
 
 

 

 

JGL  7/2016 
 
 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 

  

SESSIÓ DECISÒRIA ORDINÀRIA DE 19 DE FEBRER DE 2016 

 
A la Casa Consistorial d’Esplugues de Llobregat, a la sala de reunions, a les 
deu hores i cinc minuts del dia 19 de febrer de 2016, es reuneix la Junta de 
Govern Local en sessió decisòria ordinària, en primera convocatòria, sota la 
Presidència de l'alcaldessa Sra. Pilar Díaz Romero, amb l'assistència dels 
regidors Sr. Eduard Sanz García, Sra. Sara Forgas Úbeda, Sra. Montserrat 
Zamora Angulo, Sr. Albert Comellas Novillo, Sr. Manuel Pozo López i Sr. 
Santiago Siquier Fado. 
 
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. 5/16 
corresponent a la sessió ordinària de data 5 de febrer de 2016.                   
 
Per la Sra. alcaldessa i en relació a l’esborrany de l’acta núm. 5/16 
corresponent a la sessió ordinària de  data  5 de febrer es pregunta si hi ha 
objecció d'alguna classe i no assenyalant-se'n cap, s'aprova  l’esmentada acta 
per unanimitat i en compliment del que disposa l'article 107 de la Llei 8/1987, 
de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya i l'article 110 del 
Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, es 
transcriurà al llibre d'actes, autoritzant-se amb les signatures de la  Sra. 
alcaldessa i Sr. secretari. 
 
           

 

 



TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

 
ACORD NÚMERO DOS.- Proposta d’adjudicació del contracte de servei 
d’assessorament i mediació del programa d’assegurances de 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat.  

“De conformitat amb l’article 151 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, la Junta de Govern Local en sessió del dia 22 de gener de 2016 va 
acordar requerir a MARSH, S.A. MEDIADORES DE SEGUROS, per a què 
dipositessin la fiança definitiva d’import 275,00 euros, relativa a la contractació 
del servei d’assessorament i mediació del programa d’assegurances de 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, mitjançant procediment obert amb més 
d’un criteri d’adjudicació. 

En aquest sentit, en data 4 de febrer de 2016, l’empresa MARSH, S.A. 
MEDIADORES DE SEGUROS ha dipositat l’esmentada fiança. En relació a la 
documentació relativa a les seves obligacions tributàries 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 la 
persona licitadora la presenta el dia 10 de febrer de 2016. 

Vistos els antecedents i l’informe emès pels Serveis Jurídics d’aquest 
Ajuntament, i a tenor del que disposa l’article 274.2 del Text Refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril, i l’art. 27 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del 
Sector Públic. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Declarar la validesa de l’acte licitatori i adjudicar la contractació del 
servei d’assessorament i mediació del programa d’assegurances de 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat a l’empresa MARSH, S.A. 
MEDIADORES DE SEGUROS, provista de A-81332322, amb les següents 
comissions: 
 

RISC 
ASSEGURAT 

IMPORT 
ADJUDICAT 
ANUAL 

PRIMA NETA 
ANUAL 

MÀX. 
COMISSIÓ 

MÀX 
RETIBUCIÓ 
ANUAL 

RC i 
patrimonial 31.000 € 29.204 € 9 % 2.628,36 € 
Danys 
materials 26.116 € 16.600 € 8 % 1.328,00 € 
Flota vehicles 11.571 € 10.100 € 7 % 707,00 € 
Accidents 5.300 € 4.953 € 7 % 346,71 € 
RC autoritats 7.431 € 7.000 € 7 % 490,00 € 
TOTAL 81.418 € 67.857 € 

 
5.500,07 €  



 
 
Aquest contracte no suposa cost econòmic directe per l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat, que no abonarà cap preu a l’adjudicatari. Per la 
prestació dels serveis inclosos en aquesta contractació, l’adjudicatari, d’acord 
amb l’ús i pràctica del mercat i amb la legislació aplicable, serà retribuït per les 
entitats asseguradores amb les que es contractin o subscriguin les 
corresponents pòlisses d’assegurança, les quals abonaran com a preu del 
contracte el resultat d’aplicar a les primes netes de les assegurances, el 
percentatge de comissió que hagi ofert l’adjudicatari en aquest procediment de 
contractació per a cada risc assegurat de manera individual. 
 
SEGON.- Publicar la present adjudicació al perfil del contractant municipal. 
 
TERCER.- Comunicar a l’adjudicatari l’obligació de signar el contracte en el 
termini màxim dels 15 dies hàbils següents al de la notificació de la present 
adjudicació, així com l’obligació prèvia a la formalització del contracte de 
satisfer les següents quantitats, quina suma correspon a la publicació d’anuncis 
al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona: 
 
· MARSH, S.A. MEDIADORES DE SEGUROS: 220,75 euros. 
 
QUART.- Informar a la resta de licitadors que al perfil del contractant municipal 
hi trobaran els informes tècnics de valoració de les seves ofertes (sobre 
número 2 i 3) on podran veure les raons per les quals no han estat adjudicataris 
i les característiques de les ofertes que han estat seleccionades.” 
 
 
ACORD NÚMERO TRES.- Proposta per donar  l’assabentat i conformitat a 
l’ocupació i utilització de l’habitatge reformat del carrer Constància, núm. 
14-16, sol•licitat per Juan Pacheco Hinojosa. (Exp. T032-2016-6). 
 
“El senyor Juan Pacheco Hinojosa sol·licita llicència de primera ocupació i 
utilització de l’habitatge situat al carrer Constància núm. 14-16, (referència 
cadastral 4109716DF2840G0001TP) segons documentació tècnica aportada a 
tal efecte. També sol·licita la devolució de les fiances dipositades. (Exp. T032-
2016-6). 
 
Atès l’informe emès pels Serveis Tècnics Municipals. 
  
Atesos els articles 53 i 54 de les Ordenances Metropolitanes d’Edificació. 
 
Atès l’article 187.5 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme aprovat per Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat per la Llei 3/2012 de 22 de febrer. 
 
Atesa la delegació de la Sra. alcaldessa en Junta de Govern Local, per decret 
núm. 1.466 de 18 de juny de 2015, de les atribucions establertes a l'art. 21.1.q) 
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local en la 
seva redacció introduïda per Llei 57/2003 de 16 de desembre. 



 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
1.- Donar l’assabentat i conformitat a l’ocupació i utilització de l’habitatge situat 
al al carrer Constància núm. 14-16, d’aquesta localitat, sol·licitat per J Juan 
Pacheco Hinojosa. 
 
2.- Procedir a la devolució de les fiances d'imports 605 euros i 150 euros, 
dipositades en concepte de garantia per la reposició de qualsevol dany a la via 
pública i per la bona gestió dels residus durant el curs de les obres, per quant 
han estat complimentades les obligacions que garantia, excepte vicis ocults, de 
la subsanació dels quals no queda eximit el particular, una vegada s'hagi posat 
de manifest. 
 
3.- Manifestar que la devolució de l’esmentada fiança s’efectuarà a partir dels 
15 dies següents a la recepció d’aquesta notificació i s’efectuarà mitjançant 
alguna de les següents modalitats:  

· Si la fiança es va dipositar mitjançant aval bancari aquest serà retornat 
a les Oficines de Serveis Econòmics (Plaça Santa Magdalena, 5 i 6 – 
planta baixa) en horari de dilluns a divendres de 9 del mati a les 14,30 
hores. 
· Si la fiança es va dipositar en metàl·lic i volen que els sigui retornada 
mitjançant transferència bancària hauran de sol·licitar a la Tresoreria 
Municipal (Plaça Santa Magdalena, 5 i 6 planta baixa) la fitxa bancària i 
enviar-la degudament emplenada. 
· Si la fiança es va dipositar en metàl·lic i no consten a la Tresoreria 
municipal les dades bancàries per efectuar la transferència la fiança es 
retornarà mitjançant xec bancari nominatiu que es podrà retirar a les 
Oficines del Punt d’Atenció al Ciutadà (Plaça Santa Magdalena, 24 
planta baixa) de 8,30 a 14,30 hores (excepte dissabtes) i els dijous a la 
tarda de 16 a 18 h. (excepte el mes d’agost). 

 
Per poder retirar l’aval bancari o el xec corresponent el titular del dret de 
cobrament haurà d’aportar la corresponent documentació que acrediti la seva 
personalitat física (DNI) o be si es tracta de una persona jurídica, escriptura on 
es faci constar els poders de cobrament atorgats. 
 
4.- Aquesta llicència restarà condicionada al pagament de la liquidació de la 
taxa per llicència urbanística d'import 50,32 euros que serà notificada per 
l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.” 
 
 
ACORD NÚMERO QUATRE.- Proposta per donar l’assabentat i conformitat 
a l’ocupació i utilització de l’habitatge reformat del passatge Joan Brillas, 
núm. 25, entl 2a. sol•licitat per Jordi Garriga i Milà. (Exp. T032-2016-8).  
 
“El senyor Jordi Garriga i Milà sol·licita llicència de primera ocupació i 
utilització de l’habitatge situat al passatge Joan Brillas núm. 25, entresol 2a, 
(referència cadastral 3110501DF2P31A0006OB) segons documentació tècnica 



aportada a tal efecte. També sol·licita la devolució de les fiances dipositades. 
(Exp. T032-2016-8). 
 
Atès l’informe emès pels Serveis Tècnics Municipals. 
  
Atesos els articles 53 i 54 de les Ordenances Metropolitanes d’Edificació. 
 
Atès l’article 187.5 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme aprovat per Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat per la Llei 3/2012 de 22 de febrer. 
 
Atesa la delegació de la Sra. alcaldessa en Junta de Govern Local, per decret 
núm. 1.466 de 18 de juny de 2015, de les atribucions establertes a l'art. 21.1.q) 
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local en la 
seva redacció introduïda per Llei 57/2003 de 16 de desembre. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
1.- Donar l’assabentat i conformitat a l’ocupació i utilització de l’habitatge situat 
al passatge Joan Brillas núm. 25, entresol 2a, d’aquesta localitat, sol·licitat per 
Jordi Garriga i Milà. 
 
