
 
 

 

JGL 32/2016 
 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 

SESSIÓ DECISÒRIA ORDINÀRIA DE 23 DE SETEMBRE DE 2016 

 
A la Casa Consistorial d’Esplugues de Llobregat, a la sala de reunions, a les 
tretze hores i quaranta-cinc minuts del dia 23 de setembre de 2016, es reuneix 
la Junta de Govern Local en sessió decisòria ordinària, en primera 
convocatòria, sota la Presidència de l'alcaldessa Sra. Pilar Díaz Romero, amb 
l'assistència dels regidors Sr. Eduard Sanz García, Sra. Sara Forgas Úbeda, 
Sra. Montserrat Zamora Angulo, Sr. Albert Comellas Novillo, Sr. Manuel Pozo 
López i Sr. Santiago Siquier Fadó. 
 
Assisteix igualment l'interventor director de l'Àrea de recursos generals i 
econòmics, Sr. Francisco Javier Vicén Encuentra. 
 
Actua de secretari el de l'Ajuntament Sr. Pedro Carmona Pérez. 
 
Oberta la sessió per la Sra. alcaldessa, s'hi entra en l'examen i debat dels 
assumptes que es relacionen a l'ordre del dia. 
 

TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

ACORD NÚMERO U.- Proposta d’aprovació de l’avançament del darrer 
termini del pagament de l’expropiació de l’immoble del carrer Isidre Marti, 
21-25 cantonada carrer Lluis Millet, 1-3, a favor de la Senyora Ana 
Hernández Camprecios. 
 
“Vist l’expedient d’expropiació tramitat a instàncies de la senyora Ana 
Hernández Campreciós, de la finca de la seva propietat situada a l’avinguda 
Isidre Martí, núm.21-25, cantonada carrer Lluis Millet, núm.1-3, d’Esplugues de 
Llobregat, a l’empara del què preveia l’article 108 del Text refós de la Llei 
d’urbanisme, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol. 
 
Vist l'informe jurídic emès per l'assessora jurídica de l'Àrea de Territori i 
Sostenibilitat, de 23 de setembre de 2016, que estableix el següent: 
 
"Antecedents  
 
Vist l’expedient d’expropiació tramitat a instàncies de la senyora Ana 
Hernández Campreciós, de la finca de la seva propietat situada a l’avinguda 
Isidre Martí, núm.21-25, cantonada carrer Lluis Millet, núm.1-3, d’Esplugues de 
Llobregat, a l’empara del què preveia l’article 108 del Text refós de la Llei 
d’urbanisme, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol. 



 
El 19 de febrer de 2014, el Ple de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat va 
acordar el següent: 
 
“1.- Procedir a l’execució de la Sentencia 706 de data 28 d’octubre de 2010, en 
el recurs contenciós ordinari 668/2007 de la Secció segona de la Sala 
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i 
Sentència de la Secció Sisena de la Sala de lo Contenciós del Tribunal Suprem 
de 22 d’octubre 2013, relatives a l’expropiació de la finca situada a l’avinguda 
Isidre Martí, 21-25, cantonada carrer Lluis Millet, 1-3, d’aquesta població. 
 
2.- Aprovar la proposta de Conveni, que s’adjunta com a annex, a subscriure 
entre l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat i la Sra. Ana Hernández 
Campreciós, relativa a l’expropiació de la finca de la seva propietat situada a 
l’avinguda Isidre Martí, 21-25, cantonada carrer Lluis Millet, 1-3, d’aquesta 
població, que contempla el pagament del preu just i interessos de forma 
fraccionada en els exercicis econòmics dels anys 2014 al 2017. 
 
3.- Aprovar la liquidació d’interessos per import de 693.848,29€, segons el 
detall que s’ adjunta com annex a la proposta de conveni, i sense perjudici que 
el càlcul corresponent a les anualitats de 2015 a 2017 s’ajusti, en el seu 
moment, en més o en menys, al tipus d’interès legal que procedeixi d’acord 
amb la Llei de Pressupostos de l’Estat. 
 
4.- Aprovar una despesa de caràcter plurianual per la quantitat total de 
2.630.275,79€, que es farà efectiva en quant a la quantitat d’1.000.000,00 €, 
amb càrrec a l’exercici econòmic de 2014, a la partida número 2014-58-15100-
60900 del Pressupost Municipal vigent; en quant a la quantitat de 558780,60 €, 
amb càrrec a l’exercici econòmic de 2015; en quant a la quantitat de 
540.308,05 €, amb càrrec a l’exercici econòmic de 2016; i en quant a la 
quantitat de 531.187,14 €, amb càrrec a l’exercici econòmic de 2017. 
 
Aquesta aprovació resta supeditada a la condició suspensiva d’existència del 
crèdit corresponent en els Pressupostos Municipals dels exercicis dels anys 
2015 al 2017. 
 
5.- Facultar a la Sra. Alcaldessa per a la formalització del Conveni.” 
 
El 10 de març de 2014, es va formalitzar el Conveni, i en el mateix acte es va 
realitzar el pagament parcial per la suma d’1.000.000,00.-€. 
 
La resta pendent de pagament es va acordar que s’abonaria en tres terminis 
anuals (segons l’annex que s’adjuntava al conveni), en la forma, quantia i dates 
següents: 
 
1. Màxim el 28 de Febrer de 2015 la suma de   ….............. 558.780,60 € 
(500.000,00€ de principal i 58.780,60€ d’interessos) 
2. Màxim el 27 de Febrer de 2016 la suma de  ……........... 540.308,05 € 
(500.000,00€ de principal i 40.308,05€ d’interessos) 



3. Màxim el 24 de Febrer de 2017 la suma restant  ...……….. 531.187,14 € 
(510.909,84€ de principal i 20.277,30€ d’interessos) 
 
En aquest Conveni, ambdues parts van establir que l’acta d’ocupació de la 
porció expropiada no es formalitzaria fins el moment en que es fes efectiu 
l’últim dels pagaments en la forma convinguda, per la qual cosa la senyora 
Hernández mantenia la possessió immediata de la porció expropiada i podia 
seguir mantenint l’ús i ocupació ple, lliure i sense cap cost, del immoble. 
 
També es va establir que el pagament de l’últim termini seria el dia 24 de febrer 
de 2017; moment en què es realitzaria de forma simultània l’acte de presa de 
possessió per part de l’Ajuntament d’Esplugues de la total porció de terreny 
expropiada, lliure de càrregues, gravàmens i ocupants per qualsevol títol o 
condició. 
 
El 2 de març de 2015, la senyora Ana Hernández Campreciós va rebre la 
quantitat de 558.780,60 € (500.000,00€ de principal i 58.780,60€ d’interessos), 
corresponent al pagament parcial del preu just i interessos acordats per l’any 
2015, segons Acta de pagament subscrita entre l’esmentada senyora i 
l’Ajuntament, que consta a l’expedient administratiu, amb la còpia dels 
justificants de pagament corresponents. 
 
El 25 de febrer de 2016, la senyora Ana Hernández Campreciós va rebre la 
quantitat 540.308,05 € (500.000,00€ de principal i 40.308,05€ d’interessos), 
corresponent al pagament parcial del preu just i interessos acordats per l’any 
2016, segons Acta de pagament subscrita entre l’esmentada senyora i 
l’Ajuntament, que consta a l’expedient administratiu, amb la còpia dels 
justificants de pagament corresponents. 
 
En aquests moments, doncs, resta pendent de pagament, per a assolir l'import 
total de l'expropiació, al qual calia fer front com a màxim el 24 de febrer de 
2017 la suma de 531.187,14.-€ (510.909,84.-€ de principal, i 20.277,30.-€ 
d’interessos). 
 
És d’interès de la senyora Hernández, però també de l’Ajuntament d’Esplugues 
de Llobregat, que el darrer termini de pagament, i la presa de possessió de 
l’immoble objecte d’expropiació, previst per al febrer de 2017, s’avanci a 
aquesta anualitat. 
 
Des del Departament d’intervenció, s’ha indicat que el termini a fixar per a 
efectuar el pagament sigui el 28 de setembre de 2016. Segons document 
comptable d’autorització, disposició i reconeixement d’obligació, de 23 de 
setembre de 2016, i el càlcul d’interessos, l’import total a fer efectiu en aquesta 
data seria de 519.938,25.-euros (510.909,84.-euros del principal, i 9.028,41.-
euros d’interessos, comptats fins a la data indicada). 
 
Fonaments de dret 
 
Aquest expedient es va tramitar a l'empara de l'article 108 del Text refós de la 



Llei d'urbanisme, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, 
relatiu a l'inici de l'expedient expropiatori, per ministeri de la Llei. 
 
Les expropiacions dutes a terme per raons urbanístiques s'han d'inscriure en el 
Registre de la Propietat, en els termes que estableix la legislació hipotecària. 
 
L’autorització i disposició de despeses i el reconeixement i liquidació 
d’obligacions dins dels límits de la competència de l’alcaldia, i d’acord amb el 
pressupost vigent, és competència de l’alcaldessa. No obstant això, aquesta 
competència ha estat expressament delegada en la Junta de Govern Local, en 
virtut del Decret 1466/2015, de 18 de juny. 
 
Conclusions 
 
Una vegada vistes les actuacions dutes a terme fins al moment, només resta 
concloure que, una vegada efectuat l'avançament del darrer termini de 
pagament parcial de l'import corresponent a l'expropiació de la porció de la 
finca registral 2.657, propietat de l'expropiada; la senyora Ana Hernández 
Campreciós, ubicada al carrer Isidre Martí, núm. 21-25, cantonada amb el 
carrer Lluís Millet, núm. 1-3, d'Esplugues de Llobregat, de 631,37m², qualificada 
com a sistema viari, clau 5, pel Pla general metropolità, aprovat definitivament 
el 14 de juliol de 1976, s'haurà d'extendre acta d'ocupació i presa de possessió 
de l'immoble indicat, a entregar lliure de càrregues, gravàmens i ocupants per 
qualsevol títol o condició, segons els termes en què es va signar el Conveni, el 
10 de març de 2014." 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
PRIMER.- APROVAR l'avançament, al dia 28 de setembre de 2016, del 
pagament a la senyora Ana Hernández Campreciós, del darrer termini de 
l'expropiació de la porció de la finca registral 2.657, ubicada al carrer Isidre 
Martí, núm. 21-25, cantonada amb el carrer Lluís Millet, núm. 1-3, d'Esplugues 
de Llobregat, de 631,37m², qualificada com a sistema viari, clau 5, pel Pla 
general metropolità, que estava previst, segons Conveni de 10 de març de 
2014, per al febrer de 2017, i per import de 519.938,25.-euros (510.909,84.-
euros del principal, i 9.028,41.-euros d’interessos, comptats fins a la data 
indicada). 
 
SEGON.- FORMALIZAR, amb data de 28 de setembre de 2016, LA 
CORRESPONENT ACTA DE PAGAMENT I PRESA DE POSSESSIÓ de la 
porció de l'immoble objecte d'expropiació, indicada en l'apartat precedent, i 
descrita detalladament a l'expedient i al Conveni subscrit entre les parts, el 10 
de març de 2014. 
 
TERCER.- PRENDRE POSSESSIÓ de l'immoble expropiat en el mateix 
moment en què s'efectuï el pagament del darrer termini parcial de l'expropiació, 
en els termes del Conveni mencionat. 
 
QUART.- REQUERIR a la Brigada municipal que, en el moment de la presa de 
possessió efectiva, disposi dels mitjans necessaris i executin les actuacions i 



obres necessàries, per a tapiar les obertures de l'immoble que es troba 
implantat en part sobre la porció de terreny expropiada. 
 
CINQUÈ.- REQUERIR als Serveis tècnics municipals que redactin un projecte 
d'enderroc de l'edificació que es troba implantada en part dels terrenys objecte 
d'expropiació, i que contingui la previsió de la construcció d'una tanca 
perimetral que delimiti la finca privada, del sòl públic. 
 
SISÈ.- FACULTAR a l'alcaldessa per a la signatura de tota la documentació 
necessària per a l'executivitat d'aquest acord. 
 
SETÈ.- NOTIFICAR aquest acord a la senyora Ana Hernández. 
 
VUITÈ.- COMUNICAR aquest acord als Departaments municipals d'Intervenció 
i Tresoreria; Servei d'Urbanisme i Servei de Manteniment.” 
 
ACORD NÚMERO DOS.- Proposta relativa a les obres de millora de 
l'estabilitat del mur de gravetat situat al Torrent d'en Farré. 
 
