRE.- Proposta per acceptar el cessament voluntari 
i temporal comunicat per la senyora Yeranny Pérez amb relació a 
l’activitat de bar restaurant i bar musical que es desenvolupa al local del 
carrer Ave Maria, núm. 6, d’aquesta població. (Exp. T120-2010-113). 
  
“Arran de la inspecció realitzada pels Serveis Tècnics Municipals, Policia Local, 
Mossos d’ Esquadra i Cos Nacional de Policia el passat 18/12/2015 es van 
detectar diverses deficiències a l’activitat de bar restaurant i bar musical que es 
desenvolupa al local del carrer Ave Maria, núm. 6, d’aquesta població. (Exp. 
T120-2010-113). 
 
Els Serveis Tècnics Municipals van emetre informe en data 29/12/2015 del qual 
resultava que per esmenar les deficiències detectades és necessari presentar 
la següent documentació: 
 
1.- Justificació expressa amb relació a la titularitat de l’activitat, confirmant si es 
tracta del Sr. Juan Guillermo Díaz Sena o bé de la Sra. Sra. Yeranny Pérez, o 
un altra si fos el cas. Cas que es confirmi que ha existit un canvi de titularitat de 
la llicència, cal aportar la documentació preceptiva, signada per ambdues parts, 
així com títol de propietat o arrendament, si s’escau. 
 
2.- Pla de neteja integral per restituir les condicions higièniques i sanitàries del 
local, que haurà de ser supervisat pels serveis tècnics municipals de sanitat. El 
pla ha d’estar referit a tot el local, però en especial de la zona de cuina i de 
preparació d’aliments. El pla ha d’estar presentat, dirigit i supervisat per un 
tècnic competent a designar per la titularitat. 
 
3.- Justificació de l’endreçat dels cables i accessoris dels equips de reproducció 
de so. Caldrà aportar també relació exhaustiva dels diferents equips, amb 
relació de marca, model, número de sèrie i la seva funció. Aquesta 
documentació ha d’estar redactada, supervisada i signada per un tècnic 
competent (enginyer acústic o equivalent). Cal retirar els micròfons externs 
existents, si no és que es justifica de forma fefaent (mitjançant documentació 
tècnica signada per tècnic competent, enginyer acústic o similar), que la seva 
utilització no implica una emissió tal que es superin els nivells màxims 
permesos d’immissió. 
 
4.- Còpia del contracte de manteniment dels equips limitadors i enregistradors 
de so, amb empresa o tècnic homologat i competent (enginyer acústic o 
equivalent).  
 
5.- Document signat pel tècnic acústic que duu a terme el manteniment dels 
equips conforme aquests equips i els seus precintes estan en correcte 
funcionament i d’acord amb els límits i paràmetres que els hi permeten no ser 
causa de molèstia als veïns. 
 
6.- Contracte i acta de revisió dels elements de protecció contra incendis 
(extintors). 



 
7.- Justificació de la revisió integral de la instal·lació elèctrica, mitjançant butlletí 
de reconeixement d’instal·lador elèctric homologat o document anàleg. 
 
8.- Justificació que la retirada del billar i la seva substitució com a espai per a 
més cadires i taules no comporta un augment de l’aforament previst inicialment, 
que suposi un incompliment de les condicions d’evacuació i seguretat de 
l’activitat. La justificació haurà d’estar realitzada per un tècnic competent. 
 
9.- Justificació de la retirada del narguil i tots aquells elements no permesos per 
la normativa vigent en matèria de consum de tabac. 
 
10.- Certificat o acta de revisió favorable per part d’un instal·lador autoritzat que 
confirmi que l’emmagatzematge i ús d’aquest combustible està d’acord amb la 
reglamentació exigible. 
 
Atès que l’esmentat informe es va posar de manifest en data 12/01/2016 a la 
persona que s’identifica com regent de l’activitat en el moment de la inspecció, 
en aquest cas la senyora YERANNY PÉREZ, a l’objecte de formular les 
al·legacions oportunes en el termini de deu dies hàbils, i que aquesta presenta 
finalment en data 26/02/2016 la instància amb número de registre 2016-3297 
comunicant el cessament voluntari i temporal de l’activitat mentre no s’adoptin 
les mesures escaients per donar resposta als requeriments municipals.  
 
Atès l’informe emès pels Serveis Tècnics Municipals en data 3/03/2016 obrant 
a l’expedient. 
 
Atesa la delegació de la Sra. Alcaldessa en la Junta de Govern Local, per 
decret núm. 1.484, de 15 de juny de 2011, de les atribucions establertes a l’art. 
21.1.q) de la Llei 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.- Acceptar el cessament voluntari i temporal comunicat per la senyora 
YERANNY PÉREZ mentre no s’adoptin les mesures escaients i es presenti la 
documentació oportuna per donar resposta als requeriments municipals amb 
relació a l’activitat de bar restaurant i bar musical del local del carrer Ave Maria, 
núm. 6, d’aquesta població. (Exp. T120-2010-113). 
 
2n.- Suspendre les actuacions i tramitació de l’expedient número T120-2010-
113 fins que acabi la implantació de les mesures correctores, es comuniquin 
oportunament i siguin comprovades i verificades pels Serveis Tècnics 
Municipals.  
 
3r.- Advertir a YERANNY PÉREZ que, tot i la implantació de les mesures 
correctores i la seva certificació per part del tècnic particular, no es podrà 
exercir l’activitat mentre no es valorin les mesures implantades per part de la 
Corporació, es verifiquin al propi local per part dels Serveis Tècnics Municipals i 
es tramiti el canvi de nom de la llicència a favor seu. 



 
4t.- Advertir a YERANNY PÉREZ que l’incompliment dels punts anteriors i la no 
presentació de la documentació requerida pot comportar les sancions que 
s’estimin convenients i, fins i tot, i en particular amb relació a les mesures de 
caràcter sanitari i higiènic, el precinte de les zones de preparació d’aliments si 
no s’han adoptat les mesures escaients. 
 
5è.- Advertir a YERANNY PÉREZ que pel que fa a la documentació a aportar, 
ha de ser documentació tècnica signada per tècnic competent (enginyer 
industrial, enginyer tècnic industrial, arquitecte o arquitecte tècnic). En especial, 
la documentació dels temes acústics, ha d’estar signada per enginyer acústic o 
equivalent.” 
  
 
ACORD NÚMERO CINC.- Proposta d’autorització de la cessió d´ús de la 
plaça número 236 del soterrani segon del pàrquing d’Àngel Guimerà, 
sol·licitada per Angel Rivero Caballero. 

“El senyor Angel Rivero Caballero, sol·licita autorització per a la cessió d'ús de 
la plaça núm. 236 de la planta soterrani -2 de l'aparcament d’Angel Guimerà, a 
favor de la senyora Laura Ruiz Palacios, pel preu de 4.250,00€, segons 
instància registrada d'entrada a l'Ajuntament amb el núm. 3499 de data 01-03-
2016. 
 
Els senyors Angel Rivero Caballero i Maria del Carmen Cejas Guerrero son 
titulars de la plaça d’aparcament mitjançant escriptura pública núm. 2900 de 
data 22 de novembre de 1999, davant el Notari Sr. José Vicente Galdon 
Garrido, inscrita al Registre de la Propietat. 

La recepció provisional de les obres de l'aparcament i urbanització va ser 
acordada pel Ple Municipal en sessió ordinària de data 10 de febrer de 1993, 
iniciant-se el termini de la concessió de 50 anys. 

En el plec de clàusules regulador de la concessió aprovat i la seva modificació 
posterior acordada per l'Ajuntament Ple de data 13 de novembre de 1991, 
s'estipula que el concessionari podrà efectuar cessions d'ús de places 
d'aparcament a terceres persones, per gaudir parcialment de la concessió amb 
tots els requisits i condicions que figuren en el mateix, que hauran de ser 
autoritzades per l'Ajuntament i formalitzar-se en Escriptura pública, que 
s'inscriurà al Registre de la Propietat. 

També s'assenyala que els cessionaris de places d'aparcament podran a la 
vegada cedir el seu ús a terceres persones prèvia autorització d'aquest 
Ajuntament i compliment de les formalitats esmentades. En aquesta segona 
cessió i en les successives l'Ajuntament tindrà dret de tempteig sobre dites 
places.  
 
Atès que aquest Ajuntament no considera oportú exercir el dret de tempteig en 
el present cas. 



Atès que l'Ajuntament Ple en sessió de data 21 de setembre de 2011, va 
acordar la delegació en la Junta de Govern Local, de les facultats 
corresponents per l'autorització de les cessions d'ús de places d'aparcament a 
terceres persones i per l'exercici en el seu cas del dret de tempteig sobre la 
plaça o places objecte de cessió en segones i successives cessions en les 
condicions i amb els requisits previstos en el Plec de Condicions regulador de 
la concessió. 

Atesa la clàusula 25 del Plec de clàusules reguladores de la concessió i la seva 
modificació acordada per el Ple Municipal de data 13 de novembre de 1991.  
 
Atès que el preu proposat per la cessió d’ús de la plaça sol·licitada no excedeix 
del preu màxim actualitzat d’acord amb l’establert a la clàusula 25 del plec de 
condiciones regulador de la concessió. 

Atès l' informe emès pels Serveis Jurídics Municipals. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1. Autoritzar als senyors Angel Rivero Caballero i Maria del Carmen Cejas 
Guerrero, la cessió d'ús de la plaça núm. 236 de la planta soterrani -2 de 
l'aparcament d’Angel Guimerà, a favor de la senyora Laura Ruiz Palacios, pel 
preu de 4.250,00 €. 

2. Condicionar l'efectivitat de la cessió d'ús de la plaça d'aparcament que 
s'autoritza a la seva formalització mitjançant escriptura pública especificant 
preu, termini i altres condicions establertes en la clàusula 25 del Plec regulador 
de la concessió de conformitat amb el mateix i a la seva inscripció al Registre 
de la Propietat. Tot això haurà d'acreditar-se davant d'aquest Ajuntament en el 
termini màxim de dos mesos comptats des de la recepció del present acord. 
 
3. Aprovar la liquidació de la taxa per autorització de cessions d'ús en 
concessions administratives, a partir de segones cessions (Ordenança Fiscal 
núm. 9) d'import 240,40 € i corresponent a la plaça d’aparcament número 306 
abonada per l’interessat en data 01-03-2016.” 

 
ACORD NÚMERO SIS.- Proposta d’aprovació de la qualificació urbanística 
de la finca situada als carrers Enric Morera, Gaspar Fàbregas, del Gall i 
Baronessa de Maldà, sol·licitada pel Sr. Raúl Villa López, en representació 
de Ralfas Consulting, S.L.U., d’aquesta població. (T019-2016-001). 

