
 
 

JGL 42/2016 

 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

SESSIÓ DECISÒRIA ORDINÀRIA DE 2 DE DESEMBRE DE 2016 

 
A la Casa Consistorial d’Esplugues de Llobregat, a la sala de reunions, a les 
tretze hores i quaranta minuts del dia 2 de desembre 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, Sr. Albert 
Comellas Novillo, Sr. Manuel Pozo López i Sr. Santiago Siquier Fadó. Excusa 
la seva absència la regidora Sra. Montserrat Zamora Angulo. 
 
Assisteix igualment l'interventor director de l'Àrea de recursos generals i 
econòmics, Sr. Francisco Javier Vicén Encuentra. 
 
Actua de secretari el de l'Ajuntament Sr. Pedro Carmona Pérez. 
 
Oberta la sessió per la Sra. alcaldessa, s'hi entra en l'examen i debat dels 
assumptes que es relacionen a l'ordre del dia. 
 
ACORD NÚMERO U.- Aprovació, si escau, de l’acta núm. 41/16 
corresponent a la sessió ordinària de data 25 de novembre de 2016.                           
  
Per la Sra. alcaldessa i en relació a l’esborrany de l’acta núm. 41/16 
corresponent a la sessió ordinària de  data  25 de novembre de 2016 es 
pregunta si hi ha objecció d'alguna classe i no assenyalant-se'n cap, s'aprova  
l’esmentada acta per unanimitat i en compliment del que disposa l'article 107 
de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya i l'article 
110 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats 
locals, es transcriurà al llibre d'actes, autoritzant-se amb les signatures de la  
Sra. alcaldessa i Sr. secretari. 

 

TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

ACORD NÚMERO DOS.- Proposta d’aprovació d’informe urbanístic de la 
finca del carrer dels Àngels, núm. 10, sol·licitat pel Sr. José Moreno 
Duarte. (Exp. T019-2016-00023). 
 
“El senyor José Moreno Duarte, sol·licita informe urbanístic, de la finca situada 
al carrer dels Àngels, núm. 10, d’Esplugues de Llobregat. (Exp. T019-2016-
00023). 
 
Atès l'informe emès pels Serveis Tècnics Municipals. 



La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
1.- Aprovar l'informe emès pels Serveis Tècnics Municipals en data 28 de 
novembre de 2016, que a continuació es transcriu: 
 
“  
1. Sol-licitud 
 
Per registre de data 26/10/2016 i amb número 2016/ 00019833, el Sr. José 
Moreno Duarte presenta a aquest Ajuntament instància i plànol d’emplaçament 
amb referència cadastral sol-licitant qualificació urbanística de la finca situada 
al carrer dels Àngels, 10. 
 
2. Planejament vigent 
 
Pla General Metropolità d'Ordenació Urbana de l'Entitat Metropolitana de 
Barcelona (PGM) de data 14/07/1976, concretat per la seva transcripció refosa 
a escala 1 / 2000 definitivament aprovada el 11/03/1983. 
 
3. Qualificació urbanística 
 
Zona d'ordenació en edificació aïllada: Subzona unifamiliar (Clau 20a/10) 
 
4. Condicions bàsiques d’edificació 
 
Són bàsicament les definides en les normes urbanístiques de l'esmentat Pla 
General i en especial en els articles 222 a 235, 246 a 255, 272 a 285, 295 a 
301,307, 314 i 337 a 343, que bàsicament es resumeixen en: 
 
Tipus 
d’ordenació 
Article 338 NNUU 

Edificació aïllada 

Dimensions 
parcel·la 
Article 341-1 
NNUU 
Article 343-1 
NNUU 

Superfície mínima =600 m2 
Longitud mínima de façana = 16 m 

Excepcions  
Article 343-
1a)b)c) NNUU 

S'admeten parcel·les de superfícies inferiors a la mínima 
sempre que es compleixi: 
 
L > 14 m. i S > 400 m2 
L > 12 m. i S > 250 m2 
 
i sempre que les parcel·les tinguin origen en un dels casos 
següents 
 
a) Quan procedeixin de segregació o divisions formulades en 
escriptura pública amb anterioritat a la vigència de la Llei 12-
5-56 sobre Règim del sòl i Ordenació Urbana, i que no hagin 



sofert segregació posterior 
 
b) Quan s'ajustin al Pla Comarcal de 1953, o als Planes 
Parcials que ho van desenvolupar i procedeixin de 
parcel·lació o segregació amb llicència, i que no hagin sofert 
segregació posterior a l'aprovació del Pla General Metropolità 
 
c) Parcel·les entre unes altres ja construïdes, amb 
impossibilitat material d'obtenir els mínims exigits 

Ocupació 
màxima  
Article 255 NNUU 
Article 341-1 
NNUU 
 
 
 
Article 343.2 
NNUU 

Total sobre parcel·la : Pendent del terreny < 30% Ocupació = 
30% 
Pendent del terreny entre 30% i 50% Ocupació = 20% 
Pendent del terreny entre 50% y 100% Ocupació = 15% 
Pendent del terreny major del 100% Es prohibeix l’edificació  
 
Construccions auxiliars : 5%, inclosa dintre de l’ocupació 
màxima total de parcel·la. 

Índex 
d’edificabilitat 
Article 340-1 
NNUU 

S > 600 m2 y L > 16 m 0,75 m2st/m2s  
 
S > 400 m2 y L > 14 m Es redueix l’índex 0,75 m2t/m2s en la 
mateixa proporció en la que la parcel·la te reduïda la seva 
superfície respecte de la mínima  
 
S > 250 m2 y L > 12 m Superfície construïda màxima per 
parcel·la= 125 m2st 

ARM / Nº màxim 
plantes 
 
Article 343-2 
NNUU 
 
 
 
Article 343-2 
NNUU 

Edificació principal: S > 600 m2 y L > 16 m 9,15 m / PB + 
2PP  
S > 400 m2 y L > 14 m 9,15 m / PB + 2PP 
S > 250 m2 y L > 12 m 7,00 m / PB + 1PP 
 
Construccions auxiliars : PB / 3,30m.  

Separacions 
mínimes  
 
Article 343-3 
NNUU 
Article 253-3 
NNUU 

Edificació principal : 5 m. a front i fons - 3 m a laterals  
Construccions auxiliars :Les construccions auxiliars no poden 
envair les franges de separació a les partions de parcel·la 
excepte quan es tracti de substitució de terres desmuntades , 
cas en el qual s’haurà de condicionar la coberta com jardí. 

Adaptació 
topogràfica i 
moviment de 
terres 
Article 255 NNUU 

Les plataformes d’anivellament tocant a les llindes no podran 
situar-se a mes d’ 1,50 m. per damunt o a mes de 2,20 m. 
por sota de cota natural de la llinda. 
 
Les plataformes d’anivellament a l’interior de `parcel·la 



(excepte el soterranis) hauran de disposar-se de manera que 
no depassin uns talussos ideals de pendent 1:3 (alçada : 
base), traçats des de les cotes, per damunt i per sota, 
possibles a les llindes. 
 
Els murs d’anivellament de terres a les llindes no podran 
arribar, en cap punt, una alçada superior a 1,50 m. per 
damunt de cota natural de la llinda ni una alçada superior a 
2,20 m. por sota de la cota natural de la llinda. Els murs 
interiors de contenció de terres no podran depassar, en la 
part vista, una alçada de 3,70 m. 
 
Nota: El terreny a considerar serà l’existent derivat del plànol 
topogràfic en el moment de sol·licitar la llicencia d’edificació, 
sempre i quan no hagi sofert modificacions recents. 

Usos  
Article 307 NNUU 

Habitatge – Residencial – Comercial – Oficines – Sanitari – 
Religiós i cultural – Recreatiu -- Deportiu – Industrial Amb les 
limitacions de l’article 307 de les NNUU 

Núm. mínim de 
places 
d’aparcament. 
Ordenança 
municipal  

2 places 

 
" 
2.- La taxa per emissió de la qualificació urbanística d'acord amb l'Ordenança 
Fiscal núm. 9, per un import de 300,00€, amb càrrec valor 01270848-
000400433, va ser abonada per l’interessat en data 31 d’octubre de 2016.” 
 
ACORD NÚMERO TRES.- Proposta d’aprovació de la certificació final de 
les obres d’adequació del CEM Les Moreres en l’àmbit de protecció 
d’incendis per la llicència d’activitat. (Exp. G451-2015-019). 
 
“Els treballs de les obres d’adequació del CEM Les Moreres en l’àmbit de 
protecció d’incendis per la llicència d’activitats, van ser adjudicats, a l’empresa 
CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES VICENÇ, S.L., per acord de la 
Junta de Govern Local de data 27 de novembre de 2015, per un import de 
18.954,62 €, més 3.980,47 € d’IVA, en total 22.935,09 €, IVA i baixa 
d’adjudicació del 21,510003069 % incloses. 
 
Atès l’informe emès pels Serveis Tècnics Municipals del que resulta que s’han 
realitzat els amidaments de l’obra realment executada, comportant un 
increment en els amidaments aprovats, el que suposa un import total d’obra 
executada de 24.347,58 €, IVA inclòs, resultant un increment de 1.412,49 €, 
IVA inclòs, que equival al 6,158641627 %, i proposen l’aprovació de la 
certificació final d’obra per l’import assenyalat. 
 
Atesos articles 234 i 235 del Text refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre i 166 del 
Reglament de Contractes de l’Estat. 



 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
1.- Aprovar la certificació final de les obres d’adequació del CEM Les Moreres 
en l’àmbit de protecció d’incendis per la llicencia d’activitat, per un import total 
de 24.347,58 €, IVA inclòs, que suposa un increment de 1.412,49 €, IVA inclòs, 
equivalent a un 6,158641627 % respecte a la quantitat adjudicada inicialment, i 
procedir a la notificació de l'esmentada liquidació a l'empresa 
CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES VICENÇ, S.L. (CIF B-63635171). 
 
2.- Aprovar la despesa corresponent de 1.412,49 €, IVA inclòs, que haurà 
d’abonar-se a l’empresa contractista, amb càrrec a la partida pressupostaria 
núm. 2016-12-34200 del pressupost municipal vigent.” 
 
ACORD NÚMERO QUATRE.- Proposta de devolució de la fiança del 
contracte per a l’execució del subministrament de mobiliari i equipament 
esportiu destinat al CEM Les Moreres –Mòdul 2 B-taquilles, bancs i 
seients.  
 
“Atesa la finalització del contracte per a l’execució del subministrament de 
mobiliari i equipament esportiu destinat al CEM Les Moreres-Mòdul 2-B-
taquilles, bancs i seients, adjudicat a l’empresa MOBLES GRAU, S.L., segons 
acord de la Junta de Govern Local de data 11 d’octubre 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 d’obres 
esmentat per import de 1.805,65 €. 
 
Atesos els informes favorables emesos pels Serveis Tècnics i d'Intervenció 
Municipals. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
1.- Tornar a l’empresa MOBLES GRAU, S.L. (CIF A-08726556) la fiança 
definitiva del contracte del subministrament de referència, per import de 
1.805,65 €. 
 
2.- Donar per liquidat i finalitzat el present expedient, i procedir al seu arxiu 
definitiu. 
 
3.- Manifestar a l’empresa MOBLES GRAU, S.L. (CIF A-08726556) que 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 CINC.- Proposta d’aprovació de l’expedient de 
contractació per contracte menor per a la realització del servei per a la 
redacció del projecte bàsic i executiu d’enderroc dels BUCS musicals i 
adequació de la base per a la nova gespa del camp de futbol del Salt del 
Pi. (Exp. G454-2016-061). 



 
“Atès l’informe dels Serveis Tècnics Municipals, de data 25 de novembre de 
2016, proposant la realització del servei per a la redacció del projecte bàsic i 
executiu d’enderroc dels BUCS musicals i adequació de la base per a la nova 
gespa del camp de futbol del salt del Pi, d’aquesta població i la seva 
contractació per contracte menor amb un pressupost net de 17.500,00 €, mes 
l’IVA del 21% d’import 3.675,00 €, en total 21.175,00 €, IVA inclòs. 
 
Atès que en l’esmentat informe manifesten que han sol·licitat ofertes per a 
l’execució del servei esmentat a quatre, segons consta a l’expedient, i han 
presentat oferta les empreses C.I.G. ENGINYERIA, S.L.P., per un import de 
6.500,00 €, IVA exclòs, BASTERRECHEA-TEJADA ARQUITECTES S.L.P., per 
un import de 10.600,00 €, IVA exclòs, FRANCISCO JOSE ARMENGOL 
MAROTO, per un import de 6.950,00 €, IVA exclòs i NOVAPOX, S.L. que 
presenta oferta per un import de 21.430,00 €, IVA exclòs, i que proposen 
adjudicar el servei de referència, a favor de l’empresa C.I.G. ENGINYERIA, 
S.L., ja que es valora com a oferta més favorable per l’Ajuntament, pel preu net 
de 6.500,00 €, més l’IVA del 21% d’import 1.365,00 €, en total 7.865,00 €, IVA 
inclòs.  
 