2.- Procedir a la devolució de les fiances d'imports 1.000 euros i 150 euros, 
dipositades en concepte de garantia per la reposició de qualsevol dany a la via 
pública i per la bona gestió dels residus durant el curs de les obres, per quant 
han estat complimentades les obligacions que garantia, excepte vicis ocults, de 
la subsanació dels quals no queda eximit el particular, una vegada s'hagi posat 
de manifest. 
 
3.- Manifestar que la devolució de l’esmentada fiança s’efectuarà a partir dels 
15 dies següents a la recepció d’aquesta notificació i s’efectuarà mitjançant 
alguna de les següents modalitats:  

· Si la fiança es va dipositar mitjançant aval bancari aquest serà retornat 
a les Oficines de Serveis Econòmics (Plaça Santa Magdalena, 5 i 6 – 
planta baixa) en horari de dilluns a divendres de 9 del mati a les 14,30 
hores. 
· Si la fiança es va dipositar en metàl·lic i volen que els sigui retornada 
mitjançant transferència bancària hauran de sol·licitar a la Tresoreria 
Municipal (Plaça Santa Magdalena, 5 i 6 planta baixa) la fitxa bancària i 
enviar-la degudament emplenada. 
· Si la fiança es va dipositar en metàl·lic i no consten a la Tresoreria 
municipal les dades bancàries per efectuar la transferència la fiança es 
retornarà mitjançant xec bancari nominatiu que es podrà retirar a les 
Oficines del Punt d’Atenció al Ciutadà (Plaça Santa Magdalena, 24 
planta baixa) de 8,30 a 14,30 hores (excepte dissabtes) i els dijous a la 
tarda de 16 a 18 h. (excepte el mes d’agost). 

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



 
4.- Aquesta llicència restarà condicionada al pagament de la liquidació de la 
taxa per llicència urbanística d'import 73,50 euros que serà notificada per 
l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.” 
 
 
ACORD NÚMERO CINC.- Proposta per donar l’assabentat i conformitat a 
l’ocupació i utilització del nou mòdul instal•lat a la llar d’infants i ludoteca 
ubicada al carrer Josep Rodoreda, núm. 9-17, sol•licitat per NIMBONENS, 
SL. (Exp. T032-2015-41). 
 
“La senyora Maria Cristina Ruiz Pedro, en representació de NIMBONENS, SL, 
sol·licita llicència de primera ocupació i utilització del nou mòdul instal·lat a la 
llar d’infants i ludoteca ubicada a la finca del carrer Josep Rodoreda, núm. 9-17, 
(referència cadastral 3408901DF2830G0001QY) segons documentació tècnica 
aportada a tal efecte. També sol·licita la devolució de les fiances dipositades. 
(Exp. T032-2015-41). 
 
Atès l’informe emès pels Serveis Tècnics Municipals. 
  
Atesos els articles 53 i 54 de les Ordenances Metropolitanes d’Edificació. 
 
Atès l’article 187.5 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme aprovat per Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat per la Llei 3/2012 de 22 de febrer. 
 
Atesa la delegació de la Sra. alcaldessa en Junta de Govern Local, per decret 
núm. 1.466 de 18 de juny de 2015, de les atribucions establertes a l'art. 21.1.q) 
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local en la 
seva redacció introduïda per Llei 57/2003 de 16 de desembre. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
1.- Donar l’assabentat i conformitat a l’ocupació i utilització del nou mòdul 
instal·lat a la llar d’infants i ludoteca ubicada a la finca del carrer Josep 
Rodoreda, núm. 9-17, d’aquesta localitat, sol·licitat per NIMBONENS, S.L. 
 
2.- Procedir a la devolució de les fiances d'imports 1.000 euros i 198.52 euros, 
dipositades en concepte de garantia per la reposició de qualsevol dany a la via 
pública i per la bona gestió dels residus durant el curs de les obres, per quant 
han estat complimentades les obligacions que garantia, excepte vicis ocults, de 
la subsanació dels quals no queda eximit el particular, una vegada s'hagi posat 
de manifest. 
 
3.- Manifestar que la devolució de l’esmentada fiança s’efectuarà a partir dels 
15 dies següents a la recepció d’aquesta notificació i s’efectuarà mitjançant 
alguna de les següents modalitats:  

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



· Si la fiança es va dipositar en metàl·lic i volen que els sigui retornada 
mitjançant transferència bancària hauran de sol·licitar a la Tresoreria 
Municipal (Plaça Santa Magdalena, 5 i 6 planta baixa) la fitxa bancària i 
enviar-la degudament emplenada. 
· Si la fiança es va dipositar en metàl·lic i no consten a la Tresoreria 
municipal les dades bancàries per efectuar la transferència la fiança es 
retornarà mitjançant xec bancari nominatiu que es podrà retirar a les 
Oficines del Punt d’Atenció al Ciutadà (Plaça Santa Magdalena, 24 
planta baixa) de 8,30 a 14,30 hores (excepte dissabtes) i els dijous a la 
tarda de 16 a 18 h. (excepte el mes d’agost). 

 
Per poder retirar l’aval bancari o el xec corresponent el titular del dret de 
cobrament haurà d’aportar la corresponent documentació que acrediti la seva 
personalitat física (DNI) o be si es tracta de una persona jurídica, escriptura on 
es faci constar els poders de cobrament atorgats. 
 
4.- Aquesta llicència restarà condicionada al pagament de la liquidació de la 
taxa per llicència urbanística d'import 100,18 euros (1062610-000318) que serà 
notificada per l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.” 
 
 
ACORD NÚMERO SIS.- Proposta d’aprovació de la modificació del 
projecte de construcció d’un edifici plurifamiliar entre mitgeres a la finca 
del carrer Bruc núm. 4-6-8 que va ser objecte de llicència mitjançant acord 
de Junta de Govern Local de data 24/7/2015 atorgada a BONFA 
PROMOCIONS, SL. (Exp. T032-2015-16). 
 
“El senyor Javier Barrachina Bayerri, en representació de BONFA 
PROMOCIONS, SL, sol·licita l’aprovació del nou projecte presentat que 
modifica el que va ser objecte de llicencia mitjançant Junta de Govern Local de 
data 24/7/2015 per a construir un edifici d’habitatges al carrer Bruc núm. 4-6-8. 
(Expedient T032-2015-16). 
 
Atès l’informe favorable emès pels Serveis Tècnics Municipals del que resulta 
que el projecte presentat contempla bàsicament una modificació del projecte 
bàsic objecte de llicència per 17 habitatges, 19 places d’aparcament i 16 
trasters, consistent bàsicament en , mantenint el 17 habitatges, ampliar la 
planta soterrani per situar 24 places d’aparcament i 15 trasters, i la construcció 
d’una piscina a l’aire lliure de 10x4 m. a l’espai lliure d’edificació situat fora de la 
profunditat edificable sobre rasant. L’ampliació de la planta soterrani suposa un 
increment de superfície de dita planta de 500,00 m2 (projecte inicial) – 664,06 
m2 (projecte modificat) = 164,06 m2. 
 
Atès l’article 187 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, art. 5 del Decret 
64/2014 d’aprovació del Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística. 
 
Atesa la delegació de la Sra. alcaldessa en Junta de Govern Local, per decret 
núm. 1.466 de 18 de juny de 2015, de les atribucions establertes a l'art. 21.1.q) 
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local en la 
seva redacció introduïda per Llei 57/2003 de 16 de desembre. 



 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
1. Aprovar el nou projecte presentat per BONFA PROMOCIONS, SL, que 
modifica al que va ser objecte de llicència, consistent en la construcció d'un 
edifici plurifamiliar entre mitgeres amb un total de 17 habitatges, ampliació a0 
24 places d’aparcament, 15 trasters i la construcció d’una piscina a l’aire lliure a 
la finca situada al carrer Bruc, núm. 4-6-8, amb un termini d'execució d'un any 
per a l'inici de les obres i tres per a la finalització. 
 
2. Condicionar aquesta llicència al compliment dels següents requisits: 
 
2.1. Abans d’iniciar les obres d’edificació ha de procedir a: 
 
2.1.1. Mantenir el dipòsit en metàl·lic o aval bancari d'import 7.632 euros en 
concepte de garantia per a la construcció o reposició de la vorera i per a la 
reposició de qualsevol dany que pogués ocasionar-se en els elements 
urbanístics de la via pública, en el transcurs de les obres edificació, de 
conformitat amb allò que disposa l'article 16 de les Ordenances Metropolitanes 
d'Edificació. 
 
2.1.2. Constituir dipòsit a la Tresoreria Municipal en metàl·lic o aval bancari 
solidari d'import 8.972,27 euros, en concepte de fiança per garantir la bona 
gestió dels residus de la construcció, de conformitat amb el que es disposa en 
el decret 89/2010 de 29 de juny. 
 
El sol·licitant ha de disposar del document de seguiment de residus. 
 
L'eficàcia d'aquesta llicència restarà demorada fins que no es 
constitueixin les fiances anteriorment indicades. 
 
2.1.3. Signar els plànols per part del promotor. 
 
2.1.4. Aportar full d’assumeix de direcció d’obres de l’ampliació i de la piscina a 
l’aire lliure. 
 
2.1.5. Aportar projecte d’execució en compliment de l’Art.9 de la Llei de 
l’Habitatge i Certificat de l’Arquitecte autor del projecte, visat pel Col·legi 
d’Arquitectes de Catalunya, justificant el compliment del CTE i resta de 
normativa que es d’aplicació, i indicant que el mateix s’ajusta exactament al 
contingut del projecte bàsic en base al qual va ser concedida la corresponent 
llicència d’obres, o que les modificacions en el seu cas no són substancials i no 
alteren els paràmetres urbanístics/de l'edificació definits en el citat Projecte 
Bàsic. 
 