“El senyor Raúl Villa Lopez, en representació de Ralfas Consulting, SLU, 
sol·licita qualificació urbanística, de la finca situada entre els carrers Enric 
Morera, Gaspar Fàbregas i Roses, del Gall i Baronessa de Maldà, d’Esplugues 
de Llobregat. (Exp. T019-2016-001). 

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 1 de març 
de 2016, que a continuació es transcriu: 

1. Sol·licitud i documentació presentada 

Per registre telemàtica de dat 12/01/2016 i número 201600000371 Raul Villa 
López en representació de RALFAS CONSULTING,S.L.U. presenta a aquest 
Ajuntament sol·licitud de Certificat urbanístic de la finca situada entre els 
carrers Enric Morera, Gaspar Fàbregas i Roses, Gall i baronessa de Maldà, 
amb referència cadastral nº 3007801DF2830E0001QA, així com fitxa cadastral 
descriptiva i gráfica de la finca. 

2. Planejament vigent 

Pla General Metropolità d’Ordenació Urbana de l’Entitat Metropolitana de 
Barcelona (PGM) de data 14/7/76, concretat pel la seva transcripció refosa a 
escala 1/2000 definitivament aprovada el 11/3/83. 

3. Qualificacions urbanístiques 

La finca representada a la fitxa aportada es troba en sòl qualificat com Zona 
industrial ( Clau 22a) i Xarxa viaria en el seus xamfrans entre el carrer Gall i els 
carrers Baronessa de Maldá i Gaspar Fàbregas, y entre el carrer Enric Morera i 
els carrers Gaspar Fàbregas i Baronessa de Maldá. 

4. Situació urbanística de l’edifici 

L’edifici que ocupa la finca es troba ,d’acord amb els articles 108.2 i 108.4 del 
Decret 1/2010 modificat per la Llei 2/2012 , en situació urbanística de fora 
d’ordenació (per afectació parcial en els citats xamfrans), i de volum 
disconforme respectivament. En aplicació de l’article 119.1.d) del Reglament de 
la Llei d’Urbanisme de Catalunya , com la construcció es troba en situació de 
fora d’ordenació per raó de resultar afectada parcialment per una alineació de 
vial subjecte a cessió gratuïta , corresponent al xamfrans , es d’aplicació el 
règim corresponent a edificis disconformes. 

5. Obres admissibles a l’edifici existent 

En tant no es procedeixi a la renovació total de l’edificació de la finca es 
considera que no seria precís l’execució del xamfrà previst en el Pla General 
Metropolità , i en tant això no es realitzi , l’edifici podria ser objecte de les obres 
admissibles per edificis en situació de volum disconforme establertes en l’article 
108.4 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya i 222.6 de les 
NNNUU del PGM, limitades en el cas que ens ocupa a consolidació reparació, 
modernització, i millora de les seves condicions estètiques i higièniques. El 
usos admissibles son els establerts a l’article 311 de les NNUU del PGM. 
 
 
6. Condicions generals d’edificació 



 
Les condicions d’edificació en el supòsit de substitució de l’edificació existent 
son les establertes en las Normes urbanístiques del PGM, en especial en els 
articles 222 a 245, 272 a 293, 295 a 301, 311,314 y 348 al 352, que es 
resumeixen en: 

Tipus d’ordenació A línia de vial  
Superfície mínima 
parcel·la 
Article 350-2d) NNUU  

300 m2  

Façana mínima 
Article 350-2d) NNUU  

10 m  

Ocupació màxima 
Article 350-2a) NNUU  
Article 350-2b) NNUU  

Planta baixa 90% de la parcel·la  
Plantes pis 70% de l’illa  

Edificabilitat màxima 
Article 350 –2a) NNUU  

2 m2t/m2s  

Nº màxim de 
plantes/ARM 
Artícle 350-2 c) NNUU  
 
Pati interior d’illa 
Nº màxim de plantes 
/ARM 
Article 350-2e) NNUU  

Ample de vial menor a 8 m. PB+1PP / 9 m. 
Ample de vial de 8 m. a menys de 11 m. PB+2PP /13 
m. 
Ample de vial major d’ 11 m. PB+3PP / 17 m. 
 
PB (indivisible ) / 5 m. mesurats des de la rasant del 
carrer a la part inferior de l’element d’estructura de la 
coberta.  

Cossos sortints 
Article 350-2f) NNUU  

Vol màxim1/10 ample de vial -- Màxim 1 metre  
Longitud màxima 1/3 de la longitud de façana  

Usos 
Article 311 NNUU  

Industrial --Habitatge -- Comercial -- Oficines -- Sanitari 
-- Religiós i cultural --Recreatiu --Deportiu.  
 
OBSERVACIONS: Tots els usos indicats es permeten 
amb les condicions establertes en l’article 311 de las 
NNUU  

Nº màxim d’activitats  
Acord de la Comissió 
de Govern de data 
15/11/2000 

Serà el resultat per defecte de dividir el sostre edificat 
per el mòdul de 300 m2. 
 
Cada activitat ha de tenir una superfície construïda 
mínima de 300 m2. i una façana mínima a vial de 10 
m.  
 
Cada activitat haurà de complir, independentment de 
la resta d’activitats de l’edifici, tots els requisits que es 
derivin de la normativa que en el seu cas li siguin 
d’aplicació. 

Previsió 
d’aparcaments 
Article 298-2 D) NNUU 

1 plaça d’aparcament per cada local superior a 100 
m2.. 
Mínim 1 plaça per cada 100m2 de superfície útil  



 
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 29 de gener de 2016.” 

 
ACORD NÚMERO SET.- Proposta d’aprovació de l’informe urbanístic de la 
finca del carrer Josep Campreciós, 24, sol•licitat pel Sr. Ramón Millà 
Bruch, d’aquesta població. (T019-2016-004). 

“El senyor Ramón Millà Bruch, sol·licita informe urbanístic, de la finca situada al 
carrer Josep Campreciós, número 24, d’Esplugues de Llobregat . (Exp. T019-
2016-004). 
 
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 4 de març 
de 2016, que a continuació es transcriu: 

“  
1. Sol·licitud 

Per registre de data 26/01/2016 i amb número 2016 00001164, Ramón Millà 
Bruch, presenta a aquest Ajuntament instància i documentació complementaria 
sol·licitant qualificació urbanística de la finca situada al carrer Josep 
Campreciós, núm. 24.  

2. Planejament vigent 

Pla General Metropolità d'Ordenació Urbana de l'Entitat Metropolitana de 
Barcelona (PGM) de data 14/07/1976, concretat per la seva transcripció refosa 
a escala 1 / 2000 definitivament aprovada el 11/03/1983. 

3. Qualificació urbanística 

La finca situada al carrer Josep Campreciós, núm. 24 es troba en sòl qualificat 
com a Zona en Densificació Urbana Semiintensiva (Clau 13b). 

4. Situació urbanística de l’edifici 

A la finca existeix un edifici que d’acord amb l’article 108.4 del Decret 1/2010 
modificat per la Llei 2/2012 i 222.6 de les NNUU, es troba en situació de volum 
disconforme. 
 
5. Obres admissibles a l’edifici existent 

L’edifici pot ser objecte de les obres admissibles per edificis en situació de 
volum disconforme establertes a l’article 108.4 del Text Refós de la Llei 



d’Urbanisme de Catalunya i 222.6 de les NNNUU del PGM, de consolidació, 
reparació, modernització, i millora de les seves condicions estètiques i 
higièniques, i, en el seu cas d’augment de volum. 

El citat augment de volum sobre l’edifici disconforme es admissible d’acord amb 
l’article 222.7 de les NNUU del PGM, quan : 

La disconformitat no radica en el tipus d’ordenació. 

No te una superfície o sostre edificable igual o superior al permès a la zona. 
 
No te una ocupació igual o superior al coeficient d’ocupació màxim de parcel·la 
assenyalat per a la zona. 

6. Condicions bàsiques d’edificació per nova edificació d’acord amb el 
planejament vigent. 

Les condicions d’edificació son bàsicament les establertes en les Normes i 
Ordenances del citat PGM, i especialment en els seus articles 223 al 245, 272 
al 293, 295 al 301, 303, 314 i 321 al 328. 

Resum: 
 

Tipus d’ordenació Segons alineació de vial 
Longitud mínima de façana 
Art. 328-3ª NNUU 

6,50 m .  

Profunditat edificable 
Art. 242-2 NNUU 

13,30 m. 
Espai lliure d’illa edificable en p. baixa per ús 
comercial. 

ARM/ Nº màxim plantes 
Art. 328-2ª y 225-2 NNUU. 

10,60 m. / PB+ 2 PP  

Alçades de plantes  
Art. 225-2, 328-2ª i 328-5ª 
NNUU 

Planta baixa: Alçada lliure mínima: 370m. 
 
Plantes pis: Alçada mínima entre forjats: 2,70 m. 
 
Planta baixa en interior d’illa: Alçada màxima 
inferior a 3,30 m, mesurats des de la cota de 
referència a l’alçada reguladora i es deurà cobrir 
mitjançant terrat. No admissible en aquest espai 
l’ús d’habitatge 

Patis 
Articles 235-1 NNUU i 178 
OME 

Si l’edifici requereix patis de llums i ventilació, 
sense perjudici del compliment de les condicions 
de superfícies establertes per els celoberts i patis 
de ventilació, la suma de les corresponents als 
que s’estableixen a les plantes pis d’un edifici, 
assolirà un percentatge en relació amb la 
superfície edificable a l’alçada reguladora 
superior al dotze. 



Coberta 
Article 239.3 a) i b) 
Acord de la Comissió de 
Govern del 15/01/2000 i 
Criteris municipals 

a) Coberta plana 
 
Per sobre de l’alçada reguladora màxima es 
permeten les cambres d’aire i elements de 
cobertura en els casos de terrats o coberta 
plana, amb una altura total màxima de 60 
centímetres. 
 
b) Coberta inclinada  
Per sobre de l’alçada reguladora màxima es 
permet la coberta d’acabament de l’edifici , de 
pendent inferior al 30 per 100 i les arrancades de 
la qual siguin línies horitzontals paral·leles als 
paraments exteriors de les façanes, a alçada no 
superior a la reguladora màxima i vol màxim 
determinat pel vols dels ràfecs. El espais 
resultants sota coberta no seran habitables. 
 
Espais resultants sota coberta 
 
La seva superfície construïda no serà 
computable a efectes del càlcul de la superfície 
construïda de l'edifici per determinar el número 
màxim d’habitatges admissibles a l’edifici. 
 
S’admet que l’espai sota coberta no habitable 
sigui utilitzable amb les següents condicions: 
 
--Tenir l’ús exclusiu de magatzem general , 
quedant expressament prohibit l'ús d'habitatge. 
--Estar vinculat a l'habitatge situat sota el mateix. 
--Tenir accés exclusiu mitjançant una escala 
interior que el comuniqui amb el citat habitatge. 
Es prohibeix l’accés a l’espai sota coberta des de 
espais comuns de l’edifici. 
--Tenir il·luminació i ventilació exclusivament 
zenital. 
--No tenir sortida directa a terrasses.. 
--Tenir una alçada lliure màxima inferior als 2,50 
m. en qualsevol punt del mateix mesurat entre 
elements estructurals. 