“Per acord de la Junta de Govern Local de 8 d’abril de 2016 es va requerir a 
l’empresa TAU INGIENERIA DE CONSTRUCCIONES ESPECIALES S.A. (TAU 
ICESA), per a què en un termini màxim de 15 dies hàbils comptats des del dia 
següent al de la notificació, presentés el compromís fefaent d’iniciar els treballs 
contemplats al projecte en un termini màxim d’un mes. 
 
Així mateix es va manifestar a aquesta empresa que transcorregut el termini de 
quinze dies hàbils sense presentar el compromís esmentat, s’iniciaria expedient 
d’execució subsidiària de les obres, contractant aquests treballs al seu càrrec i 
executant la fiança dipositada, en el seu dia, mitjançant “Póliza de seguro de 
caución número 9500808874” de l’entitat MAPFRE CAUCIÓN Y CRÉDITO, 
Compañía Internacional de Seguros y Reaseguros, S.A. per un import de 
51.538,44 euros (del qual ja es van executar els imports de 26.387,97 euros, 
762,30 euros i 9.438,00 euros) en el contracte de “les obres d’Ordenació del 
Torrent d’en Farré, cinquena fase:adequació de talussos”. 
 
L’anterior acord es va notificar a TAU INGIENERIA DE CONSTRUCCIONES 
ESPECIALES S.A. (TAU ICESA) i a MAPFRE CAUCIÓN Y CRÉDITO, 
Compañía Internacional de Seguros y Reaseguros, S.A. sense que es 
presentessin al·legacions ni documentació complementària en el termini 
atorgat. 
 
Per acord de la Junta de Govern Local de 16 de setembre de 2016 es va 
aprovar de forma definitiva el projecte constructiu de millora de mur de gravetat 
situat al Torrent d’en Farré, redactat pel senyor Juan José Mas Viñola, enginyer 
de camins, canals i ports, amb un pressupost total de 210.527,56 €, IVA inclòs. 
 
Atès l’informe dels Serveis Tècnics Municipals, de data 26 de juliol de 2016, 
proposant l’execució subsidiària de les obres de millora de l’estabilitat del mur 
de gravetat situat al Torrent d’en Farré d’Esplugues de Llobregat, segons 



projecte redactat pel senyor Juan José Mas Viñola, enginyer de camins, canals 
i ports, amb un pressupost total de 210.527,56 €, IVA inclòs. 
 
Ates que els Serveis tècnics municipals proposen la contractació de les obres 
de referència per procediment obert de tramitació ordinària i amb un pressupost 
net de 173.989,72 €, més l’IVA del 21% de 36.537,84 €, amb un pressupost 
total de 210.527,56 €, IVA inclòs. 
 
Atès el plec de clàusules administratives particulars redactat, el qual haurà de 
regir la licitació conjuntament amb el projecte. 
 
Atesos els informes emesos pels Serveis Jurídics i d’Intervenció Municipals. 
 
Atesos els articles 95, 96 i 98 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les Administracions Públiques i del procediment administratiu comú, 
que faculten a les Administracions Públiques, previ apercebiment, per procedir 
a l’execució forçosa dels seus actes, en aquest cas mitjançant execució 
subsidiària amb càrrec a l’obligat; els articles 234, 235, 273, 274, 275 i 
concordants del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que es va aprovar el 
Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i els articles 150 
i 157 a 161, 109, 110 i concordants del Text Refós de la Llei de Contractes del 
Sector Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i 
el plec de clàusules administratives particulars que regirà el contracte. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
1.- Procedir a l’execució subsidiària de les obres de millora de l’estabilitat del 
mur de gravetat situat al Torrent d’en Farré d’Esplugues de Llobregat, segons 
projecte redactat pel senyor Juan José Mas Viñola, enginyer de camins, canals 
i ports, amb un pressupost total de 210.527,56 €, IVA inclòs, requerides a 
l’empresa TAU INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES ESPECIALES; S.A. 
(TAU ICESA), per acord de la Junta de Govern Local de 8 d’abril de 2016. 
 
2.- Executar la resta de fiança definitiva del contracte de les obres d’Ordenació 
del Torrent d’en Farré, cinquena fase: adequació de talussos”, dipositada en el 
seu dia per l’empresa TAU INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES 
ESPECIALES; S.A. (TAU ICESA), mitjançant “Póliza de seguro de caución 
número 9500808874” de l’entitat MAFRE CAUCIÓN Y CRÉDITO, Compañía 
Internacional de Seguros y Reaseguros, S.A. per un import de 51.538,44 euros 
(del qual ja es van executar els imports de 26.387,97 euros, 762,30 euros i 
9.438,00 euros), i, en conseqüència, requerir a l’entitat MAPFRE CAUCIÓN Y 
CRÉDITO, Compañía Internacional de Seguros y Reaseguros, S.A. per a què 
en un termini màxim de 15 dies hàbils, comptats a partir de la notificació del 
present acord, ingressi a l’Ajuntament mitjançant transferència en el compte de 
Caixa Bank número ES 45 2100.0148.55.0200006291 pel concepte “Obres mur 
de gravetat”, l’import de 14.950,17 euros, per a finançar part de l’execució de 
les obres de millora de l’estabilitat del mur de gravetat situat al Torrent d’en 
Farré d’Esplugues de Llobregat.  



3.-Liquidar provisionalment a TAU INGIENERIA DE CONSTRUCCIONES 
ESPECIALES S.A. (TAU ICESA) (CIF – A08616641) la despesa de 195.577,39 
€ en concepte de l’execució subsidiària de les obres de millora de l’estabilitat 
del mur de gravetat situat al Torrent d’en Farré d’Esplugues de Llobregat. 
 
4.- Declarar que la despesa derivada de l’expedient de contractació relativa a 
obres de millora de l’estabilitat del mur de gravetat situat al Torrent d’en Farré 
d’Esplugues de Llobregat té caràcter plurianual, de conformitat amb el que 
estableix l'article 174 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març i per tant 
l’adjudicació resta sotmesa a la condició suspensiva d’existència de crèdit 
adequat i suficient per al finançament de les obligacions derivades del contracte 
en els futurs exercicis pressupostaris. 

La despesa plurianual derivada d’aquesta contractació, IVA inclòs, es farà 
efectiva per un import màxim de 210.527,56€ (IVA inclòs), dels quals 
168.422,00 € aniran a càrrec de l’exercici econòmic del 2016 a la partida 12 
15320 61900, i la resta de l’import 42.105,56 euros a càrrec de l’exercici 
econòmic del 2017. 

5.- Aprovar l’execució de les obres de millora de l’estabilitat del mur de gravetat 
situat al Torrent d’en Farré d’Esplugues de Llobregat, mitjançant l’expedient de 
contractació, per procediment obert, de tramitació ordinària, aplicant un únic 
criteri d’adjudicació, el preu més baix, per executar les obres de millora de 
l’estabilitat del mur de gravetat situat al Torrent d’en Farré d’Esplugues de 
Llobregat, amb un pressupost net de 173.989,72 €, més un 21% de l’IVA, per 
import de 36.537,84 €, en total 210.527,56 €, IVA inclòs, així com el plec de 
clàusules administratives particulars que regirà el contracte.” 

ACORD NÚMERO TRES.- Proposta d'aprovació d'expedient de 
contractació, mitjançant procediment obert subjecte a regulació 
harmonitzada, del servei de redacció del projecte bàsic i executiu de 
construcció del Complex Sociocultural de Can Vidalet d’Esplugues de 
Llobregat. 
 
“Atesa la necessitat de contractar el servei de redacció del projecte bàsic i 
executiu de construcció del complex socio cultural i esportiu de Can Vidalet 
d’Esplugues de Llobregat, d'acord amb la descripció tècnica realitzada pels 
Serveis d’Obres Públiques als plecs de condicions tècniques. 

En funció del que disposen els articles 10, 19, 109 i 110 del Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós la Llei de 
Contractes del Sector Públic, sobre disposicions comuns dels contractes, pel 
que fa referència a la naturalesa del contracte, i tot en relació amb l' article 
274.2 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, 
aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i dels articles 115 i 116 del 
T.R.L.C.S.P., sobre plecs de clàusules particulars, on es fa preceptiva 
l'aprovació de l'expedient de contractació i els plecs de condicions tècniques i 
econòmiques que han de regir en el contracte. 



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

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1r.- Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert i 
regulació harmonitzada, i aprovar els plecs de condicions econòmic 
administratives i tècniques relatius al servei de redacció del projecte bàsic i 
executiu de construcció del complex socio cultural i esportiu de Can Vidalet 
d’Esplugues de Llobregat, amb un pressupost màxim anual de licitació de 
337.924,79 euros, més 70.964,21 euros en concepte d’IVA (import total, 
408.889,00 euros, IVA inclòs) imputable al pressupost municipal vigent a la 
partida 12 34000 62200 2016/INVER 9  

2n.- Aprovar la despesa de l’expedient de contractació pel servei de redacció 
del projecte bàsic i executiu de construcció del complex socio cultural i esportiu 
de Can Vidalet d’Esplugues de Llobregat, per import total de 408.889,00 euros, 
IVA inclòs), imputable al pressupost municipal vigent a la partida 12 34000 
62200 2016/INVER 9  

3r.- Convocar la licitació, d'acord amb el que estableixen els articles 142, 143 i 
159 del T.R.L.C.S.P., publicant els corresponents anuncis, que aniran a càrrec 
de l’empresa adjudicatària, al Diari Oficial de la Unió Europea i al Butlletí Oficial 
de l’Estat, ordenant també la publicació al Butlletí Oficial de la Província. Així 
mateix, i de conformitat amb l’article 142.4 del T.R.L.C.S.P. l’anunci de licitació 
es publicarà, així mateix, al perfil del contractant de la pàgina web municipal.” 
 
ACORD NÚMERO QUATRE.- Proposta d'aprovació de les bases 
específiques per a l’atorgament de subvencions adreçades a la 
mobilització d’habitatges buits per allotjar persones en risc d’exclusió 
residencial. 
 
D'ordre de la Presidència es proposa i així s'acorda, per unanimitat, que quedi 
sobre la taula per ampliar informació. 

ACORD NÚMERO CINC.- Proposta d’autorització de la cessió d’ús de la 
plaça número 26 del soterrani segon del pàrquing de Plaça Catalunya, 
sol•licitat pel Sr. Borja Rovira Pardo, en representació de Inversiones 
M.N.E., S.L.  

“El senyor Borja Rovira Pardo, en representació de l’empresa Inversiones MNE, 
S.L., sol·licita autorització per a la cessió d’ús de la plaça número 26 de la 
planta -2, de l’aparcament soterrani de vehicles de la Plaça Catalunya, a favor 
de la Sra. Vanessa Moreno Mena, pel preu de 4.100,00€, segons instància amb 
número de registre d’entrada 13826 de data 21/07/2016. 

Els peticionàris Inversiones MNE, S.L., són titulars de la plaça d’aparcament 
segons escriptura número 1670, de data 14/07/2016, autoritzada pel Notari de 
l’Il·lustre Col·legi de Catalunya Sr. Borja Criado Malagarriga, e 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 12 de maig de 1993, i 
es va iniciar el termini de la concessió de 50 anys. 

En el plec de clàusules regulador de la concessió aprovat al seu dia i la seva 
modificació posterior acordada per l’Ajuntament Ple en data 13.11.1991, 
s’estipula que el concessionari podrà efectuar cessions d’ús de les places 
d’aparcament a terceres persones, per gaudir parcialment de la concessió amb 
tots el requisits i condicions que figuren al 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 al 
present cas. 

Atès que l’Ajuntament Ple de data 21.09.2011, va acordar la delegació en la 
Junta de Govern Local, 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 
al Plec de Condicions regulador de la concessió. 

Atesa la clàusula 25 del Plec de clàusules reguladores de la concessió i la seva 
modificació acordada pel Ple Municipal de data 13.11.1991. 

Atès que el preu proposat per la cessió d’ús sol·licitada no excedeix del preu 
aprovat per a la concessió del servei, actualitzat d’acord amb la clàusula 25 del 
plec regulador de l’esmentada concessió. 

Atès l’informe emès pels Serveis Jurídics Municipals. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1. Autoritzar a l’empresa Inversiones MNE, S.L. per a la cessió d’ús de la plaça 
número 26, de la planta -2, de l’aparcament soterrani de vehicles de la Plaça 
Catalunya, a favor de la Sra. Vanessa Moreno Mena, pel preu de 4.100,00€. 
 