3 Advertir i manifestar a BONFA PROMOCIONS, S.L.: 
 
3.1. Que la present aprovació es refereix exclusivament a obres i s’emet sense 
perjudici del que resulti de la comunicació prèvia ambiental corresponent a 



l’activitat d’aparcament de la planta soterrani, que haurà de complir les normes 
urbanístiques del PGM, DB-SI, DB-SUA i DB-HS del CTE. 
 
4. Aquesta llicència restarà condicionada al pagament de les liquidacions de la 
taxa per llicència urbanística d'import 7.475 euros que serà notificada per 
l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.” 
 
 
ACORD NÚMERO SET.- Proposta de concessió de llicència a PRO PAU 
CASALS 10-2014, SL per executar obres de construcció d’un edifici 
plurifamiliar  aïllat, aparcaments i trasters a la finca del carrer Pau Casals 
núm. 10. (Exp. T032-2015-13). 
 
D'ordre de la Presidència es proposa i així s'acorda, per unanimitat, que quedi 
sobre la taula per ampliar informació. 
 
 
ACORD NÚMERO VUIT.- Proposta per declarar com a suficient la 
documentació que consta a l’expedient presentada per XIAOYUE XU, en la 
qual efectua el tràmit d’ampliació i actualització del títol acreditatiu de 
l’activitat que es desenvolupa al local ubicat al carrer Verge de la Mercè, 
núm. 23, local 5, d’aquesta població, i que passa a ser de cafeteria amb 
degustació a bar (amb cuina amb equipaments elèctrics i campana de 
recirculació). (Exp. T120-2011-00017). 
 
“La senyora XIAOYUE XU, va aportar la documentació tècnica oportuna per 
tramitar l’ampliació i actualització del títol acreditatiu de l’activitat que es 
desenvolupa al local ubicat al carrer Verge de la Mercè, núm. 23, local 5, 
d’aquesta població, i que passaria a ser de cafeteria amb degustació a bar 
(amb cuina amb equipaments elèctrics i campana de recirculació). (Exp. 
T120-2011-00017). 
 
Atès que es tracta d’una activitat actualment sotmesa al règim de comunicació. 
 
Atès l’informe emès pels Serveis Tècnics Municipals obrant a l’expedient, del 
qual resulta:  

- Que la documentació està d’acord amb els requeriments d’aquest Servei, 
motivats per la instal·lació d’un sistema de captació localitzada, renovació i 
recirculació dels fums, bafs i olors, sistema del qual es va sol·licitar previ permís 
i que va ser autoritzat per la Corporació amb la condició de considerar-se com 
a una ampliació del títol acreditatiu i amb l’obligació de presentar un nou 
projecte, que és el que es presenta amb la documentació esmentada.  

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 XIAOYUE XU, en la qual efectua el tràmit d’ampliació i 
actualització del títol acreditatiu de l’activitat que es desenvolupa al local ubicat 
al carrer Verge de la Mercè, núm. 23, local 5, d’aquesta població, i que passa a 
ser la de bar (amb cuina amb equipaments elèctrics i campana de 
recirculació). (Exp. T120-2011-00017). 

2n.-Comunicar a XIAOYUE XU, que pot continuar l’exercici de l’activitat de bar 
(amb cuina amb equipaments elèctrics i campana de recirculació), que es 
desenvolupa al local ubicat al carrer Verge de la Mercè, núm. 23, local 5, 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.- Advertir a XIAOYUE XU que l’autorització i ús de la campana de 
recirculació de fums, bafs i olors queda permesa tenint en compte que es tracta 
d’un edifici d’una única planta soterrani i baixa; que no té veïns ni altres 
activitats a sobre; que les activitats confrontants són altres activitats comercials 
i de restauració; i que els veïns més propers són els dels edificis enfrontats. Per 
aquesta raó, aquesta conformitat s’atorga en aquest específic establiment i 
subjecte a les següents mesures correctores i condicions: 

- La instal·lació no podrà expulsar l’aire filtrat a l’exterior, sinó directament a 
l’interior del local, previ filtratge. En cap cas es conduirà l’aire filtrat a la façana 
o a l’exterior. 

- Caldrà disposar de l’adient programa de neteja que garanteixi que la 
instal·lació no és objecte de molèsties als veïns i activitats confrontants. 
 
5è.- Advertir a XIAOYUE XU que els equipaments que s’autoritzen per a la 
preparació d’aliments calents seran els que consten al projecte presentat, tots 
ells elèctrics, tipus planxes o anàlegs, amb prohibició expressa de fregidores. 
L’ampliació de dits equips, tant en nombre com en les seves potències, podria 
suposar l’anul·lació del present títol acreditatiu i/o l’obligació de presentar una 
nova sol·licitud, quedant a criteri de la Corporació la seva autorització i 
l’atorgament del títol que en correspongui. En cap cas queda autoritzada la 
utilització d’equipaments amb funcionament amb altra energia que no sigui 
l’elèctrica. 
 
6è.- 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 510,00 euros, 
(càrrec-valor 1077413-62938) que serà notificada per l’ Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona.” 

 

ACORD NÚMERO NOU.- Proposta per declarar com a suficient la 
documentació que consta a l’expedient presentada per VORWERK 
ESPAÑA MANAGEMENT, S.L., SOCIEDAD COMANDITARIA, en la qual 
efectua el tràmit de comunicació de l’activitat de comerç al detall de petit 
electrodomèstic, amb servei tècnic, oficines, sala de demostracions i 
espais complementaris, al local ubicat a la plaça Pi i Margall, núm. 5, bxs, 
d’aquesta població. (Exp. T120-2015-00122). 

“El senyor Emilio Cerezo Lallana, en representació de VORWERK ESPAÑA 
MANAGEMENT, S.L., SOCIEDAD COMANDITARIA, va aportar la 
documentació tècnica oportuna per desenvolupar l’activitat de comerç al detall 
de petit electrodomèstic, amb servei tècnic, oficines, sala de 
demostracions i espais complementaris, al local ubicat a la plaça Pi i 
Margall, núm. 5, bxs, d’aquesta població. (Exp. T120-2015-00122). 

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

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

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

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1r.- Declarar com a suficient la documentació que consta a l’expedient 
presentada per VORWERK ESPAÑA MANAGEMENT, S.L., SOCIEDAD 
COMANDITARIA, en la qual efectua el tràmit de comunicació de l’activitat de 
comerç al detall de petit electrodomèstic, amb servei tècnic, oficines, sala 
de demostracions i espais complementaris, al local ubicat a la plaça Pi i 
Margall, núm. 5, bxs, d’aquesta població. (Exp. T120-2015-00122). 

2n.- Comunicar a VORWERK ESPAÑA MANAGEMENT, S.L., SOCIEDAD 
COMANDITARIA, que pot iniciar l’exercici de l’activitat de comerç al detall de 
petit electrodomèstic, amb servei tècnic, oficines, sala de demostracions i 
espais complementaris, al local ubicat a la plaça Pi i Margall, núm. 5, bxs, 
sense perjudici del compliment de la normativa urbanística, de seguretat, de 
protecció i prevenció contra incendis, i normativa en general que li sigui 
d’aplicació, i que el titular declara complir mitjançant el document corresponent.  
 
3r.- Advertir a la titularitat que en cas necessari o si es considera oportú, els 
Serveis Tècnics Municipals podran practicar opcionalment inspecció a 
l’establiment. Si de la inspecció efectuada resultés l’existència de deficiències a 



esmenar, s’hauran d’adoptar en els terminis que s’estimin. En cas que 
aquestes deficiències comportin un risc per a la salut o la seguretat envers 
tercers, o que existeixin deficiències no esmenables, o que l’activitat no s’ajusti 
a la documentació presentada, s’ordenarà immediatament el cessament de 
l’activitat. 
 
4t.- Aquesta conformitat restarà condicionada al pagament de la taxa per a la 
prestació dels serveis d’Intervenció Integral de l’Administració municipal en 
activitats i instal·lacions (Ordenança Fiscal núm. 5) d’import 2.614,64 euros, 
(càrrec-valor 1077413-62945) que serà notificada per l’ Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona.” 

 
ACORD NÚMERO DEU.- Proposta per declarar com a suficient la 
documentació que consta a l’expedient presentada per JUDIT MENAL 
TOLSA, en la qual efectua el tràmit d’actualització del títol acreditatiu de 
l’activitat de bar, que es desenvolupa al local ubicat al carrer de Josep 
Miquel Quintana, núm. 39, d’aquesta població. (Exp. T120-2016-00004). 

“La senyora JUDIT MENAL TOLSA, va aportar la documentació tècnica 
oportuna per tramitar l’actualització del títol acreditatiu de l’activitat de bar, que 
es desenvolupa al local ubicat al carrer de Josep Miquel Quintana, núm. 39, 
d’aquesta població. (Exp. T120-2016-00004). 

Atès que es tracta d’una activitat actualment sotmesa al règim de comunicació. 
 
Atès l’informe emès pels Serveis Tècnics Municipals obrant a l’expedient.  

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

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1r.- Declarar com a suficient la documentació que consta a l’expedient 
presentada per JUDIT MENAL TOLSA, en la qual efectua el tràmit 
d’actualització del títol acreditatiu de l’activitat de bar, que es desenvolupa al 
local ubicat al carrer de Josep Miquel Quintana, núm. 39, d’aquesta població. 
(Exp. T120-2016-00004). 

2n.- Comunicar a JUDIT MENAL TOLSA, que pot continuar l’exercici de 
l’activitat de bar, que es desenvolupa al local ubicat al carrer de Josep Miquel 
Quintana, núm. 39, 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 510,00 euros, 
(càrrec-valor 1077413-62926) que serà notificada per l’ Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona.” 

 
ACORD NÚMERO ONZE.- Proposta per prendre en consideració l’informe 
favorable sobre prevenció d’incendis emès pels Serveis Tècnics 
Municipals amb relació a l’activitat de muntatge de productes relacionats 
amb la il•luminació al local ubicat al carrer Esmaragda, núm. 19-21, pis 1r 
1a, sol·licitat per MANIPULADOS Y MONTAJES JRO, S.L. (Exp. T120-2016-
00009). 
 