Cossos sortints  
Art. 229-2, 230-1-2-3 y 328-4ª 
NNUU 

Es prohibeixen els cossos sortints tancats i 
semitancats 
 
Cossos sortints oberts a carrer : 
 
Vol màxim 1/10 de l'ample de vial amb un màxim 
de 1,50 m.  
Longitud màxima Longitud de façana limitada a 1 
metre de les mitgeres.  



 
Cossos sortints oberts a pati interior d’illa : 
 
Vol màxim No pot excedir d’un vintè del diàmetre 
de la circumferència inscriptible a l’espai interior 
de l’illa, amb un màxim de 1,50 m.  
Longitud màxima Longitud de façana limitada a 1 
metre de les mitgeres. 

Número màxim d’habitatges 
Text refós de la Modificació 
puntual de les Normes 
urbanístiques i Ordenances 
Metropolitanes d’Edificació 
del Pla General Metropolità , 
en relació a la limitació del 
nombre màxim d’habitatges 
en zones qualificades amb 
claus 12 i 13 b, d’Esplugues 
de Llobregat amb resolució 
de conformitat del dia 17 de 
març de 2010 del Conseller 
de Política Territorial i Obres 
Públiques, en compliment de 
la resolució del titular del 
Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques 
d’aprovació definitiva de data 
17 de juliol de 2009.  

Resultat, per defecte, de dividir la superfície 
construïda sobre rasant del edifici pel mòdul de 
80 m2. 
 
Als efectes d’aquest càlcul, s’entén per superfície 
construïda de l’edifici la compresa entre 
tancaments exteriors de l’edifici, i queden 
excloses d’aquest còmput les superfícies 
corresponents a: 
 
Elements tècnics d’instal·lacions situats sobre 
l’alçada reguladora màxima. 
Patis d’il·luminació i ventilació. 
Espais sota coberta no habitables. 
Cossos sortints oberts i semitancats 
Porció de planta baixa que sobrepassa la 
profunditat edificable 
Altells 
Plantes soterrànies. 

Usos  
Art. 303 NNUU 

Habitatge – Residencial -- Comercial – Sanitari – 
Recreatiu -- Esportiu – Religiós i cultural –
Oficines – Indústria. 
 
Observacions: Tots el usos indicats son 
admissibles amb les limitacions establertes en 
l’article 303 de les NNUU. 

Previsió d’aparcaments 
Ordenança municipal 
reguladora de la previsió de 
places d’aparcament en 
edificis de nova construcció o 
resultants d’actuacions de 
rehabilitació (BOP 6/03/2014). 

1 plaça per habitatge de superfície construïda 
superior a 120 m2. 
2 places d’aparcament per habitatge de 
superfície construïda superior a 120 m2. 
 
Casos excepcionals El que resulti de l’aplicació 
de l’Ordenança. 

 
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 18 de febrer de 2016.” 

 



ACORD NÚMERO VUIT.- Proposta d’aprovació de la certificació final dels 
treballs pendents d’executar de la urbanització de l’entorn de la parcel•la 
d’equipaments delimitada per l’avinguda de la Miranda, carrer Germans 
Serra i August Font i Carreras, d’aquesta població. (Exp. G451-2015-007).  
 
“Els treballs referents als treballs pendents d’executar de la urbanització de 
l’entorn de la parcel·la d’equipaments delimitada per l’avinguda de la Miranda, 
carrer Germans Serra i August Font i Carreras, d’aquesta població, van ser 
adjudicats, a l’empresa CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES VICENÇ, 
S.L., per acord de la Junta de Govern Local de data 31 de juliol de 2015, per 
import de 109.257,52 €, més 22.944,08 € d’IVA, en total 132.201,60 €, IVA i 
baixa d’adjudicació del 18,8000023782 % incloses. 

Atès l’informe emes pels Serveis Tècnics Municipals del que resulta que 
finalitzats els treballs i efectuada la recepció de les obres, s’han realitzat els 
amidaments de l’obra realment executada, per un import net de 119.513,05 €, 
més una part d’IVA de 25.097,74 €, que sumen un total de 144.610,79 €, IVA 
inclòs, resultant un increment de 12.409,19 €, IVA inclòs, que equival al 
9,386565669 %, i proposen l’aprovació de la certificació final de l’obra per 
l’import assenyalat. 

Atès l’article 235 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 de Contractes de l’Estat. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1.- Aprovar la certificació final dels treballs pendents d’executar de la 
urbanització de l’entorn de la parcel·la d’equipaments delimitada per l’avinguda 
de la Miranda, carrer Germans Serra i August Font i Carreras, d’aquesta 
població, per un import total de 144.610,97 €, IVA inclòs, que suposa un 
increment de 12.409,19 €, IVA inclos, equivalent al 9,386565669 % respecte el 
preu d’adjudicació del contracte, i procedir a la notificació d’aquesta aprovació a 
l'empresa CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES VICENÇ, S.L. (B-
63635171). 
 
2.- Aprovar la despesa corresponent de 12.409,19 €, IVA inclòs, que haurà 
d’abonar-se a l’empresa contractista, amb càrrec a la partida pressupostaria 
num. 2016-12-15320-21000 del pressupost municipal vigent.” 

 
ACORD NÚMERO NOU.- Proposta per aprovar l'adjudicació del contracte 
menor de subministrament en compravenda d’un vehicle elèctric 
subvencionat en part per l’àrea metropolitana de Barcelona. 

“Atesa la necessitat de contractar el subministrament d’un vehicle elèctric 
municipal. 
 
Atès que es va tramitar el corresponent expedient de subvenció davant de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona, segons convocatòria publicada al BOPB de 



data 19 d’octubre de 2015 per a la compra d’un vehicle elèctric denominat 
Renault ZOE LIFE R240, en la modalitat de lloguer de bateria, dins la categoria 
de “turismes i petits vehicles comercials (categoria M1)”, per un preu de 
14.627,93€ IVA inclòs. 

Atesa la resolució del Vicepresident de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, 
notificada en data 4 de febrer de 2016, d’aprovació d’una subvenció per import 
de 7.313,96€, per a la compra del vehicle elèctric esmentat i que de conformitat 
amb la normativa d’aplicació s’ha de formalitzar aquesta compra dins el termini 
màxim de 20 dies des de la notificació de l’aprovació de la subvenció, i 
comunicar-la a la Direcció de Serveis Tècnics de Transport i Mobilitat de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, adjuntant els documents especificats a la 
normativa que regeix la convocatòria. 

Atesa l’oferta presentada per l’empresa RENAULT RETAIL GROUP 
BARCELONA S.A, vehicle elèctric denominat Renault ZOE LIFE R240, en la 
modalitat de lloguer de bateria, dins la categoria de “turismes i petits vehicles 
comercials (categoria M1)”, per un preu de 20.127,93€ IVA inclòs, desglossat 
en l’import de 16.634,65€, més un import de 3.493,28€ d’IVA. A aquest import 
s’ha de descomptar 5.500 euros del Pla Movele, el que comporta que el preu 
final d’adquisició sigui de 14.627,93 euros IVA inclòs. 

Atès l’informe del Tècnic de Medi Ambient proposant l’adjudicació del 
subministrament del vehicle elèctric esmentat, per contracte menor, a l’empresa 
RENAULT RETAIL GROUP BARCELONA S.A., d’acord amb l’oferta 
presentada. 
 
Atès que l’acceptació de subvencions està atribuïda a la Junta de Govern Local 
per delegació del Ple de l'Ajuntament en sessió ordinària de data 15 de juliol de 
2015. 
 
Atès el que disposen els articles 111, 138.3 i 156 del Reial Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre de 2011, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
de Contractes del Sector Públic. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1.- Acceptar la subvenció de 7.313,96€ concedida per resolució del 
Vicepresident de l’Àrea Metropolitana de Barcelona per a la compra d’un 
vehicle elèctric marca Renault ZOE LIFE R240 per un import total de 14.627,93 
€, IVA inclòs. 

2.- Aprovar la despesa de 14.627,93 €, IVA inclòs, corresponent al contracte 
per al subministrament d’un vehicle elèctric municipal, a càrrec de la partida 
2015- 12-15320-62400, del pressupost municipal vigent. 

3.- Adjudicar a l’empresa RENAULT RETAIL GROUP BARCELONA S.A, amb 
NIF A-08189946, el contracte menor consistent en el subministrament d’un 
vehicle elèctric municipal marca Renault ZOE LIFE R240, per un import de 
20.127,93€ IVA inclòs, desglossat en l’import de 16.634,65€, més un import de 



3.493,28€ d’IVA. A aquest import s’ha de descomptar 5.500 euros del Pla 
Movele, el que comporta que el preu final d’adquisició sigui de 14.627,93 euros 
IVA inclòs, d’acord amb l’oferta presentada. 

4.- Manifestar a l’empresa RENAULT RETAIL GROUP BARCELONA S.A. que 
la factura que presenti i que s’incorpori a l’expedient complirà els efectes de 
formalització del contracte. 

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

5.- Comunicar el present acord a l’empresa RENAULT RETAIL GROUP 
BARCELONA S.A. i a la Direcció de Serveis Tècnics de Transport i Mobilitat de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona.” 

 
ACORD NÚMERO DEU.- Proposta per aprovar l'adjudicació del contracte 
menor de subministrament de bateria en règim de Lloguer per vehicle 
elèctric municipal. 

“La Junta de Govern Local de 11 de març de 2016 va acordar acceptar la 
subvenció de 7.313,96€ concedida per resolució del Vicepresident de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona per a la compra d’un vehicle elèctric marca Renault 
ZOE LIFE R240, en la modalitat de lloguer de bateria, dins la categoria de 
“turismes i petits vehicles comercials (categoria M1)”, i el subministrament del 
vehicle esmentat, destinat a tasques institucionals d’Alcaldia d’aquest 
Ajuntament, es va adjudicar a l’empresa RENAULT RETAIL GROUP 
BARCELONA, S.A, per contracte menor, per un import de 17.753,95 €, més 
3.728,33 € en concepte d’IVA, en total 21.482,28 €, IVA inclòs, d’acord amb 
l’oferta presentada. 