Atesos articles 138.3 i 111 del Text refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, sobre 
possibilitat de contractar serveis, per contracte menor por raó de la quantia, la 
qual no excedeix de 18.000 €. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
1.- Aprovar l’execució del servei per a la redacció del projecte bàsic i executiu 
d’enderroc dels BUCS musicals i adequació d ela base per a la nova gespa del 
camp de futbol del salt del Pi, d’aquesta població, mitjançant contracte menor, i 
adjudicar-lo a favor de l’empresa C.I.G. ENGINYERIA, S.L.P. (NIF B43389329), 
pel preu de 6.500,00 € més l’IVA del 21% de 1.365,00 €, en total 7.865,00 €, 
IVA inclòs, que l’haurà de portar a terme d’acord amb el plec aprovat i l’oferta 
presentada. 
 
La data màxima de presentació de la documentació sol·licitada és el dia 28 de 
febrer de 2017. 
 
2.- Aprovar la despesa corresponent per import de 7.865,00 €, IVA inclòs, amb 
càrrec a la partida pressupostària número 12 34000 62200 del Pressupost 
General de 2016. 
 
La facturació, la qual s’incorporarà a l’expedient, complirà els efectes de 
formalització del contracte. 
El seu pagament es realitzarà de conformitat amb les previsions que estableixi 
la legislació vigent, des de l'entrada de la corresponent factura al Registre de 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, prèvia conformitat del departament 
responsable del seguiment del contracte. 
 
A efectes de compliment del previst en la Disposició Addicional trigèsima 



tercera del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 4 de novembre, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic:  

- Registre administratiu de presentació de les factures: Les factures de més de 
5.000 €, no emeses per persones físiques, es presentaran obligatòriament pel 
canal electrònic a traves de la plataforma e.F.A.C.T. Les factures emeses per 
persones físiques i les d’import inferior a 5.000 € es podran presentar en suport 
paper al Punt d’Atenció a la Ciutadania de plaça Santa Magdalena núm. 24, i 
també pel canal electrònic.  

-Òrgan de contractació: Junta de Govern Local.  

-Òrgan administratiu comptable: Intervenció Municipal.  

- Òrgan administratiu destinatari: Servei d’obres públiques.” 

ACORD NÚMERO SIS.- Proposta de requeriment de la fiança del contracte 
de les obres de reforma i millora de l’accessibilitat del carrer Vicenç Bou, 
entre avinguda Isidre Martí i carrer Eduard Toldra, d’aquesta població.  

“La Junta de Govern Local en sessió del dia 21 d’octubre de 2016, va acordar 
aprovar l’expedient de contractació, per procediment obert, de tramitació 
ordinària, aplicant varis criteris d’adjudicació per executar les obres ordinàries 
de reforma i millora de l’accessibilitat del carrer Vicenç Bou entre el carrer 
Eduard Toldrà i l’avinguda Isidre Martí d’Esplugues de Llobregat, segons 
projecte redactat pel Servei d’Obres Públiques, per un import de 141.160,24 €, 
IVA no inclòs, més 29.643,65 € en concepte d’IVA, en total 170.803,89 € IVA 
inclòs, així com el plec de clàusules administratives particulars que regeixen 
aquesta contractació. 

Segons consta a l’expedient, dins del termini assenyalat per a la presentació de 
pliques, d’acord amb l’anunci publicat al Butlletí Oficial de la província de data 
28/10/2016, es van presentar disset ofertes subscrites per les següents 
empreses: HPSA, CONSTRUCCION Y SERVICIOS AMBIENTALES, S.A; M I J 
GRUAS, S.A; INFRAESTRUCTURAS TRADE, S.L; CONSTRUCCIONES Y 
REHABILITACIONES VICENÇ, S.L; CIVIL STONE, S.L; AUXILIAR DE OBRA 
CIVIL, S.A; OBRES I PROJECTES DE CATALUNYA, S.L; CATALANA 
D’INVERSIÓ I CONSTRUCCIÓ TRES, S.L; HERCAL DIGGERS, S.L; 
COSPLAAN; CONSTRUCCIONES FERTRES, S.L; NOVES OPORTUNITATS 
D’INVERSIÓ I SERVEIS, S.L, MOIX, SERVEIS I OBRES, S.L; VIALITAT I 
SERVEIS, S.L.U; GRUPMAS CONSATRUCTORS, S.L.U; ARTIFEX 
INFRAESTRUCTURAS, S.L; SERVEIS INTEGRALS 360 PLUS, S.L. 
 
La Mesa de Contractació, atès l’informe emès pels Serveis Tècnics Municipals 
en data 30 de novembre de 2016 i els plecs de clàusules administratives 
particulars que regeixen el procediment obert, ha acceptat i dóna la conformitat 
en tots els seus extrems a l’esmentat informe tècnic i acorda elevar proposta a 
l’òrgan de contractació per tal que requereixi la constitució de la fiança definitiva 
i presentació de la documentació corresponent, a l’empresa amb l’oferta més 
avantatjosa, que ha estat CONSTRUCCIONES FERTRES, S.L., per un import 



total de 144.141,25 €, amb un pressupost net de 119.125,00 € i una part d’IVA 
de 25.016,25 €, així com l’execució de la millora núm. 2 del plec, un termini 
d’execució de 3 mesos aixi com la resta de compromisos inclosos a l’oferta.  
 
Atès que la Mesa de Contractació reunida en data 1 de desembre de 2016, 
accepta i dóna la conformitat en tots els seus extrems a l’esmentat informe 
tècnic i acorda elevar proposta a l’òrgan de contractació per tal que requereixi 
la constitució de la fiança definitiva per un import de 5.956,25 € i presentació de 
la documentació corresponent, a l’empresa amb l’oferta mes avantatjosa, que 
ha estat CONSTRUCCIONES FERTRES, S.L., per un import total de 
144.141,25 €, amb un pressupost net de 119.125,00 € i una part d’IVA de 
25.016,25 €, i la resta de compromisos inclosos a l’oferta, i que correspon a 
una baixa del 15,6100896400 %. 

Atesos els articles 151.2 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 regeix el 
procediment obert. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1.- Requerir a l’empresa CONSTRUCCIONES FERTRES, S.L. (CIF B-
64410327), per a que en el termini dels 10 dies hàbils següents al de la 
notificació d’aquest requeriment, presenti en aquest ajuntament la 
documentació acreditativa del compliment de les obligacions tributaries i amb la 
seguretat social i la documentació que acrediti la capacitat i solvència exigida 
segons les previsions dels plecs de condicions economicoadministratives i 
tècniques, i dipositi en la Tresoreria municipal la quantitat de 5.956,25 € en 
concepte de fiança definitiva d’aquest contracte per executar les obres 
ordinàries de reforma i millora de l’accessibilitat del carrer Vicenç Bou, entre 
l’avinguda Isidre Martí i el carrer Eduard Toldrà del municipi d’Esplugues de 
Llobregat. 
 
Transcorregut aquest termini sense que CONSTRUCCIONES FERTRES, S.L., 
acrediti la constitució de la fiança definitiva, es considerarà que el licitador ha 
retirat la seva oferta i es procedirà a requerir al següent de la llista. 

Si el dipòsit/garantia/fiança és fa en metàl·lic s'haurà de fer mitjançant 
transferència al compte de titularitat de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat 
de l'entitat Caixabank SA núm. : IBAN ES45 2100 0148 5502 0000 6291, 
especificant qui fa l’ingrés i el concepte.” 

ACORD NÚMERO SET.- Proposta per declarar com a suficient la 
documentació presentada per RAÚL MIRABALL ACEITUNO, en la qual 
efectua el tràmit de comunicació de l’activitat de comerç al detall de 
gelats i iogurts al local ubicat al carrer Mossèn Jacint Verdaguer, núm. 18, 
bxs B, d’aquesta població. (Exp. T120-2016-79). 

“El senyor RAÚL MIRABALL ACEITUNO, va aportar la documentació tècnica 
oportuna per desenvolupar l’activitat de comerç al detall de gelats i iogurts al 



local ubicat al carrer Mossèn Jacint Verdaguer, núm. 18, bxs B, d’aquesta 
població. (Exp. T120-2016-79). 

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 RAÚL MIRABALL ACEITUNO, en la qual efectua el tràmit de 
comunicació de l’activitat de comerç al detall de gelats i iogurts al local 
ubicat al carrer Mossèn Jacint Verdaguer, núm. 18, bxs B, d’aquesta població. 
(Exp. T120-2016-79). 

2n.-Comunicar a RAÚL MIRABALL ACEITUNO, que pot iniciar l’exercici de 
l’activitat de comerç al detall de gelats i iogurts al local ubicat al carrer 
Mossèn Jacint Verdaguer, núm. 18, bxs B, 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 1304100-443958) que serà notificada per l’Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona.”  

ACORD NÚMERO VUIT.- Proposta per declarar com a suficient la 
documentació presentada per CULITA STAN, en la qual efectua el tràmit 
de comunicació de l’activitat de comerç al detall de productes de 
xarcuteria i queviures (sense obrador ni zona de degustació) al local 
ubicat al carrer Maladeta, núm. 3, d’aquesta població. (Exp. T120-2016-
00111). 



“El senyor CULITA STAN, va aportar la documentació tècnica oportuna per 
desenvolupar l’activitat de comerç al detall de productes de xarcuteria i 
queviures (sense obrador ni zona de degustació) al local ubicat al carrer 
Maladeta, núm. 3, d’aquesta població. (Exp. T120-2016-00111). 

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

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

Atesa la delegació de la Sra. Alcaldessa en la Junta de Govern Local, per 
decret núm. 1.484, de 15 de juny de 2011, de les atribucions establertes a l’art. 
21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local 
en la seva redacció introduïda per Llei 57/2003, de 16 de desembre. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1r.- Declarar com a suficient la documentació que consta a l’expedient 
presentada per CULITA STAN, en la qual efectua el tràmit de comunicació de 
l’activitat de comerç al detall de productes de xarcuteria i queviures (sense 
obrador ni zona de degustació) al local ubicat al carrer Maladeta, núm. 3, 
d’aquesta població. (Exp. T120-2016-00111). 

2n.-Comunicar a CULITA STAN, que pot iniciar l’exercici de l’activitat de 
comerç al detall de productes de xarcuteria i queviures (sense obrador ni 
zona de degustació) al local ubicat al carrer Maladeta, núm. 3, 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 1304100-444010) que serà notificada per l’Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona.” 

ACORD NÚMERO NOU.- Proposta per aprovar la sol•licitud de modificació 
de les garanties d’urbanització i de gestió de residus aplicades a la 
llicència d’obres concedida a MILENIUM MERIDIAN, S.L., per a la 
construcció d’un edifici plurifamiliar de 33 habitatges al carrer Professor 
Barraquer, núm.36, d’aquesta població. (Exp.T032-2014-29). 



 
“Vist que el 26 d’octubre de 2016, (Registre general d'entrada núm. 2016 
00019827), el senyor Juan Manuel Sanahuja Escofet, i el senyor Luis Villena 
Contreras, en representació de l’entitat mercantil MILLENIUM MERIDIAN, SL, 
van presentar un escrit en relació amb l’acord de la Junta de Govern Local de 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, de 30 de setembre de 2016, mitjançant 
el qual es va acordar CONCEDIR LLICÈNCIA a MILLENIUM MERIDIAN, SL, 
per a executar les obres de construcció d’un edifici plurifamiliar de 33 
habitatges i aparcament, a la finca ubicada al carrer Professor Barraquer, núm. 
36, d’Esplugues de Llobregat, si bé suspenent-ne l’executivitat, fins al 
compliment de determinades condicions, que en l’acord s’explicitaven, i l’escrit 
presentat el 29 de novembre de 2016, (Registre general d'entrada núm. 2016 
00022222); 
 
Vist l’informe emès el 29 de novembre de 2016, pels Serveis tècnics 
municipals, que estableix el següent: 
 
“INFORME 
 
1. Sol·licitud 
 
Per registre de data 26/10/2016 i número 2016 00019827, el Sr. Juan Manuel 
Sanahuja, en representació de MILENIUM MERIDIAN SL. presenta a aquest 
Ajuntament instància sol·licitant la revisió de les garanties d’urbanització i de 
gestió de residus aplicades a la llicència d’obres per a la construcció d’un edifici 
plurifamiliar de 33 habitatges al carrer Professor Barraquer, 36 de la població, 
per entendre que es troben mal calculades. En data 29 de novembre de 2016 
s’ha presentat nova documentació sobre el mateix assumpte (en concret sobre 
la gestió de residus) per tal que sigui informada per part dels serveis tècnics 
municipals. 
 
2. Antecedents 
 
En data 30/9/2016, l’Ajuntament d’Esplugues, mitjançant acord de la junta de 
Govern va concedir Llicència d’obres per a la construcció d’un edifici 
plurifamiliar de 33 habitatges i aparcament a la finca situada al carrer Professor 
Barraquer, 36, a nom de MILENIUM MERIDIAN SL. Aquesta llicència està 
condicionada a l’execució simultània de les obres d’urbanització. Atenent a 
aquesta circumstància, l’acord establia, a més, una sèrie de garanties 
d’urbanització i de gestió de residus, d’acord amb la normativa vigent. 
 
