
 
 

JGL 36/2016 
 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 

SESSIÓ DECISÒRIA ORDINÀRIA DE 21 D’OCTUBRE DE 2016 

 
A la Casa Consistorial d’Esplugues de Llobregat, a la sala de reunions, a les 
tretze hores i quaranta minuts del dia 21 d’octubre de 2016, es reuneix la Junta 
de Govern Local en sessió decisòria ordinària, en primera convocatòria, sota la 
Presidència de l'alcaldessa Sra. Pilar Díaz Romero, amb l'assistència dels 
regidors Sr. Eduard Sanz García, Sra. Sara Forgas Úbeda, Sra. Montserrat 
Zamora Angulo, Sr. Albert Comellas Novillo, Sr. Manuel Pozo López i Sr. 
Santiago Siquier Fadó. 
 
Assisteix igualment l'interventor director de l'Àrea de recursos generals i 
econòmics, Sr. Francisco Javier Vicén Encuentra. 
 
Actua de secretari el de l'Ajuntament Sr. Pedro Carmona Pérez. 
 
Oberta la sessió per la Sra. alcaldessa, s'hi entra en l'examen i debat dels 
assumptes que es relacionen a l'ordre del dia. 
 
 
ACORD NÚMERO U.- Aprovació, si escau, de l’acta núm. 31/16 
corresponent a la sessió ordinària de data 16 de setembre de 2016.                           
 
Per la Sra. alcaldessa i en relació a l’esborrany de l’acta núm. 31/16 
corresponent a la sessió ordinària de  data  16 de setembre 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 de la certificació final de 
les obres de renovació de la Rambla del Carme, d’aquesta població.  

“Els treballs de les obres de renovació de la Rambla del Carme, d’aquesta 
població, van ser adjudicats, a l’empresa CONSTRUCCIONES Y 
REHABILITACIONES VICENÇ, S.L., per acord de la Junta de Govern Local de 
data 30 d’octubre de 2015, per un import de 122.188,38 €, més 25.659,56 € 
d’IVA, en total 147.847,94 €, IVA i baixa d’adjudicació del 11,13 % 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 160.094,48 €, IVA inclòs, resultant un increment de 12.246,54 €, 
IVA inclòs, que equival al 8,2832%, 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 renovació de la Rambla del Carme, d’aquesta 
població, per un import total de 160.094,48 €, IVA inclòs, que suposa un 
increment de 12.246,54 €, IVA inclòs, equivalent a un 8,2832 % 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 12.246,54 €, IVA inclòs, que haurà 
d’abonar-se a l’empresa contractista, amb càrrec a la partida pressupostaria 
núm. 2016-12-15320-21000 del pressupost municipal vigent.” 
 
ACORD NÚMERO TRES.- Proposta d’aprovació d’expedient de 
contractació, mitjançant procediment obert i dels plecs de clàusules 
administratives, relatiu a les obres d’adequació de les àrees de jocs 
infantils del Parc Pou d’en Fèlix i de Petit Parc de l’Amistat d’Esplugues 
de Llobregat.  
 
“Atès l’informe dels Serveis Tècnics Municipals, de data 11 d’octubre de 2016, 
proposant l’execució de les obres d’adequació de les àrees de jocs infantils del 
Parc de Pou d’en Fèlix i de Petit Parc de l’Amistat d’Esplugues de Llobregat, 
d’acord amb el projecte redactat pel Servei de Manteniment i Espai Públic, amb 
un pressupost total de 153.233,42 €, IVA inclòs, que acompanyen per a la seva 
aprovació. 
 
Atès que els Serveis tècnics municipals proposen la contractació de les obres 
de referència per procediment obert de tramitació ordinària i amb un pressupost 
net de 126.639,19€, més l’IVA del 21% de 26.594,23€. 
 
Atès el plec de clàusules administratives particulars redactat, el qual haurà de 
regir la licitació conjuntament amb el projecte. 
 
Atesos els informes emesos pels Serveis Jurídics i d’Intervenció Municipals. 
 
Atesos els articles 234, 235, 273, 274, 275 i concordants del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel que es va aprovar el Text Refós de la Llei Municipal i 
de Règim Local de Catalunya, i els articles 150 i 157 a 161, 109, 110 i 
concordants del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat 



per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i el plec de clàusules 
administratives particulars que regira el contracte. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
1.- Aprovar inicialment el projecte de les obres d’adequació de les àrees de jocs 
infantils del Parc de Pou d’en Fèlix i de Petit Parc de l’Amistat d’Esplugues de 
Llobregat, amb un pressupost total de licitació de 153.233,42 €, IVA inclòs, 
desglossat en un preu net de 126.639,19€ i un IVA de 26.594,23€, redactat pel 
Servei de Manteniment i Espai Públic. 
 
2.- Sotmetre al tràmit d'informació pública l'esmentat projecte pel termini de 
trenta dies, mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província, al tauler de la 
Corporació, durant els quals es podrà examinar i formular-hi les al·legacions 
pertinents.  
 
Transcorregut aquest termini sense que s'hagi produït cap reclamació el 
projecte esdevindrà aprovat definitivament sense necessitat d'acord exprés. 
 
3.- Aprovar, així mateix, l’expedient de contractació, per procediment obert, de 
tramitació ordinària, aplicant varis criteris d’adjudicació, per executar les obres 
d’adequació de les àrees de jocs infantils del Parc de Pou d’en Fèlix i de Petit 
Parc de l’Amistat d’Esplugues de Llobregat,, amb un pressupost net de 
126.639,19€, més l’IVA del 21% de 26.594,23€.€, en total 153.233,42 €, IVA 
inclòs, així com el plec de clàusules administratives particulars que regirà el 
contracte. 
 
4.- Declarar que la despesa derivada de l’expedient de contractació relativa a 
obres d’adequació de les àrees de jocs infantils del Parc de Pou d’en Fèlix i de 
Petit Parc de l’Amistat d’Esplugues de Llobregat té caràcter plurianual, de 
conformitat amb el que estableix l'article 174 del Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, 
de 5 de març i per tant l’adjudicació resta sotmesa a la condició suspensiva 
d’existència de crèdit adequat i suficient per al finançament de les obligacions 
derivades del contracte en els futurs exercicis pressupostaris. 
 
La despesa plurianual derivada d’aquesta contractació, IVA inclòs, es farà 
efectiva per un import màxim de 153.233,42 € (IVA inclòs), dels quals 
100.000,00€ aniran a càrrec de l’exercici econòmic del 2016 a la partida 12-
17100-61900 PROGRAMA DE RENOVACIÓ DE PARCS INFANTILS, i la resta 
de l’import 53.233,42 euros a càrrec de l’exercici econòmic del 2017. 
 
5.- Aprovar la convocatòria simultània del procediment obert, mitjançant la 
publicació dels corresponents anuncis. 
 
6.- Condicionar els anteriors acords a l’aprovació definitiva del projecte.” 
 
 
 



ACORD NÚMERO QUATRE.- Proposta d’aprovació d’expedient de 
contractació, mitjançant procediment obert i dels plecs de clàusules 
administratives, relatiu a 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. 
 
“Per acord de la Junta de Govern Local de 17 de juny de 2016 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 
Memòria redactada pels Serveis Tècnics Municipals, es van declarar com a 
inversió financerament sostenible, amb el següent detall:  

- PEM: 115.285,78 euros  

- Pressupost final estimat: 166.000,00 euros. 

Atès l’informe dels Serveis Tècnics Municipals, de data 17 d’octubre de 2016, 
proposant l’execució de 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, d’acord amb el projecte redactat pel 
Servei d’Obres Públiques, amb un pressupost total de 170.803,89 €, IVA inclòs, 
IVA inclòs, que acompanyen per a la seva aprovació. 

Ates que els Serveis tècnics municipals proposen la contractació de les obres 
de referència per procediment obert de tramitació ordinària i amb un pressupost 
net de 141.160,24 €, més l’IVA del 21% de 29.643,65 €. 

Atès el plec de clàusules administratives particulars redactat, el qual haurà de 
regir la licitació conjuntament amb el projecte. 

Atesos els informes emesos pels Serveis Jurídics i d’Intervenció Municipals. 
 
Atesos els articles 234, 235, 273, 274, 275 i concordants del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel que es va aprovar el Text Refós de la Llei Municipal i 
de Règim Local de Catalunya, i els articles 150 i 157 a 161, 109, 110 i 
concordants del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat 
per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i el plec de clàusules 
administratives particulars que regira el contracte. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1.- Aprovar inicialment el projecte de 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, amb un pressupost total de 
licitació de 170.803,89 €, IVA inclòs, desglossat en un preu net de 141.160,24 € 
i un IVA de 29.643,65 €, redactat pel Servei d’Obres Públiques. 

2.- Sotmetre al tràmit d'informació pública l'esmentat projecte pel termini de 
trenta dies, mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província, al tauler de la 
Corporació, durant els quals es podrà examinar i formular-hi les al·legacions 



pertinents.  
 
Transcorregut aquest termini sense que s'hagi produït cap reclamació el 
projecte esdevindrà aprovat definitivament sense necessitat d'acord exprés. 
 
3.- Aprovar, així mateix, 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, amb un 
pressupost net de 141.160,24 €, més un 21% de l’IVA, per import de 29.643,65 
€, en total 170.803,89 €, IVA inclòs, així com el plec de clàusules 
administratives particulars que regirà el contracte. 

4.- Declarar que la despesa derivada de l’expedient de contractació relativa a 
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 
té caràcter plurianual, de conformitat amb el que estableix l'article 174 del Text 
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març i per tant l’adjudicació resta sotmesa a la 
condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient per al finançament 
de les obligacions derivades del contracte en els futurs exercicis 
pressupostaris. 

La despesa plurianual derivada d’aquesta contractació, IVA inclòs, es farà 
efectiva per un import màxim de 170.803,89 € (IVA inclòs), dels quals 
132.800,00€ aniran a càrrec de l’exercici econòmic del 2016 a la partida 12 
15320 61900 projecte 2016/4/INVER27 MILLORA I ACCESSIBILITAT 
CARRER VICENÇ BOU, i la resta de l’import 38.003,89 euros a càrrec de 
l’exercici econòmic del 2017. 

5.- Aprovar la convocatòria simultània del procediment obert, mitjançant la 
publicació dels corresponents anuncis. 

6.- Condicionar els anteriors acords a l’aprovació definitiva del projecte.” 

ACORD NÚMERO CINC.- Proposta d'adjudicació del contracte de les 
obres de reparació del col·lector en el Parc dels Torrents. (Exp (G451-
2016-010). 