Atesa la necessitat de contractar el lloguer de la bateria del vehicle els Serveis 
Tècnics Municipals han emès el corresponent informe del que resulta han 
sol·licitat oferta a RENAULT RETAIL GROUP BARCELONA, S.A, que l’ha 
presentat manifestant que el lloguer de bateries pels vehicles elèctrics Renault 
es realitza sempre a través de OVERLEASE, S.A., empresa del grup Renault, 
essent la duració inicial de dotze mesos, per un kilometratge anual de 12.500 
Km/any, i una quota mensual de 82,11€, més 17,24 euros en concepte d’IVA, 
sent un import total de 99,35 euros IVA inclòs, adjuntant les condicions del 
contracte, i proposen l’adjudicació del contracte de lloguer de la bateria del 
vehicle elèctric marca Renault ZOE LIFE R240, per contracte menor a favor de 
OVERLEASE, S.A. (NIF ES-A78974573), per un import anual de 1.192,20€, 
IVA inclòs, que es pagarà mitjançant domiciliació bancària de 12 quotes 
mensuals de 99,35€, IVA inclòs, cadascuna. 

Atès el que disposen els articles 111, 138.3 i 156 del Reial Decret Legislatiu 
3/2011, de 4 de novembre de 2011, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
de Contractes del Sector Públic. 



La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1.- Adjudicar a l’empresa OVERLEASE, S.A. (NIF ES-A78974573), el contracte 
menor consistent en el lloguer de la bateria del vehicle elèctric marca Renault 
ZOE LIFE R240, destinat a tasques institucionals d’Alcaldia d’aquest 
Ajuntament, per un import anual de 1.192,20€, IVA inclòs, que es pagarà 
mitjançant domiciliació bancària de 12 quotes mensuals de 99,35€, IVA inclòs, 
cadascuna. 
 
2.- Declarar de caràcter plurianual la despesa corresponent al contracte de 
lloguer de la bateria del vehicle elèctric marca Renault ZOE LIFE R240, per un 
import de 894,15€ IVA inclòs, a càrrec de la partida 12-15320-20400 del 
pressupost municipal de 2016, i per un import de 298,05€ IVA inclòs, a càrrec 
de la partida corresponent del pressupost municipal de 2017. 

La present adjudicació resta sotmesa a la condició suspensiva d’existència de 
crèdit adequat i suficient per al finançament de les obligacions derivades del 
contracte en l’exercici de 2017.” 

 
ACORD NÚMERO ONZE.- Proposta relativa a la formalització en escriptura 
pública de la cessió d'una porció de terreny destinat a vial situat a 
l'avinguda Cornellà cantonada avinguda Baix Llobregat, efectuada per 
l'empresa PROELEC, S.A. 

“Per acord de la Comissió de Govern de 19 de setembre de 2001 es va aprovar 
el conveni subscrit en data 24 de juliol de 2001 entre la Societat PROELEC, 
S.A. i aquest Ajuntament pel qual aquesta societat cedia gratuitament, lliure de 
carregues, gravàmens i ocupants, a favor de l’ajuntament, una porció de 
terreny de 494,56 m2 de superfície de la finca de la seva propietat, situada a la 
Ctra. de Cornellà, avui avinguda Cornellà, cantonada avinguda Baix Llobregat, 
d’aquesta població, qualificada pel Pla General Metropolità com a vial, clau 5, 
per a l’execució del projecte d’implantació d’un tramvia/metro lleuger en el 
corredor Diagonal-Baix Llobregat, Trambaix, així com l’acceptació per part 
d’aquest ajuntament. La descripció de la porció de finca cedida, a segregar de 
la finca registral número 3.550, inscrita al Registre de la propietat, al volum 916, 
llibre 83, foli 188, inscripció 5a, és la següent: 

“Porción de terreno situada en Esplugues de Llobregat frente a la Carretera de 
Cornellà, chaflán con Av. Baix Llobregat, que tiene una superficie total de 
cuatrocientos noventa y cuatro metros cincuenta y seis decímetros cuadrados. 
Linda al oeste, en línea de 10 m lineales, con la Avenida del Baix Llobregat; al 
sur, en línea de once metros de alineación de chaflán, con Avenida del Baix 
Llobregat y Carretera de Cornellà; por el este, en línea de 41 m con paralelas al 
eje de la Carretera de Cornellà, y también por el este, con finca de propiedad 
municipal; y por el Norte con línea de 42,50 m de fachada del edificio de la 
finca matriz y asimismo por el norte con línea de 8 metros con el edificio 
existente en la finca matriz.” 



Atès que tal per tal de procedir a la formalització de l’esmentada cessió en 
escriptura pública procedeix ajustar la descripció de la porció de terreny cedida 
a les determinacions de la Llei 13/2015, de 24 de juny de reforma de la Llei 
Hipotecaria aprovada per Decret de 8 de febrer de 1946 i el text refós de la Llei 
del Cadastre Immobiliari aprovat per Reial Decret Legislatiu 1/2004, de 5 de 
març, que disposa a l’article 9. b) que en casos de segregació de finques la 
seva descripció contindrà la descripció gràfica georreferenciada de la finca que 
completi la seva descripció literària, i la certificació cadastral descriptiva i 
gràfica. 
 
Atès que la descripció de la porció de terreny cedida en les condicions 
esmentades és la següent: 

“Porció de terreny situat a Esplugues de Llobregat front a l’Avinguda de 
Cornellà, xamfrà amb l’Avinguda Baix Llobregat, que té una superfície total de 
quatre cents noranta-quatre metres setanta-vuit centímetres quadrats, (494,78 
m2). Afronta, a l’oest, amb l’Avinguda del Baix Llobregat, en línia de 10 metres 
lineals que va des de la fita F-B1 (423134,4580323) fins a la fita F-B2 
(423137,4580314); al sud, en línia d’onze metres i vint-i-vuit centímetres 
d’alineació de xamfrà, amb l’Avinguda del Baix Llobregat i l’Avinguda de 
Cornellà, que va des de la fita F-B2 (423137,4580314) fins a la fita F-B3 
(423149,4580312); per l’est, en línia de quaranta dos metres i vint-i-tres 
centímetres que va de la fita F-B3 (423149,4580312) a la fita F-B4 
(423174,4580345) amb paral·lel a l’eix de l’Avinguda de Cornellà; pel nord-est, 
amb l’Avinguda de Cornellà en línia recta de deu metres i quaranta cinc 
centímetres que va des de la fita F-B4 (423174,4580345) fins a la fita F-B5 
(423167,4580353); i pel nord, amb línia de quaranta tres metres i setanta vuit 
centímetres de façana de l’edifici existent a la finca matriu des de la fita F-B5 
(423167,4580353) fins a la fita F-B6 (423140,4580318). Així mateix limita al 
nord amb línia de vuit metres lineals amb l’edifici existent de la finca matriu i 
que va des de la fita F-B6 (423140,4580318) fins a la fita F-B1 
(423134,4580323)”.  
 
I que aquestes coordenades s’han obtingut en el sistema de coordenades 
universal transversal de Mercator (UTM) i en el sistema de referència ETRS-89. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1.-Aprovar la descripció continguda a la part expositiva d’aquest acord, de la 
porció de terreny de 494,78 m2 de superfície cedida gratuïtament, lliure de 
carregues, gravàmens i ocupants, a favor de l’ajuntament per la Societat 
PROELEC, S.A., situada a la Ctra. de Cornellà, avui avinguda Cornellà, 
cantonada avinguda Baix Llobregat, d’aquesta població, qualificada pel Pla 
General Metropolità com a vial, clau 5, per a l’execució del projecte 
d’implantació d’un tramvia/metro lleuger en el corredor Diagonal-Baix Llobregat, 
Trambaix. 
 
2.- Procedir a la formalització de la referida cessió en escriptura pública en les 
condicions contingudes al Conveni de Cessió atorgat en data 24 de juliol de 
2001, facultant a la Sra. Alcaldessa per a la seva signatura.”  



RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS 

 
ACORD NÚMERO DOTZE.- 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. 36 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
15.121,23 € 
 
Relació núm. 42 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
11.770,00 € 
 
Relació núm. 43 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
29.797,29 € 
 
Relació núm. 45 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
14.858,85 € 
 
Relació núm. 46 de documents ADOJ en fase prèvia per un import total de 
6.300,00 € 
 
Relació núm. 47 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
38.679,05 € 
 
Relació núm. 48 de documents O en fase prèvia per un import total de 
406.162,77 € 
 
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. 36 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 15.121,23 € 
 
2. Aprovar la relació núm. 42 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 11.770,00 € 
 
3. Aprovar la relació núm. 43 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 29.797,29 € 
 
4. Aprovar la relació núm. 45 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 14.858,85 € 
 
5. Aprovar la relació núm. 46 de documents ADOJ en fase prèvia per un import 
total de 6.300,00 € 



6. Aprovar la relació núm. 47 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 38.679,05 € 
 
7. Aprovar la relació núm. 48 de documents O en fase prèvia per un import total 
de 406.162,77 €.” 
 
 
ACORD NÚMERO TRETZE.- Proposta d'aprovació del Pla Pressupostari 
per al període 2017-2019. 
 
“Vist que l’article 29 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera, estableix que les administracions 
públiques han d’elaborar un pla pressupostari a mig termini en el qual s’ha 
d’emmarcar l’elaboració dels seus pressupostos anuals i a traves del qual s’ha 
de garantir una programació pressupostària coherent amb els objectius 
d’estabilitat pressupostària i de deute públic, i que ha d’abastar un període 
mínim de tres anys i contenir, entre altres paràmetres: 
 
a) Els objectius d’estabilitat pressupostària i de deute públic de les respectives 
administracions públiques. 
 
b) Les projeccions de les principals partides d’ingressos i despeses tenint en 
compte tant la seva evolució tendencial, és a dir, basada en polítiques no 
subjectes a modificacions, com l’impacte de les mesures previstes per al 
període considerat. 
 
c) Els principals supòsits en els quals es basen les esmentades projeccions 
d’ingressos i despeses. 
 
Atès que l’article 6 de l’Ordre HAP/2015/2012, d’1 d’octubre, per la qual es 
despleguen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la llei 
orgànica 2/2012, de 27 d’abril, regula l’obligació de remetre informació sobre el 
pla pressupostari a mig termini en el que s’ha d’emmarcar l’elaboració dels 
pressupostos anuals de les Entitats Locals. 
 
Atès que la remissió del pla pressupostari, conforme l’article 5 de l’Ordre 
HAP/2015/2012, d’1 d’octubre, s’ha d’efectuar per mitjans electrònics i 
mitjançant signatura electrònica a través del sistema habilitat pel Ministeri 
d’Hisenda i Administracions Públiques. 
 
Vist l’annex 1 adjunt a la present proposta amb el detall del pla pressupostari, a 
mig termini, pel període 2017-2019, i que inclou les previsions de l’exercici 
2016. 
 
Atès que la normativa d’estabilitat pressupostària no determina l’òrgan 
competent per a l’aprovació de l’esmentat pla pressupostari, es considera 
oportuna la seva aprovació per la Junta de Govern Local, donant compte 
posteriorment al Ple de l’Ajuntament. 
 