3. Exposició de fets – informe 
 
El document presentat pel Sr. Sanahuja, en representació de MILENIUM 
MERIDIAN SL. fa referència als següents aspectes: 
 
· Pel que fa a l’acompliment de l’article 40 del Decret 64/2014 de 13 de maig, 
l’acord de la llicència va establir una garantia per a la finalització simultània de 
les obres d’urbanització utilitzant un percentatge del 21’18 % i una quantitat de 
9.719.233’86 € pel que fa a l’import total de càrregues d’urbanització. L’escrit 



del Sr. Sanahuja aporta un certificat del Sr. Pablo Molina, Secretari de la “Junta 
de Compensació del Pla Parcial afectat pel soterrament de les línees 
elèctriques d’alta tensió de FECSA” en el que es determina que el percentatge 
de participació en el total de l’àmbit corresponent a l’empresa MILLENIUM 
MERIDIAN S.L. és del 14’86 %, en tant que propietària de la parcel·la edificable 
P-103/1. A més, es dona la circumstància que la llicència concedida correspon 
només a un bloc d’habitatges plurifamiliar, equivalent a 1/5 part del sostre de 
l’esmentada parcel·la P-103/1, de manera què l’import total de la garantia haurà 
de ser: 
 
9.719.233’86 € x 14’86 % x 1/5 = 272.806’83 € 
 
Donat que l’article 40.2 del Decret 64/2014 de 13 de maig determina que, en 
cas de construcció simultània a les obres d’urbanització, “La quantia de la 
garantia (...) de la part d’aquestes obres que correspon suportar a la persona 
propietària del sòl en relació amb la finca de resultat adjudicada pel projecte de 
reparcel·lació corresponent i que es pretén edificar” el tècnic que sotasigna 
entén que si és possible realitzar el re-càlcul atenent al percentatge de 
propietat de MILLENIUM MERIDIAN SL. 
 
Pel que fa al fet de garantir només una cinquena part de l’import donat que 
només s’executa ara un dels cinc blocs projectats en la parcel·la que es 
correspon a la cinquena part del sostre adjudicat, el tècnic que sotasigna entén 
que no és possible aquesta consideració, ja que l’article 40.2 fa referència a 
“finca adjudicada”, independentment de la part de finca sobre la que es sol·licita 
llicència. 
 
Cal fer constar, a més, que, donat que no s’acredita que la quantitat pendent 
d’urbanització sigui inferior a la utilitzada pel càlcul original de la llicència 
concedida, el tècnic que sotasigna ha utilitzat pel re-càlcul de la garantia la 
quantitat que apareix en l’acord de 30/9/2016, que es correspon amb l’informe 
tècnic de la mateixa data. 
 
· Pel que fa a la garantia recollida en l’acord de concessió de llicència de 
30/9/2016, de 31.200 € en acompliment de l’article 16 de les OO.MM. 
d’Edificació com a garantia de reparació o indemnització dels danys que es 
puguin causar a la via pública durant l’execució de les obres als elements 
urbanístics del sòl, el subsòl i del vol de la via, l’escrit presentat per l’empresa 
MILLENIUM MERIDIAN SL. entén que no procedeix, ja que aquesta fiança es 
constitueix sobre un sòl urbà consolidat i que, en el moment de concessió de la 
llicència la urbanització no ha estat encara recepcionada per part de 
l’Ajuntament d’Esplugues. 
El tècnic que sotasigna entén que és possible acceptar també aquesta revisió, 
ja que l’article 16 de les OO.MM. d’Edificació està pensat per a parcel·les que ja 
disposen de la condició de solar i per tal de reparar els danys que es pugui 
ocasionar als elements d’urbanització ja executats a la via pública, com a ara 
voreres, paviments, vorades, fanals, arbres, bancs, etc. El cas que ens ocupa 
no es troba en aquesta circumstància, ja que la urbanització no està finalitzada 
ni recepcionada per part de l’Ajuntament, essent la seva execució obligació de 
la Junta de Compensació, la qual ja va dipositar, en el seu dia, una garantia per 



a la finalització de les esmentades obres d’urbanització, per la qual cosa no 
procedeix duplicar aquesta garantia sobre els possibles danys a una 
urbanització encara no finalitzada. 
 
· Finalment, l’escrit presentat pel Sr. Sanahuja, en representació de MILENIUM 
MERIDIAN SL. fa referència a un error material en el document presentat per la 
Direcció Facultativa corresponent al càlcul de les garanties per a la Gestió dels 
Residus, en compliment del Decret 201/1994 de 26 de juliol regulador dels 
enderrocs i residus de la construcció. Es presenta, a efectes de reparar aquest 
error material, nou document signat pels arquitectes responsables del Projecte i 
de la Direcció Facultativa en la que es justifica que es reutilitzarà un 
percentatge important de les terres d’excavació, de manera que les tones a 
gestionar serà de 1.598’38 tones, i, per tant, la fiança a dipositar per aquest 
concepte serà de 25.772’56 €. 
 
Respecte aquest punt, el tècnic que sotasigna entén que és possible acceptar 
aquesta revisió i, per tant, modificar aquest extrem de l’acord d’aprovació de la 
llicència, tot i que, amb la documentació presentada amb data 29/11/2016 i que 
s’acompanya d’un escrit de l’empresa NORDVERT SL – SORIGUÉ que 
acredita la reutilització de part de les terres d’excavació de les obres 
autoritzades, es fixa la quantitat de terres reutilitzades en 18.835’20 m3 i, donat 
que el volum total d’excavació de terres és, segons la fitxa presentada per la 
Direcció Facultativa, de 31.392 m3, la garantia a dipositar per la gestió 
adequada dels residus i terres de la construcció serà de 138.124’80 €, als que 
s’hauran de sumar els 8.190’38 € corresponents als residus de la construcció, 
resultant un total de 146.315’18 € en lloc dels 359.833’10 calculats 
originalment. 
 
4. Conclusió 
 
A la vista dels extrems exposats anteriorment, el tècnic que sotasigna entén, 
per tant, en conclusió, que és possible informar l’escrit presentat pel Sr. 
Sanahuja, en representació de MILENIUM MERIDIAN SL. en els següents 
extrems: 
 
· Pel que fa a l’acompliment de l’article 40 del Decret 64/2014 de 13 de maig, 
per tal d’establir una garantia per a la execució simultània de les obres 
d’urbanització i, donat que s’aporta certificat del Sr. Pablo Molina, Secretari de 
la “Junta de Compensació del Pla Parcial afectat pel soterrament de les línees 
elèctriques d’alta tensió de FECSA” en el que es determina que el percentatge 
de participació en el total de l’àmbit corresponent a l’empresa MILLENIUM 
MERIDIAN S.L. és del 14’86 %, en tant que propietària de la parcel·la edificable 
P-103/1, l’import total de la garantia haurà de ser: 
 
9.719.233’86 € x 14’86 % = 1.444.278’15 € 
 
· Pel que fa a la garantia recollida en l’acord de concessió de llicència de 
30/9/2016, de 31.200 € en acompliment de l’article 16 de les OO.MM. 
d’Edificació com a garantia de reparació o indemnització dels danys que es 
puguin causar a la via pública durant l’execució de les obres als elements 



urbanístics del sòl, el subsòl i del vol de la via, el tècnic que sotasigna entén 
que no procedeix, ja que l’article 16 de les OO.MM. d’Edificació està pensat per 
a parcel·les que ja disposen de la condició de solar i per tal de reparar els 
danys que es pugui ocasionar als elements d’urbanització ja executats. El cas 
que ens ocupa no es troba en aquesta circumstància, ja que la urbanització no 
està finalitzada ni recepcionada per part de l’Ajuntament, essent la seva 
execució obligació de la Junta de Compensació, la qual ja va dipositar, en el 
seu dia, una garantia per a la finalització de les esmentades obres 
d’urbanització. 
 
· Pel que fa a l’acompliment del Decret 201/1994 de 26 de juliol regulador dels 
enderrocs i residus de la construcció, atenent a la nova documentació 
presentada en la que es repara l’error material comés en la documentació 
presentada originalment, la fiança a dipositar per aquest concepte serà de 
146.315’18 €.” 
 
Vist l’informe emès per l’assessora jurídica de l’Àmbit de Territori i 
Sostenibilitat, el 30 de novembre de 2016, els fonaments de dret i les 
conclusions del qual estableixen el següent: 
 
“(...) 
 
Fonaments de dret 
 
En aplicació de l’article 109 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del procediment 
administratiu comú de les Administracions públiques, (antic article 105 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre), les administracions públiques poden rectificar, 
en qualsevol moment, d'ofici o a instància dels interessats, els errors materials, 
de fet o aritmètics existents en els seus actes. 
 
Vistos els articles 39 a 41 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova 
el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, relatius a la possibilitat 
de simultaniejar l’execució d’obres d’urbanització amb obres d’edificació.  
 
Així, l’article 39 indica que no es poden atorgar llicències urbanístiques per a 
l’edificació dels terrenys que no han assolit la condició de solar, llevat que 
s’asseguri l’execució simultània de les obres d’edificació i d’urbanització 
necessàries perquè els terrenys assoleixin la condició esmentada.  

Per a concedir la llicència d’edificació amb caràcter simultani a l’execució de les 
obres d’urbanització, cal dipositar una garantia, segons les determinacions de 
l’article 40 del mateix text reglamentari. 

Segons aquest precepte, la persona promotora de les obres d’edificació a què 
fa referència l’article 39 ha d’assegurar l’acabament simultani de les obres 
d’urbanització pendents d’execució, necessàries perquè els terrenys assoleixin 
la condició de solar, mitjançant la constitució d’una garantia a disposició de 
l’administració actuant per alguna de les formes admeses en la legislació 
aplicable en matèria de contractes del sector públic. 



La quantia de la garantia a què fa referència aquest article ha de comprendre el 
100% del cost de les obres d’urbanització pendents d’execució o, en el supòsit 
a què fa referència l’article 39.2, de la part d’aquestes obres que correspon 
suportar a la persona propietària del sòl en relació amb la finca de resultat 
adjudicada pel projecte de reparcel·lació corresponent i que es pretén edificar.  

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 

Vista la documentació presentada, i l’informe dels Serveis tècnics municipals, 
de 29 de novembre de 2016, només resta concloure que, a l’empara de l’article 
109 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del procediment administratiu comú de 
les Administracions públiques, i la normativa urbanística indicada en aquest 
informe, correspon estimar parcialment el recurs de reposició presentat el 26 
d’octubre de 2016, (Registre general d'entrada núm. 2016 00019827), pel 
senyor Juan Manuel Sanahuja Escofet, i el senyor Luis Villena Contreras, en 
representació de l’entitat mercantil MILLENIUM MERIDIAN, SL, i complementat 
amb la documentació aportada el 29 de novembre de 2016, (Registre general 
d'entrada núm. 2016 00022222), en relació amb l’acord de la Junta de Govern 
Local de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, de 30 de setembre de 2016, 
pel que fa exclusivament als extrems següents:  

- Que, una vegada acreditada la participació de l’empresa peticionària respecte 
de la totalitat del sector, mitjançant el certificat aportat, en un 14,86%, i no en 
un 21,18%, que correspon corregir l’errada material advertida, però no admetre 
com a vàlid l’import del cost de les obres pendents d’executar, en tant en quant, 
tal i com indiquen els Serveis tècnics municipals, en el seu informe de 29 de 
novembre de 2016, no ha estat acreditada aquesta xifra, com tampoc estimar la 
petició que es consideri reduir la garantia a una cinquena part, atès que l’article 
39 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre 
protecció de la legalitat urbanística fa referència a què aquesta garantia es 
prestarà en relació amb la finca de resultat adjudicada pel projecte de 
reparcel·lació.  

- Que, pel que fa a la prestació de la garantia per reparació d’elements 
urbanístics, per import de 31.200.-euros, correspon estimar l’al·legació, i 
anul·lar-la, en tant en quant les obres del sector no estan finalitzades ni 
recepcionades, i la Junta de compensació ja ha prestat una garantia per a la 
finalització de les obres.  

- Que, pel que fa a la fiança de residus, correspon esmenar l’import inicialment 
imposat per l’acord de la Junta de Govern Local, de 30 de setembre de 2016, 
de 359.833,10.-euros, per l’import de 146.315,18.-euros.”  

Vistos els preceptes citats, es proposa l’adopció de la següent: 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 



PRIMER.- ESTIMAR PARCIALMENT, a l’empara de l’article 109 de la Llei 
39/2015, de 1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les 
Administracions públiques, i la normativa urbanística indicada als informes 
mencionats, el recurs de reposició presentat el 26 d’octubre de 2016, (RGE 
núm. 2016 00019827), pel senyor Juan Manuel Sanahuja Escofet, i el senyor 
Luis Villena Contreras, en representació de l’entitat mercantil MILLENIUM 
MERIDIAN, SL, complementat amb la documentació aportada el 29 de 
novembre de 2016, (RGE núm. 2016 00022222), en relació amb l’acord de la 
Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, de 30 de 
setembre de 2016, mitjançant el qual es va CONCEDIR LLICÈNCIA a 
MILLENIUM MERIDIAN, SL, a l’empara i d’acord amb les condicions de 
l’article 39 del Decret 64/2014, de 13 de maig, per a executar les obres de 
construcció d’un edifici plurifamiliar de 33 habitatges i aparcament, a la finca 
ubicada al carrer Professor Barraquer, núm. 36, d’Esplugues de Llobregat, 
corresponent a la parcel·la P-103.1 del Pla parcial del sector del terme 
municipal d’Esplugues de Llobregat afectat pel soterrament de les línies 
elèctriques aèries d’alta tensió de FECSA, condicionada a l’execució simultània 
de les obres d’urbanització, i suspenent-ne l’executivitat, fins al compliment de 
determinades condicions, pel que fa exclusivament als extrems següents:  

· Estimar que el percentatge de participació en el total de l’àmbit corresponent a 
l’empresa MILLENIUM MERIDIAN, SL, és del 14’86 %, i no del 21,18%, en tant 
que propietària de la parcel·la edificable P-103/1, i que l’import total correcte 
de la garantia haurà de ser, corregint l’import de 2.058.533,7.-euros indicat a 
l’acord de 30 de setembre de 2016, el següent: 

9.719.233’86 € x 14’86 % = 1.444.278’15.-€ 

· Estimar l’anul·lació de la garantia recollida en l’acord de concessió de 
llicència de 30/9/2016, de 31.200.-€, en garantia de reparació o indemnització 
dels danys que es puguin causar a la via pública durant l’execució de les obres 
als elements urbanístics del sòl, el subsòl i del vol de la via, per les raons 
esgrimides a la part expositiva d’aquest acord. 