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 25a. 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 la taxa per autorització de cessions d'ús en concessions 
administratives, a partir de segones cessions (Ordenança Fiscal núm. 9) 
d'import 240,40 €, abonada pels interessats en data 14-09-2016.” 

ACORD NÚMERO SIS.- Proposta per declarar com a suficient la 
documentació presentada per WEIFENG DING, en la qual efectua el tràmit 
de comunicació de l’activitat de venda de tota classe d’articles de la llar 
(basar) al local ubicat al carrer Ave Maria, núm. 1, locals 1-2-3-4-7-8, 
d’aquesta població. (Exp. T120-2016-00087). 

“El senyor WEIFENG DING, va aportar la documentació tècnica oportuna per 
desenvolupar l’activitat de venda de tota classe d’articles de la llar (basar) al 
local ubicat al carrer Ave Maria, núm. 1, locals 1-2-3-4-7-8, d’aquesta població. 
(Exp. T120-2016-00087). 

Atès que es tracta d’una activitat sotmesa al règim de comunicació. 

Atès l’informe favorable emès pels Serveis Tècnics Municipals obrant a 
l’expedient.  

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

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1r.- Declarar com a suficient la documentació que consta a l’expedient 
presentada per WEIFENG DING, en la qual efectua el tràmit de comunicació de 
l’activitat de venda de tota classe d’articles de la llar (basar) al local ubicat al 
carrer Ave Maria, núm. 1, locals 1-2-3-4-7-8, d’aquesta població. (Exp. T120-
2016-00087). 
 
2n.- Comunicar a WEIFENG DING, que pot iniciar l’exercici de l’activitat de 
venda de tota classe d’articles de la llar (basar) al local ubicat al carrer Ave 
Maria, núm. 1, locals 1-2-3-4-7-8, sense perjudici del compliment de la 
normativa urbanística, de seguretat, de protecció i prevenció contra incendis, i 
normativa en general que li sigui d’aplicació, i que el titular declara complir 
mitjançant el document corresponent. 

3r.- Advertir a la titularitat que en cas necessari o si es considera oportú, els 
Serveis Tècnics Municipals podran practicar opcionalment inspecció a 
l’establiment. Si de la inspecció efectuada resultés l’existència de deficiències a 
esmenar, s’hauran d’adoptar en els terminis que s’estimin. En cas que 
aquestes deficiències comportin un risc per a la salut o la seguretat envers 
tercers, o que existeixin deficiències no esmenables, o que l’activitat no s’ajusti 
a la documentació presentada, s’ordenarà immediatament el cessament de 
l’activitat. 
 
4t.- Aquesta conformitat restarà condicionada al pagament de la taxa per a la 



prestació dels serveis d’Intervenció Integral de l’Administració municipal en 
activitats i instal·lacions (Ordenança Fiscal núm. 5) d’import 855,36 euros, 
(càrrec-valor 1250607-29) que serà notificada per l’ Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona.” 

ACORD NÚMERO SET.- Proposta per declarar con a suficient la 
documentació presentada per ALPHA RETRO INVESTMENTS XXI, S.L., en 
la qual efectua el tràmit de comunicació de l’activitat de perruqueria 
especialitzada al local ubicat al carrer Anton Fortuny, núm. 4, local 1, 
d’aquesta població. (Exp. T120-2016-78). 

“El senyor Alexis Gómez Alarcón, en representació d’ALPHA RETRO 
INVESTMENTS XXI, S.L., va aportar la documentació tècnica oportuna per 
desenvolupar l’activitat de perruqueria amb atenció especialitzada al local 
ubicat al carrer Anton Fortuny, núm. 4, local 1, d’aquesta població. (Exp. T120-
2016-00078). 
 
Atès que es tracta d’una activitat sotmesa al règim de comunicació. 

Atès l’informe favorable emès pels Serveis Tècnics Municipals obrant a 
l’expedient.  

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

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1r.- Declarar com a suficient la documentació que consta a l’expedient 
presentada per ALPHA RETRO INVESTMENTS XXI, S.L., en la qual efectua el 
tràmit de comunicació de perruqueria amb atenció especialitzada al local 
ubicat al carrer Anton Fortuny, núm. 4, local 1, d’aquesta població. (Exp. T120-
2016-00078). 
 
2n.- Comunicar a ALPHA RETRO INVESTMENTS XXI, S.L., que pot iniciar 
l’exercici de perruqueria amb atenció especialitzada al local ubicat al carrer 
Anton Fortuny, núm. 4, local 1, sense perjudici del compliment de la normativa 
urbanística, de seguretat, de protecció i prevenció contra incendis, i normativa 
en general que li sigui d’aplicació, i que el titular declara complir mitjançant el 
document corresponent. 

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



 
4t.- Aquesta conformitat restarà condicionada al pagament de la taxa per a la 
prestació dels serveis d’Intervenció Integral de l’Administració municipal en 
activitats i instal·lacions (Ordenança Fiscal núm. 5) d’import 525,00 euros, 
(càrrec-valor 1250607-358214) que serà notificada per l’ Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona.” 

ACORD NÚMERO VUIT.- Proposta per declarar con a suficient la 
documentació presentada per EMMA PERALES SOBREDO, en la qual 
efectua el tràmit de comunicació de l’activitat de comerç al detall i 
obrador de pastisseria al local ubicat al carrer Miramar, núm. 12, bxs, 
d’aquesta població. (Exp. T120-2016-95). 

“La senyora EMMA PERALES SOBREDO, va aportar la documentació tècnica 
oportuna per desenvolupar l’activitat de comerç al detall i obrador de 
pastisseria al local ubicat al carrer Miramar, núm. 12, bxs, d’aquesta població. 
(Exp. T120-2016-00095). 

Atès que es tracta d’una activitat sotmesa al règim de comunicació. 

Atès l’informe favorable emès pels Serveis Tècnics Municipals obrant a 
l’expedient.  

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

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1r.- Declarar com a suficient la documentació que consta a l’expedient 
presentada per EMMA PERALES SOBREDO, en la qual efectua el tràmit de 
comunicació de comerç al detall i obrador de pastisseria al local ubicat al 
carrer Miramar, núm. 12, bxs, d’aquesta població. (Exp. T120-2016-00095). 
 
2n.- Comunicar a EMMA PERALES SOBREDO, que pot iniciar l’exercici de 
comerç al detall i obrador de pastisseria al local ubicat al carrer Miramar, 
núm. 12, bxs, sense perjudici del compliment de la normativa urbanística, de 
seguretat, de protecció i prevenció contra incendis, i normativa en general que li 
sigui d’aplicació, i que el titular declara complir mitjançant el document 
corresponent.  
 
3r.- Advertir a la titularitat que en cas necessari o si es considera oportú, els 
Serveis Tècnics Municipals podran practicar opcionalment inspecció a 
l’establiment. Si de la inspecció efectuada resultés l’existència de deficiències a 
esmenar, s’hauran d’adoptar en els terminis que s’estimin. En cas que 
aquestes deficiències comportin un risc per a la salut o la seguretat envers 
tercers, o que existeixin deficiències no esmenables, o que l’activitat no s’ajusti 
a la documentació presentada, s’ordenarà immediatament el cessament de 
l’activitat. 



4t.- Aquesta conformitat restarà condicionada al pagament de la taxa per a la 
prestació dels serveis d’Intervenció Integral de l’Administració municipal en 
activitats i instal·lacions (Ordenança Fiscal núm. 5) d’import 612,00 euros, 
(càrrec-valor 1250607-358268) que serà notificada per l’ Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona.” 

ACORD NÚMERO NOU.- Proposta de concessió de llicència a Marc Prats 
Torrella per executar obres de reforma i rehabilitació d’un habitatge 
unifamiliar entre mitgeres situat al carrer Sant Llorenç núm. 16. (Exp. 
T032-2015-47). 
 
“El senyor Jaume Canals, en representació de Miquel Prats Torrella, sol·licita 
llicència per executar obres de reforma i rehabilitació d’un habitatge unifamiliar 
entre mitgeres a la finca situada al carrer Sant Llorenç núm. 16, d'aquesta 
població, (referència cadastral 4612957DF28411D0001RM) segons projecte 
tècnic aportat a tal efecte. (Expedient T032-2015-47). 

Atès l’informe emès pels Serveis Tècnics Municipals del que resulta que el 
projecte presentat contempla bàsicament la reforma i rehabilitació d’un 
habitatge unifamiliar entre mitgeres, que afecta l’estructura de l’edifici, amb 
substitució de coberta i modificació de façana posterior, mantenint la volumetria 
general de l’edifici. 

Atès que el citat habitatge es troba inclòs en el Catàleg d'Edificis Històric 
Artístics i Conjunts Paisatgístics d'Esplugues de Llobregat , amb fitxa núm. 49 i 
amb la següent descripció: 

49-BARRIADA PI I MARGALL 

C/. Sant Llorenç 

Final segle XIX 

PGM Desenvolupament urbà 20b 

“Conjunt molt degradat d'habitatges en filera que constitueix l'única resta de 
l'Esplugues rural agrupada. Convindria procedir a la rehabilitació del mateix i 
establir cortines d'arbrat que li aïllessin de la influència visual de les 
instal·lacions comercials adjacents. A destacar els elements complementaris 
(pous, fonts i jardinets exempts).” 

Aquest conjunt catalogat, d'acord amb l'establert en la Llei 9/1993 de 30 de 
setembre, del patrimoni cultural català, constitueix un bé immoble catalogat 
amb la consideració de bé cultural d'interès local, i d’acord amb l’article 8-7 –
Normativa de protecció obligada , de les Ordenances del Sector del 
planejament vigent, es d’aplicació el Pla del Catàleg d’Edificis Històric Artístics i 
Conjunts Paisatgístics redactat pels Serveis Tècnics municipals i definitivament 
aprovat el 27/06/85. 



Atès l’informe favorable emès pels Serveis Jurídics Municipals, de data 22 de 
setembre de 2016, els fonaments de dret del qual estableixen el següent: 

“Les obres mencionades estan subjectes a llicència urbanística prèvia, i 
aquesta s’ha d’atorgar d’acord amb la normativa urbanística, el planejament 
urbanístic i les ordenances municipals aplicables, segons prescriu l’article 187 
del Text refós de la llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 
d'agost; d’acord amb la redacció donada per la Llei 16/2015, de 24 de juliol, de 
simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i 
dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’economia. 
 
D’acord amb l’article 187.c) estan subjectes a llicència urbanística prèvia, entre 
d’altres, les obres de nova planta i la intervenció en els edificis ja existents que, 
d’acord amb la legislació sobre ordenació de l’edificació, requereixen 
l’elaboració d’un projecte tècnic, com és el cas que ens ocupa. 
 
D’acord amb l’article 188 del Text refós de la llei d'urbanisme, aprovat pel 
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, i l’article 14 del Reglament esmentat, les 
llicències urbanístiques s’han d’atorgar d’acord amb les previsions de la 
legislació i el planejament urbanístics i les ordenances municipals sobre ús del 
sòl i edificació vigents en el moment de la resolució de la sol·licitud. 
 
Per tant, són d’aplicació l’article 75 i següents del Reglament d'obres, activitats i 
serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny. 
 
D’acord amb l’article 12 del Reglament sobre protecció de la legalitat 
urbanística, correspon a l’administració municipal atorgar les llicències 
urbanístiques respecte dels actes que hi són subjectes que es pretenguin 
executar en el seu terme. 
 
L’article 34 del Reglament exigeix l’aportació d’un projecte executiu quan el 
projecte objecte de la llicència tingui la consideració de projecte bàsic. En 
aquest cas, el projecte aportat, segons indiquen els Serveis Tècnics municipals 
té el caràcter d’executiu. 
 
Les llicències urbanístiques caduquen si transcorre el termini per començar 
les obres o el termini per acabar-les, incloses les seves pròrrogues respectives, 
sense que hagin estat iniciades o finalitzades. Ambdós terminis es computen 
a partir de l’endemà de la notificació de la llicència atorgada. 
 
A aquests efectes, en compliment de l’article 37 del Reglament sobre protecció 
de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig, 
correspon efectuar l’advertiment de caducitat de caducitat corresponent. 
 