Per tot això, i a proposta de la Regidoria delegada de Finances. 



La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
Primer.- Aprovar el pla pressupostari , a mig termini, pel període 2017-2019, 
que inclou les previsions pressupostàries de l’exercici 2016, i que queda 
resumit documentalment a l’annex 1 adjunt a la present proposta. 
 
Segon.- Remetre la informació sobre el pla pressupostari aprovat a l’òrgan 
competent del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques (MINHAP), per 
via telemàtica, i amb signatura electrònica, d’acord amb l’establert a l’article 5 
de l’Ordre HAP/2015/2012, d’1 d’octubre. 
 
Tercer.- Donar compte del present acord a l’Ajuntament Ple a la primera sessió 
que celebri.” 
 
 
ACORD NÚMERO CATORZE.- Proposta de pròrroga del contracte relatiu 
al servei consistent en la retirada, trasllat, dipòsit i alienació de vehicles 
abandonats a la via pública i/o renunciats pels seus titulars. 
 
D'ordre de la Presidència es proposa i així s'acorda, per unanimitat, que quedi 
sobre la taula per ampliar informació. 
 
 
ACORD NÚMERO QUINZE.- Proposta consistent en donar compte de la 
presentació de la justificació econòmica i tècnica de la subvenció per a 
programes de suport al desenvolupament local, any 2014 (Ordre 
EMO/258/2014). 
 
“L’actual crisi econòmica ha impulsat que les administracions locals hagin de 
fer un esforç en l’articulació de mesures per fer front a la pèrdua de llocs de 
treball i la manca de creació de riquesa. Aquesta situació de crisi obliga, més 
que mai, a potenciar el desenvolupament econòmic territorial en l’àmbit on cada 
agent econòmic i social tingui capacitat d’incidir.  

Al març de l’any 2013, el ple de l’ajuntament d’Esplugues de Llobregat va 
aprovar un pacte per dinamitzar l’economia local i crear ocupació per fer front a 
aquesta situació. En aquesta voluntat d’incidir en la millora de la realitat del 
municipi hi van intervenir els agents socials i econòmics del territori.  

Aquesta complicada situació, malauradament, coincideix amb una reducció de 
les finances de les administracions públiques. Actualment les ciutats 
consumeixen molts recursos i requereixen més capacitats i més coneixements, 
com l’aplicació d’innovació i creativitat per poder fer front als problemes que es 
presenten.  

Pel que fa a l’ajuntament d’Esplugues de Llobregat, aquesta reducció implica 
incrementar la utilització eficaç i eficient els recursos i, per això, cal optimitzar-
los, prioritzant més que mai la seva destinació.  



L’any 2013 es va prioritzar la dinamització econòmica, l’ocupació i l’atenció 
social. A partir d’aquell moment i fins ara, s’ha constatat la necessitat 
d’aprofundir en la implementació de mesures conjuntes de caràcter supralocal. 
La definició i implementació d’aquestes mesures requereix una revisió de les 
mesures incloent l’àmbit territorial d’influència del que en gran mesura depèn el 
desenvolupament econòmic local.  

El departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya va 
publicar l’Ordre EMO/258/2014 de 5 d'agost per la qual s'aprovaven les bases 
reguladores per a la concessió de subvencions destinades als programes de 
suport al desenvolupament local i s'obria la convocatòria per a l'any 2014. Al 
seu capítol 4 es regula el Programa d’agents d’ocupació i desenvolupament 
local (AODL). L’objecte d’aquest Programa és la posada en marxa, en 
cooperació amb altres actors, de projectes que afavoreixin la dinamització 
social i econòmica del territori d’actuació, amb la finalitat de crear, mantenir i 
diversificar l’activitat econòmica territorial generadora d’ocupació.  

L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat va considerar del màxim interès acollir-
se a l’oportunitat que ofereix aquest Programa AODL per tal de desenvolupar 
dues línies estratègiques en el marc del pla d’acció de desenvolupament 
econòmic que l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat va aprovar l’any 2013 
subscrit per tots els grups polítics amb representació municipal: Pacte per a la 
Dinamització Econòmica i l’Ocupació a Esplugues de Llobregat 2013-2015 
i Pla de gestió. Així, la JGL de data 10/10/2014 acordà sol·licitar subvenció per 
a un AODL, en el marc de l’ordre EMO/258/2014 de 5 d’agost.  

Atès que en data 11 de desembre de 2014, el Servei d’Ocupació de Catalunya 
(SOC) va emetre una resolució aprovatòria, amb el literal:  

“RESOLC:  

1. Atorgar a l’entitat Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, amb domicili social a 
Plaça Santa Magdalena, 5-6, ESPLUGUES DE LLOBREGAT, i CIF P0807600B 
la subvenció de 27.045,55 euros destinats a finançar fins el vuitanta per cent 
dels costos laborals anuals, d’acord amb l’establert a la base 58 de l’ordre 
EMO/258/2014, de 5 d’agost, derivats de la contractació de GOMIS MUÑOZ, 
JAUME, amb DNI 43395478K i import atorgat de 27.045,55 euros, com a agent 
d’ocupació i desenvolupament local per un període de 12 mesos amb càrrec a 
les partides pressupostàries D/460000102/331E0000. D/461000102331E/0000 
i D/469000102/331E/0000, del pressupost del Servei d’Ocupació de Catalunya 
per a l’any 2014. El codi d’acció associat a l’atorgament és el següent: B-
080/14” 

Atès que passat el període d’execució del projecte, es presentà la justificació 
econòmica i tècnica del projecte AODL atorgat a l’ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat segons les Prescripcions tècniques i les indicacions del SOC, amb la 
documentació requerida i el següent resultat: 
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per 
treballador
1 

Durada  

(mesos
) 

Salari 
brut  

(anual) 

Cost 
Segureta
t Social 
empresa  

(anual) 

Costos 
salarials 
justificats 

Subvenció 
atorgadaSubvenci
ó justificada 

AODL 100% 2.263,4 12 27.160,8
0 

8.718,62  35.879,4
1 

27.045,5527.045,5
5 

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

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Donar compte de la presentació de la justificació de la subvenció 
atorgada pel Servei d’Ocupació de Catalunya per a la contractació d’un agent 
d’ocupació i desenvolupament local, any 2014 (Ordre EMO/258/2014).”  

 
ACORD NÚMERO SETZE.- Proposta consistent en donar compte de la 
justificació parcial del programa complementari de suport a l'economia 
productiva, línia: finançament dels plans d'ocupació DIBA 2013-2014. 

“En el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, en data 19 de 
desembre de 2013 la Junta de Govern Local de la Diputació de Barcelona va 
aprovar el Programa complementari de suport a l’economia productiva local i el 
seu règim de concertació que defineix la normativa aplicable pel que fa a 
l’atorgament i execució dels ajuts derivats de l’esmentat Programa.  

L’objectiu d’aquest Programa complementari és contribuir a pal·liar els efectes 
negatius que s’han derivat a causa de la crisi econòmica com la davallada 
experimentada en l’economia productiva local i la conseqüent insuficiència de 
recursos econòmics dels governs locals i que han afectat les seves capacitats 
d’actuació. Concretament, el Programa complementari de suport a l’economia 
productiva local té com a eix central el foment de l’ocupació mitjançant la 
contribució al finançament de les despeses derivades del plans locals 
d’ocupació, el desenvolupament dels sectors generadors d’economia 
productiva en els territoris respectius i l’afavoriment de les inversions que 
contribueixin a dinamitzar l’activitat econòmica , captar inversió (pública o 
privada) i generar ocupació.  

El Programa està estructurat en tres línies de suport diferenciades:  

· Primera línia de suport al “finançament dels plans locals d’ocupació”.  
· Segona línia de suport al “finançament de la reforma, rehabilitació i reparació 
d’elements i equipaments constitutius de patrimoni singular local”. 
· Tercera línia de suport al “finançament de la millora i del manteniment dels 
camins locals” 

La primera línia de suport al “finançament dels plans locals d’ocupació” està 
adreçada a garantir una dotació econòmica suficient als municipis en el 



desplegament de plans d’ocupació locals de la demarcació de Barcelona, que 
comportin la contractació o nomenament de nous treballadors i treballadores 
que prèviament es trobin en situació legal de desocupació i que, preferentment, 
estiguin inscrits a un Servei Local d’Ocupació d’aquesta demarcació.  

En la mateixa sessió del 19 de desembre de 2013, la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona també va resoldre la concessió dels ajuts atorgats en el 
marc de la línia de suport “finançament dels plans locals d’ocupació” en el si de 
la primera fase d’execució del Programa complementari de suport a l’economia 
productiva local (Fase 1). En relació amb l’Ajuntament d’Esplugues la 
subvenció atorgada és la següent:  

Acció  

Codi XGL 13/X/99982 

Programa Subvenció 
atorgada €  

Plans local d’ocupació any 
2013_DIBA 

Programa 
complementari de 
suport a I'economia 
productiva local 

92.268,12 

Plans local d’ocupació any 
2014_DIBA 

92.268,11 

TOTAL 
 

184.536,23 

En data 24 d’abril de 2014 la Diputació de Barcelona va procedir a un 
pagament avançat del 100% concedit de l’anualitat 2013 del pressupost de 
despesa de la Diputació de Barcelona, 92.268,12€. Corresponia en 
conseqüència justificar parcialment, com a mínim, l’execució de l’import 
avançat.  

En data 26 de març de 2015, l’Ajuntament va presentar davant la Gerència de 
Serveis de Desenvolupament Econòmic i Ocupació de la Diputació de 
Barcelona, el document normalitzat P405 de justificació parcial de les despeses 
d’execució de plans d’ocupació amb període de contractació 01/05/2014 fins 
31/12/2014 donant lloc a la primera justificació parcial, fins a cobrir com a 
mínim la quantitat de l’import avançat abans esmentat tal i com es recull a la 
taula següent:  

Acció  

Codi XGL 
13/X/99982 

Programa Subvenció 
atorgada  

Import 
avançat  

pagat per 
Diputació 

Cost real de 
l’acció  

(Contractacions 
iniciades a 
partir 
1/05/2014 i 
finalitzades el 
31/12/2014 

Import justificat 
parcialment  

(Contractacions 
iniciades a partir 
1/05/2014 i 
finalitzades el 
31/12/2014) 

Plans local 
d’ocupació 
any 
2013_DIBA 

Programa 
complementari 
de suport a 
I'economia 
productiva 
local 

92.268,12 92.268,12€ 107.257,46€ 

104.327,91€ 

Plans local 
d’ocupació 

92.268,11 0€ 



any 
2014_DIBA 

En data 17 d’abril de 2015, es va donar compte en junta de govern de la 
presentació d’aquesta primera justificació parcial.  