· Estimar que correspon corregir l’import de la fiança a dipositar en concepte de 
garantia per la deposició de residus i, per comptes de 359.833,10.-euros, 
prevista a l’acord de la Junta de Govern Local de 30 de setembre de 2016, per 
import de de 146.315,18.-euros, per les raons esgrimides a la part expositiva 
d’aquest acord. 

SEGON.- COMUNICAR l’acord anterior al Departament municipal de 
Comptabilitat i d’Hisenda. 

TERCER.- COMUNICAR l’acord anterior a les persones interessades.” 

ACORD NÚMERO DEU.- Proposta d’acceptació del recurs tècnic concedit 
per la Diputació de Barcelona, en el marc del Protocol general del Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, per l’actuació “Adaptació PAES als 
nous requeriments”. 
 



“El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat en data 26 de novembre de 2015 
va aprovar el Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019", que és l'instrument 
preferent per a l'exercici de les funcions d'assistència i cooperació local de la 
Diputació de Barcelona, així com el seu Protocol general, mitjançant el qual 
s'estableixen els principis que regeixen el Pla i el marc general i la metodologia 
d'implementació de les actuacions i dels recursos que es comprenguin al Pla.  
 
Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 22 de gener de 2016 es 
va aprovar sol·licitar a la Diputació de Barcelona, les necessitats econòmiques, 
tècniques i/o materials referides a diferents actuacions, dins el Catàleg de 
Concertació 2016 de la Diputació de Barcelona, en el marc del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2016- 2019”, per tal de desenvolupar activitats promogudes per 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, per l’any 2016. 
 
Entre aquestes sol·licituds es trobava la següent: 
 

PROGRAMA / ACTIVITAT 
TIPOLOGIA 
RECURSOS 
SOL·LICITATS 

Canvi climàtic i sostenibilitat / Adaptació PAES d’Esplugues als 
nous requeriments Tècnic 

 
Mitjançant Decret de data 4 d’agost de 2016 del vicepresident primer i president 
delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona s’ha 
aprovat l’actuació esmentada en els següents termes: 

Ens Núm. Registre 
inicial PMT Codi XGL Tipus de 

recurs 
Aportació de la 
Diputació 

Ajuntament 
d’Esplugues de 
Llobregat 

1640002778 16/Y/227604 Recurs tècnic 3.509,00 € 

 
Vist l’informe emès pel tècnic de Medi Ambient municipal. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Acceptar el recurs atorgat per la Diputació de Barcelona en els 
termes descrits a la part expositiva de la present proposta.” 

RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS 

ACORD NÚMERO ONZE.- 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. 310 de documents ADO en fase prèvia per un import total 
12.191,67 € 



Relació núm. 320 de documents ADO en fase prèvia per un import total 476,93 
€ 
Relació núm. 326 de documents ADO en fase prèvia per un import total 
19.035,43 € 
Relació núm. 328 de documents ADO en fase prèvia per un import total 
58.177,22 € 
Relació núm. 329 de documents ADO en fase prèvia per un import total 
1.961,02 € 
Relació núm. 332 de documents ADO en fase prèvia per un import total 
67.987,54 € 
Relació núm. 333 de documents ADO en fase prèvia per un import total 570,26 
€ 
Relació núm. 334 de documents ADO en fase prèvia per un import total 
13.271,57 € 
Relació núm. 335 de documents ADOJ en fase prèvia per un import total 
12.120,00 € 
Relació núm. 336 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
6.737,16 € 
Relació núm. 337 de documents O en fase prèvia per un import total de 
85.704,65 € 
Relació núm. 338 de documents O en fase prèvia per un import total de 
28.723,27 € 
Relació núm. 339 de documents O en fase prèvia per un import total de 
19.474,54 € 
 
Document-proposta de concepte no pressupostari núm. 32016/2836 per un 
import de 825,00 €. 
 
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. 310 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total 12.191,67 € 
2. Aprovar la relació núm. 320 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total 476,93 € 
3. Aprovar la relació núm. 326 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total 19.035,43 € 
4. Aprovar la relació núm. 328 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total 58.177,22 € 
5. Aprovar lar relació núm. 329 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total 1.961,02 € 
6. Aprovar la relació núm. 332 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total 67.987,54 € 
7. Aprovar la relació núm. 333 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total 570,26 € 
8. Aprovar la relació núm. 334 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total 13.271,57 € 



9. Aprovar la relació núm. 335 de documents ADOJ en fase prèvia per un 
import total 12.120,00 € 
10. Aprovar la relació núm. 336 de documents ADO en fase prèvia per un 
import total de 6.737,16 € 
11. Aprovar la relació núm. 337 de documents O en fase prèvia per un import 
total de 85.704,65 € 
12. Aprovar la relació núm. 338 de documents O en fase prèvia per un import 
total de 28.723,27 € 
13. Aprovar la relació núm. 339 de documents O en fase prèvia per un import 
total de 19.474,54 € 
14. Aprovar el document-proposta de concepte no pressupostari núm. 
32016/2836 per un import de 825,00 €.” 
 
ACORD NÚMERO DOTZE.- Proposta d’adjudicació del contracte menor 
consistent a l’assistència tècnica per al disseny d’una estratègia de 
creació de marca i d’atracció d’inversions productives per a la promoció 
econòmica a Esplugues de Llobregat. 
 
“L’any 2016 s’ha aprovat el PACTE PER A LA REACTIVACIÓ ECONÒMICA I 
L’OCUPACIÓ DE QUALITAT A ESPLUGUES DE LLOBREGAT 2016-2019. El 
seu objectiu central cerca el benestar de les persones a través de la cohesió 
social, el creixement sostenible i la generació d'ocupació de qualitat, amb la 
participació i implicació dels agents econòmics i socials del territori.  
 
En el marc d’aquest objectiu, el Pacte vol impulsar un creixement sostenible i 
inclusiu que posi l'accent a afavorir l'ocupació de qualitat que aporti cohesió 
social i territorial, i el desenvolupament d'una economia basada en la indústria, 
el coneixement i la innovació. 
 
Una de les accions a desenvolupar és la creació de marca i d’atracció 
d’inversions productives per a la promoció econòmica a Esplugues de 
Llobregat, per a la qual cosa és imprescindible recórrer a l’assistència tècnica 
externa d’un expert que dissenyi una estratègia a tal efecte. 
 
El servei d’Empresa i Ocupació ha considerat convenient contactar amb un 
expert molt especialitzat en aquesta matèria i familiaritzat amb l’àmbit territorial 
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, per tal de garantir l’efectivitat del treball.  
 
En aquest sentit, es va optar per la consultora Transferència de recursos 
avançats, i nous serveis, SL (U·TRANS), de la qual és titular el Sr. Francesc 
Solà Busquets. Aquest ha estat durant onze anys gerent de la Universitat 
Politècnica de Catalunya, ha intervingut en nombrosos seminaris a nivell 
nacional i internacional i ha realitzat diverses publicacions de l’àmbit de la 
gestió universitària, la dinamització territorial i de geografia econòmica 
comarcal. Des de l’any 2002, és responsable de l’ampliació de Fira Barcelona i 
director general de la societat Fira 2000. Conformen la resta de l’equip tècnic 
sis professionals dels àmbits de la Comunicació Política i Social, la Sociologia, 
l’Economia, la Gestió de la Qualitat, Multimèdia i Disseny Audiovisual i 
Màrqueting. 
 



La trajectòria de la consultora U-TRANS i la composició de l’equip tècnic avalen 
una especialització i una capacitació del tot coincident amb l’objecte del servei, 
acredita una àmplia experiència en el disseny i execució de projectes de 
planificació estratègica integral, econòmica, del coneixement i la innovació, i 
tecnològica, així com en estratègies de posicionament de ciutat pel 
desenvolupament econòmic. 
 
Per tal de facilitar la contractació d’aquest encàrrec, el servei d’Empresa i 
Ocupació va elaborar un document d’encàrrec (plec de condicions) que va ser 
lliurat a U-TRANS per tal que presentés una proposta. 
 
Finalitzat el termini de temps atorgat, U-TRANS ha presentat una oferta tècnica 
i econòmica així com la documentació acreditativa del compliment dels requisits 
i obligacions legals. 
 
Examinada l’oferta tècnica, s’ajusta totalment al contingut del servei i al seu 
calendari d’execució. 
 

seguiment i assessorament general sobre l'aplicaci

, sense cap cost addicional. 
 
Vist l’informe emès per la directora del servei d’Empresa i Ocupació. 
 
Vist l’informe dels Serveis Jurídics que informen favorablement la utilització del 
procediment de contracte menor per a l’adjudicació d’aquest servei 
d’assistència tècnica. 
 
Atès el que disposen els articles 111, 138.3 i 156.2 del Reial Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre de 2011, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
de Contractes del Sector Públic. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la despesa referida al contracte d’una assistència tècnica 
per al disseny d’una estratègia de creació de marca i d’atracció d’inversions 
productives per a la promoció econòmica a Esplugues de Llobregat, per un 
import màxim de 19.602,00€, IVA inclòs, a càrrec de la partida 2016-11-92001-
22706 (CONTRACTE SERVEIS PER PROMOCIÓ DE LA CIUTAT) del 
pressupost municipal per a l’any 2016. 
 
SEGON.- Adjudicar a L’empresa Transferència de recursos avançats, i nous 
serveis, SL, amb CIF B62829999, el contracte consistent en una assistència 
tècnica per al disseny d’una estratègia de creació de marca i d’atracció 
d’inversions productives per a la promoció econòmica a Esplugues de 
Llobregat, per un import total de 16.200,00€, més 3.402,00€ en concepte d’IVA 
(import total del contracte 19.602,00€, IVA inclòs). 



Les tasques a realitzar per Transferència de recursos avançats, i nous serveis, 
SL i que constitueixen l’objecte d’aquest contracte menor seran les recollides 
en el document d’encàrrec incorporat a l’expedient i a l’oferta presentada. 
 
Les factures presentades pel contractista, i que s’incorporaran a l’expedient, 
compliran els efectes de formalització del contracte. 
 
Són condicions especials de pagament en aquest contracte: la retribució del 
25% a la presentació dels resultats de l’anàlisi i justificació de la proposta de 
composició del Grup Impulsor; del 35% a la presentació dels treballs 
corresponents a l’apartat 2 de l’encàrrec i el 40% restant a la presentació del 
documents de conclusions i propostes d’actuació de cada apartat. 
 
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 TRETZE.- Proposta d’adjudicació del contracte menor 
consistent en el subministrament de llicències de Lotus Notes i Lotus 
Domino. 
 
“Atesa la necessitat de contractar el subministrament de les llicencies del Client 
Lotus IBM Domino, amb l’objectiu de regularitzar les llicencies del parc 
informàtic actual de l’ajuntament d’Esplugues, tant en els ordinadors personals 
com en els servidors, el Director de Sistemes d’Informació ha informat dels 
requeriments i ha demanat les ofertes de tres empreses habilitades per fer 
l’esmentat subministrament. 
 
Lotus Domino/ Notes és el sistema de comunicació que utilitza corporativament 
l’ajuntament d’Esplugues i permet enviar correu electrònic i gestionar calendaris 
i agendes. També és la plataforma corporativa de col·laboració que permet 
compartir bases de dades amb informació, com bases documentals, de 
procediments, manuals, o fòrums de discussió i la principal eina de 
desenvolupament informàtic d’aquesta organització. 
 
Aquesta necessitat es concreta en dues-centes llicències de client (Lotus 
Notes) i dues de servidor (Lotus Domino). 
 
Dins del termini establert, han estat presentades tres ofertes, pels següents 
imports: 
 
- MCNET COMUNICACIONES 9.460,00 euros, més IVA 
- MERINFO Serveis Informàtics 
(Mercè Granados Higueras) 8.235,80 euros, més IVA 
- DATA101 8.581,70 euros, més IVA 
 
Vist que l’informe emès pel Director de Sistemes d’Informació, manifesta que la 
proposta presentada per la Sra. Mercè Granados Higueras, amb la marca 
comercial MERINFO Serveis Informàtics, és la més avantatjosa per 
l’Ajuntament. 



 
Vist l’informe del Servei Jurídic. 
 
Atès el que disposen els articles 111, 138.3 i 156.2 del Reial Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre de 2011, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
de Contractes del Sector Públic. Així com la directiva 2014/24/CE, del 
Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació 
pública, en aquelles disposicions que siguin d’efecte directe. 
  
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la despesa referida al contracte menor de subministrament 
de dues llicències Lotus Domino i dues-centes llicències Lotus Notes, per un 
import màxim de 9.965,31€, a càrrec de la partida 2016 11 92000 64100 
ADQUISICIÓ APLICACIONS INFORMÀTIQUES. 
 