“La Junta de Govern Local en sessió del dia 15 de juliol de 2016, va acordar 
aprovar l’expedient de contractació, per procediment obert, de tramitació 
ordinària, per a l’execució de les obres ordinàries de reparació del col·lector en 
el parc dels Torrents d’Esplugues de LLobregat, segons projecte redactat pel 
Servei de Manteniment i Espai Públic, per un import de 98.183,17 €, IVA no 
inclòs, més 20.618,46 € en concepte d’IVA, en total 118.801,63 €, VA 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 



01/08/2016, es van presentar quatre ofertes subscrites per les següents 
empreses: CIVIL STONE, S.L.; OBRES I CONSTRUCCIONS CORBERA, S.L.; 
CONSTRUCCIONES FERTRES, S.L; CONSTRUCCIONS JORDI RIERA, S.L. 
 
L’obertura del sobre núm. 2 “Documentació relativa als criteris avaluables 
automàticament i oferta econòmica”de les pliques presentades, en acte públic, 
es va celebrar el dia 9 de setembre de 2016, prèvia la qualificació de la 
documentació del sobre número 1, segons consta a les Actes corresponents, i 
van ser admeses totes les empreses presentades amb el següent resultat: 
 
1). Oferta econòmica de l'empresa CIVIL STONE, S.L., per un import net de 
65.011,05 €, IVA exclòs. 

2). Oferta econòmica de l’empresa OBRES I CONSTRUCCIONS CORBERA, 
S.L., per un import net de 87.949,75 €, IVA exclòs. 

3). Oferta econòmica de l’empresa CONSTRUCCIONES FERTRES, S.L., per 
un import net de 79.624,99 €, IVA exclòs. 

4). Oferta econòmica de l’empresa CONSTRUCCIONS JORDI RIERA, S.L., per 
un import net de 80.313,64 €, IVA exclòs. 

La puntuació resultant va ser la següent:  

EMPRESES BAIXA 
D’ADJUDICACIÓ PUNTUACIÓ 

CIVIL STONE, S.L. 33,785951% 100 
OBRES I CONSTRUCCIONS CORBERA, S.L. 10,422786% 30,85 
CONSTRUCCIONES FERTRES, S.L. 18,901584% 55,95 
CONSTRUCCIONS JORDI RIERA, S.L. 18,200196% 53,87 

Un cop realitzada la valoració de totes les ofertes admeses i considerada la 
totalitat dels criteris establerts pels Plecs del concurs, la puntuació total en 
ordre decreixent és la següent:  

EMPRESES BAIXA 
D’ADJUDICACIÓ PUNTUACIÓ 

CIVIL STONE, S.L. 33,785951% 100 
CONSTRUCCIONES FERTRES, S.L. 18,901584% 55,95 
CONSTRUCCIONS JORDI RIERA, S.L. 18,200196% 53,87 
OBRES I CONSTRUCCIONS CORBERA, S.L. 10,422786% 30,85 
 
Els Serveis Tècnics municipals van emetre informe el 13 de setembre de 2016, 
manifestant que l’oferta més avantatjosa presentada per CIVIL STONE, S.L., 
amb una baixa del 33,785951%, es podria considerar com a desproporcionada 
o temerària, de conformitat amb el que disposa l’article 85 del Reglament de 
Contractes del Estat i que d’acord amb el que preveu l’article 152.3 del 



TRLCSP, procedia concedir audiència a l’empresa esmentada per tal de 
justificar la seva oferta, i que presentés:  

- Justificació de la despesa corresponent a la Seguretat i Salut de conformitat 
amb el que preveu el Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que 
s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de 
construcció; i especialment detallades totes aquelles mesures pels treballs en 
espais confinats.  

- Justificació de la solvència tècnica:  

· 3 certificats de bona execució emesos per client públic o privat d’una obra de 
característiques similars a la que és objecte del contracte en els últims 5 anys. 
Considerant-se que una obra és de característiques similars en quant a la part 
de treballs a interior de col·lectors si el P.E.M. d’aquesta part d’obra és >80.000 
€.  

· o compromís de subcontractar la part d’obra a l’interior de col·lectors amb un 
altre empresari que disposi de l’habilitació exigida que haurà d’acreditar 
mitjançant els certificats acreditatius de bona execució abans esmentats.  

- Justificació tècnica i constructiva dels treballs inclosos al capítol de 
sanejament.  

- Llistat de partides del contracte on s’especifiqui les que es realitzaran amb 
personal de la pròpia empresa i les que es subcontractaran, especificant quin 
percentatge suposa cadascuna de les partides respecte el total.  

- Llistat dels subcontractistes que intervindran a l’obra, justificant la seva 
solvència tècnica, així com els treballs i percentatge d’obra a executar per 
cadascú d’ells.  

- Llistat del personal propi d’ofici destinat a l’execució de l’obra, així com el tipus 
de contracte de cadascú, i la seva justificació de forma fefaent.  

- Relació de maquinària, vehicles i eines mínimes a disposició del contracte; 
especificant si són de propietat o de lloguer.  

- Llistat del tipus de material emprat en la valoració de l’oferta, marca i model.  

En data 27 de setembre de 2016 l’empresa CIVIL STONE, S.L., ha presentat la 
documentació i justificació de l’oferta requerides. 

Atès l’informe emès pels Serveis Tècnics Municipals, de data 29 de setembre 
de 2016, posant de manifest que la documentació justificativa de l’oferta 
presentada per l’empresa CIVIL STONE, S.L., en data 27 de setembre de 2016 
es correcta i es justifica adequadament, i que per tant, es considera que és 
l’oferta més avantatjosa, per un import total de 78.663,37 €, IVA inclòs, i la 
resta de compromisos inclosos a l’oferta, i que correspon a una baixa del 
33,785951 % proposant requerir la documentació corresponent i la constitució 



de la garantía definitiva, a l’empresa esmentada amb proposta d’adjudicació al 
seu favor, una vegada complimentat el requeriment. 

Atès que la Mesa de Contractació reunida en data 30 de setembre 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 i presentació de la documentació 
corresponent, a l’empresa amb l’oferta mes avantatjosa, que ha estat CIVIL 
STONE, S.L., per un import total de 78.663,37 €, amb un pressupost net de 
65.011,05 € i una part d’IVA de 13.652,32 €, i la resta de compromisos inclosos 
a l’oferta, i que correspon a una baixa del 33,785951 %. 

Ates que en data 18 d’octubre de 2016 l’empresa CIVIL STONE, S.L., ha 
presentat fiança definitiva relativa al present contracte, per import total de 
6.501,11 €, i 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 
econòmicoadministratives i tècniques. 

Atès el que preveu l’article 151 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.- Declarar la validesa de la licitació, i adjudicar el contracte d’execució de les 
obres ordinàries de reparació del col·lector en el parc dels Torrents d’Esplugues 
de Llobregat, per procediment obert, de tramitació ordinària, a favor de 
l’empresa CIVIL STONE, S.L. (CIF B-65349623), per un import net de 
65.011,05 €, més 13.652,32 € en concepte d’IVA, en total 78.663,37 €, IVA 
inclòs, que suposa una baixa del 33,785951 %, i que hauran d’executar d’acord 
amb el contingut de l’oferta presentada, i resta de compromisos, i el projecte i el 
plec de clàusules administratives aprovats. 

2.- Aprovar la despesa corresponent per un import total de 78.663,37 €, IVA 
inclòs, amb càrrec de la partida 2016-12-16000-63300 del Pressupost 
Municipal de 2.016. 

3.- Comunicar a l’adjudicatari l’obligació de signar el contracte en el termini dels 
15 dies hàbils següents al de la notificació de la present adjudicació, així com 
l’obligació de satisfer a aquest Ajuntament la quantitat de 180,80 €, 
corresponent a la publicació del anunci de licitació en el BOP. 
Si el pagament 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. 

4.- Sol·licitar a l’empresa adjudicatària de les obres, que en el termini màxim de 
20 dies naturals des de l’adjudicació del contracte, presenti el Pla de Seguretat 



i Salut en compliment del RD 1627/97 de 24 d’octubre, per a la seva aprovació 
abans de l‘inici de les obres. 

5.- Designar com a Direcció Facultativa de les obres a l’arquitecte Director del 
Servei de Manteniment i Espai Públic, José Maria González Lera, i l’arquitecte 
tècnica del Servei d’espai públic i mobilitat, Ma.Falgas Castellà Casals, i així 
mateix, designar com a Coordinadora de Seguretat i Salut a l’arquitecte tècnica 
de Seguretat i Serveis, Yelena Sánchez Prados. 

6.- Notificar la present adjudicació als licitadors i, simultàniament, publicar-la en 
el perfil del contractant, juntament amb l’informe tècnic de valoració de les 
proposicions.”  
 
ACORD NÚMERO SIS.- Proposta per declarar com a suficient la 
documentació presentada per RADICAL STANDARD, S.L., en la qual 
efectua el tràmit de comunicació de l’activitat de serigrafia i comerç 
telemàtic de productes tèxtils i accessoris al local ubicat al carrer Gall, 
núm. 1, local 2A, d’aquesta població. (Exp. T120-2016-00090). 

“El senyor José Juan Casanova Brunet, en representació de RADICAL 
STANDARD, S.L., va aportar la documentació tècnica oportuna per 
desenvolupar l’activitat de serigrafia i comerç telemàtic de productes tèxtils 
i accessoris al local ubicat al carrer Gall, núm. 1, local 2A, d’aquesta població. 
(Exp. T120-2016-00090). 

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 RADICAL STANDARD, S.L., en la qual efectua el tràmit de 
comunicació de l’activitat de serigrafia i comerç telemàtic de productes 
tèxtils i accessoris al local ubicat al carrer Gall, núm. 1, local 2A, d’aquesta 
població. (Exp. T120-2016-00090). 

2n.- Comunicar a RADICAL STANDARD, S.L., que pot iniciar l’exercici de 
l’activitat de serigrafia i comerç telemàtic de productes tèxtils i accessoris 
al local ubicat al carrer Gall, núm. 1, local 2A, sense perjudici del compliment de 
la normativa urbanística, de seguretat, de protecció i prevenció contra incendis, 
i normativa en general que li sigui d’aplicació, i que el titular declara complir 
mitjançant el document corresponent. 



3r.- Advertir a la titularitat que en cas necessari o si es considera oportú, els 
Serveis Tècnics Municipals podran practicar opcionalment inspecció a 
l’establiment. Si de la inspecció efectuada resultés l’existència de deficiències a 
esmenar, s’hauran d’adoptar en els terminis que s’estimin. En cas que 
aquestes deficiències comportin un risc per a la salut o la seguretat envers 
tercers, o que existeixin deficiències no esmenables, o que l’activitat no s’ajusti 
a la documentació presentada, s’ordenarà immediatament el cessament de 
l’activitat. 
 