Cal indicar a la persona titular de la llicència que ha de lliurar a l’administració 
atorgant una còpia de l’acta d’inici d’obres estesa per la direcció facultativa 
de les obres i, posteriorment, una còpia del certificat final d’obres expedit per 
aquesta mateixa direcció. Si les obres autoritzades no requereixen direcció 
facultativa per executar-les, les còpies de l’acta i del certificat esmentats han de 



ser substituïdes per la declaració responsable corresponent de la persona 
titular de la llicència urbanística. 
 
L’òrgan competent per a l’aprovació d’aquest Projecte és la Junta de Govern 
Local, per delegació expressa efectuada mitjançant Decret núm. 1466, de 18 
de juny de 2015. 
 
Conclusions  

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

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 llicència al senyor Miquel Prats Torrella, per a la reforma i 
rehabilitació d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres, ubicat al carrer Sant 
Llorenç, núm. 16, d’Esplugues de Llobregat, d’acord amb el Projecte i la 
documentació presentada el 9 de desembre de 2015, (Registre general 
d'entrada núm. Núm. 2015 00020951), i la documentació complementària 
presentada el 21 de març de 2016, (Registre general d'entrada núm. 2016 
00005110), i el 16 de setembre de 2016, (Registre general d'entrada núm. 2016 
00016757). 
 
2. Condicionar aquesta llicència al compliment dels següents requisits: 
 
2.1. Abans d’iniciar les obres d’edificació ha de procedir a: 
 
2.1.1. Constituir dipòsit a la Tresoreria Municipal en metàl·lic o aval bancari 
d'import 1.375 euros en concepte de garantia per a la construcció o reposició 
de la vorera i per a la reposició de qualsevol dany que pogués ocasionar-se en 
els elements urbanístics de la via pública, en el transcurs de les obres, de 
conformitat amb allò que disposa l'article 16 de les Ordenances Metropolitanes 
d'Edificació. 
 
2.1.2. Constituir dipòsit a la Tresoreria Municipal en metàl·lic o aval bancari 
solidari d'import 165,99 euros, en concepte de fiança per garantir la bona gestió 
dels residus de la construcció, de conformitat amb el que es disposa en el 
decret 89/2010 de 29 de juny. 
 
El sol·licitant ha de disposar del document de seguiment de residus. 
 
L'eficàcia d'aquesta llicència restarà demorada fins que no es 
constitueixin les fiances anteriorment indicades. 

 



Si el diposit és fa en metàl·lic, s'haurà de fer mitjantçant transferència al compte 
de titularitat de l'Ajuntament d'Esplugues de LLobregat de l'entitat Caixabank 
SA núm. : IBAN ES45 2100 0148 5502 0000 6291, especificant qui fa l'ingres i 
el concepte. 
 
2.1.3. Aportar proposta replantejant una nova composició de la façana 
posterior, per tal que es mantingui l’amplada dels buits coincidint en planta 
baixa i primera, o en cas que no fos possible, la seva justificació. 
 
2.1.4. Aportar, si es el cas, relació d’aquells elements representatius existents 
en aquesta edificació que puguin ser exposats o museïtzats, a fi de procedir a 
la seva extracció selectiva per a la seva salvaguarda. 
 
2.1.5. Advertir a Miquel Prats Torrella, en compliment de l’article 37 del 
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 
64/2014, de 13 de maig, el següent:  
 
- Per a la comunicació de l’inici d’obres caldrà aportar una còpia de l’acta 
d’inici d’obres estesa per la direcció facultativa de les obres i, posteriorment, 
acabades aquestes, caldrà aportar una còpia del certificat final d’obres 
expedit per aquesta mateixa direcció. 
 
- Les llicències urbanístiques caduquen si transcorre el termini per començar 
les obres o el termini per acabar-les, incloses les seves pròrrogues respectives, 
sense que hagin estat iniciades o finalitzades. Ambdós terminis es computen 
a partir de l’endemà de la notificació de la llicència atorgada. 
 
2.1.6. Comunicar l’acord anterior a les persones interessades. 

3.- Aquesta llicència restarà condicionada al pagament de les liquidacions de la 
taxa per llicència urbanística d'import 2.266,73 euros i de l'impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres d’import 3.626,77 euros que seran 
notificades per l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.” 

RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS 

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

“Per la Secció de Comptabilitat s’han elaborat les següents relacions de 
despesa: 
 
Relació núm. 250 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
17.431,93 € 

Relació núm. 252 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
360,35 € 

Relació núm. 253 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
2.761,50 € 



Relació núm. 254 de documents O en fase prèvia per un import total de 
132.154,68 € 

Relació núm. 255 de documents O en fase prèvia per un import total de 
32.414.50 € 

Document ADOJ en fase prèvia per un import total de 179,80 € 

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. 250 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 17.431,93 € 

2. Aprovar la relació núm. 252 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 360,35 € 

3. Aprovar la relació núm. 253 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 2.761,50 € 

4. Aprovar la relació núm. 254 de documents O en fase prèvia per un import 
total de 132.154,68 € 

5. Aprovar la relació núm. 255 de documents O en fase prèvia per un import 
total de 32.414.50 € 

6. Aprovar el document ADOJ en fase prèvia per un import total de 179,80 €.” 
 
ACORD NÚMERO ONZE.- Proposta consistent en donar compte de 
sentència del Jutjat Contenciós Administratiu 14 de Barcelona. 

“Vista la Sentència núm. 202/2016 del Jutjat Contenciós Administratiu 14 de 
Barcelona, de data 28 de juliol de 2016, mitjançant la qual es desestima 
íntegrament el recurs contenciós administratiu interposat pel Procurador dels 
Tribunals Sr. Ramon Feixó Fernández-Vega en nom i representació de l’entitat 
CESIONARIA VALLÈS OCCIDENTAL, S.A., front a la resolució de l’Organisme 
de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, en data 3 de juliol de 2014 
en l’expedient número 2014/289794, en matèria de liquidació de l’impost sobre 
béns immobles. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Donar compte a la Junta de Govern Local de la Sentència núm. 202/2016 del 
Jutjat Contenciós Administratiu 14 de Barcelona, de data 28 de juliol de 2016, 
mitjançant la qual es desestima íntegrament el recurs contenciós administratiu 
interposat pel Procurador dels Tribunals Sr. Ramon Feixó Fernández-Vega en 
nom i representació de l’entitat CESIONARIA VALLÈS OCCIDENTAL, S.A., 
front a la resolució de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 



Barcelona, en data 3 de juliol de 2014 en l’expedient número 2014/289794, en 
matèria de liquidació de l’impost sobre béns immobles.” 

ACORD NÚMERO DOTZE.- Proposta d'aprovació de bases i convocatòria 
per a la provisió interina d'una plaça vacant de tècnic/a de Participació de 
la plantilla de funcionaris i creació d'una borsa de treball de la mateixa 
categoria. 
 
“La plantilla de personal funcionaris d’aquest Ajuntament, inclou una plaça 
vacant d’un/a tècnic/a de Participació, nivell A2, amb una valoració de grup de 
sou 9. 

Consta a l’expedient, que els òrgans de representació i seccions sindicals, 
legalment constituïts, han tingut accés a la proposta que s’eleva a aprovació, 
amb les corresponents bases, redactades pel Servei de Gestió de les 
Persones. 
 
De conformitat amb les atribucions en el article 21.1 g) de la Llei de Bases de 
Règim Local, en relació amb l’article 110 del Reglament del Personal al Servei 
de les Entitats Locals, 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1.- Aprovar les bases i convocar el procés selectiu per al nomenament interí 
d’un/a tècnic/a de Participació en règim de personal funcionari, mitjançant 
concurs oposició lliure i la creació d’una borsa de treball. 

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

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

ACORD NÚMERO TRETZE.- Proposta d'aprovació de la nòmina 
corresponent a la mensualitat de setembre de 2016, incentiu de 
productivitat, serveis extraordinaris i altres retribucions del personal 
d'aquest Ajuntament. 
 
“Vist el personal que ha realitzat serveis extraordinaris autoritzats, fora de la 
seva jornada habitual, variables de productivitat en horari nocturn i/o en dia 
festiu i vista la relació d’empleats que, per raó de servei, té dret a la percepció 
d’indemnitzacions per desplaçaments o dietes. 

De conformitat amb l’acord plenari de data 23 de gener de 2013, en el qual ha 
estat aprovada l’adequació de les retribucions municipals a través de la Relació 
de Llocs de Treball, a la llei 7/2007, de 12 d’abril, del Estatuto Básico del 
Empleado Público i disposicions concordants; de conformitat, també, amb les 
disposicions sobre Despeses de Personal contingudes en la vigent Llei de 
Pressupostos Generals de l’Estat, a les disposicions econòmiques del prorrogat 
Conveni d’aplicació al personal laboral i Pactes de condicions socio-



econòmiques del personal funcionari, 2008-2011, en allò que no estigui derogat 
o en suspens i a la taula salarial d’aquest Ajuntament. 

D’acord amb el que disposa l’article 135 del Reial decret legislatiu 1/1994, de 
20 de juny, pel qual es va aprovar el text refós de la Llei general de la Seguretat 
Social, de conformitat amb l’article 32.6 de la Llei 42/1994, de 30 de desembre, 
de mesures fiscals, administratives i d’ordre social, respecte dels subsidis 
corresponents en situació d’incapacitat temporal; i en relació amb el personal 
que està en situació d’incapacitat temporal per malaltia comuna o accident de 
treball; D’acord també amb el que disposa sobre la incapacitat transitòria i 
indisposicions el Real Decret Legislatiu 20/2012, de 13 de juliol, i els acords 
paritaris que al respecte van signar Ajuntament i Representació Sindical. 
 
Tenint en compte el que disposa l’article 6 i la disposició transitòria cinquena, 
punt 5, del Reial Decret 480/1993, de 2 d’abril, pel qual s’integrarà al Règim 
General de la Seguretat Social el Règim Especial de la Seguretat Social dels 
funcionaris de l’Administració Local, en relació a la prestació per incapacitat 
temporal derivada de contingències comuns dels funcionaris integrats, en 
relació amb el que disposa l’esmentat article 11 del Conveni. 

Vist les diferents regularitzacions de nòmines d’agost de diferents treballadors 
amb motiu de baixes i altes d’it i at, una vegada abonada la nòmina, per un 
import total de -1.304,65 euros. 

Atesa la despesa corresponent a la nòmina del mes de setembre de l’any 
actual que ascendeix a la suma total de 850.074,07 euros. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1r.- Aprovar el pagament, en la nòmina del mes de setembre d’enguany, de les 
quantitats que, de forma individualitzada, consten a l’annex d’aquest expedient i 
que, de forma global, són les que s’indiquen a continuació: 

1r.- Aprovar el pagament, en la nòmina del mes de setembre d’enguany, de les 
quantitats que, de forma individualitzada, consten a l’annex d’aquest expedient i 
que, de forma global, són les que s’indiquen a continuació: 

Quilometratge 57,54 € 
Serveis extraordinaris 37.468,31 € 
Festius 673,76 € 
Productivitat P.L. en horari festiu 7.839,76 € 
Nocturnitat Agents en horari nocturn 6.170,01 € 
Nocturnitat en horari nocturn 17,30 € 
Complement IT Empresa 4.296,24 € 
Indemnització Empresa 671,54 € 
IP/Productivitat alienes lloc treball 62.098,24 € 
Condic. Especial Rigidesa Horària 4.804,23 € 
Condic. Risc Especial 1.320,15 € 
Condició especial Bossa Horària 414,40 € 



Productivitat Guàrdia 1.469,87 € 
Dietes 497,56 € 
Dietes assistències jutjats 172,00 € 
 
2.- Aprovar la despesa corresponent al mes de setembre de l’any actual que 
ascendeix a la suma total de 850.074,07 euros. 

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

ACORD NÚMERO CATORZE.- Proposta de devolució de garantia i 
liquidació de l’expedient de contractació del servei d’explotació dels 
espais publicitaris a les publicacions municipals. 
 
“Atesa la finalització del contracte d’Explotació dels Espais Publicitaris a les 
publicacions municipals “El Pont d’Esplugues” i “L’Agenda Cultural”, adjudicat a 
PUBLIMPACTE SERVEIS AL COMERÇ SL, segons acord de la Junta de 
Govern Local de data 2 de març de 2012, i transcorregut el termini de garantia, 
procedeix la devolució de la fiança definitiva dipositada en el seu dia com a 
garantia del contracte esmentat per import de 1.500,00€. 