SEGON.- Adjudicar a la Sra. Mercè Granados Higueras, amb la marca 
comercial MERINFO Serveis Informàtics, amb NIF 52621199M, el contracte 
consistent en el subministrament de dues llicències Lotus Domino i dues-centes 
llicències Lotus Notes, per un import màxim de 8.235,80€, més 1.721,51€ de 
l’IVA (9.965,31€ IVA inclòs). 
 
La factura presentada pel contractista i que s’incorporarà a l’expedient complirà 
els efectes de formalització del contracte. 
 
El pagament s’efectuarà segons les condicions habituals de l’ajuntament, 
mitjançant transferència bancària, prèvia presentació de la factura 
corresponent, degudament conformada pel tècnic responsable del projecte.” 
 
ACORD NÚMERO CATORZE.- Proposta d’adjudicació del contracte menor 
consistent en el subministrament d’un nou servidor IBM ESX.  
 
“Atesa la necessitat de contractar el subministrament d’un nou servidor ESX, 
model IBM x3650 M5, per tal de renovar un dels 3 servidors físics actuals, que 
son els que sustenten l’actual plataforma tecnològica de l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat, amb l’objectiu de poder augmentar els recursos 
dedicats a l’entorn de virtualitzacions, el Director de Sistemes d’Informació ha 
informat dels requeriments i ha demanat les ofertes de tres empreses 
habilitades per fer l’esmentat subministrament. 
 
Dins del termini establert, han estat presentades tres ofertes, pels següents 
imports: 
 
- LOGICALIS SPAIN, S.L.U.: 10.045,00€, més IVA 
- MICROSISTEMES, SA: 8.319,66€, més IVA 
- ICONUS, SL.: 12.105,50€, més IVA 
 
Vist que l’informe emès pel Director de Sistemes d’Informació, manifesta que la 
proposta per MICROSISTEMES, SA és la més avantatjosa per l’Ajuntament. 



 
Vist l’informe del Servei Jurídic. 
 
Atès el que disposen els articles 111, 138.3 i 156.2 del Reial Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre de 2011, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
de Contractes del Sector Públic. Així com la directiva 2014/24/CE, del 
Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació 
pública, en aquelles disposicions que siguin d’efecte directe. 
  
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la despesa referida al contracte menor del subministrament 
d’un nou servidor ESX, model IBM x3650 M5, per un import màxim de 
8.319,66€, més 1.747,12€ de l’IVA (10.066,79€, IVA inclòs), a càrrec de la 
partida 2016-11- 92000 62600, EQUIPS PER A PROCESSOS 
D'INFORMACIÓ. 
 
SEGON.- Adjudicar a MICROSISTEMES, SA amb CIF A58158122, el contracte 
consistent en el subministrament d’un nou servidor ESX, model IBM x3650 M5, 
per un import màxim de 8.319,66 euros, més IVA (10.066,79 euros, IVA inclòs). 
 
La factura presentada pel contractista i que s’incorporarà a l’expedient complirà 
els efectes de formalització del contracte. 
 
El pagament s’efectuarà segons les condicions habituals de l’ajuntament, 
mitjançant transferència bancària, prèvia presentació de la factura 
corresponent, degudament conformada pel tècnic responsable del projecte.” 
 
ACORD NÚMERO QUINZE.- Proposta de resolució d’una sol·licitud 
d’assignació econòmica destinada a la contractació, per empreses i 
entitats, de persones en situació d’atur residents a Esplugues de 
Llobregat (Exp. 2016 00020028).  
 
“L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, amb el suport i el finançament de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona, ha establert una línia d’ajut a empreses i 
entitats ubicades a Esplugues de Llobregat i a l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, amb l’objectiu d’impulsar l’activitat econòmica i la creació d’ocupació 
al territori mitjançant una assignació econòmica que financi fins a un màxim del 
50% del cost laboral de contractacions de persones en situació d’atur residents 
a Esplugues de Llobregat.  

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

Dins del termini corresponent, l’empresa TALLERES EGUANTZA SCP ha 
presentat sol·licitud d’assignació econòmica d’import 11.386,20 € per a la 
contractació de la persona identificada a l’annex d’aquesta proposta. 



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

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

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Aprovar una despesa total de 11.386,20 €, amb càrrec a la partida 
15.24100.48000 del pressupost municipal en vigor, a favor de l’empresa 
TALLERES EGUANTZA SCP, amb CIF J08877979.  

SEGON.- Resoldre la sol·licitud de subvenció presentada per l’empresa 
TALLERES EGUANTZA SCP, amb CIF J08877979, i atorgar una subvenció de 
11.386,20 €, en concepte d’assignació econòmica destinada a la contractació 
per empreses i entitats de persones en situació d’atur residents a Esplugues de 
Llobregat, de conformitat amb les dades que consten a l’annex de la present 
proposta.  

Les condicions de pagament i justificació seran les següents:  

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

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

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

ACORD NÚMERO SETZE.- Proposta de modificació de l'acord núm. 13 de 
la Junta de Govern Local de data 11.11.2016,  relatiu a la quantitat de la  
liquidació a abonar a la funcionària jubilada Maragda Royo. 

“La Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 11 de novembre de 
2016 va acordar entre d’altres declarar la jubilació forçosa per invalidesa, en 
grau d’absoluta, de la funcionària i gestora d’ocupació Esmeralda Royo Meya 
d’aquest Ajuntament, amb efectes del dia 29 de setembre de 2016, segons ofici 
de l’ Institut Nacional de la Seguretat Social, així com en el punt 3r de la part 
resolutiva aprovar els imports de liquidació corresponents. 

Tenint en compte que no es va desglossar l’import resultant de la liquidació. 



La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1r.- Modificar el punt tercer de l’acord de la Junta de Govern Local de data 11 
de novembre de 2016, en relació a la liquidació a abonar a la funcionària 
jubilada Esmeralda Royo Meya, en el sentit de desglossar els imports de la 
liquidació resultant segons el següent detall: 

 

Retribucions 
  

● Part proporcional paga extra 1.147,98 euros 
● Complement malaltia -13,53 euros 
● I.T. malaltia 75% S.S. -103,67 euros 

 

Total retribucions 1.030,78 euros 
    

 

Deduccions 
  

● Regulació deducció S.S. setembre -6,35 euros 
● Abonament deducció S.S. octubre -95,37 euros 

    

● IRPF 342,17 euros 
● Total deduccions 240,45 euros 

    

 

Total líquid 790,33 euros 

 
2n. Aprovar la liquidació referida al punt 1 de la present proposta i reconèixer 
l’obligació corresponent per un import de 1.030,78 €.” 

ACORD NÚMERO DISSET.- Proposta d'aprovació del Conveni de 
pràctiques amb un alumne del l’INS Miquel Martí i Pol de Cornellà de 
Llobregat i l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat.  

“Atès els Convenis de pràctiques entre l’INS Miquel Martí i Pol de Cornellà de 
Llobregat i l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat per a la realització de 
pràctiques d’un alumne per la col·laboració en les tasques del manteniment 
d’instal·lacions elèctriques i automàtiques (especialment les indicades pel 
responsable de les brigada municipal).  

Atès el contingut dels Conveni que a l’efecte de regular les esmentades 
pràctiques ha tramès l’INS esmentat, en què es fan constar les condicions en 
que les pràctiques han de desenvolupar-se, així com que la seva prestació no 
té cap compensació econòmica ni comporta cap despesa per a la corporació, ni 
d’establir un contracte laboral amb els estudiants.  

La Junta de Govern acorda, per unanimitat:  

Atès els Convenis de pràctiques entre l’INS Miquel Martí i Pol de Cornellà de 
Llobregat i l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat per a la realització de 
pràctiques d’un alumne per la col·laboració en les tasques del manteniment 
d’instal·lacions elèctriques i automàtiques (especialment les indicades pel 
responsable de les brigada municipal).  



Atès el contingut dels Conveni que a l’efecte de regular les esmentades 
pràctiques ha tramès l’INS esmentat, en què es fan constar les condicions en 
que les pràctiques han de desenvolupar-se, així com que la seva prestació no 
té cap compensació econòmica ni comporta cap despesa per a la corporació, ni 
d’establir un contracte laboral amb els estudiants.”  

ACORD NÚMERO DIVUIT.- Proposta d'adhesió a la 2a Marató de l'estalvi 
energètic per a la lluita contra la pobresa energètica 2017. 

“L’empresa L’Origen, innovació, ecologia i comunicació és la impulsora d’una 
iniciativa denominada “Marató d’estalvi energètic per a la lluita contra la 
pobresa energètica” que va viure l’any 2016 la seva primera edició amb la 
participació de diversos ajuntaments i el suport de la Diputació de Barcelona. 
 
Enguany ha tramès el document de les Bases de la 2a Marató de l’estalvi 
Energètic per invitar l’ajuntament d’Esplugues de Llobregat a adherir-se a la 
mateixa. 
 
L’objecte de la 2a Marató d’estalvi energètic per a la lluita contra la pobresa 
energètica 2017 és una campanya de sensibilització i de bones pràctiques en 
l’ús i el consum d’energia, que té la voluntat afegida de destinar l’estalvi 
econòmic aconseguit a la lluita contra la pobresa energètica; estalviar en els 
consums de diferents edificis de titularitat municipal, i conscienciar als usuaris i 
personal responsable sobre la pobresa energètica. 

Més concretament, els objectius són, d’una banda, reduir, durant un període 
d’un mes, els consums d’aigua, electricitat i gas de diferents equipaments 
municipals, prenent com a referència els consums del mateix període de l’any 
anterior i, de l’altra, destinar l’estalvi energètic que s’hagi aconseguit a la lluita 
contra la pobresa energètica. 

L’adhesió comporta triar 4 o 5 equipaments municipals i, durant el mes de 
febrer de l’any 2017, intentar reduir els seus consums per tal d’obtenir el màxim 
estalvi econòmic possible. Per comptabilitzar l’estalvi es compararan els 
consums de 2017 amb els resultants de les valoracions dels consums del 
mateix període dels últims 3 anys. 

Finalitzada la campanya, es calcularà l’estalvi aconseguit, i un cop definit, es 
destinarà l’import a la lluita contra la pobresa energètica, per a la qual cosa 
s’haurà hagut d’elaborar un projecte o pla que determini a on anirà l’estalvi i 
preveure-ho, pressupostàriament, per poder disposar de l’import en el moment 
precís. 
 
L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat està molt sensibilitzat, d’una banda, 
amb l’adopció de mesures adequades en benefici i cura del medi ambient i, de 
l’altra, adopció de mesures per a pal·liar la pobresa energètica, per la qual cosa 
es considera adient adherir-se a la 2a Marató d’estalvi energètic per a la lluita 
contra la pobresa energètica 2017. 



Per tal de formalitzar la inscripció cal signar l’acord d’adhesió a la 2ª Marató de 
l’Estalvi energètic; facilitar les dades i els consums dels mesos de febrer dels 
últims 3 anys dels equipaments que participin; explicitar un esborrany del pla o 
del projecte de lluita contra la pobresa energètica on es preveu destinar l’estalvi 
econòmic que s’aconsegueixi, i acceptar el pressupost dels honoraris de 
L’ORIGEN per les seves tasques de creació i coordinació. 

Vistes les Bases de la 2a Marató 2017 de l’estalvi Energètic. 

Atesos els informes del Tècnic de Medi Ambient municipal i la Directora d’Acció 
Social i Salut Pública. 

En atenció a tot l’exposat. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, a la 2a 
Marató 2017 de l’estalvi Energètic, en els termes de les Bases de la 2a Marató 
que consten a l’expedient. 

SEGON.- Facultar la senyora alcaldessa d’Esplugues de Llobregat per a signar 
l’acord d’adhesió a la 2a Marató 2017 de l’estalvi Energètic, d’acord amb el 
model adjunt a les bases, així com tota aquella documentació necessària per a 
l’execució d’aquest acord. 

TERCER.- Aprovar l’autorització i disposició d’una despesa de tramitació 
anticipada, de conformitat amb l’article 110.2 del Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 
de novembre, per a les tasques de disseny i coordinació de la 2ª Marató de 
l’Estalvi Energètic a favor d’Eloi Burriel Aumedes NIF 47700783W, per import 
pressupostat de 2.420,00.-euros, IVA inclòs, amb càrrec a la partida 
pressupostària de despeses diverses de medi ambient 12-17000-22699 de 
l’exercici 2017. 

Els anteriors acords es sotmeten a la condició suspensiva de comptar amb la 
consignació pressupostària adequada i suficient, respecte del pressupost 
municipal de 2017.”  

ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA 

ACORD NÚMERO DINOU.- Proposta d’aprovació d’una subvenció a favor 
de l’entitat FUNDACIÓ PRIVADA ASPROSEAT PROA ESPLUGUES per al 
desenvolupament de l’activitat “Concurs de pintura i dibuix”, any 2016. 
 
“En data 6 de maig de 2016, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat va procedir a l’aprovació de les Bases Reguladores 
de l’atorgament de subvencions a entitats durant l’exercici pressupostari de 
2016. 
 
En data 24 d’octubre de 2016 l’entitat FUNDACIÓ ASPROSEAT PROA 



ESPLUGUES ha presentat instància sol·licitant l’atorgament d’una subvenció 
per a la realització de l’activitat “XVIII concurs de pintura i dibuix” de la 
Fundació Llars Residencials, any 2016. 