Finalitzades la totalitat de les contractacions en un segon període que compren 
del 1/10/2014 fins el 29/12/2015, correspon justificar les despeses d’aquestes 
contractacions i presentar davant la Gerència de Serveis de Desenvolupament 
Econòmic i Ocupació de la Diputació de Barcelona, el document normalitzat 
P405 de justificació de despeses, donant lloc a la segona i última justificació 
parcial amb els imports que es recullen a continuació:  

Acció  

Codi XGL 
13/X/99982 

Programa Subvenció 
atorgada  

Import 
avançat  

pagat per 
Diputació 

Cost real de 
l’acció  

(Contractacions 
iniciades a partir 
1/10/2014 i 
finalitzades el 
29/12/2015 

Import 
justificat 
parcialment  

(Contractacions 
iniciades a partir 
1/10/2014 i 
finalitzades el 
29/12/2015) 

Plans local 
d’ocupació 
any 
2013_DIBA 

Programa 
complementari 
de suport a 
I'economia 
productiva 
local 

92.268,12 92.268,12€ 74.910,12€ 

74.910,12€ 
Plans local 
d’ocupació 
any 
2014_DIBA 

92.268,11 0€ 

Les despeses totals del programa complementaria de suport a l’economia 
productiva local, en la línea de suport al finançament dels plans locals 
d’ocupació pel anys 2013 i 2014 les resumim en aquesta taula  

Acció 
Codi XGL 
13/X/9998
2 

Programa Subvenció 
atorgada  

Cost real 
de l’acció 

Imports 
parcialmen
t justificats 

Import 
avançat 
pagat per 
Diputació 

Import 
pendent 
de pagar 
per 
Diputació 

Plans local 
d’ocupació 
any 
2013_DIB
A 

Programa 
complementar
i de suport a 
I'economia 
productiva 
local 

92.268,12€ 107.257,46
€ 

104.327,91
€ 

92.268,12
€ 

 

Plans local 
d’ocupació 
any 
2014_DIB
A 

92.268,11€ 74.910,12€ 74.910,12€ 0€ 

TOTALS 184.536,23
€ 

182.167,58
€ 

179.238,03
€ 

92.268,12
€ 

86.969,91
€ 



Vist l’informe de la Tècnica d’Empresa i Ocupació.  

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Donar compte de la presentació de la segona i última justificació 
parcial del programa complementari de suport a l'economia productiva, línia: 
finançament dels plans d'ocupació DIBA 2013-2014.” 

 
ACORD NÚMERO DISSET.- Proposta consistent en donar compte de la 
justificació final del programa complementari de foment de l'ocupació 
local DIBA 2015. 

“El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 31 de maig de 2012 va aprovar 
el Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, aprovat a l’empara dels articles 
91 i 92 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 31, 33.2.d i 36.1 i 2 b) 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local, i que incorpora la figura 
del Protocol general.  

El Programa complementari de suport a l’economia productiva local, aprovat 
per la Junta de Govern de la Diputació el 19 de desembre de 2013, tenia com a 
eix central fomentar l’ocupació local, mitjançant la contribució específica al 
finançament d’aquelles despeses derivades de plans d’ocupació, i la garantia 
del desenvolupament de tots aquells sectors generadors d’economia productiva 
en el respectiu territori dels ens locals beneficiaris, a mig- llarg termini.  

El 18 de desembre de 2014 la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va 
aprovar el Programa complementari de foment de l’ocupació local, que té per 
finalitat contribuir a les polítiques d’ocupació al territori, en dues línies de 
suport: línia 1 de suport al foment de l’ocupació local (finançament de plans 
locals d’ocupació) i línia 2 de suport a la reactivació econòmica local 
(finançament d’obres de manteniment, reparació i conservació d’estructures i 
edificis d’ús general, entre d’altres).  

Amb el Programa complementari de foment de l’ocupació local es renova el 
compromís de la Diputació de continuar donant suport als governs locals amb 
la generació de nova ocupació i de foment d’actuacions , que a més d’afavorir 
el desenvolupament econòmic local, generi la necessitat de crear nous llocs de 
treball. El programa s’articula en dos línees de suport:  

a. Línia de suport a l’ocupació local (línia 1): amb aquesta línia es pretén 
contribuir al foment de l’ocupació local a través de la concessió de suports 
econòmics per al desplegament de plans d’ocupació. 

b. Línia de suport a la reactivació econòmica local (línia 2): l’objecte d’aquesta 
línia es contribuir a la dinamització econòmica del territori i a la generació de 
noves oportunitats de treball a través d’obres de manteniment, conservació i 
reparació d’infraestructures i equipaments locals. També és confereix un suport 
adreçat, al finançament de despeses corrents, tot amb la finalitat de garantir la 



continuïtat en la prestació dels serveis públics locals i d’afavorir la solvència de 
les hisendes locals. 

Aquest programa establia l’assignació econòmica acordada a cada entitat local 
. Pel que fa a l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat els ajuts assignats 
quedaven repartits en les dues línies d’actuació de la següent manera:  

Assignat a 
línia 1 

Assignat a 
línia 2 

Total 

331.421,21€ 220.947,47€ 552.368,68€ 

En data 23 de febrer de 2015, l’Ajuntament d’Esplugues va presentar davant el 
registre general de la Diputació de Barcelona, el document d’acceptació dels 
ajuts mitjançant el model normalitzat "P300". Segons es recollia en la normativa 
d’aplicació, en el moment d’acceptació dels ajuts, els ens destinataris podien 
distribuir els imports assignats inicialment incrementant la dotació prevista en la 
línea de suport a l’ocupació local (línia 1) amb els recursos de la línea de suport 
a la reactivació econòmica local (línia 2).  

Per tal d’ampliar el nombre de contractacions de persones en situació d’atur, en 
data 13 de febrer de 2015 la junta de govern local va aprovar un traspàs de 
recursos de la línia 2 a la línia 1, d’acord amb el següent:  

Assignat a 
línia 1 

Assignat a 
línia 2 

Total Recursos 
traspassats  

de línia 2 a 
línia 1  

Total línia 1 Total línia 2 

331.421,21€ 220.947,47€ 552.368,68€ 54.200,52€ 385.621,73€ 166.746,95€ 

En el marc de la línia 1 de suport a l’ocupació local, l’Ajuntament d’Esplugues 
de Llobregat, ha contractat 27 persones en diferents perfils: oficials, peos i caps 
de colla d’obra; oficials, peons i caps de colla de pintors; personal tècnic de 
comerç, habitatge i gestió; agents cívics i conserges. Les contractacions s’han 
realitzat en el període de març a desembre de 2015  

Un cop finalitzades totes les contractacions, correspon justificar les despeses 
davant la Diputació de Barcelona amb els imports que es recullen a 
continuació:  

Acció  

Codi XGL 
15/X/208442 

Programa Ajut 
atorgat 

Cost real 
de l’acció 

Import 
justificat 

Import 
avançatper 
Diputació 

Import 
pendent 
de pagar 
per 
Diputació 

Línea 1: Pla 
local 
d’ocupació 
any 
2015_DIBA 

Programa 
foment 
ocupació 
local 

385.621,73€ 384.406,25€ 365.855,07€ 192.810,86€ 

173.044,21 
€ 



Vist l’informe de la Tècnica d’Empresa i Ocupació.  

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

 
PRIMER.- Donar compte de la presentació de la justificació final del programa 
complementari de foment de l’ocupació local DIBA 2015.” 

 

ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA 

 
ACORD NÚMERO DIVUIT.- Proposta d'aprovació del conveni de 
col·laboració regulador del finançament de l'Equip d'Atenció a la Infància i 
l'Adolescència (EAIA-V) del Baix Llobregat, subscrit amb el Consell 
Comarcal del Baix Llorbegat, per a l'exercici 2016. 

“La gestió del servei d’atenció a la infància i adolescència correspon al Consell 
Comarcal, per delegació de la Direcció General d’Atenció a la Infància (actual 
Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència – DGAIA), 
Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya.  
 
L’any 1993 l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat va subscriure amb el Consell 
Comarcal del Baix Llobregat un conveni de col·laboració regulador del 
finançament de la contractació del personal destinat a l’EAIA-I del Baix 
Llobregat. Aquest conveni s’ha anat prorrogant i actualitzant per a exercicis 
successius fins al 2015. 

Des de gener de 2012, als municipis d’Esplugues de Llobregat, Sant Feliu de 
Llobregat i Sant Joan Despí els correspon el servei prestat per l’EAIA-V. Aquest 
equip d’atenció està composat per: 1 Psicòleg/a, 1 Pedagog/a, 1 Treballador/a 
Social, 1 Educador/a Social i 1 Auxiliar Administratiu/va. 

En data 28 de gener 2016 s’ha registrat la notificació d’acord de Junta de 
Govern del Consell Comarcal de 21 de desembre de 2015, aprovant el conveni 
de referència per a l’any 2016; i en data 26 de febrer el Consell ha facilitat el 
text del nou conveni. 

Els municipis beneficiaris del servei han de participar en el finançament de les 
despeses de contractació i funcionament del personal de l’equip que no siguin 
imputables al Contracte Programa 2016-2020 per a la coordinació, la 
cooperació i la col·laboració entre el Departament de Benestar Social i Família i 
el Consell Comarcal del Baix Llobregat. L’aportació sol·licitada pel Consell 
Comarcal a l’Ajuntament d’Esplugues per al finançament d’aquestes despeses 
durant 2016 és de 2.353,76 euros. 

En cas que el finançament del Departament de Benestar Social i Família fos 
diferent al previst, el Consell Comarcal procediria a l’ajustament i regularització 
dels convenis de col·laboració amb els Ajuntaments. Si la diferència no fos molt 
significativa es compensarà a l’exercici 2017. 



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

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del 
Baix Llobregat, regulador del finançament l’Equip d’Atenció a la Infància a 
l’Adolescència (EAIA-V) del Baix Llobregat, per a l’exercici 2016. 
 
SEGON.- Aprovar una despesa de 2.353,76 euros, a favor del Consell 
Comarcal del Baix Llobregat, amb CIF P-5800011-H, a càrrec de la partida 
pressupostària núm. 68.23100.46500 (Convenis Serveis Socials), per fer front a 
les obligacions derivades de l’esmentat conveni.” 

 
ACORD NÚMERO DINOU.- Proposta de resolució d'una subvenció a favor 
de l'entitat INSTITUT LA MALLOLA per al desenvolupament de l'activitat 
"Intercanvi Esplugues - Ahrensburg", any 2016. 

“En data 16 de desembre de 2015, el Ple de l’Ajuntament va procedir a 
l’aprovació inicial de l’Ordenança general reguladora de la concessió de 
subvencions de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, la qual va entrar en 
vigor en data 16 de febrer de 2016. 

En data de 11 de gener de 2016, l’entitat INSTITUT LA MALLOLA, amb NIF Q-
5855783F, presenta instància sol·licitant l’atorgament d’una subvenció pel 
desenvolupament de l’activitat “XIX Intercanvi Esplugues-Ahrensburg”. 
 