“El senyor Francisco Javier Rodríguez Ortega, en representació de 
MANIPULADOS Y MONTAJES JRO, S.L., va aportar la documentació tècnica 
oportuna per sol·licitar informe de prevenció d’incendis municipal com a pas 
previ a la sol·licitud del corresponent títol acreditatiu per desenvolupar l’activitat 
de muntatge de productes relacionats amb la il·luminació al local ubicat al 
carrer Esmaragda, núm. 19-21, pis 1r 1a, d’aquesta població. (Exp. T120-2016-
00009). 
 
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.- Prendre en consideració l’informe favorable que els Serveis Tècnics 
Municipals han emès en data 11/02/2016, en relació a l’activitat de muntatge 
de productes relacionats amb la il·luminació al local ubicat al carrer 
Esmaragda, núm. 19-21, pis 1r 1a, d’aquesta població. (Exp. T120-2016-
00009). 
 
2n.- Comunicar a MANIPULADOS Y MONTAJES JRO, S.L., les conclusions de 
l’informe emès pels Serveis Tècnics Municipals, es transcriu: 

..” 
a) El titular de l’activitat de la referència va presentar en data 22/01/2016 la 



documentació tècnica oportuna per sol·licitar informe de prevenció d’incendis, 
com a pas previ a la sol·licitud del corresponent títol acreditatiu per 
desenvolupar l’activitat. 

b) La normativa actual de referència és la següent: 
. Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de 
l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de 
l'activitat econòmica (DOGC núm. 6920, de 24/07/2015). 

. Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les 
activitats, LPCA (DOGC núm. 5524, de 11/12/09), i modificacions posteriors. 

. Ordenança tipus d’intervenció municipal ambiental, de seguretat i de salut 
pública (BOPB de 19/10/12 i DOGC núm. 6547, de 24/1/14). 

. Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en 
establi-ments, activitats, infraestructures i edificis (DOGC núm. 5584, de data 
10/3/10). 
 
En especial, cal indicar l’art. 35 de l’Ordenança, referit a l’Acte de verificació de 
compliment de la normativa de prevenció i seguretat d’incendis. En aquest cas, 
atenent a allò indicat a la Llei 3/2010, del 18 de febrer, i considerant que es 
tracta d’una activitat no inclosa a l’Annex I de dita Llei, però sí inclosa a l’Annex 
V de l’Ordenança, cal emetre informe municipal en base a dit art. 35. 
 
c) Examinada la documentació presentada, aquesta es considera suficient i 
ajustada a la normativa, i s’emet informe favorable, amb les condicions que es 
marquen al projecte presentat. 

..” 
3r.- Requerir a MANIPULADOS Y MONTAJES JRO, S.L., que procedeixi a 
presentar la documentació escaient per continuar el tràmit, com a activitat 
sotmesa al règim de Comunicació Prèvia. 

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 300,00 euros, 
(càrrec-valor 1077413-62932) que serà notificada per l’ Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona.” 

 
ACORD NÚMERO DOTZE.- Proposta per declarar com a suficient la 
documentació que consta a l’expedient presentada per JOSÉ FRANCISCO 
REINA RODRÍGUEZ, en la qual efectua el tràmit d’actualització del títol 
acreditatiu de l’activitat de bar, que es desenvolupa al local ubicat al 
carrer de l’ Esport, núm. 12, d’aquesta població. (Exp. T120-2016-00013). 
 
“El senyor JOSÉ FRANCISCO REINA RODRÍGUEZ, va aportar la 
documentació tècnica oportuna per tramitar l’actualització del títol acreditatiu de 



l’activitat de bar, que es desenvolupa al local ubicat al carrer de l’ Esport, núm. 
12, d’aquesta població. (Exp. T120-2016-00013). 

Atès que es tracta d’una activitat actualment sotmesa al règim de comunicació. 
 
Atès l’informe emès pels Serveis Tècnics Municipals obrant a l’expedient.  

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

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1r.- Declarar com a suficient la documentació que consta a l’expedient 
presentada per JOSÉ FRANCISCO REINA RODRÍGUEZ, en la qual efectua el 
tràmit d’actualització del títol acreditatiu de l’activitat de bar, que es 
desenvolupa al local ubicat al carrer de l’ Esport, núm. 12, d’aquesta població. 
(Exp. T120-2016-00013). 

2n.- Comunicar a JOSÉ FRANCISCO REINA RODRÍGUEZ, que pot continuar 
l’exercici de l’activitat de bar, que es desenvolupa al local ubicat al carrer de l’ 
Esport, núm. 12, 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 510,00 euros, 
(càrrec-valor 1077413-62935) que serà notificada per l’ Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona.” 

 
ACORD NÚMERO TRETZE.- Proposta relativa a la reducció de la limitació 
horària imposada al bar musical ubicat al carrer Antoni Gaudí, núm. 6, d’ 
E-89M ZEREP, S.L. (Exp. 8/89). 

“Mitjançant acord adoptat en sessió ordinària per la Junta de Govern Local de 
data 26/06/2015 es va imposar a E-89M ZEREP, S.L., societat titular de 
l’activitat de bar musical del carrer Antoni Gaudí, núm. 6 (bar Latin Music), 



d’aquesta població, una limitació de l’horari d’obertura de dues hores. (Exp. 
8/89). 
 
El senyor Francisco Javier Bellido Pérez, en representació d’ Erick Fabian 
Mayorga Pérez i d’ E-89M ZEREP, S.L., presenta en data 11/02/2016 la 
instància amb registre d’entrada número 2016-2331 sol·licitant l’ampliació 
progressiva dels horaris de l’esmentat establiment. 

Atès l’informe emès pels Serveis Tècnics Municipals obrant a l’expedient, es 
transcriu:  
 
“... 
a) La Junta de Govern Local va aprovar dictamen, en sessió ordinària de data 
26/06/2015, en el qual s’aprovava la reducció de l’horari d’obertura en dues 
hores, de forma que l’horari de l’establiment seria a partir de les 12:00 h i 
l’horari màxim de tancament fins les 00:30 h, que es podria perllongar per un 
període màxim de trenta minuts la nit del divendres a la matinada dels 
dissabtes, la dels dissabtes a la matinada dels diumenges, i la nit de vigília dels 
festius a la ma-tinada d’aquests festius. Idèntica reducció s’aplicaria als horaris 
especials regulats a l’Ordre INT/358/2011, de 19 de desembre. 

b) En data 27/06/15 es realitzà inspecció conjunta amb Mossos d’Esquadra, 
Policia Nacional i Policia Local, on es detectaren deficiències, algunes de 
caràcter greu, que motivaven el cessament immediat. S’aixecà acta presencial i 
posteriorment es redactà l’informe de data 10/07/2015. En data 20/07/2015 el 
titular presentà la instància registre núm. 2015-00012180, que adjunta 
documentació descriptiva conforme ha esmenat les deficiències i sol·licita 
retornar a l’horari normal d’activitat. En data 28/07/2015 aquest tècnic va 
efectuar inspecció a l’establiment, per comprovar si les deficiències tècniques 
havien estat realment esmenades, la qual cosa confirmà. 

c) La titularitat presentà instàncies en data 11/02/2016, registres d’entrada núm. 
2016-00002331 i 2016-00002393, adjuntant documentació (contracte 
manteniment del limitador registrador i verificació d’aquest), i sol•licitant 
“l’ampliació progressiva dels horaris d’obertura”. 

d) A criteri d’aquest tècnic, vista la manca de noves denúncies, i el fet que 
existeix una empresa de reconeguda solvència que duu a terme el 
manteniment i supervisió dels equips limitadors i l’assessorament de la 
titularitat en temes de protecció contra la contaminació acústica, es podria 
informar de forma favorable el retorn progressiu sol·licitat per a l’exercici de 
l’activitat. Considerant que l’horari havia estat reduït dues hores, podria 
autoritzar-se l’ampliació en una hora, de forma inicial, a l’espera que aquesta 
autorització no provoqui molèsties als veïns. 

D’aquesta forma, el nou horari de l’establiment començaria a partir de les 12:00 
h i l’horari màxim de tancament seria fins les 01:30 h, que es podria perllongar 
per un període màxim de trenta minuts la nit del divendres a la matinada dels 
dissabtes, la dels dissabtes a la matinada dels diumenges, i la nit de vigília dels 



festius a la matinada d’aquests festius. Així mateix, idèntica reducció s’aplicaria 
als horaris especials (regulats a l’Ordre INT/358/2011). 

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

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1r.- Estimar la sol·licitud formulada per E-89M ZEREP, S.L. i establir com a 
horari de funcionament del local de referència el següent: 

- L’ horari de l’establiment començarà a partir de les 12:00 h i l’horari màxim de 
tancament finalitzarà a les 01:30 h, que es podrà perllongar per un període 
màxim de trenta minuts la nit del divendres a la matinada dels dissabtes, la dels 
dissabtes a la matinada dels diumenges, i la nit de vigília dels festius a la 
matinada d’aquests festius. Així mateix, s’aplicarà idèntica reducció als horaris 
especials (regulats a l’Ordre INT/358/2011). 

2n.- Advertir a E-89M ZEREP, S.L., que cas que es produeixin noves molèsties 
als veïns confrontants, això podria suposar una nova limitació horària o, fins i 
tot, la retirada del títol acreditatiu, la imposició de multes coercitives o l’obertura 
d’expedient sancionador, si s’escau. 

3r.- Advertir a E-89M ZEREP, S.L. que aquesta resolució i els requeriments que 
s’hi indiquen són independents d’altres actuacions que es puguin derivar per 
part dels Cossos de Seguretat, en compliment de les normatives o aspectes 
que tracten en l’àmbit de les seves competències, amb motiu de les 
inspeccions i accions realitzades. 

4t.- Notificar la present resolució a la persona titular del bar musical Latin 
Music, el senyor Erik Fabian Mayorga Pérez, representant de la societat E-89M 
ZEREP, S.L. 