4t.- Aquesta conformitat restarà condicionada al pagament de la taxa per a la 
prestació dels serveis d’Intervenció Integral de l’Administració municipal en 
activitats i instal·lacions (Ordenança Fiscal núm. 5) d’import 612,00 euros 
(càrrec-valor 1250607-387914) que serà notificada per l’ Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona.” 

ACORD NÚMERO SET.- Proposta per declarar com a suficient la 
documentació presentada per ÁNGELA MARÍA MERA GASPAR, en la qual 
efectua el tràmit de comunicació de l’activitat d’agència de viatges al local 
ubicat al carrer Maladeta, núm. 1, d’aquesta població. (Exp. T120-2016-
00021).  
 
“La senyora ÁNGELA MARÍA MERA GASPAR, va aportar la documentació 
tècnica oportuna per desenvolupar l’activitat d’agència de viatges al local 
ubicat al carrer Maladeta, núm. 1, d’aquesta població. (Exp. T120-2016-00021). 

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 ÁNGELA MARÍA MERA GASPAR, en la qual efectua el tràmit 
de comunicació de l’activitat d’agència de viatges al local ubicat al carrer 
Maladeta, núm. 1, d’aquesta població. (Exp. T120-2016-00021). 

2n.- Comunicar a ÁNGELA MARÍA MERA GASPAR, que pot iniciar l’exercici de 
l’activitat d’agència de viatges al local ubicat al carrer Maladeta, núm. 1, sense 
perjudici del compliment de la normativa urbanística, de seguretat, de protecció 
i prevenció contra incendis, i normativa en general que li sigui d’aplicació, i que 
el titular declara complir mitjançant el document corresponent.  

3r.- Advertir a la titularitat que en cas necessari o si es considera oportú, els 
Serveis Tècnics Municipals podran practicar opcionalment inspecció a 



l’establiment. Si de la inspecció efectuada resultés l’existència de deficiències a 
esmenar, s’hauran d’adoptar en els terminis que s’estimin. En cas que 
aquestes deficiències comportin un risc per a la salut o la seguretat envers 
tercers, o que existeixin deficiències no esmenables, o que l’activitat no s’ajusti 
a la documentació presentada, s’ordenarà immediatament el cessament de 
l’activitat. 
 
4t.- Aquesta conformitat restarà condicionada al pagament de la taxa per a la 
prestació dels serveis d’Intervenció Integral de l’Administració municipal en 
activitats i instal·lacions (Ordenança Fiscal núm. 5) d’import 525,00 euros 
(càrrec-valor 1076038-61522). Ja abonada en data 17/02/2016.” 

ACORD NÚMERO VUIT.- Proposta de concessió de llicència a ALVARADA 
IMPORTA, S.L per executar l’enderroc d’una nau industrial entre mitgeres 
a la finca ubicada al carrer Doctor Manuel Riera, núm. 13-15, d’aquesta 
població. (Exp. T032-2016-32). 

“El senyor Jordi Garriga Barnet, en representació d’ALVARADA IMPORTA, 
SL, sol·licita llicència per executar obres d'enderroc de l’edificació existent al 
carrer Doctor Manuel Riera, núm. 13-15, d’aquesta població, aportant projecte 
tècnic a tal efecte (Exp. T032-2016-32). 

Atès l’ informe favorable emès pels Serveis Tècnics Municipals emès en data 
11 d’octubre de 2016 del que resulta que el projecte aportat proposa la 
demolició integral d’una nau industrial. El conjunt a enderrocar consta de dues 
naus de planta lliure, uns annexes i una caseta, amb un total de 1.008,00 m² de 
superfície construïda. 

La coberta del magatzem de la nau industrial presenta una estructura metàl·lica 
que suporta unes plaques ondulades de fibrociment. 

El projecte compleix la normativa urbanística que li és d’aplicació. 

S’ha declarat que l’edificació objecte d’enderroc es troba lliure d’ocupants. 
 
Atès l’informe favorable emès pels Serveis Jurídics Municipals, de data 18 
d’octubre de 2016, els fonaments de dret del qual estableixen el següent: 

“Les obres mencionades estan subjectes a llicència urbanística prèvia, i 
aquesta s’ha d’atorgar d’acord amb la normativa urbanística, el planejament 
urbanístic i les ordenances municipals aplicables, segons prescriu l’article 187 
del Text refós de la llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 
d'agost; d’acord amb la redacció donada per la Llei 16/2015, de 24 de juliol, de 
simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i 
dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’economia. 

En aquest sentit, d’acord amb l’article 187.c) estan subjectes a llicència 
urbanística prèvia, entre d’altres, les obres de demolició. 



D’acord amb l’article 188 del Text refós de la llei d'urbanisme, aprovat pel 
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, i l’article 14 del Reglament esmentat, les 
llicències urbanístiques s’han d’atorgar d’acord amb les previsions de la 
legislació i el planejament urbanístics i les ordenances municipals sobre ús del 
sòl i edificació vigents en el moment de la resolució de la sol·licitud. 
 
Per tant, són d’aplicació l’article 75 i següents del Reglament d'obres, activitats i 
serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny. 

D’acord amb l’article 12 del Reglament sobre protecció de la legalitat 
urbanística, correspon a l’administració municipal atorgar les llicències 
urbanístiques respecte dels actes que hi són subjectes que es pretenguin 
executar en el seu terme. 

L’article 34 del Reglament exigeix l’aportació d’un projecte executiu quan el 
projecte objecte de la llicència tingui la consideració de projecte bàsic. En 
aquest cas, el projecte aportat, segons indiquen els Serveis Tècnics municipals 
té el caràcter també d’executiu. 

Les llicències urbanístiques caduquen si transcorre el termini per començar 
les obres o el termini per acabar-les, incloses les seves pròrrogues respectives, 
sense que hagin estat iniciades o finalitzades. Ambdós terminis es computen 
a partir de l’endemà de la notificació de la llicència atorgada. 

A aquests efectes, en compliment de l’article 37 del Reglament sobre protecció 
de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig, 
correspon efectuar l’advertiment de caducitat de caducitat corresponent. 
 
Cal indicar a la persona titular de la llicència que ha de lliurar a l’administració 
atorgant una còpia de l’acta d’inici d’obres estesa per la direcció facultativa 
de les obres i, posteriorment, una còpia del certificat final d’obres expedit per 
aquesta mateixa direcció. Si les obres autoritzades no requereixen direcció 
facultativa per executar-les, les còpies de l’acta i del certificat esmentats han de 
ser substituïdes per la declaració responsable corresponent de la persona 
titular de la llicència urbanística. 

L’òrgan competent per a l’aprovació d’aquest Projecte és la Junta de Govern 
Local, per delegació expressa efectuada mitjançant Decret núm. 1466, de 18 
de juny de 2015. 

Conclusions 

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

Atès que l’enderroc no compren construccions de valor arquitectònic, històric, 
cultural o social, no obstant, implica modificació substancial de la imatge 
urbana, i en conseqüència, li és d’aplicació allò indicat a l’acord plenari de data 
29/04/04 punt 1.3., per això, s’ha incorporat al projecte plànols en planta, alçat i 
secció de les edificacions a enderrocar, així com fotografies de les mateixes.  



Atès que l’enderroc no compren construccions de valor arquitectònic, històric, 
cultural o social, no obstant, implica modificació substancial de la imatge 
urbana, i en conseqüència, li és d’aplicació allò indicat a l’acord plenari de data 
29/04/04 punt 1.3., per això, s’ha incorporat al projecte plànols en planta, alçat i 
secció de les edificacions a enderrocar, així com fotografies de les mateixes.  
La Junta de Govern acorda, per unanimitat:  

1.- Concedir llicència a l'entitat mercantil ALVARADA IMPORTA, SL, per a 
l’execució de les obres d’enderroc d’una nau industrial existent a la finca 
ubicada al carrer Doctor Manuel Riera, núm.13-15, d’Esplugues de Llobregat, 
d’acord amb el projecte presentat el 28 de juny de 2016, (Registre general 
d'entrada núm. 2016 0000122242).  

2.- Condicionar aquesta llicència al compliment dels següents requisits: 
 
2.1. Constituir dipòsit a la Tresoreria Municipal en metàl·lic o aval bancari 
solidari d' import 4.125 euros en concepte de garantia per a la reposició de 
qualsevol dany que pogués ocasionar-se en els elements urbanístics de la via 
pública, en el transcurs de les obres de demolició, de conformitat amb allò que 
disposa l'article 16 de les Ordenances Metropolitanes d'Edificació. 

2.2. Constituir dipòsit a la Tresoreria municipal en metàl·lic o aval bancari 
solidari d'import 10.826,31 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. 

Advertir al sol·licitant que ha de disposar del document de seguiment de 
residus. 
 
L'eficàcia d'aquesta llicència restarà demorada fins que no es 
constitueixin les fiances anteriorment indicades. 

Si el dipòsit 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. 

 
2.3. Aportar document del tècnic competent acreditant que assumirà la 
permanència en obra (art. 27 2.d) de les Ordenances Metropolitanes 
d’Edificació). 
 
2.4. Aportar full d’assumeix per part del tècnic competent de la col·locació, 
permanència en l’obra i desmuntatge de la bastida que s’utilitzarà en la 
demolició. 
 
2.5. Aportar la documentació exigible pel Real Decret 396/2006, de 31 de març 
i resta de normativa concordant, relativa a les disposicions mínimes de 
seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d’exposició a l’amiant (Pla de 
treball, tramitació de l’expedient i gestió de documentació, comunicació a 
l’autoritat competent). 



 
2.6. Aportar full de seguiment i certificat de gestió de residus. 
 
3. Així mateix, la present llicència resta condicionada als següents requisits: 
 
3.1. Prendre les mesures de seguretat suficients i necessàries respecte a la via 
pública i vianants, tot seguint les ordres dictades per la direcció facultativa. 
 
3.2. Garantir una correcta evacuació de les aigües procedents del solar un cop 
acabades les obres d’enderroc, i així mateix, mantenir-lo amb les degudes 
condicions de neteja. 
 
3.3. La tanca de precaució de l’obra, ha de ser fixa i opaca, de 2 m d’alçada, 
com a mínim, estable, consistent i resistent a l’impacte, construïda amb paret 
d’obra vista o pintada, xapa metàl·lica, o panell prefabricat, de tal manera que 
es mantingui en bon estat i ofereixi la seguretat necessària durant tot el procés 
que duri l’obra.  
 