Atesos els informes favorables emesos pel Servei de Comunicació i la 
Tresoreria Municipals. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1.- Tornar la fiança definitiva, d'import 1.500,00€, dipositada en metàl·lic, per 
l’execució del contracte d’Explotació dels Espais Publicitaris a les publicacions 
municipals “El Pont d’Esplugues” i “L’Agenda Cultural” per l’empresa 
PUBLIMPACTE SERVEIS AL COMERÇ SL (CIF B 614547781). 

2.- Donar per liquidat i finalitzat el present expedient, i procedir al seu arxiu 
definitiu. 
 
3.- La devolució de l’esmentada fiança s'efectuarà a partir dels 15 dies 
següents a la recepció d’aquesta notificació, mitjançant transferència al compte 
que consta a la fitxa bancària de l’empresa.” 

ACORD NÚMERO QUINZE.- Proposta de devolució de garantia i liquidació 
de l’expedient de contractació del subministrament en règim de lloguer, 
de màquines copiadores i impressores per a dependències de 
l’Ajuntament. 
 
“Atesa la finalització del contracte de subministrament en règim de lloguer, de 
màquines copiadores i impressores per a dependències de l’Ajuntament, 
adjudicat a KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS SPAIN S.A., segons 
acord de la Junta de Govern Local de data 23 de març de 2012, i transcorregut 
el termini de garantia, procedeix la devolució de la fiança definitiva dipositada 
en el seu dia com a garantia del contracte esmentat per import de 4.896,50€. 
 
Atesos els informes favorables emesos per la Unitat Tècnica de Sistemes 
d’Informació i la Tresoreria Municipals. 



La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1.- Tornar la fiança definitiva, d'import 4.896,50€, dipositada mitjançant aval 
bancari, per l’execució del contracte de subministrament en règim de lloguer, 
de màquines copiadores i impressores per a dependències de l’Ajuntament per 
l’empresa KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS SPAIN S.A. (CIF 
A81069197). 
 
2.- Donar per liquidat i finalitzat el present expedient, i procedir al seu arxiu 
definitiu. 
 
3.- La devolució de l’esmentat aval s'efectuarà a partir dels 15 dies següents a 
la recepció d’aquesta notificació, aquest serà retornat a les Oficines de Serveis 
Econòmics (Plaça Santa Magdalena, 5 i 6 – planta baixa) en horari de dilluns a 
divendres de 9 del mati a les 14,30 hores.” 

ACORD NÚMERO SETZE.- Proposta d’adjudicació del contracte menor 
consistent en el servei de creació i desenvolupament de la imatge 
corporativa de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. 
 
“Atesa la necessitat de contractar el servei de creació i difusió que renovi la 
Imatge Corporativa de l’Ajuntament, la Directora de Comunicació ha demanat 
oferta a tres empreses del sector, estudis de disseny gràfic especialitzats (VIS-
TEK BARCELONA, SL, VASAVA ARTWORKS, SL, I VIRGILI, COMUNICACIÓ 
GRÀFICA), ja que els serveis a contractar es circumscriuen en l’àmbit del 
contracte menor. 

Totes tres empreses han presentat les seves ofertes, sent la de VIS-TEK 
BARCELONA, SL. la més econòmica, per un import de 13.750,00€ , més IVA. 
 
Vist l’informe emès per la Directora de Comunicació en el sentit de que la 
proposta presentada per VIS-TEK BARCELONA, és la més adequada per a la 
realització de l’esmentat servei. 

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

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Aprovar la despesa referida al contracte del servei de creació i 
difusió que renovi la Imatge Corporativa de l’Ajuntament, per un import màxim 
de 16.637,50€, IVA inclòs, a càrrec de la partida 2016-12-92404-22602, del 
pressupost municipal en vigor. 

SEGON.- Adjudicar a VIS-TEK BARCELONA, SL, amb CIF B64136203, el 
contracte consistent en el servei de creació i difusió que renovi la Imatge 
Corporativa de l’Ajuntament, per un import total màxim de 13.750,00€, més 
2.887,50€ en concepte d’IVA (import total del contracte 16.637,50 €, IVA 
inclòs). 
 



La/s factura/s presentades pel contractista i que s’incorporaran a l’expedient 
compliran els efectes de formalització del contracte. 

El pagament s’efectuarà segons les condicions habituals de l’ajuntament, 
mitjançant transferència bancària, prèvia presentació de la factura 
corresponent, degudament conformada pel tècnic responsable del projecte.” 
 
ACORD NÚMERO DISSET.- Proposta de sol·licitud de subvenció per a 
diverses actuacions en el marc de la convocatòria del departament 
d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2016 del 
projecte “Treball als Barris”. 
 
“La Junta de Govern Local de data 18/04/2008 va acordar la sol·licitud de 
subvenció al Departament de Política Territorial i Obres Públiques per al 
Projecte d’intervenció integral al barri de Can Vidalet, en el marc de la llei 
2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen 
una atenció especial. Durant el mes de novembre de l’any 2012 es va demanar 
la sol·licitud de pròrroga ordinària ampliant-se l’execució de projecte fins l’any 
2014. Actualment el Projecte d’intervenció integral del pla de barri de Can 
Vidalet, té concedida una pròrroga extraordinària de 4 anys, fet que permet el 
desplegament de les accions aprovades en el projecte fins l’any 2018. El 
projecte d’intervenció dissenyat contempla l’execució d’accions en l’àmbit 
d’actuació de serveis a les persones, on integra l’objectiu de promoció de 
l’ocupació, amb especial incidència en el col·lectiu de joves. 

Corresponia, en conseqüència, desplegar aquest objectiu amb el disseny d’un 
programa d’actuació en l’àmbit de la promoció de l’ocupació, que abasti el 
període de vigència del Pla de barri. 

En aquest sentit, des de l’any 2009 s’han definit actuacions ocupacionals, 
sol·licitar subvencions en el marc de les respectives convocatòries de la línia de 
subvenció de “Treball als barris” i executant les actuacions subvencionades pel 
SOC. Aquesta línia de subvenció estableix criteris d’intervenció i complementa 
les actuacions de promoció de l’ocupació i de desenvolupament local incloses 
en el Pla de barri. 

En data 12/07/2016 s’ha publicat al DOGC núm. 7160 la 
ResolucióTSF/1694/2016, de 7 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria per a 
l'any 2016 per a la concessió de subvencions destinades al Programa de suport 
als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: Projecte 
Treball als Barris. 

La definició de les actuacions ocupacionals que es proposen correspon als 
criteris tècnics, programes i calendari d’execució establerts pel Servei 
d’Ocupació de Catalunya en la línia de subvenció anomenada Treball als barris.  
 
El servei d’Empresa i Ocupació d’aquest ajuntament ha elaborat la memòria 
tècnica (Pla d’execució anual) i el pressupost requerits a la resolució per tal de 
presentar la sol·licitud de subvenció per a tres línies d’actuació. 



S’indiquen a continuació les actuacions per a les quals se sol·licita subvenció al 
Servei d’Ocupació de Catalunya i seguidament el pressupost i la sol·licitud de 
subvenció de cadascuna d’elles i s’acompanya el Pla d’execució anual: 
 
1. Programes específics de caràcter experimental i innovador per afavorir la 
inserció sociolaboral de col·lectius amb dificultats d’inserció: Dispositiu 
d’inserció. 
 
Objectiu general 

Contractació durant un any de dues tècniques per al disseny i l’execució d’un 
dispositiu per afavorir la inserció laboral de col·lectius del barri en situació d’atur 
i amb especials dificultats. 

Descripció dels serveis 

Es pretén oferir diversos serveis en el dispositiu, que van des de l’orientació 
laboral individual i la intermediació laboral, a accions formatives i altres 
activitats grupals. Podem distingir, per tant, entre l’atenció individualitzada i el 
treball grupal: 

· Captació d’usuàries 

· Informació laboral 

· Orientació laboral 

· Canalització d’usuàries 

· Mediació laboral 

· Els divendres de CanVi, activitat concebuda com un cicle de sessions grupals 
de suport a la recerca de feina, consistents en l'aplicació de tècniques corporals 
i d'activitat imaginària posades al servei de potenciar l'autoconeixement i els 
propis recursos personals. 

· 5 x 5 càpsules per trobar feina, consisteixen en una sèrie de monogràfics 
anomenats “càpsules”, per tal de millorar l’ocupabilitat de les participants: 

- Objectius professionals 

- Recerca de feina 

- Com afrontar una entrevista de feina 

- Comunicació eficaç 

- Creativitat i emprenedoria 

· Accions formatives, consistents en: 



- dos cursos d’Informàtica (a nivell bàsic i nivell inicial) orientats a la recerca de 
feina i a millorar les competències digitals dels participants 
- formació en Competències transversals què conté tres mòduls, orientada a 
treballar algunes de les competències més valorades per les empreses com 
són: comunicació, negociació i resolució de conflictes. 

2. Experienciació laboral 

Contractació durant 6 mesos a jornada completa de 14 persones en situació 
d’atur residents al barri de Can Vidalet, per a la realització d’obres i serveis 
d’interès general i social. 

Objectiu general 

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

La pràctica laboral de les persones contractades millorarà llur qualificació 
professional i les expectatives d’inserció posterior en el mercat de treball. 
 
A més, les persones contractades rebran formació en tres moments: 

· A l’inici de contracte: tres sessions on es treballarà la definició de l’objectiu 
professional i les pautes per l’elaboració del projecte professional. L’objectiu és 
que les persones contractades puguin començar a treballar en l’orientació del 
seu perfil professional i la seva recerca de feina que millorarà el seu 
posicionament vers el món del treball. A més s’oferirà a les treballadores la 
possibilitat de realitzar tutories individuals de seguiment del seu projecte. 

· A l’inici i durant el contracte: formació pràctica vinculada al lloc de feina. 

· Al final del contracte: dues sessions de recerca de feina orientades a la millora 
del currículum, a la preparació d’entrevistes de feina i al coneixement de 
recursos per a la recerca activa de feina. 

Atesos el cost total de cada actuació, la subvenció sol·licitada i l’aportació de 
l’ajuntament al seu finançament segons el que es reflecteix en el quadre adjunt 
 

PROGRAMA Denominació de 
l’acció 

Cost total 
de l’acció 

Subvenció 
sol·licitada 

Aportació 
fons 
propis 

A1 Programes 
específics de 
caràcter 
experimental i 
innovador per 
afavorir la 

Dispositiu 
d’inserció laboral. 
Treballant a CanVi!  
2 tècniques de 
disseny i execució 
d’un dispositiu 

73.569,63€ 71.758,83€ 1.810,80€ 



inserció 
sociolaboral de 
col·lectius amb 
dificultats 
d’inserció. 
Dispositius 
d’inserció laboral. 

d’inserció laboral per 
a col·lectius 
especials. 
Accions 
formatives: 
2 accions 
Informàtica: nivell 
bàsic i inicial. 
3 accions 
Competències 
transversals 
(comunicació, 
negociació i 
resolució de 
conflictes) 
Aportació en 
espècies: aulari i 
despeses generals. 

7.250€ 7.250€ 0,00€ 

D1 Programes 
d’experienciació 
laboral. Accions 
ocupacionals per 
a la contractació 
de persones del 
barri. 

Informació i difusió 
del pla de barri: 
Conviure al barri : 5 
agents cíviques 
Aportació en 
espècies: roba de 
feina i material de 
treball. 

64.254,30€ 62.680,50€ 1.573,80€ 

Manteniment del 
carrer i d’edificis d’ús 
públic: Millora del 
barri de Can Vidalet 
3 oficials 
manteniment 
d’edificis i espais 
d’ús púbic 
6 peons 
manteniment 
d’edificis i espais 
d’ús públic 
Aportació en 
espècies: roba de 
feina, maquinari, 
eines i materials de 
treball. 

123.906,31€ 120.979,87€ 2.926,44€ 

TOTAL 
 

268.980,24 262.669,20€ 6.311,04€ 
 
Vist l’informe de la Directora del servei d’Empresa i Ocupació 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 



ÚNIC.- Aprovar la sol·licitud de subvenció per a diverses actuacions, en el marc 
de la convocatòria del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de 
Catalunya, Resolució TSF/1694/2016, de 7 de juliol, per la qual s'obre la 
convocatòria per a l'any 2016, per a la concessió de subvencions destinades al 
Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial 
i social: Projecte Treball als Barris.” 

ACORD NÚMERO DIVUIT.- Proposta per donar compte a la Junta de 
Govern Local de la  justificació econòmica de la subvenció atorgada pel 
departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat, en el marc de la 
convocatòria del programa mixt “Treball i Formació, 2015” (Ordre 
EMO/204/2015). 
 