Vist l’informe emès per la Tècnica de Promoció de la Ciutat i Turisme, per el 
qual es justifica la conveniència de resoldre favorablement la sol·licitud 
presentada per l’entitat per els motius següents: 

· “(...) l’INS LA MALLOLA porta realitzant des de fa dinou anys intercanvis 
docents amb alumnes de l’Institut d’Ahrensburg, que reverteixen en una millora 
en la seva formació en l’idioma estranger i en la seva experiència educativa, a 
la vegada que enforteix els llaços entre les dues ciutats agermanades.” 
 
· “Vist que els terminis del concurs general de subvencions d’aquest any, 
encara no estan convocats i que l’INS La Mallola, realitza l’activitat entre els 
propers dies 6 i 13 de març d’enguany, necessiten de poder disposar dels 
recursos econòmics quan abans sigui possible, per poder desenvolupar la 
mateixa.” 
 
Atès que es compleix amb la previsió recollida a l’article 21.1.b.3 de 
l’Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions de 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, respecte la possibilitat d’atorgar 
subvencions de forma directa per raons d’interès públic. 
 
Vist l’informe emès per la Unitat Jurídic - Administrativa de l’Àmbit d’Acció 
Social i Ciutadania i la Intervenció Municipal. 



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

En virtut de la delegació conferida a la Junta de Govern local, al punt g. del 
Decret d’alcaldia núm. 1.484, 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 una despesa de 2.617,00 euros, amb càrrec a la partida 
33.33400.48003 del pressupost en vigor, a favor de l’entitat INSTITUT LA 
MALLOLA, amb NIF Q-5855783F. 

SEGON.- Resoldre individualment la sol·licitud de subvenció presentada per 
l’entitat INSTITUT LA MALLOLA, amb N.I.F. Q-5855783F, atorgant una 
subvenció de 2.617,00 euros, atesa la motivació argumentada pels serveis 
tècnics, pel desenvolupament de l’esmentada activitat. 

TERCER.- Establir que s'entendrà acceptada la present subvenció per part de 
l’entitat beneficiària si en el termini de 15 dies hàbils, comptat a partir de la 
recepció de la notificació, no ha manifestat expressament la renúncia.” 
 
 
ACORD NÚMERO VINT.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius 
presentat per l'entitat AMICS DE LA MÚSICA DE SANTA MAGDALENA en 
concepte de justificació de la subvenció atorgada per al desenvolupament 
de l'activitat "Conte musical Pere i el Llop", any 2015. 

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

Data aprovació Activitat Import 
11/12/2015 Conte musical Pere i el Llop 400,00 € 
 
Vist que en data 4 de febrer de 2016, l’entitat AMICS DE LA MÚSICA DE 
SANTA MAGDALENA va presentar comptes justificatius relatius a la despesa 
executada pel desenvolupament de l’esmentada activitat i que aquests 
contenen tots els requisits exigits al Reglament i a les Bases Reguladores per a 
l’atorgament de subvencions, segons informes emesos per la Unitat Jurídic 
administrativa de l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania i la Directora de Cultura. 



La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat AMICS DE LA 
MÚSICA DE SANTA MAGDALENA (CIF: G61514501) 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 

Conte musical Pere i el Llop 400,00 euros 2.520,00 euros 
“ 

ACORD NÚMERO VINT-I-UN.- Proposta d'aprovació dels comptes 
justificatius presentat per l'entitat AMICS DE LA MÚSICA DE SANTA 
MAGDALENA en concepte de justificació de la subvenció atorgada per al 
desenvolupament de l'activitat "Festival de música clàssica i tradicional", 
any 2015. 

“El Reglament de concessió de subvencions de l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat i les Bases Reguladores per a l’atorgament de subvencions per a 
l’any 2015 regulen, entre d’altres, els requisits exigits a les entitats beneficiàries 
dels ajuts atorgats, per aquest Ajuntament, pel desenvolupament d’activitats i /o 
projectes en qualsevol dels àmbits reflectits a les esmentades bases, en quant 
a l’obligació de justificar l’aplicació donada als fons rebuts, referida tant a la 
forma d’acreditar la realització de l’activitat o projecte pel qual es va concedir la 
subvenció, com al procediment intern a seguir per valorar i aprovar aquesta 
justificació.  
 
La Junta de Govern Local va atorgar a l’entitat AMICS DE LA MÚSICA DE 
SANTA MAGDALENA 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 Festival de música clàssica i tradicional 6.850,00 € 
 
Vist que en data 4 de febrer de 2016, l’entitat AMICS DE LA MÚSICA DE 
SANTA MAGDALENA va presentar comptes justificatius relatius a la despesa 
executada pel desenvolupament de l’esmentada activitat i que aquests 
contenen tots els requisits exigits al Reglament i a les Bases Reguladores per a 
l’atorgament de subvencions, segons informes emesos per la Unitat Jurídic 
administrativa de l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania i la Directora de Cultura. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat AMICS DE LA 
MÚSICA DE SANTA MAGDALENA (CIF: G61514501) 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 

Festival de música clàssica i tradicional 6.850,00 euros 8.926,71 euros 
“ 

 
ACORD NÚMERO VINT-I-DOS.- Proposta d'aprovació dels comptes 
justificatius presentat per l'entitat ASSOCIACIÓ DE DONES LA PLANA en 
concepte de justificació de la subvenció atorgada per al desenvolupament 
de l'activitat "Trobada de puntaires", 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 ASSOCIACIÓ DE DONES LA 
PLANA el següent ajut econòmic pel desenvolupament de la següent activitat i 
en la data que així mateix s’indica: 

Data aprovació Activitat Import 
03/07/2015 Trobada de Puntaires, any 2015 550,00 euros 
 
Vist que en data 16 de desembre de 2015, l’entitat ASSOCIACIÓ DE DONES 
LA PLANA va presentar comptes justificatius relatius a la despesa executada 
pel desenvolupament de l’esmentada activitat i que aquests contenen tots els 
requisits exigits al Reglament i a les Bases Reguladores per a l’atorgament de 
subvencions, segons informes emesos per la Unitat Jurídic administrativa de 
l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania i la Directora de Cultura. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat ASSOCIACIÓ 
DE DONES LA PLANA (CIF: G58595448) 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 

Trobada de Puntaires, any 
2015 550,00 euros 710,05 euros 

 
 
 



ACORD NÚMERO VINT-I-TRES.- Proposta d'aprovació dels comptes 
justificatius presentat per l'entitat ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN 
D'ESPLUGUES - CAN VIDALET en concepte de justificació de la 
subvenció atorgada per al desenvolupament de l'activitat " Sortides 
culturals", 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 GENT GRAN ESPLUGUES-
CAN VIDALET el següent ajut econòmic pel desenvolupament de la següent 
activitat i en la data que així mateix s’indica: 

Data aprovació Activitat Import 
03/07/2015 Sortides culturals 1.091,82 euros 
 
Vist que en data 2 de desembre de 2015, l’entitat GENT GRAN ESPLUGUES-
CAN VIDALET va presentar comptes justificatius relatius a la despesa 
executada pel desenvolupament de l’esmentada activitat i que aquests 
contenen tots els requisits exigits al Reglament i a les Bases Reguladores per a 
l’atorgament de subvencions, segons informes emesos per la Unitat Jurídic 
administrativa de l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania i la Tècnica d’Atenció 
Social. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat GENT GRAN 
ESPLUGUES-CAN VIDALET (CIF: G62091772) 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 

Sortides culturals 1.091,82 euros 1.653,00 euros 
“ 
 
ACORD NÚMERO VINT-I-QUATRE.- Proposta d'aprovació dels comptes 
justificatius presentat per l'entitat ASSOCIACIÓ ESPLAI JUBILATS I 
PENSIONISTES DE SANTA MAGDALENA CENTRE- LA PLANA en 
concepte de justificació de la subvenció atorgada per al desenvolupament 
de l'activitat " Programació anual", 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 ASSOCIACIÓ ESPLAI 
JUBILATS I PENSIONISTES SANTA MAGDALENA CENTRE-LA PLANA el 
següent ajut econòmic pel desenvolupament de la següent activitat i en la data 
que així mateix s’indica: 

Data aprovació Activitat Import 
03/07/2015 Programació anual d’activitats del 

conveni en vigor 
6.227,28 euros 

 
Vist que en data 11 de febrer de 2016, l’entitat ASSOCIACIÓ ESPLAI 
JUBILATS I PENSIONISTES SANTA MAGDALENA CENTRE-LA PLANA, va 
presentar comptes justificatius relatius a la despesa executada pel 
desenvolupament de l’esmentada activitat i que aquests contenen tots els 
requisits exigits al Reglament i a les Bases Reguladores per a l’atorgament de 
subvencions, segons informes emesos per la Unitat Jurídic administrativa de 
l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania i la Tècnica d’Atenció Social. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat ASSOCIACIÓ 
ESPLAI JUBILATS I PENSIONISTES SANTA MAGDALENA CENTRE-LA 
PLANA, amb CIF G601633110, 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 

Programació anual 
d’activitats del conveni en 
vigor 

6.227,28 euros 7.089,74 euros 

“ 
 
 
ACORD NÚMERO VINT-I-CINC.- Proposta d'aprovació dels comptes 
justificatius presentat per l'entitat CERCLE ARTÍSTIC D'ESPLUGUES en 
concepte de justificació de la subvenció atorgada per al desenvolupament 
de les activitats "Jornades culturals de germanor d'Esplugues" i "Fira 
d'art al carrer", 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 CERCLE ARTÍSTIC 
D'ESPLUGUES els següents ajuts econòmics pel desenvolupament de les 
següents activitats i en la data que així mateix s’indica: 

Data aprovació Activitat Import 
27/11/2015 Jornades culturals de germanor 

d'Esplugues  
327,19 € 

27/11/2015 Fira d'art al carrer 654,72 € 
 
Vist que en data 21 de gener de 2016, l’entitat CERCLE ARTÍSTIC 
D'ESPLUGUES 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 
de Cultura. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Únic.- Aprovar les justificacions econòmiques presentades per l’entitat 
CERCLE ARTÍSTIC D'ESPLUGUES (CIF: G62174388) 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 – Any 2015 Import 
atorgat  

Import 
justificat 

Jornades culturals de germanor d'Esplugues  327,19 € 456,70 € 
Fira d'art al carrer 654,72 € 853,96 € 
“ 
 
ACORD NÚMERO VINT-I-SIS.- Proposta d'aprovació dels comptes 
justificatius presentat per l'entitat COLLA DE BASTONERS D'ESPLUGUES 
en concepte de justificació de la subvenció atorgada pel 
desenvolupament de l'activitat "Intercanvi amb l'Associació de balls Do 
Lusco o fusco, a Guarda (Galícia)", 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 COLLA DE BASTONERS 
D’ESPLUGUES el següent ajut econòmic pel desenvolupament de la següent 
activitat i en la data que així mateix s’indica: 