En data 24 d’octubre de 2016 la mateixa entitat presenta els comptes 
justificatius relatius a la despesa executada pel desenvolupament de 
l’esmentada activitat. Aquests contenen tots els requisits exigits a l’Ordenança 
General i a les Bases Reguladores per a l’atorgament de subvencions, segons 
informe emes per la Unitat Jurídic administrativa de l’Àmbit d’Acció Social i 
Ciutadania. 
 
Vist l’informe emès per la tècnica d’Atenció Social i Igualtat, amb el vist-i-plau 
de la directora d’Acció Social i Salut, pel qual es sustenta l’adequació de les 
despeses realitzades als fins pels quals s’atorga la subvenció i es justifica la 
conveniència de resoldre favorablement, amb caràcter extraordinari, la 
sol·licitud presentada per l’entitat, atès que “en el moment de tancament de la 
convocatòria de subvencions de 2016 l’entitat encara no havia decidit la seva 
participació a la present edició del concurs”. 

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 justificació econòmica presentada per l’entitat FUNDACIÓ 
ASPROSEAT PROA ESPLUGUES, per valor de 132,00 euros, en relació al 
desenvolupament de l’activitat “XVIII concurs de pintura i dibuix”, any 2016. 
 
SEGON.- Aprovar una despesa a favor de l’entitat FUNDACIÓ ASPROSEAT 
PROA ESPLUGUES, amb NIF G-61.766.986, per import de 132,00 euros, a 
càrrec de la partida 68.23100,48000 (Suport Entitats Serveis Socials) pel 
desenvolupament del l’activitat “XVIII concurs de pintura i dibuix”, any 2016. 
 
TERCER.- Resoldre individualment la sol·licitud de subvenció presentada per 
l’entitat FUNDACIÓ ASPROSEAT PROA ESPLUGUES, amb NIF G-61.766.986 
i atorgar una subvenció de 132,00 euros, amb caràcter extraordinari, atesa la 
motivació argumentada pels serveis tècnics, pel desenvolupament de 
l’esmentada activitat. 

QUART.- 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.- Proposta d’aportació municipal al Fons Català de 
Cooperació al Desenvolupament, any 2016.  

“L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat és soci del Fons Català de Cooperació 
al Desenvolupament (N.I.F. G-17.125.832) (FCCD) des de 1995. Com a tal, hi 
fa una aportació econòmica anual, destinada a finançar projectes aprovats pel 



Fons. Els darrers anys, els projectes beneficiaris han estat proposats des 
d’aquest mateix Ajuntament. Tant en el procés d’establir l’import de l’aportació, 
com el projecte destinatari, el Consell Municipal de Cooperació al 
Desenvolupament hi fa propostes. 

Vista la proposta del Consell Municipal de Cooperació al Desenvolupament 
(CD) i l’informe emès per la tècnica de Cooperació. 

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.- Autoritzar i disposar una despesa de 9.900,00 euros al Fons Català de 
Cooperació al Desenvolupament (N.I.F. G-17.125.832), en concepte 
d’aportació anual per al 2016 amb càrrec a la partida 2016.47.32700.48001 
(Suport Solidaritat i Cooperació), destinada a finançar els projectes següents: 

PROJ. DENOMINACIÓ IMPORT  

2871 Institut de formació integral Padre Segundo Montes – El 
Salvador. (Escola Isidre Martí, Ajuntament d’Esplugues) 

1.950,00 
€ 

2909 
Promoció de la capacitat d'incidència dels treballadors i 
especialment de les treballadores i la població indígena. 
Guatemala. Fundació Pau i Solidaritat 

1.950,00 
€ 

2.908 Escola itinerant per al treball digne a El Salvador – Fase 2 
(Fundació Josep Comaposada-Sindicalistes Solidaris) 

3.000,00 
€ 

2.959 Projecte Astral: suport a les tasques de salvament marítim a 
la mediterrània central (Malta) – Proactiva Open Arms 

3.000,00 
€ 

TOTAL 9.900,00 
€ 

 
 
ACORD NÚMERO VINT-I-UN.- Proposta d’aprovació dels comptes 
justificatius presentats per l’entitat AMIZADE, JUNTS AMB MOÇAMBIC en 
concepte de liquidació de la subvenció atorgada per al desenvolupament 
del Projecte “Extensió del dret a una educació superior i igualitària per a 
joves de centres, Moçambic”, any 2013.  

“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 2013 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 AMIZADE, JUNTS AMB 



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

Data aprovació Activitat Import 

19/06/2013 
Extensió del dret a una educació 
superior i igualitària per a joves de 
centres, Moçambic 

9.000,00 euros 

 
Vist que en data 27 de febrer de 2015, l’entitat AMIZADE, JUNTS AMB 
MOÇAMBIC va presentar comptes justificatius relatius a la despesa executada 
pel desenvolupament de l’esmentada activitat (compte justificatiu complementat 
en data 17 de febrer i 20 de juny de 2016) 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: 

PRIMER.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat AMIZADE, 
JUNTS AMB MOÇAMBIC (NIF G-63574123) 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 2013 IMPORT 
ATORGAT 

IMPORT 
JUSTIFICAT 

Extensió del dret a una educació 
superior i igualitària per a joves de 
centres, Moçambic 

9.000,00 euros 9.021,01 euros 

 
 
SEGON.- Transferir la quantitat de 9.000 euros, amb càrrec a la partida núm. 
47.32700.48001 “suport solidaritat i cooperació”, a la contrapart que s’esmenta 
a continuació com a beneficiària final del projecte de Cooperació esmentat: 
 
 

Entitat Projecte 
Contrapart Quantitat 

atorgada  Nom N.I.F. Dades 
bancàries 

AMIZADE. 
JUNTS AMB 
MOÇAMBIC 

Extensió del 
dret a una 
educació 
superior i 
igualitària per 
a joves de 
centres, 
Moçambic 

AMIZADE, 
JUNTS AMB 
MOÇAMBIC-
BEIRA 

G-
63574123 

Compte 
corrent: 
MILLENNIUM 
BIM 
173003672 

9.000,00 
€ 

 
 



ACORD NÚMERO VINT-I-DOS.- Proposta d’aprovació dels comptes 
justificatius presentats per l’entitat AMIZADE, JUNTS AMB MOÇAMBIC en 
concepte de liquidació de la subvenció atorgada pel desenvolupament del 
Projecte “Construcció d’una residència d’estudiants a Moçambic”, 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 AMIZADE, JUNTS AMB 
MOÇAMBIC 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 residència 
d’estudiants a Moçambic 6.500,00 euros 

 
El pagament de la subvenció es supeditava a la prèvia aprovació per part de la 
Junta de Govern Local dels comptes justificatius a presentar per l’entitat. En 
aquest sentit, els comptes justificatius relatius a l’any 2013 han estat aprovats 
per acord de la Junta de Govern Local de data 2 de desembre de 2016. 
 
Vist que en data 27 de febrer de 2015, l’entitat AMIZADE, JUNTS AMB 
MOÇAMBIC va presentar comptes justificatius relatius a la despesa executada 
pel desenvolupament de l’esmentada activitat (compte justificatiu complementat 
en data 17 de febrer i 20 de juny de 2016) 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 laTècnica de Cooperació. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat AMIZADE, 
JUNTS AMB MOÇAMBIC (NIF G-63574123) 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 residència 
d’estudiants a Moçambic 6.500,00 euros 9.890,75 euros 

 
 



SEGON.- Transferir la quantitat de 6.500 euros, amb càrrec a la partida núm. 
47.32700.48001 “suport solidaritat i cooperació”, a la contrapart que s’esmenta 
a continuació com a beneficiària final del projecte  
de Cooperació esmentat: 
 

Entitat Projecte 
Contrapart Quantitat 

atorgada  Nom N.I.F. Dades 
bancàries 

AMIZADE. 
JUNTS AMB 
MOÇAMBIC 

Construcción 
de residència 
d’estudiants. 
MOÇAMBIC 

AMIZADE, 
JUNTS AMB 
MOÇAMBIC-
BEIRA 

G-
63574123 

Compte 
corrent: 
MILLENNIUM 
BIM 
173003672 

6.500,00 
€ 

 
 
ACORD NÚMERO VINT-I-TRES.- Proposta d’aprovació dels comptes 
justificatius presentats per l’entitat ASSOCIACIÓ CLUB ESPLAI PUBILLA 
CASES – CAN VIDALET en concepte de justificació del Programa 
d’activitats “Casal d’estiu d’anglès”, aprovació de la modificació puntual 
del conveni en vigor i aportació econòmica corresponent, any 2016.  

“La Junta de Govern Local, en sessió de data 19 de juliol de 2013, va aprovar 
el text del conveni de col·laboració entre l’entitat ASSOCIACIÓ CLUB 
D’ESPLAI PUBILLA CASES-CAN VIDALET i l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat, pel desenvolupament del “Projecte d’Activitats i Serveis Infantils i 
Juvenils” així com pel desenvolupament del “Programa d’activitats Casal d’Estiu 
Infantil i Jove” pel període 2013-2016. 

En data 21 de juny de 2016 l’entitat ASSOCIACIÓ CLUB D’ESPLAI PUBILLA 
CASES-CAN VIDALET ha presentat instància sol·licitant l’atorgament d’una 
subvenció per a la realització del Programa d’Activitats “Casal d’estiu d’anglès”, 
any 2016, que es desenvolupa a l’escola Joan Maragall. 

La realització de dita activitat s’emmarca dins el desenvolupament del 
“Programa d’activitats Casal d’Estiu Infantil i Jove”, regulat mitjançant 
l’esmentat conveni, tot i que la realització de la mateixa no estava contemplada 
inicialment. 
 
En data 24 d’octubre de 2016 la mateixa entitat presenta els comptes 
justificatius relatius a la despesa executada pel desenvolupament de 
l’esmentada activitat. Aquests contenen tots els requisits exigits a l’Ordenança 
General i a les Bases Reguladores per a l’atorgament de subvencions, segons 
informe emes per la Unitat Jurídic administrativa de l’Àmbit d’Acció Social i 
Ciutadania. 
 
Vist l’informe emès per la tècnica d’Infància i Drets Civils, amb el vist-i-plau de 
la directora del Servei d’Educació i Ciutadania, pel qual es sustenta l’adequació 
de les despeses realitzades als fins pels quals s’atorga la subvenció i es 
justifica la conveniència de resoldre favorablement la sol·licitud presentada per 
l’entitat, així com la modificació puntual del conveni subscrit amb l’entitat pel 



desenvolupament del programa d’activitats “Casal Infantil i Jove”, en el sentit 
d’incloure l’activitat “Casal d’anglès” dins de l’esmentat programa, per a l’any 
2016. 
 
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 justificació econòmica presentada per l’entitat 
ASSOCIACIÓ CLUB D’ESPLAI PUBILLA CASES-CAN VIDALET, per valor de 
1.692,15 euros, en relació al desenvolupament de l’activitat “Casal d’anglès”, 
dins del Programa “Casal Infantil i Jove”, any 2016. 

SEGON.- Aprovar una despesa a favor de l’entitat ASSOCIACIÓ CLUB 
D’ESPLAI PUBILLA CASES-CAN VIDALET, amb NIF G58300237, per import 
de 1.692,15 euros, a càrrec de la partida 36.33700.48006 (Conveni amb Esplai 
Pubilla Cases-Casals Joves) pel desenvolupament del l’activitat “Casal d’estiu 
d’anglès”, dins del Programa “Casal Infantil i Jove”, any 2016. 

TERCER.- Estimar la sol·licitud de subvenció presentada per l’entitat 
ASSOCIACIÓ CLUB D’ESPLAI PUBILLA CASES-CAN VIDALET, amb NIF 
G58300237, i atorgar una subvenció de 1.692,15 euros, pel desenvolupament 
del l’activitat “Casal d’estiu d’anglès”, dins del Programa “Casal Infantil i Jove”, 
any 2016, atesa la motivació argumentada pels serveis tècnics. 
 
QUART.- Modificar per l’any 2016 el contingut del conveni plurianual de 
col·laboració entre l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat i l’entitat 
ASSOCIACIÓ CLUB D’ESPLAI PUBILLA CASES-CAN VIDALET pel 
desenvolupament del programa d’activitats “Casal Infantil i Jove”, i incloure en 
el mateix l’activitat “Casal d’estiu d’anglès”. 