5è.- Comunicar la present resolució a la direcció general competent en matèria 
d’espectacles públics i activitats recreatives i a la direcció general competent en 
matèria de policia del departament competent en matèria de seguretat pública.” 
 

RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS 

 
ACORD NÚMERO CATORZE.- 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. 21 de documents ADO en fase prèvia per un import total 
20.704,32 €. 
 
Relació núm. 22 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
11.770,00 €. 
 
Relació núm. 23 de documents ADO en fase prèvia per un import total 7.748,12 
€. 
 
Relació núm. 24 de documents ADO en fase prèvia per un import total 
23.401,13 €. 
 
Relació núm. 28 de documents O en fase prèvia per un import total 688.524,87 
€. 
 
Liquidació i ingrés a compte sobre rendiments del treball i activitats 
econòmiques del mes de gener. 
 
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. 21 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total 20.704,32 €. 
 
2. Aprovar la relació núm. 22 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 11.770,00 €. 
 
3. Aprovar la relació núm. 23 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total 7.748,12 €. 
 
4. Aprovar la relació núm. 24 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total 23.401,13 €. 
 
5. Aprovar la relació núm. 28 de documents O en fase prèvia per un import total 
688.524,87 €. 
 
6. Aprovar la liquidació i ingrés a compte sobre rendiments del treball, activitats 
econòmiques del mes de gener (mod. 111) per un import total de 164.894,33 
€.” 
 
 
ACORD NÚMERO QUINZE.- Proposta de personació en el recurs 
contenciós administratiu núm 5/2016-F del Jutjat contenciós administratiu 
número 13 de Barcelona, interposat per Raúl Siles Pulido. 
  
“S’ha interposat per part de RAÚL SILES PULIDO recurs contenciós 
administratiu contra la resolució presunta, per silenci administratiu, de la 



sol·licitud presentada en aquest Ajuntament el 17 de juny de 2015 i que amb el 
número 5/2016, Secció F, procediment abreviat, es tramita en el Jutjat 
Contenciós Administratiu número 13 de Barcelona. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
1r.- Personar-se en el recurs contenciós administratiu número 5/2016 Secció F: 
procediment abreviat, es tramita en el Jutjat Contenciós Administratiu número 
13 de Barcelona. 
 
2n.- Que la representació i defensa d’aquesta Corporació sigui assumida, 
indistintament, pels lletrats de la mateixa JUAN ABELLA FERNÁNDEZ i 
PEDRO CARMONA PÉREZ.” 
 
 
ACORD NÚMERO SETZE.- Proposta consistent en donar compte de la 
jubilació forçosa per edat d'un funcionari d’aquest ajuntament. 
 
“En data 26 de febrer d’enguany causarà baixa per jubilació per edat el 
subaltern (veure annex), presentant a l’Institut Nacional de la Seguretat Social 
la corresponent sol·licitud de pensió. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
1r.- Declarar al subaltern d’aquest Ajuntament, en situació de jubilació forçosa 
per edat amb efectes del dia 27 de febrer de 2016. 
 
2n.- Reconèixer una obligació de 1.347,96 € a el funcionari de referència, en 
concepte de premi de jubilació als 65 anys, segons el que estableix l’article 
24.1 dels Pactes de Condicions Socioeconòmiques i Laboral del personal 
funcionari d’aquest Ajuntament, quantitat reduïda en un 5% tenint en compte 
l’aplicació del Reial decret llei 8/2010, de 20 de maig, pel que s’adopten 
mesures extraordinàries per la reducció del dèficit públic, condicionat a 
l’existència de crèdit en la partida pressupostària corresponent. 
 
3r.- Abonar a aquest subaltern, la quantitat que correspongui pel concepte de 
quitança.” 
 
 
ACORD NÚMERO DISSET.- Proposta d'aprovació de la nòmina 
corresponent a la mensualitat de febrer de 2016, incentiu de productivitat, 
serveis extraordinaris i altres retribucions del personal d'aquest 
Ajuntament. 

“Vist el personal que ha realitzat serveis extraordinaris autoritzats, fora de la 
seva jornada habitual, variables de productivitat en horari nocturn i/o en dia 
festiu i vista la relació d’empleats que, per raó de servei, té dret a la percepció 
d’indemnitzacions per desplaçaments o dietes. 



De conformitat amb l’acord plenari de data 23 de gener de 2013, en el qual ha 
estat aprovada l’adequació de les retribucions municipals a través de la Relació 
de Llocs de Treball, a la llei 7/2007, de 12 d’abril, del Estatuto Básico del 
Empleado Público i disposicions concordants; de conformitat, també, amb les 
disposicions sobre Despeses de Personal contingudes en la vigent Llei de 
Pressupostos Generals de l’Estat, a les disposicions econòmiques del prorrogat 
Conveni d’aplicació al personal laboral i Pactes de condicions socio-
econòmiques del personal funcionari, 2008-2011, en allò que no estigui derogat 
o en suspens i a la taula salarial d’aquest Ajuntament. 

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

Vist la regularització efectuada a la nòmina de gener d’un treballador amb motiu 
de l’aplicació de permís per paternitat amb efectes 27 de gener de 2016, resulta 
una diferència de -408,99 euros. 

Vist les diferents regularitzacions de nòmines de gener de diferents treballadors 
amb motiu de baixes i altes d’it, una vegada abonada la nòmina, es procedeix a 
regularitzar pels imports de diferencial de -0,08 euros nets, 42,01 euros -73,81 
euros i 23,27 euros nets i 0,25 euros nets. 

Vist la regularització efectuada a la nòmina de gener d’una treballadora amb 
motiu de la no aplicació del plus lloc de treball per error d’omissió, la qual 
resulta una diferència per import de 852,74 euros. 

Vist la regularització realitzada a la nòmina del becari per canvi de normes de 
cotització legal una vegada abonada la nòmina, de la qual resulta un import 
diferencial de -0,06 euros nets. 

Atesa la despesa corresponent a la nòmina del mes de febrer de l’any actual 
que ascendeix a la suma total de 831.844,20 euros. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 



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

Quilometratge 41,16 € 
Serveis extraordinaris 9.628,56 € 
Festius 838,45 € 
Productivitat P.L. en horari festiu 7.489,68 € 
Nocturnitat Agents en horari nocturn 5.703,11 € 
Nocturnitat en horari nocturn 71,75 € 
Complement IT Empresa 10.338,52 € 
Indemnització Empresa 2.543,38 € 
IP/Productivitat alienes lloc treball 62.190,83 € 
Condic. Especial Rigidesa Horària 4.669,07 € 
Condic. Risc Especial 1.320,15 € 
Condició especial Bossa Horària 414,40 € 
Productivitat Guàrdia 805,05 € 
Dietes 337,63 € 
Dietes assistències jutjats 250,00 € 
 
 
2.- Aprovar la despesa corresponent al mes de febrer de l’any actual que 
ascendeix a la suma total de 831.844,20 euros. 
 
3.- Informar el Comitè d’ Empresa i la Junta de Personal.” 
 
 
ACORD NÚMERO DIVUIT.- Proposta d'aprovació de la resta d’abonament 
de la paga extra de desembre de 2012 al personal funcionari i laboral 
d’aquest Ajuntament. 
 
D'ordre de la Presidència es proposa i així s'acorda, per unanimitat, que quedi 
sobre la taula per ampliar informació. 
 
 
ACORD NÚMERO DINOU.- Proposta d’aprovació de l’abonament del 0,5% 
corresponent a l’incentiu per rendiment de l’exercici 2010 del personal 
col·laborador.  
 
“La Comissió Paritària de la Representació Sindical del Personal i la 
Representació de l’Empresa d’aquest Ajuntament, formalment reunida d’acord 
amb el que estableix la legislació i Conveni-Pactes de condicions 
socioeconòmiques laborals, va acordar la substitució de l’annex relatiu a 
l’Incentiu per Rediment i per Major Dedicació, restant derogat. 
 
Entre d’altres, es va acordar, en el punt 2), reconèixer amb efectes de l’any 
2010, el dret a percebre les quantitats que es derivaven de l’aplicació del 
Conveni-Pactes (2008-2011) per al personal sense comandament i, en 



conseqüència, l’Ajuntament es va comprometre a satisfer el 0,5% de l’esmentat 
Incentiu. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
1.- Reconèixer una obligació de 21.645,99 euros al personal laboral i funcionari, 
corresponent al 0,5% de l’Incentiu per Rendiment corresponent a l’exercici 
2010 del personal col·laborador, segons consta en l’annex I, atès l’acord 
adoptat en data 19 de febrer de 2013 per la Comissió Paritària de la 
Representació Sindical del Personal i la Representació de l’Ajuntament. 
 
2.- Reconèixer una obligació de 4.354,40 euros, tenint en compte la proporció 
del temps de servei prestat, al personal que va deixar de treballar en l’exercici 
2010 i posteriors, i que consta a l’annex II. 
 
3.- Informar d’aquesta Resolució la Junta de Personal i el Comitè d’Empresa.” 
 
 
ACORD NÚMERO VINT.- Proposta consistent en donar compte d’una 
sentència de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya.   
 
“Es dóna compte de la sentència següent: 
 
• Sentència núm. 38/2016 de la Sala Contenciosa Administrativa del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, mitjançant la qual es desestima el 
recurs d’apel·lació formulat per la senyora Maria Camarasa Comas contra la 
sentència dictada en data 12 de juny de 2012 pel  Jutjat Contenciós 
Administratiu Número 6 de Barcelona.  

 
La Junta de Govern es dóna per assabentada.”    
 
 
ACORD NÚMERO VINT-I-UN.- Proposta relativa a la contractació menor 
d’un servei d’assistència tècnica per a l’elaboració de la documentació 
estratègica del projecte Smart City d’Esplugues de Llobregat. 