Data 
aprovació Activitat Import Data Pagament 

03/07/2015 
Intercanvi amb l’Associació de Balls 
do Lusco o Fusco, a Guarda 
(Galícia) 

4.000,00 31/07/2015 

 
Vist que en data 21 de desembre de 2015 l’entitat COLLA DE BASTONERS 
D’ESPLUGUES, 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 informe emès per la Unitat Jurídic 
administrativa de l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania i per la Directora de 
Cultura. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat COLLA DE 
BASTONERS D’ESPLUGUES (CIF 61390084) 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 2015 SUBVENCIÓ 
ATORGADA 

IMPORT 
JUSTIFICAT 

Intercanvi amb l’Associació de Balls do Lusco 
o Fusco, a Guarda (Galícia) 4.000,00 € 4.938,35 € 

“ 
 
ACORD NÚMERO VINT-I-SET.- Proposta d'aprovació dels comptes 
justificatius presentat per l'entitat ESBART VILA D'ESPLUGUES en 
concepte de justificació de la subvenció atorgada per al desenvolupament 
de la seva "Programació anual", 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 ESBART VILA D’ESPLUGUES 
el següent ajut econòmic pel desenvolupament de la següent activitat i en la 
data que així mateix s’indica: 

Data aprovació Activitat Import 
27/03/2015 Programació anual 2015 8.035,00 euros 
 
Vist que en data 18 de desembre de 2015, l’entitat ESBART VILA 
D’ESPLUGUES va presentar comptes justificatius relatius a la despesa 
executada pel desenvolupament de l’esmentada activitat i que aquests 
contenen tots els requisits exigits al Reglament i a les Bases Reguladores per a 
l’atorgament de subvencions, segons informes emesos per la Unitat Jurídic 
administrativa de l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania i la Directora de Cultura. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat ESBART VILA 
D’ESPLUGUES, amb CIF G60737764, 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 

Programació anual 2015  8.035,00 euros 9.689,25 euros 
“ 
 
ACORD NÚMERO VINT-I-VUIT.- Proposta d'aprovació dels comptes 
justificatius presentat per l'entitat FUNDACIÓ UTOPIA-JOAN N. GARCIA 
NIETO, ESTUDIS SOCIALS DEL BAIX LLOBREGAT en concepte de 
justificació de la subvenció atorgada per al desenvolupament de l'activitat 
"Els moviments socials al Baix Llobregat i el fons documental de la 
Fundació Utopia (SEGLES XIX I XX)", any 2015. 

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



Data aprovació Activitat Import 

03/07/2015 
Els moviments socials al Baix Llobregat 
i els Fons Documentals de la Fundació 
Utopia (segles XIX i XX) 

2.015,00 euros 

 
Vist que en data 15 de febrer de 2016, l’entitat FUNDACIÓ UTOPIA-JOAN N. 
GARCIA NIETO, ESTUDIS SOCIALS DEL BAIX LLOBREGAT va presentar 
comptes justificatius relatius a la despesa executada pel desenvolupament de 
l’esmentada activitat i que aquests contenen tots els requisits exigits al 
Reglament i a les Bases Reguladores per a l’atorgament de subvencions, 
segons informes emesos per la Unitat Jurídic administrativa de l’Àmbit d’Acció 
Social i Ciutadania i la Directora Cultura. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat FUNDACIÓ 
UTOPIA-JOAN N. GARCIA NIETO, ESTUDIS SOCIALS DEL BAIX 
LLOBREGAT (CIF: G59382606) 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  

Els moviments socials al Baix Llobregat i els Fons 
Documentals de la Fundació Utopia (segles XIX i XX) 

2.015,00 
€ 2.934,24 € 

“ 
 
ACORD NÚMERO VINT-I-NOU.- Proposta d'aprovació dels comptes 
justificatius presentat per l'entitat TALLER FLAMENCO en concepte de 
justificació de la subvenció atorgada per al desenvolupament de l'activitat 
"Programació anual", 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 TALLER FLAMENCO els 
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 Programació anual  300,00 euros 



 
Vist que en data 22 d’octubre de 2015 l’entitat TALLER FLAMENCO, 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 informe emès per la Unitat Jurídic-dministrativa de l’Àmbit 
d’Acció Social i la Directora de Cultura. 
 
En relació a la subvenció atorgada, l’entitat ha justificat una despesa per import 
de 293,41 euros, xifra que correspondria a una subvenció de 244,51 euros. Si 
apliquem la diferència entre aquest import i la subvenció atorgada en l’exercici 
2015 per import de 300 euros, manquen justificar 55,49 euros (300,00 - 244,51 
= 55,49 €). 
 
Atès que l’entitat ha ingressat a la Tresoreria municipal en data 3 de març de 
2016 la quantitat de 55,49 euros en concepte de reintegrament parcial de la 
subvenció atorgada. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat TALLER 
FLAMENCO (CIF G65009797) 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 Import 
atorgat 

Despesa 
Justificada 

Subvenció 
Justificada 

Programació anual 300,00 € 293,41 € 244,51 € 
“ 
 
ACORD NÚMERO TRENTA.- Proposta de rectificació de l'acord de 
resolució de sol·licituds d'ajuts econòmics, dins l'àmbit de Cultura, en 
concepte de beques d'assistència a tallers de pintura i dibuix, curs 2014-
2015, aprovat per la Junta de Govern Local en data 6 de març de 2015. 

“La Junta de Govern Local, en data 06/03/2015 va aprovar, entre d’altres, un 
total de quatre sol·licituds d’ajuts econòmics en concepte de beques 
d’assistència a tallers de pintura i dibuix pel curs 2014-2015, amb diverses 
bonificacions per cada cas, amb efectes des d’octubre de 2014 fins el juny de 
2015. 
 
Les quantitats reconegudes, per valor total de 793,50 euros, serien 
descomptades a les persones interessades prèvia comprovació del nivell 
d’assistència a l’activitat. 

Atès que s’ha detectat que en els dos casos següents es va realitzar un apunt 
incorrecte del preu del servei: 

 



Primer Cognom Segon 
Cognom Nom Preu erroni Preu 

correcte 
C. L. I. 345,00 € 129,36 € 
G. P. C. 345,00 € 129,36 € 
 
Vist que DRECERA, SOCIETAT COOPERATIVA CATALANA LIMITADA 
exerceix la tutela, per delegació de la Generalitat de Catalunya, a través del 
Centre Residencial d’Acció Educativa Ferrer i Guàrdia, dels menors esmentats  
 
Vist que DRECERA, SOCIETAT COOPERATIVA CATALANA LIMITADA, a 
través del Centre Residencial d’Acció Educativa Ferrer i Guàrdia, ha satisfet la 
quantitat total del preu dels dos serveis becats, per valor de 258,72 euros i ha 
justificat l’assistència dels dos menors durant tot el curs 2014-2015. 
 
Atès el que disposa l’article 105.2 de la llei 30/1992 de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, de 26 de 
novembre sobre errors materials, de fet o aritmètics. 

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

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

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Rectificar el punt segon de l’acord de Junta de Govern Local de data 
6 de març de 2015, pel qual es va aprovar una despesa total a descomptar als 
interessats de 793,50 euros en concepte de beques d’assistència a tallers de 
pintura i dibuix pel curs 2014-2015, en el sentit de modificar aportació inicial, 
amb un resultat total corregit de 577,86 euros, amb els percentatges de 
bonificació valorats per cada cas i el imports resultants que així mateix 
s’indiquen: 

ALUMNE/A 
   Primer 

Cognom 
Segon 
Cognom Nom Cost 

Activitat % Beca 
Cost 
Ajuntament 

C. L. I. 129,36 € 50% 64,68 € 
G. P. C. 129,36 € 50% 64,68 € 
M. G. P. 345,00 € 65% 224,25 € 
V. F. P. D. 345,00 € 65% 224,25 € 

   
948,72 € 

 
577,86 € 

 
SEGON.- Retornar a DRECERA, SOCIETAT COOPERATIVA CATALANA 
LIMITADA (C.I.F. F-08.954.059), l’import subvencionat en concepte de beques 
d’assistència a tallers de pintura i dibuix pel curs 2014-2015, de dos menors 



tutelats per la Generalitat de Catalunya a través del Centre Residencial d’Acció 
Educativa Ferrer i Guàrdia, per valor total de 129,36 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 
8/1987 de 15 d'abril, municipal, i de règim local de Catalunya i 83 del 
Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, la 
Junta de Govern va passar a tractar del següent assumpte: 

 
ACORD NÚMERO TRENTA-UN.- Proposta per aprovar l'adjudicació del 
contracte menor de la pòlissa d'assegurança de danys materials de 
l'edifici La Baronda de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. 

“Per acord del Ple Municipal en sessió ordinària de dia 17 de febrer de 2016 es 
va declarar 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, i es revertir a favor de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat els 
terrenys, béns, obres i instal·lacions existents sobre la finca sobre la que es va 
constituir la concessió. 

Atesa la necessitat d’assegurar el continent i el contingut d’aquesta instal·lació 
amb una cobertura de danys materials i que respecte a l’actual pòlissa de 
danys materials no s’admet la seva modificació atès que comportaria superar el 
límit del 10% sobre el preu d’adjudicació, s’ha sol·licitat a l’empresa mediadora 
que presta el servei a l’Ajuntament, MARSH, per a què sondegi el mercat 
sol·licitant cotitzacions a diferents companyies asseguradores en aquest sentit. 
 
MARSH ha sol·licitat cotitzacions a ZURICH (actual asseguradora del danys 
materials), ALLIANZ i CATALANA OOCIDENTE. Segons la informació facilitada 
per MARSH, la millor oferta ha estat la presentada per ZURICH amb una 
cobertura de continent per valor de 16.434.907 euros i de contingut de 19.293 
euros, el que comporta una prima total anual de 5.172,55 euros amb una 
franquícia de 1.200 euros. 

Atès el que disposen els articles 111, 138.3 i 156.2 de la Decret Legislatiu 
3/2011, de 4 de novembre de 2011, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
de Contractes del Sector Públic. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Primer.- Aprovar la despesa corresponent al contracte menor del servei 
consistent en la pòlissa d’assegurança de danys materials respecte a l’edifici La 
Baronda per import de 5.172,55 euros imputables a la partida 11 92000 22400 
del pressupost municipal vigent del proper exercici. 



Segon.- Adjudicar a l’empresa ZURICH INSURANCE PLC (CIF: W-0072130-
H), el contracte menor del servei consistent en la pòlissa d’assegurança de 
danys materials respecte a l’edifici La Baronda, per un import de 5.172,55 
euros amb una franquícia de 1.200 euros. 

Tercer.- Notificar el present acords a les persones interessades.” 

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