3.4. Cal justificar, abans d’iniciar les obres d’enderroc, que s'ha sol·licitat 
informació a GAS NATURAL, sobre la ubicació de les seves instal·lacions, 
d'acord amb el que disposa el Reglament Tècnic de Distribució i Utilització de 
combustibles gasosos i amb la finalitat d'incrementar la seguretat de les 
instal·lacions de gas natural. 
 
4. Advertir a ALVARADA IMPORTA, SL que a la finalització de les obres 
d’enderroc, ha de: 
 
4.1. Aportar certificat final d’obra, amb plànols de la realitat existent i memòria 
que justifiqui el compliment de l’article 121.3 de les O.O.M.M.E.E., així com, 
que el nou solar compleix les condicions de salubritat i seguretat òptimes, a 
més de protegir adequadament les mitgeres dels edificis veïns que hauran 
quedat descobertes. 
 
4.2. Justificar el cost real i efectiu de les obres realitzades, i si s’escau efectuar 
l’autoliquidació complementària corresponent. 
 
5. Advertir i manifestar ALVARADA IMPORTA, SL: 
 
5.1. Que al constituir les fiances ha de retirar un exemplar del projecte i una 
placa d'obres, que una vegada complimentada, ha de col·locar en lloc visible. 
La placa la podrà adquirir al Punt d'Atenció a la Ciutadania, plaça Santa 
Magdalena núm. 24, abonant la quantitat de 48,40 euros. 
 
5.2. Que en cas de necessitar la col·locació de contenidors per a residus i 
runes ha de sol·licitar i obtenir l'oportuna autorització. 
 
6. Aquesta llicència restarà condicionada al pagament de les liquidacions de la 
taxa per llicència urbanística d'import 2.760,83 euros (1267039-389461) i de 
l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres d’import 745,32 euros 



(1250618-389469) que seran notificades per l'Organisme de Gestió Tributària 
de la Diputació de Barcelona. 
 
7.- Advertir a ALVARADA IMPORTA, SL, en compliment de l’article 37 del 
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 
64/2014, de 13 de maig, el següent:  

 
- Per a la comunicació de l’inici d’obres caldrà aportar una còpia de 
l’acta d’inici d’obres estesa per la direcció facultativa de les obres i, 
posteriorment, acabades aquestes, caldrà aportar una còpia del 
certificat final d’obres expedit per aquesta mateixa direcció.  

- Les llicències urbanístiques caduquen si transcorre el termini per 
començar les obres o el termini per acabar-les, incloses les seves 
pròrrogues respectives, sense que hagin estat iniciades o finalitzades. 
Ambdós terminis es computen a partir de l’endemà de la notificació 
de la llicència atorgada. 

8.- Comunicar l’acord anterior a les persones interessades.” 

RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS 

ACORD NÚMERO NOU.- 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. 270 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
99.759,34 € 
Relació núm. 281 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
42.892,93 € 
Relació núm. 282 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
3.620,94 € 
Relació núm. 283 de documents ADOJ en fase prèvia per un import total de 
12.000,00 € 
Relació núm. 284 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
18.336,90 € 
Relació núm. 285 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
556,22 € 
Relació núm. 287 de documents O en fase prèvia per un import total de 
162.421,57 € 
Relació núm. 288 de documents O en fase prèvia per un import total de 
56.690,61 € 
 
Document-proposta de concepte no pressupostari núm. 92016/00013 per un 
import de 1.800,00 €. 
 
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. 270 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 99.759,34 € 
2. Aprovar la relació núm. 281 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 42.892,93 € 
3. Aprovar la relació núm. 282 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 3.620,94 € 
4. Aprovar la relació núm. 283 de documents ADOJ en fase prèvia per un 
import total de 12.000,00 € 
5. Aprovar la relació núm. 284 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 18.336,90 € 
6. Aprovar la relació núm. 285 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 556,22 € 
7. Aprovar la relació núm. 287 de documents O en fase prèvia per un import 
total de 162.421,57 € 
8. Aprovar la relació núm. 288 de documents O en fase prèvia per un import 
total de 56.690,61 € 
9. Aprovar el document-proposta de concepte no pressupostari núm. 
92016/00013 per un import de 1.800,00 €.” 
 
ACORD NÚMERO DEU.- Proposta de devolució de fiança per a la venda 
directa d’un lot de vehicles declarats efectes no utilitzables  a l’empresa 
Reciclajes y Containers Escudero, SL. 
 
“Atès que ha estat verificat el compliment de totes les obligacions derivades de 
la venda directa d’un lot de vehicles declarats efectes no utilitzables a 
l’empresa RECICLAJES Y CONTAINERS ESCUDERO, SL., aprovada 
mitjançant acord de la Junta de Govern Local que es va celebrar el dia 22 de 
juny de 2016, procedeix la devolució de la fiança dipositada en el seu dia com a 
garantia del contracte per import de 95,74€. 
 
Atesos els informes favorables emesos pel Director de la Policia Local i la 
Tresoreria Municipals. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
1.- Tornar la fiança definitiva, d'import 95,74€, dipositada en metàl·lic, per 
l’execució del contracte d’Explotació per l’empresa RECICLAJES Y 
CONTAINERS ESCUDERO, SL. (CIF B 62631023). 
 
2.- Donar per finalitzat el present expedient, i procedir al seu arxiu definitiu. 
 
3.- La devolució de l’esmentada fiança s'efectuarà a partir dels 15 dies 
següents a la recepció d’aquesta notificació, mitjançant transferència al compte 
que consta a la fitxa bancària de l’empresa.” 
 
 



ACORD NÚMERO ONZE.- Proposta de resolució de sol·licituds de 
subvencions per afavorir la reactivació econòmica i la creació d’ocupació 
a Esplugues de Llobregat. 
 
“La Junta de Govern Local en sessió ordinària duta a terme en data 6 de maig 
de 2016, va aprovar les bases reguladores per a la concessió de subvencions 
per afavorir la instal·lació d’activitats econòmiques i l’ocupació a Esplugues de 
Llobregat.  

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

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

Ateses les diferents sol·licituds presentades i relacionades a la relació 5/2016, 
respecte de les quals les persones interessades han presentat declaració 
responsable de l’acompliment dels requisits exigits per a l’atorgament de les 
respectives subvencions, havent comprovat per interoperabilitat administrativa 
que totes elles es troben al corrent de pagament de les obligacions amb 
l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT) i amb la Tresoreria General 
de la Seguretat Social, així com d’estar al corrent de les obligacions tributàries 
amb l’Ajuntament d’Esplugues, i figurar com a titulars o cotitulars del compte 
bancari on desitgen rebre la subvenció.  

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

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

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

Atès l’informe emès pel Servei d’Empresa i Ocupació, respecte de la relació 
5/2016 de sol·licituds presentades i validades.  

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Aprovar la despesa a càrrec de la partida 2016 1443300 47900 del 
pressupost municipal en vigor, corresponent a la relació 5/2016 en concepte de 
subvencions relatives a la instal·lació d’activitats econòmiques i l’ocupació a 
Esplugues de Llobregat, per un import total de 525.00 €.  



SEGON.- Estimar les sol·licituds en concepte de subvencions equivalents al 
50% de la quota líquida de la Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció de 
l’administració municipal en activitats i instal·lacions, relatives a la instal·lació 
d’activitats econòmiques i l’ocupació a Esplugues de Llobregat, recollides a la 
relació 5/2016, dels beneficiaris que consten a l’annex adjunt a la present 
proposta.  

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

ACORD NÚMERO DOTZE.- 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 (Supersan Esplugues SCP). 
 
Es retira de l’Ordre del dia. 
 
ACORD NÚMERO TRETZE.- Proposta d'aprovació del Conveni de 
pràctiques amb dos alumnes de 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 de dos alumnes per la col·laboració en les tasques del manteniment 
d’instal·lacions elèctriques i automàtiques (especialment les indicades pel 
responsable de la brigada d’Instal·lacions).  

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:  

1.- Aprovar els Convenis de pràctiques entre l’INS Miquel Martí i Pol i 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat per a la realització de pràctiques dels 
alumnes Álvaro Gómez Fornieles i Edward Anibal Bravo Muñoz, per la 
col·laboració en les tasques del manteniment d’instal·lacions elèctriques i 
automàtiques (especialment les indicades pel responsable de la brigada 
d’Instal·lacions).  

El nombre de pràctiques que realitzaran els alumnes serà de 317 hores totals, 
distribuïdes en 4 hores diàries, durant el període de 80 dies laborables, a 
determinar durant els mesos d’octubre 2016 a març 2017.  

2.- Nomenar tutor dels alumnes esmentats al responsable de la brigada 
d’Instal·lacions.  



3.- Facultar a l’alcaldessa per a la signatura dels Convenis amb el contingut 
que consta en l’expedient.”  

ACORD NÚMERO CATORZE.- Proposta d'aprovació de la nòmina 
corresponent a la mensualitat d’octubre de 2016, incentiu de productivitat, 
serveis extraordinaris i altres retribucions del personal d'aquest 
Ajuntament.  

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

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

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

Vist les diferents regularitzacions de nòmines de setembre de diferents 
treballadors amb motiu de baixes i altes d’it i at, una vegada abonada la 
nòmina, per un import total de -2.891,39 euros. 

Atesa la despesa corresponent a la nòmina del mes d’octubre de l’any actual 
que ascendeix a la suma total de 875.879,07 euros. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 



1r.- Aprovar el pagament, en la nòmina del mes d’octubre 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 119,28 € 
Serveis extraordinaris 37.327,67 € 
Festius 512,20 € 
Productivitat P.L. en horari festiu 7.543,92 € 
Nocturnitat Agents en horari nocturn 6.170,01 € 
Nocturnitat en horari nocturn 18,39 € 
Complement IT Empresa 1.902,61 € 
Indemnització Empresa 370,25 € 
IP/Productivitat alienes lloc treball 64.274,11 € 
Condic. Especial Rigidesa Horària 4.755,23 € 
Condic. Risc Especial 792,09 € 
Condició especial Bossa Horària 414,40 € 
Productivitat Guàrdia 689,20 € 
Dietes 1.830,45 € 

 
2.- Aprovar la despesa corresponent al mes d’octubre de l’any actual que 
ascendeix a la suma total de 875.879,07 euros. 

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

ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA 

ACORD NÚMERO QUINZE.- Proposta de devolució de la fiança dipositada 
per l'entitat ASSOCIACIÓ PER A LA CREACIÓ D'ESTUDIS I PROJECTES 
SOCIALS (CEPS), corresponent a la contractació del servei de mediació 
ciutadana i comunitària d'Esplugues de Llobregat, anys 2014 i 2015.  