“Atesa la necessitat de contractar una assistència tècnica per a l’elaboració de 
la documentació que ha de conformar el Pla Estratègic Smart City d’Esplugues 
de Llobregat, el Director de Sistemes d’Informació ha redactat els requeriments 
i demanat oferta a un expert de referència en aquesta matèria com és el Sr. 
Xavier Sancliment Casadejús. 
 
Aquest ha presentat una proposta que compleix amb els requeriments 
sol.licitats pel servei de Sistemes d’Informació, per un preu, IVA inclòs, de 
12.100,00€. 
 
Vist l’informe emès pel Director de Sistemes d’Informació, en el sentit que la 
proposta presentada pel Sr. Xavier Sancliment Casadejús s’adequa a les 
necessitats i condicions determinades per a la realització de l’esmentat servei. 



 
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 a l’elaboració de la documentació que ha de conformar el Pla Estratègic 
Smart City d’Esplugues de Llobregat, per un import màxim de 12.100,00€, IVA 
inclòs, a càrrec de la partida 2016-11-92001-22799 del pressupost municipal 
per a l’any 2016. 
 
SEGON.- Adjudicar el Sr. Xavier Sancliment Casadejús , amb NIF 33.907.810-
Z, el contracte consistent en una assistència tècnica per a l’elaboració de la 
documentació que ha de conformar el Pla Estratègic Smart City d’Esplugues de 
Llobregat, per un import total màxim de10.000,00€, més 2.100,00€ en concepte 
d’IVA (import total del contracte 12.100,00€, 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 VINT-I-DOS.- Proposta d’aprovació de l’expedient de 
contractació per procediment obert i dels plecs de condicions 
corresponents al servei d’explotació dels espais publicitaris de les 
publicacions municipals “El Pont d’Esplugues” i “l’Agenda cultural i 
d’activitats d’Esplugues”. 

D'ordre de la Presidència es proposa i així s'acorda, per unanimitat, que quedi 
sobre la taula per ampliar informació. 
 
 
ACORD NÚMERO VINT-I-TRES.- Proposta relativa a la contractació menor 
d'un servei auxiliar a l’edifici municipal de La Baronda   
 
“L’Ajuntament ple, en sessió ordinària del 17 de febrer de 2016 va declarar 
l’extinció de la concessió d’obra pública en una porció de la finca de propietat 
municipal situada al carrer de la Riba, núm. 36, -Edifici La Baronda- i la seva 
explotació, per la qual cosa assumirà la possessió de l’immoble des del 18 de 
febrer de 2016. 



 
Per aquest motiu es fa necessària la contractació d’un servei auxiliar que 
garanteixi la custòdia adequada d’aquest edifici municipal durant el torn de nit i 
caps de setmana, fins a finals del mes de març, quan ja es preveu que hi seran 
instal·lats alguns serveis municipals i, per tant, es podrà incorporar personal 
municipal a la custòdia d’aquest equipament, i tenir definides les variables amb 
exactitud.  
 
Als efectes de procedir a una contractació menor de l’esmentat servei, el 
Coordinador de la Unitat Tècnica de Serveis Subalterns ha demanat oferta a 
tres empreses del sector i un cop rebudes les ha analitzat, fent proposta 
d’adjudicació a l’empresa que ha fet l’oferta més avantatjosa econòmicament 
per l’Ajuntament, NARGY SERVEIS AUXILIARS, S.L., , per un preu, IVA inclòs, 
de 7.556,21€. 
 
Vist l’informe dels Serveis Jurídics que informen favorablement la utilització del 
procediment de contracte menor per a l’adjudicació d’aquest servei 
d’assistència tècnica. 
 
Atès el que disposen els articles 111, 138.3 i 156.2 del Reial Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre de 2011, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
de Contractes del Sector Públic. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la despesa referida al contracte d’un servei auxiliar que 
garanteixi la custòdia de l’edifici municipal La Baronda, del 22 de febrer al 27 de 
març inclòs, per un import màxim de 7.556,21€ IVA inclòs, a càrrec de la 
partida 11.92006.22699 del pressupost municipal per a l’any 2016. 
 
SEGON.- Adjudicar a l’empresa NARGY SERVEIS AUXILIARS, S.L., amb CIF 
B64863285, el contracte consistent en per un import de 6.244,80 €, més 
1.311,41 € (21% d’IVA), import total del contracte 7.556,21€, 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 VINT-I-QUATRE.- Proposta d'aprovació del Padró de la 
Taxa per parades de mercats ambulants corresponent al primer semestre 
de 2016. 
 
“Vist el padró de la Taxa de Mercats Ambulants del 1r semestre 2016, 
confeccionat d'acord amb el que disposa l'Ordenança Fiscal núm. 19. 
 
Atès el que disposa l’article 102.3 de la Llei General Tributària. 



 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
1.- Aprovar el Padró de la Taxa de Mercats Ambulants del primer semestre de 
2016, confeccionat d’acord el que disposa l'Ordenança fiscal núm. 19, que 
ascendeix a un total de 103.148,16 €. 
 
2.- Exposar al públic l'esmentat padró en el Tauler virtual d’anuncis de la 
Corporació, durant un termini de vint dies naturals a comptar des del 2 de març, 
primer dia del període de cobrament, tal com ja es va anunciar a l’anunci 
publicat, per l’Organisme de Gestió Tributària, al Butlletí Oficial de la Província 
de 10 de desembre de 2015. 
 
3.- Contra l’exposició pública del padró i de les liquidacions que porta 
incorporades, es podrà interposar recurs de reposició, previ al contenciós 
administratiu, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent al de la 
finalització del període d’exposició pública. 
 
4.- El període de cobrament en voluntària dels rebuts es va fixar entre els dies 
2 de març i el 5 de maig de 2016.” 
 

ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA 

 
ACORD NÚMERO VINT-I-CINC.- Proposta d'aprovació del document "Pla 
Estratègic de Subvencions" de l'Ajuntament, any 2016. 

“L'administració local, com a prestadora de serveis i immediata interlocutora 
amb la societat més propera, ha de promoure i estimular totes aquelles 
iniciatives de caràcter social, cultural i esportives sorgides de la iniciativa 
col·lectiva. En aquest sentit, cal posar les màximes facilitats perquè puguin 
prosperar tots els projectes promoguts des de la ciutadania i que comporten un 
benefici i una millora evident per la societat que els envolta.  
 
És per tant imprescindible facilitar incentius per tal que les entitats vulguin fer 
passos endavant, projectes engrescadors i innovadors i ser més dinàmiques. 
S’ha de premiar des de l’administració l’esforç, la il·lusió i les ganes d’arriscar-
se en projectes nous. 

No obstant això, la gestió de les subvencions necessita atendre les exigències 
legislatives que afecten la gestió de fons públics, com el principi d’estabilitat 
pressupostària, els actuals principis inspiradors de l’actuació pública com són 
l’eficàcia, l’eficiència i la coordinació administrativa, així com els principis que 
han de regir la gestió de les subvencions: 

a) Publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no-
discriminació. 
b) Eficàcia en el compliment dels objectius fixats per l'Administració atorgant. 
c) Eficiència en l'assignació i la utilització dels recursos públics. 
 



Aquest és el paper que haurà de jugar, entre d’altres, el Pla Estratègic de 
Subvencions, en compliment de les previsions de l’article 8 de la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, General de Subvencions, que obliga a les administracions 
que pretenguin atorgar subvencions a aprovar, prèviament, un pla estratègic 
que contingui els objectius i efectes que es pretén aconseguir amb aquestes 
dotacions pressupostàries, el termini necessari per a la seva consecució, els 
costos previsibles i les fonts de finançament. 

Aquest Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat, confeccionat pels serveis tècnics i jurídics de l’Ajuntament, ha de ser 
una eina útil que implementi vertaderes polítiques municipals de promoció del 
capital social amb un fil conductor coherent amb les bases reguladores de 
l’atorgament i l’ordenança general reguladora de la concessió de subvencions 
de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, text que, en definitiva, és el marc 
normatiu regulador en aquest municipi. 

En aquest sentit, l’article 9 de l’ordenança general reguladora de la concessió 
de subvencions de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat estableix que “la 
Junta de Govern Local haurà de concretar en un Pla estratègic de subvencions, 
els objectius i efectes que es pretenen amb la seva aplicació, el termini 
necessari per la seva consecució, les despeses possibles i les seves fons de 
finançament, supeditant-se en tot cas, al compliment dels objectius d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera que s’aplica al pressupost de la 
corporació per a cada exercici.” 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

 
PRIMER.- Aprovar el document “Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat” que s’acompanya amb la present proposta.” 
 
 
ACORD NÚMERO VINT-I-SIS.- Proposta d'inici d'expedient de 
reintegrament de subvenció. 

“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 celebrada en data 15 de novembre de 2013 va 
atorgar a l’entitat CLUB PATINATGE ARTISTIC ESPLUGUES les següents 
quantitats, pel desenvolupament de les activitats que tot seguit s’indiquen: 

 



NOM ACTIVITAT IMPORT  
Entrenaments i competicions esportives:  
Temporada esportiva 2013 5.000,00 €  
Esdeveniments i actes esportius: 
Trofeig de grups “Ciutat d’Esplugues” 1.500,00 € 
Esdeveniments i actes esportius: 
Open Barcelona de parelles d’artístic i dansa 750,00 € 
Esdeveniments i actes esportius: 
Trofeig de promoció 1.000,00 € 
TOTAL 8.250,00 € 
 

En data 16 de desembre de 2014 l’entitat CLUB PATINATGE ARTISTIC 
ESPLUGUES va presentar documentació relativa a la despesa executada pel 
desenvolupament de l’esmentada activitat. La documentació presentada era 
insuficient i presentava defectes, motiu pel qual, tal i com consta a l’expedient, 
s’ha requerit en diverses ocasions a l’entitat per tal que esmeni aquesta 
documentació, sense que a data d’avui la documentació presentada sigui 
totalment correcta ni suficient per tal de justificar l’import concedit l’any 2013 
més un 20% complementari, tal i com s’exigeix dins el conveni de col·laboració 
signat amb l’entitat. 