“El departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya publicà 
el 09/07/2014 l’ORDRE EMO/204/2015, de 23 de juny, i modificada per la 
Resolució EMO/1648/2015 de 17 de juliol, per la qual s’aprovaven les bases 
reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització del 
Programa Treball i Formació adreçat a persones aturades, prioritàriament de 45 
anys o més, que haguessin exhaurit la prestació per desocupació i/o el subsidi, 
i s’obre la convocatòria per a l’any 2015.  

Característiques del Programa 

§ Requisits de les persones destinatàries: residents a Esplugues majors de 45 
anys, en situació d’atur i que no cobrin cap prestació o subsidi d’atur, Renda 
activa d’inserció (RAI) o PREPARA. 

§ Import de la subvenció: 

o Contractació 6 mesos: salari 850€ mensuals + prorrateig pagues extr. + 
cotització SS (quota empresa). 

La indemnització per fi de contracte (6 dies) no està subvencionada: va a 
càrrec de l’ajuntament. 

o Formació 120 hores: 6,5€/hora/alumne x 12 participants = 9.360,00€ 
 
Els treballs a fer per les participants contractades han estat de competència 
municipal. 

§ calendari d’execució: 16 de novembre 2015 a 15 de maig de 2016 

§ llocs de treball: 

o 1 conserge 

o 7 auxiliars administratives 

o 4 agents cíviques 

Especificitats de la retribució de les persones destinatàries  
 



La Federació de Municipis de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis, la 
Comissió Obrera Nacional de Catalunya, la Unió General de Treballadors de 
Catalunya i la Secretaria d’Ocupació i Relacions Laborals del Departament 
d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, atesa la situació del 
mercat de treball i les característiques del programa Treball i Formació, 
acordaren en data 25/07/2013 establir que la retribució de les persones que 
participin en aquest programa sigui de 850€ mensuals més el prorrateig de les 
pagues extraordinàries. 

A la finalització del contracte de duració determinada, les participants tenen 
dret a una indemnització per fi de contracte d’acord amb la legislació vigent. 
L’Acord establia que les entitats locals de Catalunya i les seves entitats 
dependents o vinculades podien adherir-s’hi mitjançant el corresponent acord. 
L’ajuntament d’Esplugues de Llobregat mitjançant Decret d’alcaldia núm. 1.985, 
de 2 d’agost de 2013, formalitzà la seva adhesió a aquest Acord. 

El servei d’Empresa i Ocupació de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat 
elaborà les memòries tècnica i econòmica de sol·licitud de subvenció, que fou 
presentada en termini. Per Resolució de data 17/09/2015, expedient 
2015/PANP/SPO/0080, el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) atorgà a una 
subvenció de 102.208,74€, coincident amb l’import de la sol·licitud presentada. 
 
El projecte s’ha executat d’acord amb el calendari previst. S’han contractat 12 
treballadores en situació d’atur durant 6 mesos i s’ha realitzat la formació de 
120 hores dissenyada a la memòria tècnica. Aquest formació està inclosa en un 
Certificat de professionalitat, s’ha impartit al Centre de formació ocupacional de 
l’ajuntament. L’especialitat impartida ha estat la següent: mòdul formatiu 
MF0971_1: Reproducció i arxiu (120 hores) del Certificat de professionalitat 
d’Operacions auxiliars d'enregistrament i tractament de dades i documents. 
Codi: ADGG0508. 

Finalitzat el projecte, s’han elaborat les memòries tècnica i econòmica, 
acompanyades de la documentació acreditativa de tota la despesa realitzada i 
efectivament pagada. 

DETALL DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA DESPESA REALITZADA 

COGNOM NOM 
COST 
REAL 

COST 
JUSTIFI
CAT 

SUBVE
NCIÓ 
ATORG
ADA 

SAL
DO A 
FAV
OR 
SOC 

SUBVEN
CIÓ 
INGRES
SADA 

APORTA
CIÓ 
AJUNTA
MENT 

1 
Conserge                         
               (Exp. 
2015/PANP/SPO/0080/E
X02) 

       
CASTRO MILAN 

MONTSE
RRAT 

8.096,
97 

7.898,6
1 

7.898,6
4 0,03 

 
198,36 

SUBTOTAL 1 
CONTRACTACIÓ 

 

8.096,
97 

7.898,6
1 

7.898,6
4 0,03 

 
198,36 



7 Auxiliars 
administratives                
                        (Exp. 
2015/PANP/SPO/0080/E
X01) 

       
CARRION BERMUDEZ 

CRISTIN
A 

8.058,
28 

7.622,2
3 

7.622,2
2 0,00 

 
436,06 

HOMEDES RAMÍREZ 
ANA 
MARIA  

8.058,
28 

7.622,2
3 

7.622,2
2 0,00 

 
436,06 

LLEBERIA BROCA 
ELISABE
T 

8.058,
28 

7.622,2
3 

7.622,2
2 0,00 

 
436,06 

LOPEZ MOSTEIRIN 
MERCED
ES 

8.058,
28 

7.622,2
3 

7.622,2
2 0,00 

 
436,06 

ALCON DIAZ 
VICTORI
A 

8.058,
28 

7.622,2
3 

7.622,2
2 0,00 

 
436,06 

CARDADOR ALVAREZ ELSA 
8.058,
28 

7.622,2
3 

7.622,2
2 0,00 

 
436,06 

TEJEDOR SANCHEZ 
MARIA 
ESTHER 

8.058,
28 

7.622,2
3 

7.622,2
2 0,00 

 
436,06 

SUBTOTAL 7 
CONTRACTACIONS 

 

56.407
,96 

53.355,
61 

53.355,
54 0,00 

 
3.052,42 

4 Agents 
cíviques                           
             (Exp. 
2015/PANP/SPO/0080/E
X01) 

       
MORA SAMPER SONIA 

8.096,
97 

7.898,6
1 

7.898,6
4 0,03 

 
198,36 

MARTIN MARTIN JORDI 
8.096,
97 

7.898,6
1 

7.898,6
4 0,03 

 
198,36 

PALENZUELA GARCÍA 

MARIA 
FRANCIS
CA 

8.096,
97 

7.898,6
1 

7.898,6
4 0,03 

 
198,36 

DE ORTA MALUENDA MARTA 
8.054,
47 

7.781,1
5 

7.898,6
4 

117,4
9 

 
273,32 

SUBTOTAL 4 
CONTRACTACIONS 

 

32.345
,38 

31.476,
98 

31.594,
56 

117,5
8 

 
868,40 

TOTAL 12 
CONTRACTACIONS 

 

96.850
,31 

92.731,
20 

92.848,
74 

117,6
1 

74.278,9
9 4.119,18 

FORMACIÓ 120 
HORES                           
                  Mòdul 
d'enregistrament de 
dades 

 

5.393,
82 

5.393,8
2 

9.360,0
0 

3.966
,18 7.488,00 0,00 

TOTAL PROJECTE 
 

102.24
4,13 

97.991,
27 

102.208
,74 

4.083
,79 

81.766,9
9 4.119,18 

 
 
Vist l’informe emès per la Directora d’ Empresa i Ocupació. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 



ÚNIC.- Donar-se per assabentada de la justificació econòmica de la subvenció 
atorgada per el Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat, en el 
marc de la convocatòria del Programa mixt Treball i Formació, any 2015.”  
 
ACORD NÚMERO DINOU.- Proposta per donar compte a la Junta de 
Govern Local de la sol·licitud de finançament per a la pròrroga del 
programa AODL presentada al Servei d’Ocupació de Catalunya en el marc 
de la resolució TSF/1695/2016, de 7 de juliol, per a la concessió de 
subvencions destinades als programes de suport al desenvolupament 
local. 
 
“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. 
 
Aquesta 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 dels recursos i, per això, cal optimitzar-
los, prioritzant més que mai la seva destinació. 
 
Des de l’any 2013, l’Ajuntament d’Esplugues prioritza les polítiques que 
s’adrecen a 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 
l’execució d’aquestes mesures requereixen una revisió que inclogui l’àmbit 
territorial d’influència del que clarament depèn el desenvolupament econòmic 
local.  
 
L’any 2014, el departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de 
Catalunya publicà l’Ordre EMO/258/2014 de 5 d'agost per la qual s'aproven les 
bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades als 
programes de suport al desenvolupament local i s'obre 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 considerà del màxim interès sol·licitar 
subvenció en el marc d’aquest Programa AODL per desenvolupar les línies 
estratègiques municipals de desenvolupament econòmic. La subvenció va ser 
atorgada per resolució del SOC de data 11/12/2014 i en data 30/12/2014 es va 
contractar el tècnic prèviament seleccionat, d’acord amb els requisits de la 
convocatòria. Posteriorment, l’ajuntament ha sol·licitat i obtingut subvenció en 



la convocatòria 2015 d’aquest mateix programa, regulada per la Resolució 
EMO/744/2015, de 16 d'abril. Així, la persona contractada a 30/12/2014 ha 
continuat prestant serveis que acabaran definitivament el 29/12/2016, un cop 
finalitzat el període màxim legal de dos anys de contractació laboral temporal. 
 
En data 12/07/2016 s’ha publicat la Resolució TSF/1695/2016, de 7 de juliol, 
per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2016 per a la concessió de 
subvencions destinades als programes de suport al desenvolupament local. El 
termini de presentació de sol·licitud de subvenció finalitza el 09/09/2016. Es 
considera d’interès presentar nova sol·licitud de subvenció de 2a pròrroga del 
Programa AODL, en el marc d’aquesta convocatòria 2016. 
 
La Base 51 del capítol 4 de l’Annex de l’Ordre EMO/258/2014 (Bases 
reguladores) regula la pròrroga del Programa d’agents d’ocupació i 
desenvolupament local (AODL) i la Base 56.3 estableix el següent: “La 
concessió de subvencions per a la pròrroga dels agents d’ocupació i 
desenvolupament local es basarà en el nou Pla de treball anual presentat i 
restarà condicionada al fet que, mitjançant l’informe de l’activitat desenvolupada 
fins al moment de la nova sol·licitud, s’acreditin suficientment les activitats 
desenvolupades i els resultats aconseguits, degudament quantificats, en relació 
amb el previst al Pla de treball del període anterior.” 
 
S’indiquen a continuació les línies estratègiques que conformen el Pla d’acció i 
el conseqüent Pla de treball de l’Agent d’ocupació i de desenvolupament local 
(AODL) objecte d’aquesta sol·licitud de subvenció. 
 
Objectiu general: augmentar la capacitat de donar resposta a necessitats 
sociolaborals del territori, identificant actuacions que proposin solucions 
concretes que permetin avançar en la millora de l’ocupabilitat de les persones, 
la generació de nous llocs de treball i la competitivitat empresarial. 
 
· 1a línia estratégica 
 
Objectiu general: incrementar el coneixement de l’àmbit territorial que té efecte 
en el desenvolupament econòmic del municipi. Aquest més gran coneixement 
permetrà diagnosticar, posar en comú i crear sinèrgies al territori. 
 
Objectiu específic: impulsar el coneixement mutu de la realitat socioeconòmica 
entre els municipis de l’entorn. 
 
Aquesta línia estratègica permetrà conèixer els indicadors rellevants per 
avaluar l’evolució del territori i identificar potencials plans d’acció comuns entre 
els municipis del territori, fer un inventari de programes i projectes en l’àmbit de 
desenvolupament econòmic dels municipis de l’entorn i coadjuvar a la creació 
d’una xarxa de col·laboració de polítiques municipals de desenvolupament 
econòmic. 
 
· 2a línia estratégica 
 
Objectiu general: Potenciar l’emprenedoria i la creació d’empresa en l’àmbit 



supraterritorial.  
Objectiu específic: Desenvolupar els programes d’emprenedoria i creació 
d’empresa en coordinació amb els programes i projectes dels municipis de 
l’entorn. 
 
Aquesta línia estratègica permetrà desenvolupar programes de forma 
coordinada entre els municipis del territori i impulsar la creació d’una xarxa 
d’intercanvi d’experiències i coneixements en l’emprenedoria i la creació 
d’empresa. 
 
El procés de selecció de l’AODL s’ha efectuat d’acord amb el que estableix la 
Base 55 de l’Ordre EMO/258/2014. La persona seleccionada consta a l’Acta de 
selecció de data 29/07/2016. La data prevista d’inici de la contractació, si la 
subvenció es atorgada, és el 30/12/2016, amb duració contractual d’un any. 
 