“En data 13 de desembre de 2013 la Junta de Govern Local va adjudicar a 
l’entitat ASSOCIACIÓ PER A LA CREACIÓ D’ESTUDIS I PROJECTES 
SOCIALS (CEPS), el contracte relatiu al servei de mediació ciutadana i 
comunitària d’Esplugues de Llobregat, per l’any 2014. Aquest contracte va ser 
prorrogat fins el 31 de desembre de 2015. 

En data 10 de desembre de 2013, l’adjudicatària va dipositar la fiança d’import 
1.193,10 euros, en concepte de garantia. 

En aquest sentit, havent finalitzat el contracte, l’entitat ASSOCIACIÓ PER A LA 
CREACIÓ D’ESTUDIS I PROJECTES SOCIALS (CEPS), ha sol·licitat la 
devolució de la fiança esmentada. 

Vistos els informes favorables de la Tresorera i de la Directora d’Educació i 
Ciutadania, sobre la fiança en qüestió, i d’acord amb el que disposa l’article 102 



del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Retornar a l’entitat ASSOCIACIÓ PER A LA CREACIÓ D’ESTUDIS I 
PROJECTES SOCIALS (CEPS), amb número de NIF G-60498433, la fiança 
d’import 1.193,10 euros que té dipositada en aquest Ajuntament, en concepte 
de garantia del contracte relatiu al servei de mediació ciutadana i comunitària 
d’Esplugues de Llobregat. 

SEGON.- Donar per finalitzat l’expedient corresponent. 

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

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

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

ACORD NÚMERO SETZE.- Proposta de devolució de la fiança dipositada 
per l'empresa LAIONRIC, S.L., corresponent a la contractació d'un 
operador que produís l'espectacle "Concert de Festa Major", amb la 
cantant Edurne, dins del Programa d'actes de la Festa Major 2016. 

“Mitjançant Decret d’Alcaldia número 1.870, de data 9 d’agost de 2016, es va 
adjudicar a l’empresa LAIONRIC, S.L. la contractació d’un operador que 
produís l’espectacle “Concert de Festa Major” amb la cantant Edurne, dins del 
Programa d’actes de la Festa Major 2016. 

En data 4 d’agost de 2016, l’empresa adjudicatària havia dipositat fiança 
d’import 1.998,30 euros, en concepte de garantia. 

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



Vistos els informes favorables de Tresoreria i de la Directora de Cultura sobre 
la fiança en qüestió, i d’acord amb el que disposa l’article 102 del Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
de Contractes del Sector Públic. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Retornar a l’empresa LAIONRIC, S.L, amb número de NIF B-
62298690, la fiança d’import 1.998,30 euros que té dipositada en aquest 
Ajuntament en concepte de garantia de la contractació d’un operador que 
produís l’espectacle “Concert de Festa Major” amb la cantant Edurne, dins del 
Programa d’actes de la Festa Major 2016. 

SEGON.- Donar per finalitzat l’expedient corresponent. 

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

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

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

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

ACORD NÚMERO DISSET.- Proposta d’aprovació d’una subvenció a favor 
de l’ESCOLA ISIDRE MARTI per al desenvolupament del projecte “Dotació 
de Laboratori Elèctric a la Comunidad Segundo Montes, El Salvador”, any 
2015. 
 
Es retira de l’Ordre del dia. 

ACORD NÚMERO DIVUIT.- Proposta d'aprovació d'una subvenció a favor 
de l'entitat ASSOCIACIÓ AMICS DE LA MICOLOGIA D'ESPLUGUES en 
execució del conveni en vigor, any 2016. 

“La Junta de Govern Local va acordar en sessió del 18 d’octubre del 2013 
l’aprovació del conveni de col·laboració amb l’entitat Associació Amics de la 
Micologia d’Esplugues, amb una vigència prevista pel període 2013-2016.  
 



En data 20 de detembre 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 ASSOCIACIÓ AMICS DE LA 
MICOLOGIA D'ESPLUGUES (CIF G58545682), per un import de 1.350,00 
euros, amb càrrec a la partida del pressupost municipal en vigor 
33.33400.48015 (Conveni Amics Micologia d’Esplugues). 

SEGON.- Ratificar la vigència del conveni del col·laboració amb l’entitat 
ASSOCIACIÓ AMICS DE LA MICOLOGIA D'ESPLUGUES (CIF G58545682) 
per a l’any 2016 i atorgar a aquesta entitat la subvenció corresponent per 
import 1.350,00 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 DINOU.- Proposta d'aprovació d'una subvenció a favor 
de l'entitat COLLA DE DIABLES D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT per al 
desenvolupament de l'activitat "Exposició 5 anys", any 2016.  

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

ACORD NÚMERO VINT.- Proposta d'aprovació d'una subvenció a favor de 
l'entitat COLLA DE DIABLES D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT per al 
desenvolupament de l'activitat "Mostra de balls parlats i versots", any 
2016.  



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-UN.- Proposta d’aprovació dels comptes 
justificatius presentats per l’entitat I.E.S. LA MALLOLA en concepte de 
justificació de la subvenció atorgada per al desenvolupament de l’activitat 
“Intercanvi Esplugues-Ahrenburg”, any 2016. 

“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 2016 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 I.E.S. LA MALLOLA el següent 
ajut econòmic pel desenvolupament de la següent activitat i en la data que així 
mateix s’indica: 

Data aprovació Activitat Import 
11/03/2016 Intercanvi Esplugues-Ahrensburg 2.617,00 euros 
 
Vist que en data 30 de juny de 2016, l’entitat I.E.S. LA MALLOLA 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 Servei de Patrimoni Cultural i Turisme. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per I.E.S. LA MALLOLA 
(CIF Q5855783F) 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 2016 IMPORT 

ATORGAT 
IMPORT 
JUSTIFICAT 

Intercanvi Esplugues-Ahrensburg  2.617,00 euros 5.382,50 euros 
 
 
ACORD NÚMERO VINT-I-DOS.- Proposta de resolució de sol·licituds 
d’ajuts econòmics, dins l’àmbit d’acció social, curs 2016-2017, en 
concepte de beques de menjador d'escoles bressol. 
 
“La Junta de Govern Local, en sessió ordinària duta a terme en data 13 de 
maig de 2016, va aprovar el document “Barems i criteris per a l’atorgament 
d'ajuts econòmics”, curs 2016-2017. 



 
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 d’escoles bressols municipals per als menors 
empadronats a Esplugues. 
 
Ateses les 21 sol·licituds d’ajuts econòmics presentades i vist l’informe emès 
per la unitat jurídic-administrativa, on fa constar que s’ha realitzat la valoració 
social, econòmica i administrativa corresponent a aquests tipus d’ajuts 
econòmics.  

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 17 sol·licituds d’ajuts econòmics per a la 
integració dels següents menors en concepte de beques de menjador d’Escola 
Bressol, pel curs 2016-2017, amb els percentatges de bonificació valorats per 
cada cas que s’indiquen: 

Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom  Cost 

Activitat 
% 
Beca 

A G E 1.650,00 €  50% 
A 

 
L M F 1.650,00 €  50% 

A C S 1.760,00 €  50% 
C P L T 1.760,00 €  50% 
L B M J 1.650,00 €  50% 
M 

 
B A 1.760,00 €  50% 

M B A E 1.650,00 €  50% 
M A A 1.650,00 €  50% 
N 

 
R-P L 1.650,00 €  50% 

P M LL 1.650,00 €  50% 
P G A 1.760,00 €  50% 
QU R G B 1.760,00 €  50% 
R C G 1.760,00 €  50% 
R O P 1.650,00 €  50% 
R O D 1.650,00 €  50% 
V M A 1.650,00 €  50% 
V V S M 1.650,00 €  50% 



SEGON.- Aprovar una despesa total màxima de 14.355,00 euros, dels quals 
5.220,00 euros aniran a càrrec de la partida pressupostària 68.23100.48018 del 
pressupost vigent i 9.135,00 euros aniran a càrrec de la partida corresponent 
del pressupost de l’exercici 2017, en concepte de beques de menjador 
d’escoles bressols municipals, a favor dels tutors legals que es relacionen, amb 
el imports resultants que així mateix s’indiquen: 

 
ESCOLA BRESSOL LA MAINADA(CIF Centre :F08819872) 
TUTOR/A LEGAL 

     Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom  Nom NIF Cost  

Ajuntament 2016 2017 
A G J 

 

825,00 €  300,00 €  525,00 €  
A 

 
RI N S 

 

825,00 €  300,00 €  525,00 €  
A B MA 

 

825,00 €  300,00 €  525,00 €  
B Z M E 

 

825,00 €  300,00 €  525,00 €  
M G N 

 

825,00 €  300,00 €  525,00 €  
M S S 

 

825,00 €  300,00 €  525,00 €  
M C J 

 

825,00 €  300,00 €  525,00 €  
O I M 

 

825,00 €  300,00 €  525,00 €  
O I M 

 

825,00 €  300,00 €  525,00 €  
V A G 

 

825,00 €  300,00 €  525,00 €  
V A M DEL C 

 

825,00 €  300,00 €  525,00 €  

    
9.075,00 €  

3.300,00 
€  5.775,00 €  

 
ESCOLA BRESSOL MARTA MATA(CIF Centre :R5800395E) 
TUTOR/A LEGAL 

     Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom  Nom NIF Cost  

Ajuntament 2016 2017 
C Z C P 

 

880,00 €  320,00 €  560,00 €  
CH 

 
S 

 

880,00 €  320,00 €  560,00 €  
G P A 

 

880,00 €  320,00 €  560,00 €  
P I L K 

 

880,00 €  320,00 €  560,00 €  
R C E 

 

880,00 €  320,00 €  560,00 €  
R L A 

 

880,00 €  320,00 €  560,00 €  

    

 
5.280,00 €  

1.920,00 
€  3.360,00 €  

 
TERCER.- Desestimar 4 sol·licituds d’ajuts econòmics en concepte de beques 
de menjador d’ Escola Bressol, que es detallen a l’annex que s’adjunta pel 
motiu que així mateix s’indica.  

QUART.- Les quantitats reconegudes en la present proposta, per valor total de 
14.355,00 euros, seran pagades proporcionalment en tres terminis, durant els 



mesos d’octubre de 2016, març de 2017 i juliol de 2017, als centres escolars 
següents:  

CENTRE 
ESCOLAR N.I.F. Tram 1 Tram 2 Tram 3 TOTAL 
ESCOLA 
BRESSOL LA 
MAINADA 

F08819872 3.300,00 
€ 

2.475,00 
€ 3.300,00€ 9.075,00 

€ 

ESCOLA 
BRESSOL 
MARTA MATA 
(FUNDACIO 
PERE TARRES) 

R5800395E 1.920,00 
€ 

1.440,00 
€ 

1.920,00 
€ 

5.280,00 
€ 

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 pels centres durant tot el curs. 