Vistos els informes emesos pel Director d’Esports i Equipaments i pel Director 
de la Unitat Jurídicodministrativa de l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania, on 
queda palès les actuacions fetes amb l’entitat i les irregularitats que presenta la 
seva documentació. 

Vist el temps transcorregut des de l’inici de l’expedient, les gestions fetes a 
nivell tècnic, administratiu i jurídic amb l’entitat i, veient que la documentació 
aportada és tota la que pot tenir aquest expedient. 
Donat que, tal i com consta a l’expedient, respecte les factures i rebuts 
presentats que podem considerar correctes, la suma total justificada correcta 
actual ascendeix a 6.426,48 euros (en base a la subvenció aprovada de 8.250 
euros, l’entitat tenia l’obligació de justificar un mínim de 9.900 euros ), en 
realitat la subvenció que l’entitat hauria d’haver percebut és de 5.355,40 euros. 
 
Vistos els articles 12 i 14 de les Bases de l’Ajuntament per a la sol·licitud i 
atorgament de subvencions per al desenvolupament d’activitats i serveis a la 
ciutat, any 2013. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Acordar l’inci d’un expedient de reintegrament parcial de subvenció 
respecte la subvenció de 8.250 euros rebuda l’any 2013 per l’entitat CLUB 
PATINATGE ARTISTIC ESPLUGUES. 

SEGON.- Notificar a l’entitat CLUB PATINATGE ARTISTIC ESPLUGUES l’inici 
d’un expedient de reintegrament parcial de subvenció respecte la subvenció de 
8.250 euros rebuda l’any 2013, posant-li de manifest l’expedient a l’objecte que 
pugui formular les al·legacions que estimi pertinents i, en el seu cas, aportar la 



documentació que procedeixi, en el termini màxim de deu dies hàbils a comptar 
a partir del dia següent a la notificació del present acord. 

Transcorregut aquest termini sense que es formuli cap al·legació o en el cas 
que les al·legacions i possible documentació presentada siguin insuficients, es 
continuarà amb el tràmit de l’expedient fins la seva resolució, fet que implicaria 
l’obligació de l’entitat de retornat la quantitat principal de 2.894,60 euros, més 
l’interès legal que correspongui. 

TERCER.- Ordenar als serveis jurídics d’aquest Ajuntament que analitzin els 
fets i circumstàncies concurrents, als efectes de determinar si són susceptibles 
de constituir infracció dels articles 56, 57, 58 i concordants de la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, General de Subvencions, per tal d’iniciar, en el seu cas, el 
corresponent expedient sancionador.” 

 
ACORD NÚMERO VINT-I-SET.- Proposta d'aprovació dels comptes 
justificatius presentats per l'entitat ASSOCIACIÓ PER A LA MEMÒRIA 
HISTÒRICA DEL BAIX LLOBREGAT en concepte de justificació de la 
subvenció atorgada pel desenvolupament de l'activitat "Edició, distribució 
i presentació de la revista: Guerra i repressió franquista a les Illes 
Balears", any 2015. 

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

Data aprovació Activitat Import 
06/03/2015 Edició, distribució i presentació de la 

revista "Guerra i repressió franquista a 
les Illes Balears" 

500,00 euros 

 
Vist que en data 2 de novembre de 2015, l’entitat ASSOCIACIÓ PER A LA 
MEMÒRIA HISTÒRICA I DEMOCRÀTICA DEL BAIX LLOBREGAT va 
presentar comptes justificatius relatius a la despesa executada pel 
desenvolupament de l’esmentada activitat i que aquests contenen tots els 
requisits exigits al Reglament i a les Bases Reguladores per a l’atorgament de 
subvencions, segons informes emesos per la Unitat Jurídic administrativa de 
l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania i la Directora de Cultura. 



La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat ASSOCIACIÓ 
PER A LA MEMÒRIA HISTÒRICA I DEMOCRÀTICA DEL BAIX LLOBREGAT 
(CIF: G63875389) en relació a la subvenció atorgada per aquest Ajuntament 
pel desenvolupament de l’activitat que a continuació s’esmenta, d’acord amb el 
següent quadre: 

ACTIVITAT/S – ANY 2015 IMPORT 
ATORGAT 

IMPORT 
JUSTIFICAT 

Edició, distribució i presentació de la revista 
"Guerra i repressió franquista a les Illes Balears" 

500,00 euros 785,88 euros 

 
 
ACORD NÚMERO VINT-I-VUIT.- Proposta d'aprovació dels comptes 
justificatius presentats per l'entitat ATHLETIC CAN VIDALET FC en 
concepte de justificació de la subvenció atorgada pel desenvolupament 
de l'activitat "Futbol veterans", 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 ATHLETIC CAN VIDALET FC el 
següent ajut econòmic pel desenvolupament de la següent activitat i en la data 
que així mateix s’indica: 

Data aprovació Activitat Import 
27/03/2015 Futbol veterans temporada 2015 300,00 euros 
 
Vist que en data 22 de desembre de 2015, l’entitat ATHLETIC CAN VIDALET 
FC 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 ATHLETIC 
CAN VIDALET FC (CIF: G65531410) en relació a la subvenció atorgada per 
aquest Ajuntament pel desenvolupament de l’activitat que a continuació 
s’esmenta, d’acord amb el següent quadre: 



ACTIVITAT/S – ANY 2015 IMPORT 
ATORGAT 

IMPORT 
JUSTIFICAT 

Futbol veterans temporada 2015 300,00 euros 1.026,50 euros 
 
 
 
ACORD NÚMERO VINT-I-NOU.- Proposta d'aprovació dels comptes 
justificatius presentats per l'entitat CLUB DE FUTBOL KRILL en concepte 
de justificació de la subvenció atorgada pel desenvolupament de 
l'activitat "Participació futbol amateur", 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 DE FUTBOL KRILL el 
següent ajut econòmic pel desenvolupament de la següent activitat i en la data 
que així mateix s’indica: 

Data aprovació Activitat Import 
27/03/2015 Campionat de futbol amateur temporada 

2014/2015 
400,00 euros 

 
Vist que en data 31 de desembre de 2015, l’entitat CLUB DE FUTBOL KRILL 
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 d’Esports i Equipaments. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat CLUB DE 
FUTBOL KRILL (CIF: G62730387) en relació a la subvenció atorgada per 
aquest Ajuntament pel desenvolupament de l’activitat que a continuació 
s’esmenta, d’acord amb el següent quadre: 

ACTIVITAT/S – ANY 2015 IMPORT 
ATORGAT 

IMPORT 
JUSTIFICAT 

Campionat de futbol amateur  
temporada 2014/2015 

400,00 euros 1.362,50 euros 

 
 
 



ACORD NÚMERO TRENTA.- Proposta d'aprovació dels comptes 
justificatius presentats per l'entitat ESCOLA MATILDE ORDUÑA en 
concepte de justificació de la subvenció atorgada pel desenvolupament 
de l'activitat "Activitats i material escolar", any 2015. 

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

Data aprovació Activitat Import 
03/07/2015 Activitats i material escolar 1.250,00 euros 
 
Vist que en data 14 de gener de 2016, l’entitat l’entitat ESCOLA MATILDE 
ORDUÑA va presentar comptes justificatius relatius a la despesa executada pel 
desenvolupament de l’esmentada activitat i que aquests contenen tots els 
requisits exigits al Reglament i a les Bases Reguladores per a l’atorgament de 
subvencions, segons informes emesos per la Unitat Jurídic administrativa de 
l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania i la Coordinadora Tècnica d’Educació. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat ESCOLA 
MATILDE ORDUÑA (NIF: Q-5855033 F) en relació a la subvenció atorgada per 
aquest Ajuntament pel desenvolupament de l’activitat que a continuació 
s’esmenta, d’acord amb el següent quadre: 

ACTIVITAT/S – ANY 2015 IMPORT ATORGAT IMPORT JUSTIFICAT 
Activitats i material escolar 1.250,00 euros 1.681,27 euros 
 
 
ACORD NÚMERO TRENTA-UN.- Proposta d'aprovació dels comptes 
justificatius presentats per l'entitat SOCIETAT CORAL CENTENÀRIA LA 
COLOMA en concepte de justificació de la subvenció atorgada pel 
desenvolupament de la seva Programació anual, any 2015. 

“El Reglament de concessió de subvencions de l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat i les Bases Reguladores per a l’atorgament de subvencions per a 
l’any 2015 regulen, entre d’altres, els requisits exigits a les entitats beneficiàries 
dels ajuts atorgats, per aquest Ajuntament, pel desenvolupament d’activitats i /o 
projectes en qualsevol dels àmbits reflectits a les esmentades bases, en quant 



a l’obligació de justificar l’aplicació donada als fons rebuts, referida tant a la 
forma d’acreditar la realització de l’activitat o projecte pel qual es va concedir la 
subvenció, com al procediment intern a seguir per valorar i aprovar aquesta 
justificació.  
 
La Junta de Govern Local va atorgar a l’entitat SOCIETAT CORAL 
CENTENÀRIA LA COLOMA el següent ajut econòmic pel desenvolupament de 
la següent activitat i en la data que així mateix s’indica: 

Data aprovació Activitat Import 
17/07/2015 Programació anual 2015 4.080,00 euros 
 
Vist que en data 28 de desembre de 2015, l’entitat SOCIETAT CORAL 
CENTENÀRIA LA COLOMA va presentar comptes justificatius relatius a la 
despesa executada pel desenvolupament de l’esmentada activitat i que aquests 
contenen tots els requisits exigits al Reglament i a les Bases Reguladores per a 
l’atorgament de subvencions, segons informes emesos per la Unitat Jurídic 
administrativa de l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania i la Directora de Cultura. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat SOCIETAT 
CORAL CENTENÀRIA LA COLOMA (CIF: G58675729) en relació a la 
subvenció atorgada per aquest Ajuntament pel desenvolupament de l’activitat 
que a continuació s’esmenta, d’acord amb el següent quadre: 

 

Activitat/s – any 2015 Import 
atorgat 

Import 
Justificat 

Programació anual  4.080,00 euros 4.939,94 euros 
 
 
ACORD NÚMERO TRENTA-DOS.- Proposta d'aprovació dels comptes 
justificatius presentats per l'entitat TALLER FLAMENCO en concepte de 
justificació de la subvenció atorgada pel desenvolupament de l'acivitat 
"Apertura del local", any 2015. 