Per tot allò exposat prèviament, s’ha considerat d’interès presentar la sol·licitud 
de 2a pròrroga del programa AODL al SOC, que ha estat aprovada mitjançant 
Decret d’alcaldia núm. 1.926 de 06/09/2016. 
 
Pressupost i sol·licitud de subvenció  
Ocup
ació 

Gr
up 
Co
t. 
SS 

CN
AE  

AT i 
MP 

Jorn
ada  

Cost 
salarial 
mensu
al per 
treball
ador 
(inclou 
prorrat
eig 2 
grat. 
extr.) 

Dura
da  

(mes
os) 

Salari 
brut  

(anual
) 

Cost 
Segur
etat 
Social 
empre
sa  

(anual
) 

Indem
nitz. 

fi 
contra
cte 

Costos 
salarial
s per 
treball
ador i 
durada 
del 
contra
cte2 

Subve
nció 
sol·licit
ada 

Aportac
ió 
Ajunta
ment 

AODL 2 a 100
% 

2.263,
40 

12 27.16
0,80 

8.718,
62  

905,40 36.784
,82 

27.045,
55 

9.739,2
7€ 

 
La sol·licitud i documentació que l’acompanya ha estat presentada en data 9 de 
setembre de 2016. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
Donar-se per assabentada de l’informe de SOL·LICITUD DE FINANÇAMENT 
PER A LA PRÒRROGA DEL PROGRAMA AODL PRESENTADA AL SERVEI 
D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA EN EL MARC DE LA RESOLUCIÓ 
TSF/1695/2016, DE 7 DE JULIOL, PER A LA CONCESSIÓ DE 
SUBVENCIONS DESTINADES ALS PROGRAMES DE SUPORT AL 
DESENVOLUPAMENT LOCAL.” 
 
 



ACORD NÚMERO VINT.- Proposta de resolució de sol·licituds de 
subvencions previstes a les bases reguladores de subvencions per 
afavorir la instal·lació d’activitats econòmiques i l’ocupació a Esplugues 
de Llobregat, donant compliment al Pacte per a la reactivació econòmica i 
la creació d’ocupació de qualitat 2016-2019. 

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

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

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

Ateses les diferents sol·licituds presentades i relacionades a la relació 3/2016, 
respecte de les quals les persones interessades han presentat declaració 
responsable de l’acompliment dels requisits exigits per a l’atorgament de les 
respectives subvencions, havent comprovat per interoperabilitat administrativa 
que totes elles es troben al corrent de pagament de les obligacions amb 
l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT) i amb la Tresoreria General 
de la Seguretat Social, així com d’estar al corrent de les obligacions tributàries 
amb l’Ajuntament d’Esplugues, i figurar com a titulars o cotitulars del compte 
bancari on desitgen rebre la subvenció.  

Atès que a la relació núm. 3/2016 figura una sol·licitud presentada per l’import 
equivalent al 20% de la quota líquida resultant i efectivament abonada per 
l’Impost sobre Construccions Obres i Instal·lacions, que no presenta acreditació 
de creació de nous llocs de treball de persones empadronades a Esplugues de 
Llobregat.  

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

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

Vist que aquesta línia de subvenció durant l’any 2016 compta amb pressupost 
de l’ajuntament i dotació de 42.000€.  

Atès l’informe emès pel Servei d’Empresa i Ocupació, respecte de la relació 
3/2016 de sol·licituds presentades i validades.  



La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Aprovar la despesa a càrrec de la partida 2016 1443300 47900 del 
pressupost municipal en vigor, corresponent a la relació 3/2016 en concepte de 
subvencions relatives a la instal·lació d’activitats econòmiques i l’ocupació a 
Esplugues de Llobregat, per un import total de 671.04 €.  

SEGON.- Estimar les sol·licituds en concepte de subvencions, relatives a la 
instal·lació d’activitats econòmiques i l’ocupació a Esplugues de Llobregat, 
recollides a la relació 3/2016, dels beneficiaris que consten a l’annex adjunt a la 
present proposta.  

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

TERCER.- Desestimar la sol·licitud en concepte de subvenció equivalent al 
20% de la quota líquida resultant i efectivament abonada per l’Impost sobre 
Construccions, Obres i Instal·lacions recollida a la relació 3/2016, del sol·licitant 
que consta a l’annex adjunt a la present proposta, que no presenta acreditació 
de creació de nous llocs de treball de persones empadronades a Esplugues de 
Llobregat.”  

ACORD NÚMERO VINT-I-UN.- Proposta de devolució de la fiança 
dipositada per la mercantil 2003, S.A. relativa al contracte de lloguer, 
muntatge i desmuntatge d'estands i carpes per a Firesplugues 2015. 
 
“En data 13 de febrer de 2015 la Junta de Govern Local va adjudicar a 
l’empresa 2003, S.A. el contracte relatiu al lloguer, muntatge i desmuntatge 
d’estands/carpes per a Firesplugues 2015. 

En data 6 de març de 2015 l’adjudicatària va dipositar, en metàl·lic, fiança 
d’import 1.648 euros, en concepte de garantia. 

En aquest sentit, havent finalitzat el contracte, l’empresa 2003, S.A ha sol·licitat 
la devolució de la fiança esmentada. 

Vistos els informes favorables de la Tresorera municipal i de la Coordinadora 
Tècnica de Comerç sobre la fiança en qüestió, i d’acord amb el que disposa 
l’article 47 del Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Retornar a l’empresa 2003, SA, amb NIF A08935892, la fiança 
d’import 1.648 euros que té dipositada en aquest Ajuntament, en concepte de 
garantia del contracte relatiu al lloguer, muntatge i desmuntatge 
d’estands/carpes per a Firesplugues 2015. 

SEGON.- Donar per finalitzat l’expedient corresponent. 



A partir dels 15 dies següents a la recepció d’aquesta notificació la devolució de 
fiança s’efectuarà mitjançant alguna de les següents modalitats: 

· Si la fiança es va dipositar mitjançant aval bancari aquest serà retornat a les 
Oficines de Serveis Econòmics de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat 
(Plaça Santa Magdalena, 5 i 6 – planta baixa) en horari de dilluns a divendres 
de 9 del mati a les 14,30 hores. 

· Si la fiança es va dipositar en metàl·lic, es retornarà mitjançant transferència 
bancària sempre que es disposin de les dades bancàries corresponents. En 
canvi, si no consten a la Tresoreria municipal les dades bancàries per efectuar 
la transferència, la fiança es retornarà mitjançant xec bancari nominatiu que es 
podrà retirar a les Oficines del Punt d’Atenció al Ciutadà (Plaça Santa 
Magdalena, 24 planta baixa) de 8,30 a 14,30 hores (excepte dissabtes) i els 
dijous a la tarda de 16 a 18 h, excepte en el mes d’agost. 

Per poder retirar l’aval bancari o el xec corresponent el titular del dret de 
cobrament haurà d’aportar la corresponent documentació que acrediti la seva 
personalitat física (DNI) o be si es tracta de una persona jurídica, escriptura on 
es faci constar els poders de cobrament atorgats.” 

ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA 

ACORD NÚMERO VINT-I-DOS.- Proposta de pròrroga del contracte relatiu 
al servei de conducció i recepció i control d'accés del Complex Esportiu 
Municipal Les Moreres.  
 
“Mitjançant Decret d’Alcaldia número 1794, de data 6 d’agost de 2014 es va 
adjudicar a la mercantil INTEGRACIÓN SOCIAL DE MINUSVÁLIDOS, S.L., el 
contracte relatiu al servei de conducció i recepció i control d’accés del Complex 
Esportiu Municipal Les Moreres, per un import màxim anual de 45.326,60 
euros, IVA inclòs. 
 
El contracte es va signar en data 25 d’agost de 2014, amb una durada inicial de 
dos anys, i possibilitat de dues pròrrogues anuals més. 
 
En data 29 de juliol de 2016 l’empresa adjudicatària ha demanat la pròrroga del 
contracte, la qual ha estat informada favorablement pel Director d’Equipaments 
i Esports, per un any més. 
 
És d’aplicació l’article 303 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic, en relació a la clàusula sisena dels plecs de condicions econòmic 
administratives i la clàusula tercera dels plecs de condicions tècniques, que 
habiliten per a la pròrroga del present contracte. 
 
Vist l’informe emès per la Direcció de la UJA de l’Àmbit d’Acció Social i 
Ciutadania, i la fiscalització realitzada per l’Interventor municipal. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 



PRIMER.- Prorrogar el contracte relatiu al servei consistent en la realització del 
servei de conducció i recepció i control d’accés del Complex Esportiu Municipal 
Les Moreres, amb la mercantil INTEGRACIÓN SOCIAL DE MINUSVÁLIDOS, 
S.L., provista de NIF B61098638, per un període d’un any més, des de l’1 
d’octubre de 2016 fins el 30 de setembre de 2017, per un import màxim anual 
de 45.326,60 euros, IVA inclòs, amb la següent distribució pressupostària: 
 
Ø Exercici 2016: 13.769,92 euros, a càrrec de la partida 36 34200 22799 
(Servei de conducció i recepció CEM Les Moreres). 
 
Ø Exercici 2017: 31.556,68 euros. 
 
Els anteriors acords es sotmeten a la condició suspensiva de comptar amb la 
consignació pressupostària adequada i suficient, un cop aprovat el pressupost 
municipal per l’any 2017, amb caràcter definitiu.”  

ACORD NÚMERO VINT-I-TRES.- Proposta d'aprovació del text del conveni 
de col·laboració amb l'entitat ASSEMBLEA COMARCAL CREU ROJA 
ESPLUGUES DE LLOBREGAT - SANT JUST DESEVERN per al lliurament 
de targetes prepagament d'alimentació a famílies vulnerables, anys 2016-
2017. 

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

A les 14.45 hores excusa la seva absència la regidora Sra. Montserrat Zamora 
Angulo. 

ACORD NÚMERO VINT-I-QUATRE.- Proposta d'aprovació d'un conveni de 
col·laboració amb la FUNDACIÓ PRIVADA CASAL DELS AVIS 
D'ESPLUGUES per a la prestació del servei de menjador social, any 2016.  

“El servei de menjador social s’inclou al Catàleg de Serveis Socials Bàsics de 
competència municipal, d’acord amb la Llei 12/2007 de Serveis socials. 

El Departament d’Acció Social i Ciutadania defineix el servei de menjador com 
serveis que proporcionen àpats, de forma temporal, a persones i/o famílies amb 
greus necessitats socials i que necessiten ajuda per a la seva subsistència. 
Poden prestar-se en un establiment social, mitjançant un servei d’ajuda a 
domicili o qualsevol altre recurs que aconsegueix la mateixa finalitat. 
 
En data 26 d’abril de 2013 la Junta de Govern Local va aprovar el conveni de 
col·laboració entre l’Ajuntament i la Fundació Casal dels Avis d’Esplugues per 
la provisió de servei de menjador social per a persones grans i dependents i 
àpats per a persones en situació de vulnerabilitat i/o sense sostre (servei de 
pícnic), amb una vigència des de l’1 de gener de 2013 i fins al 31 de desembre 
de 2015. 

Són beneficiaris del servei els ciutadans i ciutadanes, valorats pels serveis 
socials municipals, que reuneixin els criteris indicats al mateix. 



Es proposa la signatura d’un nou conveni de col·laboració per aquest any 2016 
que continuï donant cobertura a aquesta necessitat. Les obligacions 
econòmiques a satisfer per l’Ajuntament derivades del conveni son: 

Ø Aportació fixa de 9.000 euros en concepte de manteniment de la 
infraestructura global del servei. 

Ø Aportació anual màxima de 6.000 euros en concepte d’aportació al servei de 
menjador social, a càrrec de la qual es descomptaran semestralment les 
despeses referides a la utilització dels serveis. 

Ø Aportació anual màxima de 1.000 euros en concepte de manteniment de la 
infraestructura dels servei d’àpats per a persones sense sostre ( servei de 
pícnic). 
 
El cost de cada àpat durant l’any 2016 és de 5,40 euros. L’Ajuntament atorga 
ajuts econòmics a les persones usuàries del servei, d’acord amb els requisits i 
barems indicats a l’annex 1. El cost del servei de pícnic és de 2,63 euros. 
 