CINQUÈ.- Ordenar 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.”  

ACORD NÚMERO VINT-I-TRES.- Proposta de resolució de sol·licituds de 
tarifació social, curs 2016-2017, en concepte d’assistència de menors a 
les escoles bressols municipals. 

“Vist l'epígraf VII de l'annex de la vigent ordenança fiscal núm. 12, reguladora 
dels preus públics, en el que es contempla la bonificació del preu públic 
corresponent a assistència a Escoles-Bressol Municipals, per a les persones 
residents a Esplugues que compleixen amb els requisits establerts. 
 
Ateses les 26 sol·licituds de bonificacions sobre el preu públic aplicable a 
l’assistència d’Escoles Bressols municipals 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 a aquests tipus 
d’ajuts econòmics. 

Vist el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d'obres, 
activitats i serveis dels ens locals, 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.- Aplicar la bonificació de preu públic corresponent a assistència a 
Escoles-Bressol Municipals, curs 2016-2017, amb efectes des del mes de 
setembre 2016 fins al juliol de 2017, a 23 sol·licituds que es relacionen a 
l’annex adjunt atès que s’ajusten a l'establert a l’epígraf VII de l’annex de la 
vigent ordenança fiscal núm. 12, reguladora dels preus públics. 

SEGON.- Desestimar 3 sol·licituds d’ajuts econòmics en concepte de 
bonificació de preu públic per assistència a Escoles-Bressol Municipals, que es 
detallen a l’annex de l’informe que s’adjunta pels motius que així mateix 
s’indiquen. 
 
TERCER.- Aprovar una despesa plurianual total màxima de 20.941,80 euros, 
d’acord amb el desglossament següent: 

- A favor de l’ESCOLA BRESSOL MARTA MATA (FUNDACIO PERE TARRES) 
amb NIF R5800395E, la quantitat de 7.837,50 euros del quals 2.850,00 euros 
aniran a càrrec de la partida pressupostària 47.32300.47200 i 4.987,50 euros a 
la partida corresponent del pressupost de l’exercici 2017. 

- A favor de l’ESCOLA BRESSOL MAINADA amb NIF F08819872, la quantitat 
de 13.104,30 euros del quals 4.765,20 euros aniran a càrrec de la partida 
pressupostària 47.32300.47200 i 8.339,10 euros a la partida corresponent del 
pressupost de l’exercici 2017. 

El pagament de les quantitats reconegudes es realitzarà mensualment, de 
manera proporcional en funció del nivell d’assistència a l’activitat dels alumnes 
becats. 
 
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.” 

ACORD NÚMERO VINT-I-QUATRE.- Proposta de resolució de sol·licituds 
d’ajuts econòmics, dins l’àmbit d’acció social, curs 2016-2017, 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 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 de menjador escolar per als menors 
empadronats a Esplugues i escolaritzats en centres públics d’Esplugues o de 
poblacions veïnes. 

Ateses les 124 sol·licituds d’ajuts econòmics presentades i vist l’informe emès 
per 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 2016-2017. 
 
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 48 sol·licituds d’ajuts econòmics per a la 
integració dels següents menors en concepte de beques de menjador escolar, 
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 M. E F. N. 1.091,20 € 40% 
A M. E F. N. 1.091,20 € 40% 
A. Y. P. 1.091,20 € 40% 
A. Y. L. 1.091,20 € 40% 
A. Y. S A. 1.091,20 € 40% 
B. R. Y. 1.091,20 € 40% 
B. 

 
I. 1.091,20 € 40% 

C. I. N V. 1.091,20 € 20% 
C. J. J. 1.091,20 € 40% 
C. J. M. 1.091,20 € 40% 
CH. I. A M. 1.091,20 € 40% 
D. 

 
Y. 1.091,20 € 40% 

D. 
 

I. 1.091,20 € 40% 
D. A. K. 1.091,20 € 40% 
E H. E H. I. 1.091,20 € 40% 
E. B. A. 1.091,20 € 40% 
E. B. F. 1.091,20 € 40% 
G. A. O. 1.091,20 € 40% 
G. R. S. 1.091,20 € 40% 
G. R. R. 1.091,20 € 40% 
H. P. R A. 1.091,20 € 40% 
H. P. R J. 1.091,20 € 40% 
J. P. P. 1.091,20 € 40% 
K. 

 
S. 1.091,20 € 40% 

K. CH. A. 1.091,20 € 40% 
L. A. A. 1.091,20 € 40% 



M. M. L. 1.091,20 € 40% 
M. V. S. 1.091,20 € 40% 
M. V. A. 1.091,20 € 40% 
M. A. N. 1.091,20 € 20% 
O. S. A. 1.091,20 € 40% 
O. S. L. 1.091,20 € 40% 
O. G. N. 1.091,20 € 20% 
O. G. L. 1.091,20 € 20% 
P. O. A. 1.091,20 € 40% 
P. O. V. 1.091,20 € 40% 
P. Z. E D. 1.091,20 € 40% 
P. Z. G. 1.091,20 € 40% 
Q. S. J A. 1.091,20 € 40% 
R. M. L. 1.091,20 € 20% 
R. M. N. 1.091,20 € 20% 
R. M. K N. 1.091,20 € 40% 
R. M. E S. 1.091,20 € 40% 
V. O. I. 1.091,20 € 40% 
V. R. M J. 1.091,20 € 40% 
V. R. N M. 1.091,20 € 40% 
V. C. E. 1.091,20 € 40% 
Z. F. L. 1.091,20 € 40% 

 
SEGON.- Aprovar una despesa màxima de 19.641,60 euros, dels quals 
7.856,58 euros aniran a càrrec de la partida pressupostària 68.23100.48018 del 
pressupost vigent i 11.785,02 euros aniran a càrrec de la partida corresponent 
del pressupost de l’exercici 2017, 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 FOLCH I TORRES(CIF Centre :Q0868051D) 
TUTOR/A LEGAL  

   Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom N.I.F. Cost 

Ajuntament 
Exercici 
2016 

Exercici 
2017 

C. P. M A. 
 

436,48 € 174,59 € 261,89 € 
E K. 

 
K. 

 

436,48 € 174,59 € 261,89 € 
O. C. F E. 

 

436,48 € 174,59 € 261,89 € 
O. C. F E. 

 

436,48 € 174,59 € 261,89 € 
O. T. D. 

 

218,24 € 87,30 € 130,94 € 
O. T. D. 

 

218,24 € 87,30 € 130,94 € 
O. G. S. 

 

436,48 € 174,59 € 261,89 € 
O. G. S. 

 

436,48 € 174,59 € 261,89 € 
R. L. E M. 

 

436,48 € 174,59 € 261,89 € 
R. L. E M. 

 

436,48 € 174,59 € 261,89 € 



   

TOTALS: 3.928,32€ 1.571,32 € 
2.357,00 
€ 

ESCOLA CAN VIDALET(CIF Centre :Q5856054A) 
TUTOR/A LEGAL  

   Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom N.I.F. Cost 

Ajuntament 
Exercici 
2016 

Exercici 
2017 

E F 
 

L 
 

436,48 € 174,59 € 261,89 € 
E F 

 
L 

 

436,48 € 174,59 € 261,89 € 
R P V J 

 

436,48 € 174,59 € 261,89 € 
R P V J 

 

436,48 € 174,59 € 261,89 € 
Y A H A. 

 

436,48 € 174,59 € 261,89 € 

   

TOTALS: 1.745,92 € 698,36 € 
1.047,56 
€ 

ESCOLA ISIDRE MARTI (CIF Centre: Q5855027H) 
TUTOR/A LEGAL  

   Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom N.I.F. Cost 

Ajuntament 
Exercici 
2016 

Exercici 
2017 

B L P 
 

436,48 € 174,59 € 261,89 € 
B M L R. 

 

436,48 € 174,59 € 261,89 € 
B M L R. 

 

436,48 € 174,59 € 261,89 € 
L M B. 

 

436,48 € 174,59 € 261,89 € 
M G M. 

 

218,24 € 87,30 € 130,94 € 
M G M. 

 

218,24 € 87,30 € 130,94 € 
M M C. 

 

436,48 € 174,59 € 261,89 € 
P H D B. 

 

436,48 € 174,59 € 261,89 € 
P H D B. 

 

436,48 € 174,59 € 261,89 € 
Y E L C. 

 

436,48 € 174,59 € 261,89 € 
Y E L C. 

 

436,48 € 174,59 € 261,89 € 

   

TOTALS: 4.364,80 € 1.745,91 € 
2.618,89 
€ 

ESCOLA GRAS I SOLER(CIF Centre :Q0868038A) 
TUTOR/A LEGAL  

   Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom N.I.F. Cost 

Ajuntament 
Exercici 
2016 

Exercici 
2017 

J E P. 
 

436,48 € 174,59 € 261,89 € 
K 

 
H. 

 

436,48 € 174,59 € 261,89 € 
K 

 
H. 

 

436,48 € 174,59 € 261,89 € 
P M. J C. 

 

436,48 € 174,59 € 261,89 € 
P M. J C. 

 

436,48 € 174,59 € 261,89 € 
Q  V. J D. 

 

436,48 € 174,59 € 261,89 € 

   

TOTALS: 2.618,88 € 1.047,54€ 
1.571,34 
€ 

ESCOLA LOLA ANGLADA(CIF Centre :Q5856020B) 
TUTOR/A LEGAL  

   



Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom N.I.F. Cost 

Ajuntament 
Exercici 
2016 

Exercici 
2017 

A. B. M. 
 

218,24 € 87,30 € 130,94 € 
E H. 

 
A. 

 

436,48 € 174,59 € 261,89 € 
V. A. L C. 

 

436,48 € 174,59 € 261,89 € 
V. A. L C. 

 

436,48 € 174,59 € 261,89 € 
I. A. E. 

 

436,48 € 174,59 € 261,89 € 
   

TOTALS: 1.964,16 € 785,86 € 1.178,50€ 
 
 
ESCOLA JOAN MARAGALL(CIF Centre :Q5855043E) 
TUTOR/A LEGAL  

   Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom N.I.F. Cost 

Ajuntament 
Exercici 
2016 

Exercici 
2017 

I. L. K Y. 
 

218,24 € 87,30 € 130,94 € 
K. Z. A. 

 

436,48 € 174,59 € 261,89 € 
M. B. J D C. 

 

436,48 € 174,59 € 261,89 € 
M. B. J D C. 

 

436,48 € 174,59 € 261,89 € 
O. R. E. 