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



Data aprovació Activitat Import 
15/05/2015 Apertura de Local 1.500,00 euros 
 
Vist que en data 10 de desembre de 2015, l’entitat TALLER FLAMENCO va 
presentar comptes justificatius relatius a la despesa executada pel 
desenvolupament de l’esmentada activitat i que aquests contenen tots els 
requisits exigits al Reglament i a les Bases Reguladores per a l’atorgament de 
subvencions, segons informes emesos per la Unitat Jurídic administrativa de 
l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania i la Directora de Cultura. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat TALLER 
FLAMENCO (CIF: G65009797) en relació a la subvenció atorgada per aquest 
Ajuntament pel desenvolupament de l’activitat que a continuació s’esmenta, 
d’acord amb el següent quadre: 

ACTIVITAT/S – ANY 2015 IMPORT ATORGAT IMPORT JUSTIFICAT 
Apertura de Local 1.500,00 euros 1.951,22 euros 
 
 

 
ACORD NÚMERO TRENTA-TRES.- Proposta de resolució de sol·licituds 
d'ajuts econòmics, dins l'àmbit d'acció social, en concepte de beques de 
menjador escolar, curs 2015-2016. 

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

L’Ajuntament d’Esplugues, amb la finalitat de garantir les necessitats bàsiques 
en l’àmbit de la infància i adolescència, atorga uns ajuts econòmics en 
concepte de beques de menjador escolar per als menors empadronats a 
Esplugues i escolaritzats en centres públics d’Esplugues o de poblacions 
veïnes. 
 
Ateses les 21 sol·licituds d’ajuts econòmics presentades i vist l’informe emès 
per la coordinadora de la UJA de l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania, on fa 
constar que s’ha realitzat la valoració econòmica i administrativa corresponent 
a aquests tipus d’ajuts econòmics, en compliment dels barems i criteris per a 
l’atorgament d’ajuts econòmics de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, curs 
2015-2016. 
 
Vist l’informe emès per la directora d’Acció Social. 

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 13 sol·licituds d’ajuts econòmics per a la 
integració dels següents menors en concepte de beques de menjador escolar, 
pel curs 2015-2016, amb els percentatges de bonificació valorats per cada cas 
que s’indiquen: 

ALUMNE/A  
Cost 
Activitat 

% 
Beca 

ARD 1.091,20 € 100% 
ARD 1.091,20 € 100% 
APP 654,72 € 40% 
CCF 1.091,20 € 40% 
CCF 1.091,20 € 40% 
DJEB 1.091,20 € 50% 
DJEB 1.091,20 € 50% 
MTG 1.091,20 € 40% 
MB 1.091,20 € 40% 
MS 1.091,20 € 40% 
MA 1.091,20 € 40% 
RZA 654,72 € 50% 
RVI 1.091,20 € 40% 
 

 
 
SEGON.- Aprovar una despesa total màxima de 6.918,21 euros, amb càrrec a 
la partida pressupostària 68.23100.48018 del pressupost vigent, en concepte 
de beques de menjador escolar, a favor dels tutors legals que es relacionen, 
amb el imports resultants que així mateix s’indiquen: 

 

ESCOLA CAN VIDALET (CIF Centre 
:Q5856054A) 

   
TUTOR/A LEGAL  

Cost 
Ajuntament 

Exercici 
2015 

Exercici 
2016 

FLM 436,48 € 174,59 
€ 

261,89 
€ 

TTSC 436,48 € 174,59 
€ 

261,89 
€ 

 
ESCOLA ISIDRE MARTI (CIF Centre 
:Q5855027H) 

   



TUTOR/A LEGAL  
Cost 
Ajuntament 

Exercici 
2015 

Exercici 
2016 

PCM 261,89 € 0,00 € 261,89 
€ 

 
ESCOLA GRAS SOLER (CIF Centre 
:Q0868038A) 

   
TUTOR/A LEGAL  

Cost 
Ajuntament 

Exercici 
2015 

Exercici 
2016 

RHV 1.091,20 € 436,48 
€ 

654,72 
€ 

RHV 1.091,20 € 436,48 
€ 

654,72 
€ 

 
ESCOLA FOLCH I TORRES (CIF Centre 
:Q0868051D) 

   
TUTOR/A LEGAL  

Cost 
Ajuntament 

Exercici 
2015 

Exercici 
2016 

EGMC 545,60 € 218,24 
€ 

327,36 
€ 

EGMC 545,60 € 218,24 
€ 

327,36 
€ 

MG  436,48 € 174,59 
€ 

261,89 
€ 

MG  436,48 € 174,59 
€ 

261,89 
€ 

MG  436,48 € 174,59 
€ 

261,89 
€ 

ESCOLA MATILDE ORDUÑA (CIF Centre 
:Q5855033F) 

   
TUTOR/A LEGAL  

Cost 
Ajuntament 

Exercici 
2015 

Exercici 
2016 

ZL 327,36 € 0,00 € 196,42 
€ 

 
ESCOLA MENENDEZ PIDAL (CIF Centre 
:Q5855207F) 

   
TUTOR/A LEGAL  

Cost 
Ajuntament 

Exercici 
2015 

Exercici 
2016 

CCKI 436,48 € 174,59 
€ 

261,89 
€ 

CCKI 436,48 € 174,59 
€ 

261,89 
€ 

 
 
TERCER.- Desestimar un total de 8 sol·licituds d’ajuts econòmics en concepte 



de beques de menjador escolar, curs 2015-2016, que es detallen a l’annex de 
l’informe adjunt, pels motius que al mateix s’indiquen. 

 
QUART.- Les quantitats reconegudes en la present proposta, per valor total de 
6.918,21 euros, seran pagades als centres escolars següents: 

 
- A l’Escola Can Vidalet, amb NIF Q5856054A, la quantitat de 872,96 euros. 
- A l’Escola Isidre Marti, amb NIF Q5855027H, la quantitat de 261,89 euros. 
- A l’Escola Gras i Soler, amb NIF Q0868038A, la quantitat de 2.182,40 euros. 
- A l’Escola Folch i Torres, amb NIF Q0868051D, la quantitat de 2.400,64 
euros. 
- A l’Escola Matilde Orduña, amb NIF Q5855033F, la quantitat de 327,36 euros. 
- A l’Escola Menendez Pidal, amb NIF Q5855207F, la quantitat de 872,96 
euros. 
 
El pagament de les quantitats reconegudes i efectivament acreditades per les 
entitats es realitzarà en tres terminis, de manera proporcional en funció del 
nivell d’assistència a l’activitat dels alumnes becats, durant el període de gener 
a juny de 2016.” 

 
ACORD NÚMERO TRENTA-QUATRE.- Proposta d'aprovació d'un ajut 
econòmic complementari, dins l'àmbit d'acció social, curs 2015-2016, en 
concepte de beques de menjador escolar. 

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

L’Ajuntament d’Esplugues, amb la finalitat de garantir les necessitats bàsiques 
en l’àmbit de la infància i adolescència, atorga uns ajuts econòmics en 
concepte de beques de menjador escolar per als menors empadronats a 
Esplugues i escolaritzats en centres públics d’Esplugues o de poblacions 
veïnes. 
 
El Consell Comarcal del Baix Llobregat va aprovar diverses resolucions d’ajuts 
individuals de menjador escolar per a alumnes amb necessitats socio-
econòmiques o geogràfiques per al curs escolar 2015-2016, amb una 
subvenció del 50% del cost del servei. 

La Junta de Govern Local, en data 23/12/2015, va estimar, entre d’altres, una 
sol·licitud d’ajuts econòmics, dins l’Àmbit d’Acció Social curs 2015-2016, en 
concepte de beques de menjador escolar, amb una subvenció del 40%. 
 
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 tota del servei 



Vist l’informe tècnic emès en data 18 de febrer de 2016 per la directora d’Acció 
Social, que s’adjunta a la present proposta, on es proposa l’aprovació d’un ajut 
econòmic complementari en concepte de beques de menjador escolar de 
menors en situació de vulnerabilitat social, amb una bonificació del 10% 
addicional. 
 
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.- Aprovar un ajut econòmic complementari per a la integració del 
menor següent en concepte de beques de menjador escolar, pel curs 2015-
2016, amb un percentatge de bonificació del 10% del cost total del servei: 
 

ALUMNE/A  Cost Activitat 
% 
Beca 

FHB 1.091,20 € 10% 
 
SEGON.- Aprovar una despesa total màxima de 109,12 euros amb càrrec a la 
partida pressupostària 68.23100.48018 del pressupost, en concepte de beques 
de menjador escolar, a favor del tutor legal que es detalla, amb els imports 
resultants que a continuació s’indiquen: 

ESCOLA LOLA ANGLADA (CIF Centre 
:Q5856020B) 

   
TUTOR/A LEGAL  

Cost 
Ajuntament 

Exercici 
2015 

Exercici 
2016 

HLO 109,12 € 43,65 € 65,47 € 
 
 
TERCER.- Les quantitats reconegudes en la present proposta, per valor total 
de 109,12 euros, seran pagades al centre escolar Lola Anglada, amb NIF 
Q5856020B, en tres terminis i de manera proporcional en funció del nivell 
d’assistència a l’activitat dels alumnes becats, durant els períodes setembre-
desembre de 2015, gener-març de 2016 i abril-juny de 2016.” 
 
I sense més assumptes a tractar, a les dotze hores i deu minuts del dia abans 
esmentat, per la Sra. alcaldessa es dóna per finalitzada la sessió, aixecant-se 
la mateixa; de tot això es lliura la present acta, que signa la Sra. alcaldessa i jo, 
el secretari, que en dono fe.  
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