ACORD NÚMERO VINT-I-QUATRE.- Proposta d’aprovació dels comptes 
justificatius presentats per l’entitat CLUB ESCOLA ESPORTIVA 
ESPLUGUENC D’ESCACS en concepte de liquidació de la subvenció 
atorgada per al desenvolupament de l’activitat “Campionat de Catalunya 
d’edats i per equips”, 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 CLUB ESCOLA ESPORTIVA 



ESPLUGUENC D’ESCACS els següents ajuts econòmics pel desenvolupament 
de les següents activitats i en la data que així mateix s’indica: 

Data aprovació Activitat Import 
25/9/2015 Campionat de Catalunya d’edats i per 

equips 
950,00 euros 

 
Vist que en data 11 de febrer de 2016, l’entitat CLUB ESCOLA ESPORTIVA 
ESPLUGUENC D’ESCACS va presentar comptes justificatius relatius a les 
despeses executades pel desenvolupament de les esmentades activitats i que 
aquests contenen tots els requisits exigits al Reglament i a les Bases 
Reguladores per a l’atorgament de subvencions, segons informes emesos per 
la Unitat Jurídic administrativa de l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania i el Director 
del Servei d’Esports i Equipaments. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentades per l’entitat CLUB 
ESCOLA ESPORTIVA ESPLUGUENC D’ESCACS (CIF G65004038) 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 SUBVENCIÓ 

ATORGADA 
IMPORT 
JUSTIFICAT 

Campionat de Catalunya d’edats i per equips 950,00 euros 1.312,65 euros 
 
ACORD NÚMERO VINT-I-CINC.- Proposta d’aprovació dels comptes 
justificatius presentats per l’entitat CLUB VOLEIBOL ESPLUGUES en 
concepte de liquidació 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, en data 6 de novembre de 2015, va atorgar a 
l’entitat CLUB VOLEIBOL ESPLUGUES el següent ajut econòmic pel 
desenvolupament de les següents activitats: 

NOM ACTIVITAT QUANTITAT  
ATORGADA 

DATA  
PAGAMENT 

Programes de promoció de l’esport de 
formació 

6.000,00 euros 23/11/2015 



Entrenaments i competicions esportives 
Esdeveniments i actes esportius 4.000,00 euros 
 
 
Vist que en data 22 de Juliol de 2015, l’entitat CLUB VOLEIBOL 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 el Director del Servei d’Esports i 
Equipaments. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat CLUB 
VOLEIBOL ESPLUGUES (CIF G58819921) en relació a les subvencions 
atorgades per aquest Ajuntament pel desenvolupament de les activitats que a 
continuació s’esmenten, d’acord amb el següent quadre: 

ACTIVITAT SUBVENCIÓ 
ATORGADA 

IMPORT 
JUSTIFICAT 

Programes de promoció de l’esport de 
formació 

6.000,00 € 10.329,02 € 

Entrenaments i competicions esportives 
 

Esdeveniments i actes esportius 4.000,00 € 6.080,53 € 
 
 
ACORD NÚMERO VINT-I-SIS.- Proposta d’aprovació dels comptes 
justificatius presentats per l’entitat COLLA DE BASTONERS 
D’ESPLUGUES en concepte de liquidació de la subvenció atorgada per al 
desenvolupament de l’activitat “Carnaval”, any 2015.  

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

Data aprovació Activitat Import 
3/07/2015 Rua de Carnaval 2015 400,00 euros 
 



Vist que en data 16 de setembre de 2016, i posteriorment en data 10 d’octubre 
de 2016 l’entitat COLLA DE BASTONERS D’ESPLUGUES va presentar 
comptes justificatius relatius a la despesa executada pel desenvolupament de 
les esmentades activitats i en data 18 de novembre de 2016 dita entitat ha 
procedit al reintegrament d’una quantitat en concepte de liquidació de la 
subvenció atorgada, i aquells 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 la 
Directora de Cultura. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat COLLA DE 
BASTONERS D’ESPLUGUES (CIF G61390084) 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 

DESPESA 
JUSTIFICADA 

SUBVENCIÓ 
JUSTIFICADA 

Rua de Carnaval 2015 400,00 euros 190,00 euros 228,00 euros 
 
 
ACORD NÚMERO VINT-I-SET.- Proposta d’aprovació d’una subvenció a 
favor de l’entitat COLLA DE BASTONERS D’ESPLUGUES en execució del 
conveni en vigor, any 2016. 

“La Junta de Govern Local va acordar en sessió del 14 de juny del 2013 
l’aprovació del conveni de col·laboració amb l’entitat Colla de Bastoners 
d’Esplugues, amb una vigència prevista pel període 2013-2016. 

En data 30 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 BASTONERS 
D'ESPLUGUES (CIF G61390084), per un import de 2.852,00 euros, amb càrrec 
a la partida del pressupost municipal en vigor 33.33400.48021 (Conveni amb 
Colla de Bastoners d’Esplugues). 

SEGON.- Ratificar la vigència del conveni del col·laboració amb l’entitat COLLA 
DE BASTONERS D'ESPLUGUES (CIF G61390084) per a l’any 2016 i atorgar a 
aquesta entitat la subvenció corresponent per import 2.852,00 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.” 

ACORD NÚMERO VINT-I-VUIT.- Proposta d’aprovació dels comptes 
justificatius presentats per l’entitat GRUP D’ESPLAI ESPURNES en 
concepte de justificació del Programa d’activitats “Casal d’estiu 
d’anglès”, aprovació de la modificació puntual del conveni en vigor i 
aportació econòmica corresponent, any 2016.  

“La Junta de Govern Local, en sessió de data 19 de juliol de 2013, va aprovar 
el text del conveni de col·laboració entre l’entitat GRUP D’ESPLAI ESPURNES 
i l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, pel desenvolupament del “Projecte 
d’Activitats i Serveis Infantils i Juvenils” així com pel desenvolupament del 
“Programa d’activitats Casal d’Estiu Infantil i Jove” pel període 2013-2016. 
 
En data 21 de juny de 2016 l’entitat GRUP D‘ESPLAI ESPURNES ha presentat 
instància sol·licitant l’atorgament d’una subvenció per a la realització del 
Programa d’Activitats “Casal d’estiu d’anglès”, any 2016, que es desenvolupa a 
les Escoles Folch i Torres i Gras i Soler. 

La realització de dita activitat s’emmarca dins el desenvolupament del 
“Programa d’activitats Casal d’Estiu Infantil i Jove”, regulat mitjançant 
l’esmentat conveni, tot i que la realització de la mateixa no estava contemplada 
inicialment. 
 
En data 14 d’octubre de 2016 la mateixa entitat presenta els comptes 
justificatius relatius a la despesa executada pel desenvolupament de 
l’esmentada activitat. Aquests contenen tots els requisits exigits a l’Ordenança 
General i a les Bases Reguladores per a l’atorgament de subvencions, segons 
informe emes per la Unitat Jurídic administrativa de l’Àmbit d’Acció Social i 
Ciutadania. 
 
Vist l’informe emès per la tècnica d’Infància i Drets Civils, amb el vist-i-plau de 
la directora del Servei d’Educació i Ciutadania, pel qual es sustenta l’adequació 
de les despeses realitzades als fins pels quals s’atorga la subvenció i es 
justifica la conveniència de resoldre favorablement la sol·licitud presentada per 
l’entitat, així com la modificació puntual del conveni subscrit amb l’entitat pel 



desenvolupament del programa d’activitats “Casal Infantil i Jove”, en el sentit 
d’incloure l’activitat “Casal d’anglès” dins de l’esmentat programa, per a l’any 
2016. 
 
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 justificació econòmica presentada per l’entitat GRUP 
D’ESPLAI ESPURNES, per valor de 3.254,28 euros, en relació al 
desenvolupament de l’activitat “Casal d’anglès”, dins del Programa “Casal 
Infantil i Jove”, any 2016. 

SEGON.- Aprovar una despesa a favor de l’entitat GRUP D’ESPLAI 
ESPURNES, amb NIF G58433418, per import de 3.254,28 euros, a càrrec de la 
partida 36.33700.48008 (Conveni amb Grup Esplai Espurnes-Casals Joves) pel 
desenvolupament del l’activitat “Casal d’estiu d’anglès”, dins del Programa 
“Casal Infantil i Jove”, any 2016. 

TERCER.- Estimar la sol·licitud de subvenció presentada per l’entitat GRUP 
D‘ESPLAI ESPURNES, amb NIF G58433418, i atorgar una subvenció de 
3.254,28 euros, pel desenvolupament del l’activitat “Casal d’estiu d’anglès”, 
dins del Programa “Casal Infantil i Jove”, any 2016. atesa la motivació 
argumentada pels serveis tècnics. 

QUART.- Modificar per l’any 2016 el contingut del conveni plurianual de 
col·laboració entre l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat i l’entitat GRUP 
D‘ESPLAI ESPURNES pel desenvolupament del programa d’activitats “Casal 
Infantil i Jove”, i incloure en el mateix l’activitat “Casal d’estiu d’anglès”. 
 
ACORD NÚMERO VINT-I-NOU.- Proposta d’aprovació dels comptes 
justificatius presentats per l’entitat INSTITUT JOANOT MARTORELL en 
concepte de liquidació de la subvenció atorgada per al desenvolupament 
del Projecte “Continuació del projecte sembrando amor como el maíz, 
Equador”, 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.  
 
El Ple de l’Ajuntament va autoritzar i disposar una despesa a favor de l’entitat 
INSTITUT JOANOT MARTORELL pel desenvolupament de la següent activitat 
i en la data que així mateix s’indica: 



Data aprovació Activitat any 2015 Import 

20/05/2015 Continuació del Projecte Sembrando 
amor como el maíz, Equador 9.000,00 euros 

 
Els comptes justificatius de l’entitat relatius a les subvencions corresponents als 
anys 2013 i 2014 es van aprovar mitjançant acord de la Junta de Govern Local 
de data 29 d’abril de 2016. En aquell moment, l’execució del projecte 2015 ja 
havia finalitzat, motiu pel qual es va reclamar a l’entitat que recopilés tota la 
documentació econòmica i tècnica necessària per tal de poder justificar 
l’execució del mateix. 

Vist que en data 20 de setembre de 2016, l’entitat INSTITUT JOANOT 
MARTORELL va presentar comptes justificatius relatius a la despesa 
executada pel desenvolupament de l’esmentada activitat i que aquests 
contenen tots els requisits exigits al Reglament i a les Bases Reguladores per a 
l’atorgament de subvencions, segons informes emesos pel Director de la Unitat 
Jurídic administrativa de l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania i la Tècnica de 
Cooperació. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat INSTITUT 
JOANOT MARTORELL (CIF Q-5855630-I) en relació a la despesa executada 
pel desenvolupament de l’activitat que a continuació s’esmenta, d’acord amb el 
següent quadre: 

ACTIVITAT/S – ANY 2015 IMPORT 
ATORGAT 

IMPORT 
JUSTIFICAT 

Continuació del Projecte Sembrando 
amor como el maíz, Equador 9.000,00 euros 10.632,76 euros 

 
SEGON.- Atorgar a l’entitat INSTITUT JOANOT MARTORELL, amb Q-
5855630-I, la subvenció corresponent a l’any 2015 que es detalla a continuació, 
amb càrrec a la partida del pressupost municipal en vigor 47 32700 48001 
(Suport Solidaritat i Cooperació) i d’acord amb el següent desglossament: 
 

Entitat Projecte/Localització  Quantitat 
atorgada  

INSTITUT 
JOANOT 
MARTORELL 

Continuació del Projecte Sembrando 
amor como el maíz, Equador 

9.000,00 
€ 

 
 

TERCER.- Establir que s’entendran acceptades les presents subvencions per 
part de l’entitat beneficiària, si en el termini de 15 dies hàbils, comptat a partir 
de la recepció de la notificació, no ha manifestat expressament la renúncia.” 
 
 



ACORD NÚMERO TRENTA.- Proposta d’aprovació dels comptes 
justificatius presentats per l’entitat INSTITUT JOAQUIM BLUME en 
concepte de liquidació de la subvenció atorgada per al desenvolupament 
del Projecte “Millora de la nutrició escolar en comunitat Alt-andines a 
través de sis menjadors escolars a Puno - Perú”, 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.  
 
El Ple de l’Ajuntament va autoritzar i disposar una despesa a favor de l’entitat 
INSTITUT JOAQUIM BLUME pel desenvolupament de la següent activitat i en 
la data que així mateix s’indica: 

Data aprovació Activitat any 2015 Import 

20/05/2015 
Millora de la nutrició escolar en 
comunitats alt-andines a través de sis 
menjadors escolars a Puno - Perú 

8.670,00 euros 

 
Vist que en data 20 de maig de 2016, l’entitat INSTITUT JOAQUIM BLUME va 
presentar comptes justificatius relatius a la despesa executada pel 
desenvolupament de l’esmentada activitat i que aquests contenen tots els 
requisits exigits al Reglament i a les Bases Reguladores per a l’atorgament de 
subvencions, segons informes emesos pel Director de la Unitat Jurídic 
administrativa de l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania i la Tècnica de Cooperació. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat INSTITUT 
JOAQUIM BLUME (CIF Q-0801109-J) en relació a la despesa executada pel 
desenvolupament de l’activitat que a continuació s’esmenta, d’acord amb el 
següent quadre: 

ACTIVITAT/S – ANY 2015 IMPORT 
ATORGAT 

IMPORT 
JUSTIFICAT 

Millora de la nutrició escolar en 
comunitats alt-andines a través de sis 
menjadors escolars a Puno - Perú 

8.670,00 euros 8.670,00 euros 

 
SEGON.- Atorgar a l’entitat INSTITUT JOAQUIM BLUME, amb Q-0801109-J, la 
subvenció corresponent a l’any 2015 que es detalla a continuació, amb càrrec a 
la partida del pressupost municipal en vigor 47 32700 48001 (Suport Solidaritat 
i Cooperació) i d’acord amb el següent desglossament: 
 



Entitat Projecte/Localització  Quantitat 
atorgada  

INSTITUT 
JOAQUIM 
BLUME 

Millora de la nutrició escolar en 
comunitats alt-andines a través de sis 
menjadors escolars a Puno - Perú 

8.670,00 
€ 

 
TERCER.- Establir que s’entendran acceptades les presents subvencions per 
part de l’entitat beneficiària, si en el termini de 15 dies hàbils, comptat a partir 
de la recepció de la notificació, no ha manifestat expressament la renúncia.” 
 