 

436,48 € 174,59 € 261,89 € 

   

TOTALS: 1.745,92 € 698,36€ 
1.047,56 
€ 

ESCOLA MATILDE ORDUÑA(CIF Centre :Q5855033F) 
TUTOR/A LEGAL  

   Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom N.I.F. Cost 

Ajuntament 
Exercici 
2016 

Exercici 
2017 

S. 
 

B. 
 

436,48 € 174,59 € 261,89 € 
Z. 

 
C. 

 

436,48 € 174,59 € 261,89 € 
   

TOTALS: 872,96 € 349,18 € 523,78 € 

 

ESCOLA PRAT DE LA RIBA(CIF Centre :Q5855037G) 
TUTOR/A LEGAL  

   Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom N.I.F. Cost 

Ajuntament 
Exercici 
2016 

Exercici 
2017 

A. M. J L. 
 

436,48 € 174,59 € 261,89 € 
J. C. M T. 

 

436,48 € 174,59 € 261,89 € 
J. C. M T. 

 

436,48 € 174,59 € 261,89 € 
   

TOTALS: 1.309,44 € 523,77€ 785,67 € 
ESCOLA LA CARPA (CIF Centre : Q5855616H) 
TUTOR/A LEGAL  

   Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom N.I.F. Cost 

Ajuntament 
Exercici 
2016 

Exercici 
2017 

A. B. F A. 
 

436,48 € 174,59 € 261,89 € 



   

TOTALS: 436,48 € 174,59€ 261,89 € 

 
TERCER.- Desestimar un total de 76 sol·licituds d’ajuts econòmics en concepte 
de beques de menjador escolar, curs 2016-2017, 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 
19.641,60 euros, seran pagades proporcionalment en tres terminis, durant els 
mesos d’octubre de 2016, març de 2017 i juny de 2017, als centres escolars 
següents:  

CENTRE 
ESCOLAR N.I.F. Tram 1 Tram 2 Tram 3 TOTAL 

Gras i Soler Q0868038A 1.047,54 € 785,64 € 785,70 € 2.618,88 € 
Can Vidalet Q5855027H 872,95 € 654,70 € 654,75 € 2.182,40 € 
Joan Maragall Q5855043E 785,66 € 589,23 € 589,27 € 1.964,16 € 
Matilde Orduña Q5855033F 349,18 € 261,88 € 261,90 € 872,96 € 
Lola Anglada Q5856020B 785,66 € 589,23 € 589,27 € 1.964,16 € 
Prat de la Riba Q5855037G 523,77 € 392,82 € 392,85 € 1.309,44 € 
Folch i Torres Q0868051D 1.571,32 € 1.178,46 € 1.178,54 € 3.928,32 € 
Isidre Martí Q5855027H 1.745,91 € 1.309,40 € 1.309,49 € 4.364,80 € 
La Carpa Q5855616H 174,59 € 130,94 € 130,49 € 436,48 € 

 
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 pels centres durant tot el curs. 
 
CINQUÈ.- Ordenar 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.” 

URGÈNCIA 

Prèvia la declaració d'urgència per unanimitat dels membres de la Junta de 
Govern Local presents, conforme al què estableixen els articles 100 de la Llei 
8/1987 de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya i 83 del Reglament 
d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, la Junta de 
Govern va passar a tractar del següent assumpte: 

ACORD NÚMERO VINT-I-CINC.- Suspensió de la recepció de l’obra 
extrasectorial OE-13 (tractament del carrer Sant Mateu) inclosa entre les 
obres d’urbanització del Pla parcial urbanístic al sector afectat pel 
soterrament de les línies elèctriques aèries d’alta tensió de FECSA. 



“Vist que el 3 d’agost de 2016, (Registre general d'entrada núm. 2016 
00014417), el senyor Juan Francisco Borràs Serna, en representació de la 
Junta de compensació del sector, presenta una instància mitjançant la qual 
manifesta que s’han complert les condicions necessàries per a la recepció de 
les obres, i sol·licita la recepció de l’obra extrasectorial OE-13 (carrer Sant 
Mateu). Aquesta instància s’acompanya de l’as-built de l’obra feta.  

Vist l’informe emès pels Serveis tècnics municipals del Servei de 
Manteniment i Espai Públic, d’11 d’octubre de 2016, que parcialment 
transcrit estableix el següent:  

“(…) 
En data 3 d’Agost de 2016 i amb núm. De registre 14417, el sr. Juan Francisco 
Borràs Serna, en representació de la Junta de Compensació de les obres 
d’urbanització va presentar una instància per sol·licitar la recepció definitiva de 
les obres corresponents a la OE-13 de Sant Mateu. 

2. ESTUDI DE L’ESCRIT DE LA JUNTA DE COMPENSACIÓ 
En la instància es contesta punt per punt cadascuna de les condicions 
indicades per l’Ajuntament per tal de procedir a la recepció de les obres. 

En concret: 

2.1 MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DELS CANVIS REALITZATS 
La Junta contesta que no ha realitzat cap canvi. A aquest tècnic li consten varis 
canvis respecte al projecte original aprovat, com el canvi d’alineació de vorada 
per la parada de Bus. 

Es reitera la necessitat d’aportar aquesta memòria. 

2.2 VALORACIÓ ECONÒMICA DELS SERVEIS A CEDIR A L’AJUNTAMENT 
S’aporta la valoració. 

2.3 REPARACIÓ DE DEFICIÈNCIES 

Manca pendent d’executar: 

• Existeix una línia aèria de Telefònica en la vorera que caldria soterrar. 

• Continuen buits els escocells 2, 4, 5, 12, 13 i 18 

• Pendent de redreçat de l’arbre 27. 

2.4 LEGALITZACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ D’ENLLUMENAT 
S’ha legalitzat la instal·lació. S’adjunta documentació justificativa (Annex 4). 

2.5 REALITZACIÓ D’UNITATS D’OBRA PREVISTES AL PROJECTE 
S’ha col·locat la paperera que es reclama en el anterior informe. 
S’ha col·locat la rigola que restava pendent d’executar. 



2.6 CONNEXIÓ DE LA PARADA DE BUS I RETIRADA D’ENLLUMENAT 
S’ha connectat la instal·lació elèctrica de la parada de bus al quadre d’elèctric 
existent, de forma independent, amb un corrugat independent i l’enllumenat de 
la vorera de davant està retirat. 

2.6 CONTRACTE DE MANTENIMENT 

Pel manteniment de les obres d’urbanització d’aquesta obra extrasectorial s’ha 
fet una addenda al contracte vigent amb AMBITEC, l’empresa que actualment 
està realitzant els treballs de manteniment de l’obra (previs a la recepció de les 
mateixes), i del que ja s’ha aportat el contracte a l’Ajuntament d’Esplugues del 
Llobregat. 
 
3. CONCLUSIONS 

En base a tot l’exposat en aquest informe, es proposa suspendre la recepció de 
les 
obres fins que no s’executi: 

• La retirada de la línia aèria de Telefònica situada en la vorera. 

• La plantació de l’arbrat dels escocells 2, 4, 5, 12, 13 i 18 

• Redreçar l’arbre 27. 

• Aportar memòria justificativa dels canvis realitzats respecte del projecte 
d’urbanització aprovat.” 

Vist l’informe jurídic emès per l’assessora jurídica de l’Àmbit de Territori i 
Sostenibilitat, el 18 d’octubre de 2016, que estableix el següent:  

“El 3 d’agost de 2016, (Registre general d'entrada núm. 2016 00014417), el 
senyor Juan Francisco Borràs Serna, en representació de la Junta de 
compensació del sector, presenta una instància mitjançant la qual manifesta 
que s’han complert les condicions necessàries per a la recepció de les obres, i 
sol·licita la recepció de l’obra extrasectorial OE-13 (carrer Sant Mateu). Aquesta 
instància s’acompanya de l’as-built de l’obra feta.  

En relació amb aquesta petició, cal assenyalar el següent: 

Antecedents  
 
El 20 de juliol de 2004, el Govern de la Generalitat de Catalunya va acordar 
aprovar definitivament la Modificació puntual del Pla general metropolità al 
sector afectat pel soterrament de les línies elèctriques d’alta tensió de FECSA, 
al terme municipal d’Esplugues de Llobregat. L’edicte corresponent a l’acord 
d’aprovació va ser publicat al DOGC núm. 4219, del 15/09/2004.  

El 15 de desembre de 2004, la Comissió Territorial d'urbanisme de Barcelona 
va acordar donar conformitat al Text refós aportat per tal de donar compliment 



a l’acord del mateix òrgan, de 17 de novembre de 2004, que va aprovar 
definitivament el Pla parcial i el Projecte d'urbanització del sector afectat pel 
soterrament de les línies elèctriques d’alta tensió de FECSA, al terme municipal 
d’Esplugues de Llobregat, suspenent-ne l’executivitat fins a la presentació del 
text refós esmentat. 

El 2 de març de 2007, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Esplugues 
de Llobregat va acordar aprovar definitivament el text refós del projecte d’obres 
complementàries del Projecte d’urbanització del sector afectat pel soterrament 
de les línies elèctriques d’alta tensió de FECSA, d’Esplugues de Llobregat, 
promogut per la societat CAUFEC SA, amb prescripcions. 

El 14 d’abril de 2010, el Conseller del Departament de Política Territorial i 
Obres Públiques, de la Generalitat de Catalunya, va resoldre aprovar 
definitivament la Modificació puntual per a l’adaptació de determinades 
previsions urbanístiques del Text refós de la Modificació puntual del Pla general 
metropolità al sector afectat pel soterrament de les línies elèctriques d’alta 
tensió de FECSA, al terme municipal d’Esplugues de Llobregat. L’edicte 
corresponent a aquesta resolució, més les Normes urbanístiques d’aquest 
instrument, va ser publicat al DOGC núm. 5626, d’11 de maig de 2010. 
 
El 13 de maig de 2010, la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona va 
acordar aprovar definitivament Modificació puntual per a l’adaptació de 
determinades previsions urbanístiques del Pla parcial al sector afectat pel 
soterrament de les línies elèctriques d’alta tensió de FECSA, al terme municipal 
d’Esplugues de Llobregat. L’edicte corresponent a aquesta resolució, més les 
Normes urbanístiques d’aquest instrument, va ser publicat al DOGC núm. 5697, 
de 20/08/2010. 

El 18 de juny de 2010, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Esplugues 
de Llobregat va acordar el següent: 

“Suspendre la recepció de l’obra extrasectorial OE-13 (tractament del carrer 
Sant Mateu) inclosa al projecte d’obres complementàries del Projecte 
d’Urbanització del sector afectat pel soterrament de les línies elèctriques aèries 
d’alta tensió de FECSA, d’aquesta població, promogut per la Junta de 
Compensació del sector de referència, fins el moment que es compleixin les 
següents condicions: 

· Aportar memòria justificativa dels canvis realitzats respecte del projecte 
d’urbanització aprovat. 