Per la seva banda, la Fundació traslladarà informe mensual a l’Ajuntament en 
el que s’inclogui la relació nominal de persones beneficiàries i serveis satisfets 
(tant servei de menjador com servei de pic-nic), l’aportació satisfeta pels 
usuaris i la part a suportar per l’Ajuntament. 

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

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Aprovar el text del conveni entre l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat i la Fundació Privada Casal dels Avis d’Esplugues per a la prestació 
del servei de menjador social, any 2016. 

SEGON.- Aprovar, en el marc del conveni de col.laboració plurianual 2016 
(Serveis complementaris Gent Gran), les següents despeses a favor de la 
Fundació Privada Casal dels Avis d’Esplugues (NIF G-63049167) i a càrrec de 
les partides corresponents: 

· 9.000 euros en concepte de prestació del servei de menjador social durant 
2016, Conveni Fundació Privada Casal del Avis – Infraestructura, amb càrrec a 
la partida 68.23100.48013. 

· 1.000 euros en concepte de prestació del servei de pícnic durant el 2016, 
Conveni Fundació Privada Casal del Avis – Servei Pícnic, amb càrrec a la 
partida 68.23100.48014. 

· 6.000 euros en concepte dels àpats prestats pel servei de menjador social, 
dels que es descomptaran les despeses referides a la utilització del servei, 
Conveni Fundació Privada Casal del Avis – Menjador Social, amb càrrec a la 
partida 68.23100.48012. 



TERCER.- Realitzar un pagament a favor de la Fundació Privada Casal dels 
Avis d’Esplugues (NIF G-63049167) de les quantitats de 9.000 euros, en 
concepte de manteniment de la infraestructura global del servei de menjador 
social i de 1.000 euros, en concepte del servei de picnic.” 

ACORD NÚMERO VINT-I-CINC.- Proposta de resolució d'una sol·licitud 
d'ajut econòmic, dins l'àmbit d'acció social, curs 2015-2016, en concepte 
de beques d'assistència a Esplais de Lleure. 

“La Junta de Govern Local va aprovar el document “Barems i criteris per a 
l’atorgament d'ajuts econòmics d’Esplugues de Llobregat, curs 2015-2016” i la 
seva posterior modificació, en sessions ordinàries de dates 22 de maig i 16 
d’octubre de 2015 respectivament. 

L’Ajuntament d’Esplugues, amb la finalitat de garantir les necessitats bàsiques 
en l’àmbit de la infància i adolescència, atorga uns ajuts econòmics en 
concepte de beques d’assistència a Esplais de Lleure per als menors 
empadronats a Esplugues. 

Ateses la sol·licitud d’ajuts econòmics presentada i vist l’informe emès per la 
Unitat Jurídica Administrativa, on fa constar que s’ha realitzat la valoració 
social, econòmica i administrativa corresponent a aquests tipus d’ajuts 
econòmics, en compliment dels barems i criteris per a l’atorgament d’ajuts 
econòmics de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, curs 2015-2016. 
 
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: 

ÚNIC.- Desestimar 1 sol·licitud d’ajut econòmic en concepte de beca 
d’assistència a Esplais de Lleure, curs 2015-2016, que es detalla a l’annex de 
l’informe adjunt, pels motius que al mateix s’indiquen.” 

ACORD NÚMERO VINT-I-SIS.- Proposta d'aprovació d'un conveni de 
col·laboració, amb caràcter plurianual, entre l'Ajuntament d'Esplugues de 
Llobregat i l'entitat CERCLE ARTÍSTIC D'ESPLUGUES, anys 2016-2018. 

“La Junta de Govern Local va acordar en sessió del 6 de maig de 2016 
l’aprovació de les Bases específiques reguladores de l’atorgament de 
Subvencions de l’àmbit d’Acció Social i Ciutadania de l’Ajuntament d’Esplugues 
per a l’any 2016. 



Dins l’Àmbit de Cultura, la següent entitat ha demanat, en la data que 
s’especifica a continuació, formalització d’un conveni de col·laboració pel 
període 2016-2018: 

Data  
Sol·licitud 

NIF Entitat  

17/02/2016 G62174388 CERCLE ARTÍSTIC D’ESPLUGUES 

 
Vist l’informe emès per la Directora de Cultura, en el qual s’informa 
favorablement la proposta de l’entitat i la redacció d’un conveni. 

Vist l’informe emès per la Unitat Jurídic - Administrativa de l’Àmbit d’Acció 
Social i Ciutadania i la Intervenció Municipal. 

Vista la regulació de l’Ordenança general reguladora de la concessió de 
subvencions i les Bases d’Execució del pressupost en vigor. 

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

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Primer.- Resoldre individualment la sol·licitud de formalització de conveni 
presentada, aprovant i atorgant la següent despesa, amb càrrec a la partida del 
pressupost municipal en vigor 33.33400.48032 (Conveni Cercle Artístic 
d’Esplugues), a favor de l’entitat CERCLE ARTÍSTIC D’ESPLUGUES (NIF 
G62174388) pel desenvolupament de les activitats que s’esmenten en el 
respectiu conveni: 

NOM ACTIVITAT IMPORT  
Fira d'art al carrer 982,00 € 
Jornades culturals de germanor d'Esplugues 

 

Segon.- Aprovar el text del conveni de col·laboració a formalitzar amb l’entitat 
CERCLE ARTÍSTIC D’ESPLUGUES, per un període de vigència, any 2016-
2018, pel desenvolupament de les esmentades activitats. 

Tercer.- Establir que s'entendrà acceptada la corresponent subvenció per part 
de l’entitat beneficiària si en el termini de 15 dies hàbils, comptat a partir de la 
recepció de la notificació dels presents acords, no ha manifestat expressament 
la renúncia.” 

ACORD NÚMERO VINT-I-SET.- Proposta d’aprovació d’una aportació 
econòmica a l’entitat COLLA DE CASTELLERS D'ESPLUGUES, en 
execució del conveni en vigor, any 2016. 

“La Junta de Govern Local va acordar en sessió del 10 de maig del 2013 
l’aprovació del conveni de col·laboració amb l’entitat Colla de Castellers 
d’Esplugues, amb una vigència prevista pel període 2013-2016. 



En data 17 de març de 2016 l’entitat ha sol·licitat la subvenció corresponent a 
l’any 2016, acompanyada del programa d’activitats. 

D’acord amb el que estableix el text del conveni de col·laboració en la seva 
clàusula 3.1 i, pel que fa al present any 2016, “...l’aportació municipal, restarà 
condicionada suspensivament a l’aprovació anual i expressa per l’òrgan 
competent de l’ajuntament i a l’efectiva consignació pressupostària de la 
despesa”. 
 
Vist l’informe emès per la Directora de Cultura. 

Vist l’informe emès per la Unitat Jurídic - Administrativa de l’Acció Social i 
Ciutadania i la Intervenció Municipal. 

Vista la regulació de l’ordenança general reguladora de la concessió de 
subvencions i les Bases d’Execució del pressupost en vigor. 

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

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Aprovar la despesa corresponent a la subvenció anual, any 2016, en 
execució del conveni de col·laboració amb l’entitat COLLA DE CASTELLERS 
D'ESPLUGUES (NIF G60433828), per un import de 10.635,00 euros, amb 
càrrec a la partida del pressupost municipal en vigor 33.33400.48022 (Conveni 
amb Colla de Castellers d’Esplugues). 

SEGON.- Ratificar la vigència del conveni del col·laboració amb l’entitat COLLA 
DE CASTELLERS D'ESPLUGUES (NIF G60433828) per a l’any 2016 i atorgar 
a aquesta entitat la subvenció corresponent per import 10.635,00 euros. 

TERCER.- Establir que s’entendrà acceptada la corresponent subvenció per 
part de l’entitat beneficiària si en el termini de 15 dies hàbils, comptat a partir de 
la recepció de la notificació del present acord, no ha manifestat expressament 
la renúncia. 

QUART.- Condicionar el pagament de la subvenció a la prèvia aportació per 
part de l'entitat dels certificats negatius de penals pertinents del registre de 
delinqüents sexuals, de conformitat amb la previsió continguda a l'article 13 de 
la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció Jurídica del Menor. 
 
Anualment caldrà aportar aquests certificats, així com cada cop que s'incorpori 
personal nou a l'entitat.” 

ACORD NÚMERO VINT-I-VUIT.- Proposta d'aprovació dels comptes 
justificatius presentats per l'entitat ASSOCIACIÓ CULTURAL 
MEDITERRÀNIA en concepte de liquidació econòmica de la subvenció 
atorgada per al desenvolupament de l'activitat "Tolerància al barri", any 
2015.  



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

ACORD NÚMERO VINT-I-NOU.- Proposta d'aprovació dels comptes 
justificatius presentats per l'entitat AULA D'EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA 
PER A GENT GRAN D'ESPLUGUES (AUGGE), en concepte de liquidació 
econòmica 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 AULA D’EXTENSIÓ 
UNIVERSITÀRIA PER A GENT GRAN D’ESPLUGUES ( AUGGE ) 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 Programació anual 2015 3.500,00 euros 

Vist que en data 25 de novembre de 2015, l’entitat AULA D’EXTENSIÓ 
UNIVERSITÀRIA PER A GENT GRAN D’ESPLUGUES ( AUGGE ) va 
presentar comptes justificatius relatius a la despesa executada pel 
desenvolupament de l’esmentada activitat i que aquests contenen tots els 
requisits exigits al Reglament i a les Bases Reguladores per a l’atorgament de 
subvencions, segons informes emesos per la Unitat Jurídic administrativa de 
l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania i la Coordinadora tècnica d’Educació. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat AULA 
D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA PER A GENT GRAN D’ESPLUGUES ( AUGGE 
) 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 3.500,00 euros 4.270,38 euros 

 



ACORD NÚMERO TRENTA.- Proposta d'aprovació dels comptes 
justificatius presentats per l'entitat CENTRO ARAGONÉS DE 
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 CENTRO ARAGONÉS DE 
ESPLUGUES el següent ajut econòmic pel desenvolupament de la següent 
activitat i en la data que així mateix s’indica: 

Data aprovació Activitat Import 
10/11/2015 Programació Anual 2015 6.136,00 euros 

 
Vist que en data 15 de març de 2016, l’entitat CENTRO ARAGONÉS DE 
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 CENTRO 
ARAGONÉS DE ESPLUGUES (CIF G62579982) 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 6.136,00 euros 7.487,30 euros 

ACORD NÚMERO TRENTA-UN.- Proposta d'aprovació dels comptes 
justificatius presentats per l'entitat ESCOLA ISIDRE MARTÍ en concepte 
de liquidació econòmica de la subvenció atorgada per al 
desenvolupament del Programa “Construcció d’una aula polivalent a 
l’Institut de Formació Integral Padre Segundo Montes. EL SALVADOR”, 
any 2014.  

“El Reglament de concessió de subvencions de l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat i les Bases Reguladores per a l’atorgament de subvencions per a 



l’any 2014 regulen, entre d’altres, els requisits exigits a les entitats beneficiàries 
dels ajuts atorgats, per aquest Ajuntament, pel desenvolupament d’activitats i /o 
projectes en qualsevol dels àmbits reflectits a les esmentades bases, en quant 
a l’obligació de justificar l’aplicació donada als fons rebuts, referida tant a la 
forma d’acreditar la realització de l’activitat o projecte pel qual es va concedir la 
subvenció, com al procediment intern a seguir per valorar i aprovar aquesta 
justificació.  
 
La Junta de Govern Local va atorgar a l’entitat ESCOLA ISIDRE MARTÍ el 
següent ajut econòmic pel desenvolupament de la següent activitat i en la data 
que així mateix s’indica: 

Data aprovació Activitat Import 
18/06/2014 Construcció d’una aula polivalent a 

l’Institut de Formació Integral Padre 
Segundo Montes. EL SALVADOR 

6.500,00 euros 

 
Vist que en data 14 d’abril de 2016, l’entitat ESCOLA ISIDRE MARTÍ 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 de Cooperació. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat ESCOLA 
ISIDRE MARTÍ (NIF Q5855027H) en relació a la subvenció atorgada per 
aquest Ajuntament pel desenvolupament de l’activitat que a continuació 
s’esmenta, d’acord amb el següent quadre: 

ACTIVITAT/S – ANY 2014 IMPORT 
ATORGAT 

IMPORT 
JUSTIFICAT 

Construcció d’una aula polivalent a 
l’Institut de Formació Integral Padre 
Segundo Montes.  
EL SALVADOR 

6.500,00 euros 8.628,55 euros 

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