 
ACORD NÚMERO TRENTA-UN.- Proposta de resolució de sol·licituds 
d’ajuts econòmics, dins l’àmbit d’Acció Social, curs 2016-2017, en 
concepte de beques d’esplai 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 2016-2017” en 
sessió ordinària duta a terme en data 13 de maig de 2016. 

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

Ateses les 82 sol·licituds d’ajuts econòmics presentades i vist l’informe emès 
per la UJA de l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania, on es fa constar que s’ha 
realitzat la valoració econòmica i administrativa corresponent per aquests tipus 
d’ajuts, en compliment dels barems i criteris per a l’atorgament d’ajuts 
econòmics de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, curs 2016-2017. 
 
Vist que excepcionalment, per aquelles famílies amb una situació socio-
econòmica de vulnerabilitat, i prèvia valoració dels serveis socials bàsics 
municipals es podrà subvencionar la part que es consideri necessària, que en 
alguns casos pot resultar el 100% del cost total del servei. 

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

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

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Estimar un total de 76 sol·licituds d’ajuts econòmics per a la 
integració dels següents menors en concepte de beques d’assistència a esplais 
de lleure, pel curs 2016-2017, amb els percentatges de bonificació valorats per 
cada cas que s’indiquen: 

 



ALUMNE/A 
    

Primer Cognom 
Segon 
Cognom Nom 

Cost 
Activitat 

% 
Beca 

A. 
 

J. 675,00 € 90% 
A. 

 
Y. 750,00 € 90% 

A. P. A T. 645,00 € 90% 
A. A. A D. 388,00 € 90% 
A. A. J. 388,00 € 90% 
A. C. A L. 388,00 € 90% 
A H. 

 
M. 189,00 € 100% 

A. R. N. 558,00 € 90% 
A. M. J L. 750,00 € 90% 
A. A. A. 417,00 € 100% 
A. P. D P. 644,50 € 90% 
B. E K. M. 750,00 € 90% 
B. G. A. 388,00 € 90% 
B. V. O. 324,00 € 90% 
B. C. D. 634,00 € 90% 
B. J. L S. 388,00 € 90% 
C. S. K N. 388,00 € 90% 
C. R. D-D. 388,00 € 90% 
C. G. D F. 756,50 € 90% 
D. G. I D. 180,00 € 90% 
E K. 

 
A. 900,00 € 90% 

E K. 
 

Y. 
1.000,00 
€ 90% 

E. B. A. 756,50 € 90% 
E. B. F. 450,00 € 90% 
E. B. R. 256,50 € 90% 
F. Q. B. 388,00 € 90% 

F. G. A. 
1.256,50 
€ 90% 

G. J. A. 471,00 € 100% 
G. C. J. 388,00 € 90% 
G. C. J. 360,00 € 90% 

G. T. L M. 
1.000,00 
€ 90% 

G. H. G. 427,50 € 90% 
H. G. A N. 427,50 € 90% 
H. P. X A. 388,00 € 90% 
H. R. A M. 388,00 € 90% 
H. A. A D. 264,50 € 90% 

H. A. G. 
1.250,00 
€ 90% 



I. E A. S. 334,00 € 90% 
I. F. J A. 264,50 € 90% 
J. A. R. 388,00 € 90% 
K. 

 
N. 932,00 € 90% 

K. E A. S. 750,00 € 90% 
K. E A. W. 675,00 € 90% 
K. 

 
A. 550,00 € 90% 

M. M. C R. 388,00 € 90% 
M. M. A A. 388,00 € 100% 
M. R. J A. 264,50 € 90% 
M. R. J. 435,50 € 90% 
M. M. V A. 340,50 € 90% 
M. G. I A. 369,00 € 90% 
M. C. G. 750,00 € 90% 
M. C. M E. 675,00 € 90% 
M. G. A. 256,50 € 50% 
M. P. J. 675,00 € 90% 
M. P. J. 750,00 € 90% 

O. M. I. 
1.006,50 
€ 90% 

P. V. E. 587,50 € 90% 
P. N. L. 255,00 € 90% 
P. N. S. 327,00 € 90% 
P. G. H V. 230,85 € 90% 
P. G. J P. 455,85 € 90% 
P. G. T A. 506,50 € 90% 
R. R. G. 750,00 € 90% 
R. C. N. 388,00 € 90% 
R. S. L. 388,00 € 100% 
S. M. A J. 459,00 € 90% 
S. Z. D Y. 572,75 € 90% 
S. N. A. 256,50 € 90% 
S. N. G. 230,85 € 90% 
S. D L C. P. 256,50 € 90% 
S. 

 
G P. 558,00 € 90% 

S. 
 

J P. 558,00 € 90% 
V. G. N. 756,50 € 90% 
V. S. J D. 388,00 € 90% 
V. V. D J. 550,00 € 90% 
V. V. M E. 750,00 € 90% 
 
SEGON.- Aprovar una despesa màxima de 35.754,49 euros, dels quals 
11.918,17 euros aniran a càrrec de la partida pressupostària 68.23100.48018 
del pressupost vigent i 23.836,32 euros aniran a càrrec de la partida 



corresponent del pressupost de l’exercici 2017, en concepte de beques 
d’assistència a esplais de lleure, a favor dels tutors legals que es relacionen, 
amb el imports resultants que així mateix s’indiquen: 

ASSOCIACIÓ CLUB ESPLAI PUBILLA CASES(CIF Centre :G-58.300.237) 
TUTOR/A LEGAL  

   Primer  
Cognom 

Segon 
Cognom Nom N.I.F. Cost 

Ajuntament 
Exercici 
2016 

Exercici 
2017 

A. H. M. 
 

238,05 € 79,35 € 158,70 € 
A. O. B E. 

 

349,20 € 116,40 € 232,80 € 
A. O. B E. 

 

349,20 € 116,40 € 232,80 € 
A. B. V. 

 

349,20 € 116,40 € 232,80 € 
C. 

 
E D C. 

 

570,60 € 190,20 € 380,40 € 
C. C. M. 

 

349,20 € 116,40 € 232,80 € 
E V. 

 
E V. 

 

291,60 € 97,20 € 194,40 € 
F. Y. I D. 

 

238,05 € 79,35 € 158,70 € 
G. S. M. 

 

162,00 € 54,00 € 108,00 € 
G. C. M M. 

 

349,20 € 116,40 € 232,80 € 
G. P. K. 

 

349,20 € 116,40 € 232,80 € 
G. H. A E. 

 

332,10 € 110,70 € 221,40 € 
H. G. Y C. 

 

384,75 € 128,25 € 256,50 € 
H. H. Y C. 

 

384,75 € 128,25 € 256,50 € 
I. 

 
A. 

 

300,60 € 100,20 € 200,40 € 
J. T. W Y. 

 

349,20 € 116,40 € 232,80 € 
J. T. E. 

 

471,00 € 157,00 € 314,00 € 
K. 

 
R. 

 

502,20 € 167,40 € 334,80 € 
K. 

 
R. 

 

502,20 € 167,40 € 334,80 € 
K. 

 
H. 

 

495,00 € 165,00 € 330,00 € 
M. C. L. 

 

306,45 € 102,15 € 204,30 € 
M. O. O A. 

 

388,00 € 129,33 € 258,67 € 
M. R. J. 

 

238,05 € 79,35 € 158,70 € 
M. R. A. 

 

391,95 € 130,65 € 261,30 € 
M. 

 
A. 

 

189,00 € 63,00 € 126,00 € 
M. 

 
A. 

 

417,00 € 139,00 € 278,00 € 
M. R. F. 

 

349,20 € 116,40 € 232,80 € 
N. G. M. 

 

229,50 € 76,50 € 153,00 € 
N. G. M. 

 

294,30 € 98,10 € 196,20 € 
P. F. A. 

 

349,20 € 116,40 € 232,80 € 
P. V. R K. 

 

580,50 € 193,50 € 387,00 € 
P. V. R K. 

 

528,75 € 176,25 € 352,50 € 
P. H. N A. 

 

580,05 € 193,35 € 386,70 € 
Q. 

 
N B. 

 

349,20 € 116,40 € 232,80 € 
R. P. Y. 

 

349,20 € 116,40 € 232,80 € 
R. C. J. 

 

349,20 € 116,40 € 232,80 € 



R. O. M. 
 

349,20 € 116,40 € 232,80 € 
R. C. M. 

 

502,20 € 167,40 € 334,80 € 
S. C. P E. 

 

349,20 € 116,40 € 232,80 € 
S. M. M M. 

 

413,10 € 137,70 € 275,40 € 
S. M. S A. 

 

515,48 € 171,83 € 343,65 € 
S. P. D. 

 

349,20 € 116,40 € 232,80 € 
S. T. C. 

 

388,00 € 129,33 € 258,67 € 
V. V. M P. 

 

495,00 € 165,00 € 330,00 € 
Z. 

 
A. 

 

838,80 € 279,60 € 559,20 € 
   

TOTALS: 17.407,03€ 5.802,34€ 11.604,69€ 
 
ESPLAI ESPURNES(CIF Centre :CIF G58433418) 
TUTOR/A LEGAL  

   Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom N.I.F. Cost 

Ajuntament 
Exercici 
2016 

Exercici 
2017 

A. D L. M. 
 

675,00 € 225,00 € 450,00 € 
A. 

 
N. 

 

810,00 € 270,00 € 540,00 € 
B. M. L R. 

 

680,85 € 226,95 € 453,90 € 
B. M. L R. 

 

405,00 € 135,00 € 270,00 € 
B. M. L R. 

 

230,85 € 76,95 € 153,90 € 
C. D. I. 

 

324,00 € 108,00 € 216,00 € 
C. 

 
N. 

 

607,50 € 202,50 € 405,00 € 
C. 

 
N. 

 

675,00 € 225,00 € 450,00 € 
C. G. S C. 

 

680,85 € 226,95 € 453,90 € 
D L C M. M. 

 

230,85 € 76,95 € 153,90 € 
E K. J. Y. 

 

675,00 € 225,00 € 450,00 € 
G. C. L P. 

 

680,85 € 226,95 € 453,90 € 
G. C. R M. 

 

207,77 € 69,26 € 138,51 € 
G. C. R M. 

 

410,27 € 136,76 € 273,51 € 
G. C. R M. 

 

455,85 € 151,95 € 303,90 € 
G. F. C. 

 

1.130,85 € 376,95 € 753,90 € 
G. B. Y. 

 

900,00 € 300,00 € 600,00 € 
H. R. G N. 

 

1.125,00 € 375,00 € 750,00 € 
K. S. A. 

 

675,00 € 225,00 € 450,00 € 
K. S. A. 

 

607,50 € 202,50 € 405,00 € 
M. S. S. 

 

905,85 € 301,95 € 603,90 € 
M. C. E Y. 

 

675,00 € 225,00 € 450,00 € 
M. C. E Y. 

 

607,50 € 202,50 € 405,00 € 
N A. 

 
N A. 

 

900,00 € 300,00 € 600,00 € 
N. H. L. 

 

230,85 € 76,95 € 153,90 € 
N. H. L. 

 

207,77 € 69,26 € 138,51 € 
P. S. O H. 

 

607,50 € 202,50 € 405,00 € 
P. S. O H. 

 

675,00 € 225,00 € 450,00 € 



R. C. G A. 
 

675,00 € 225,00 € 450,00 € 
V. D. J M. 

 

675,00 € 225,00 € 450,00 € 
   

TOTALS: 18.347,46€ 6.115,83€ 12.231,63€ 
 
 
TERCER.- Aprovar una despesa de 128,25 euros, dels quals 42,75 euros 
aniran a càrrec de la partida pressupostària 68.23100.48018 del pressupost 
vigent i 85,50 euros aniran a càrrec de la partida corresponent del pressupost 
de l’exercici 2017, a favor de l’Esplai Espurnes, en concepte de beques 
d’assistència a Esplais de Lleure d’una menor tutelada per la Generalitat de 
Catalunya a través del Centre Residencial d’Acció Educativa Ferrer i Guàrdia.  

QUART.- Desestimar un total de 6 sol·licituds d’ajuts econòmics en concepte 
de beques d’assistència a Esplais de Lleure, curs 2016-2017, que es detallen a 
l’annex de l’informe adjunt, pels motius que al mateix s’indiquen. 
 
QUINT.- Les quantitats reconegudes en la present proposta, per valor total de 
35.882,74 euros, seran pagades proporcionalment en tres terminis, durant els 
mesos de desembre de 2016, març de 2017 i juny de 2017, a les entitats 
següents:  

ENTITAT N.I.F. Tram 1 Tram 2 Tram 3 TOTAL 
ASSOCIACIÓ 
CLUB ESPLAI 
PUBILLA CASES 

G-
58.300.237 5.802,34 € 5.802,33 

€ 
5.802,36 
€ 17.407,03€ 

ESPLAI 
ESPURNES 

G-
58.433.418 6.158,58 € 6.158,55 

€ 
6.158,58 
€ 18.475,71€ 

 
El pagament de les quantitats corresponents al tercer termini, es realitzarà de 
manera proporcional en funció del nivell d’assistència a l’activitat dels alumnes 
becats, efectivament acreditada per les entitats durant tot el curs. 
 
SISÈ.- Proposar el pagament corresponent al primer tram de les quantitats 
aprovades en la present resolució. 

Els acords anteriors se sotmeten a la condició suspensiva de comptar amb la 
consignació pressupostària adequada i suficient, un cop aprovat el pressupost 
municipal per a l’any 2017, amb caràcter definitiu.” 

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