· Aportar valoració econòmica dels diferents serveis a cedir a l'Ajuntament. 

· Reparar les deficiències descrites a l’apartat 7 de l’informe. 

· Legalitzar la instal·lació d’enllumenat i entregar la documentació justificativa. 

· Executar les unitats d’obra previstes en el projecte descrites a l’apartat 8 de 
l’informe que no s’han realitzat. 



· Connectar la parada de bus al quadre d’enllumenat al quadre de forma 
independent, tal i com es descriu a l’apartat 9. 

· Retirar l’enllumenat de la vorera de davant de l’actuació, tal i com es descriu a 
l’apartat 9. 

· Entregar un contracte de manteniment amb una empresa que compleixi els 
requisits de manteniment municipals, tal com es descriu a l’apartat 10.” 
 
El 17 de setembre de 2010, la Junta de Govern Local va acordar mantenir la 
suspensió de la recepció indicada, amb les mateixes condicions. 

El 6 de juny de 2014, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat va acordar aprovar el PROTOCOL DE LES ACTUACIONS PER A 
L’EXECUCIÓ I RECEPCIÓ DE LES OBRES D’URBANITZACIÓ DEL PLA 
PARCIAL URBANÍSTIC EN EL SECTOR AFECTAT PEL SOTERRAMENT DE 
LES LÍNIES ELÈCTRIQUES AÈRIES D’ALTA TENSIÓ DE FECSA AL TERME 
MUNICIPAL D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT, el text literal del qual 
s’incorporava a aquell acord, com Annex I.  

El 25 de juny de 2014, va tenir lloc la formalització de la signatura del Protocol 
de referència, segons consta acreditat en l’expedient administratiu 
corresponent.  

El 16 de setembre de 2014, (Registre general d'entrada núm. 2014 00009586) 
la Junta de compensació del sector afectat pel soterrament de les línies 
elèctriques d’alta tensió de FECSA va presentar un escrit mitjançant el qual 
sol·licitava autorització per al reinici de les obres d’urbanització del sector.  

El 18 de setembre de 2014, se signa l’Acta de reinici dels treballs de finalització 
d’urbanització Finestrelles, entre representants de la Junta de compensació, i 
tècnics de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. El 26 de setembre de 2014, 
la Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat va acordar 
restar assabentada del reinici de les obres d’urbanització.  

El 16 de juny de 2015, l’alcaldessa de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat 
va resoldre denegar la petició formulada pel senyor Juan Manuel Sanahuja 
Escofet, en representació de la Junta de Compensació del Pla parcial 
urbanístic del sector afectat pel soterrament de les línies elèctriques aèries 
d’alta tensió de FECSA, al terme municipal d’Esplugues de Llobregat, de 
recepció tàcita de les obres d’urbanització de l’avinguda Jacint Esteva 
Fontanet, i manifestar a la Junta de Compensació que la recepció de les obres 
d’urbanització, una vegada finalitzades, s’haurien d’ajustar al què preveu 
l’article 169 del Decret 305/2006 de 18 de juliol, d’aprovació del Reglament de 
la Llei d’urbanisme, i que, amb la sol·licitud d’incoació de l’expedient de 
recepció de les obres, o de cada fase d’obra finalitzada, s’havia d’acompanyar 
la documentació que es detallava. 

El 30 de setembre de 2016, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat, va acordar aprovar el document de la Modificació del 



protocol de les actuacions per a l’execució i recepció, per fases, de les obres 
d’urbanització del Pla parcial urbanístic al sector afectat pel soterrament de les 
línies elèctriques aèries d’alta tensió de FECSA, al terme municipal 
d’Esplugues de Llobregat, de 25 de juny de 2014, el text del qual s’incorporava 
a aquell acord, com a document adjunt, i suspendre el tràmit de la recepció de 
les obres d’urbanització de l’article 169 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel 
qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme, sol·licitada el 14 de 
setembre de 2016, (Registre general d'entrada núm. 16435), pel senyor Juan 
Manuel Sanahuja Escofet, en representació de la Junta de compensació del 
Pla Parcial urbanístic en el sector afectat pel soterrament de les línies 
elèctriques aèries d’Alta Tensió de FECSA a d’Esplugues de Llobregat, en tant 
en quant les fases d’obra respecte de les quals la Junta de Compensació en 
demanava la recepció, no es corresponen amb les previstes en el document 
que s’aprovava en l’apartat precedent. 

A l’Annex I de la modificació del Protocol es detallen les obres d'urbanització 
que s'inclouen en cada una de les diferents fases (Fases 0-3) en què es 
divideix el sector del Pla parcial urbanístic al sector afectat pel soterrament de 
les línies elèctriques aèries d’alta tensió de Fecsa, d’Esplugues de Llobregat, i 
les obres extrasectorials que s'associen a cadascuna d'elles, en funció de les 
necessitats progressives de garantir la mobilitat del sector, a mesura que 
aquest es va urbanitzant. Aquestes fases apareixen grafiades en un plànol que 
s’hi adjunta. 

Les fases, no previstes al Projecte d'urbanització del sector, responen a la 
definició d'unitats funcionals directament utilitzables, en el sentit de l'article 
169.2 del Reglament de la Llei d'urbanisme, aprovat mitjançant el Decret 
305/2006, de 18 de juliol, de manera que es planteja que la recepció de les 
obres d'urbanització sigui per fases completes, més les obres extrasectorials 
que hi siguin vinculades, tot i que es podrà excepcionar aquesta darrera regla 
pel que fa a la recepció d'obres extrasectorials associades a altres fases 
diferents, que s'hagin conclòs abans de la finalització de la fase a la qual es 
vinculen, així com qualsevol dels àmbits definits als plànols annexes d’obres 
susceptibles de recepció en una fase prèvia a la qual es troben incloses. 
 
El 3 d’agost de 2016, la Junta de compensació del sector sol·licita la recepció 
de l’obra extrasectorial OE-13 (carrer Sant Mateu).  

En relació amb aquesta petició, el 10 d’octubre de 2016, els Serveis tècnics 
municipals han emès un informe que identifica certs aspectes que, tot i que ja 
estaven indicats en els acords de juliol i setembre de 2010, encara no han estat 
esmenats.  

Fonaments de dret 

D’acord amb l’article 72 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual 
s'aprova el text refós de la Llei d'urbanisme, els projectes d'urbanització són 
projectes d'obres que tenen per finalitat posar en pràctica l'execució material de 
les determinacions dels plans d'ordenació urbanística municipal, i dels plans 
urbanístics derivats, en els àmbits d'actuació urbanística.  



En aquest cas, es va aprovar el Projecte d'urbanització conjuntament amb el 
Pla parcial i, posteriorment, va ser aprovat un Projecte d’obres 
complementàries, tal i com s’ha indicat anteriorment.  

Vistos els articles 96 a 98 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual 
s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme, relatius a l’objecte i el contingut 
dels projectes d’urbanització, i l’article 110 relatiu a la tramitació de plans 
derivats i projectes d’urbanització;  

L’article 133 del text refós de la Llei d'urbanisme, relatiu a les responsabilitats 
de les juntes de compensació, estableix que, en la modalitat de compensació 
bàsica, la junta de compensació és directament responsable, davant 
l'ajuntament corresponent, de la urbanització completa del sector de 
planejament urbanístic o el polígon d'actuació urbanística. 

L’article 169 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el 
Reglament de la Llei d'urbanisme, relatiu al lliurament i recepció de les obres 
d'urbanització, estableix que la cessió d'obres d'urbanització, instal·lacions i 
dotacions l'execució de les quals estigués prevista en el pla urbanístic i en el 
projecte d'urbanització aplicables, quan la seva execució no correspon 
directament a l'ajuntament, s'ha d'efectuar en favor de l'ajuntament dins d'un 
termini no superior a tres mesos, comptat des de la recepció de l'obra per part 
de la persona responsable de l'execució.  

L'esmentada cessió es pot referir a una part del polígon d'actuació urbanística, 
encara que no s'hagi completat la urbanització de la totalitat del polígon, si es 
correspon amb una fase determinada a aquests efectes pel projecte 
d'urbanització, o si l'àrea ja urbanitzada constitueix una unitat funcional 
directament utilitzable, per disposar de tots els serveis urbanístics.  

L’article 169.4.d) estableix que, en cas que s'haguessin constatat deficiències, 
una vegada esmenades aquestes, s'ha de procedir de conformitat amb el què 
estableixen les normes anteriors.  

L'ajuntament no pot, en aquesta fase, assenyalar altres deficiències diferents 
que les apreciades amb anterioritat.  

La cessió ha de ser formalitzada en acta, que han de subscriure l'ajuntament, i 
la persona responsable de l'execució de la urbanització, d’acord amb el 
procediment previst a l’article 169.4 del text reglamentari esmentat.  

Conclusions 
 
L’informe tècnic del Servei de Manteniment i Espai Públic, emès el 10 d’octubre 
de 2016, indica que encara hi ha aspectes que cal esmenar, que ja havien estat 
objecte dels acords de suspensió de la Junta de Govern Local d’aquest 
Ajuntament, de juliol i setembre de 2010. En aquest sentit, no s’estan requerint 
aspectes diferents dels ja reclamats en els dos acords anteriors.  
 
Per tant, tot l’exposat, tenint en compte que la Junta de compensació no ha 



esmenat totes les deficiències constatades i advertides en els acords de Junta 
de Govern Local ja mencionats, només resta concloure que correspon mantenir 
suspesa la recepció de les obres d’urbanització de l’obra extrasectorial OE-13 
(carrer Sant Mateu), sol·licitada el 3 d’agost de 2016, (Registre general 
d'entrada núm. 2016 00014417), pel senyor Juan Francisco Borràs Serna, en 
representació de la Junta de compensació del sector, fins que s’executin les 
actuacions indicades en l’informe dels Serveis tècnics municipals, de 10 
d’octubre de 2016.”  

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- MANTENIR SUSPESA la recepció de les obres d’urbanització 
prevista a l’article 169 del Reglament de la Llei d'urbanisme, en relació amb 
l’obra extrasectorial OE-13 (carrer Sant Mateu), sol·licitada el 3 d’agost de 
2016, (RGE núm. 2016 00014417), pel senyor Juan Francisco Borràs Serna, en 
representació de la Junta de compensació del sector afectat pel soterrament de 
les línies elèctriques d’alta tensió de FECSA, al terme municipal d’Esplugues de 
Llobregat, fins que s’executin les actuacions indicades en l’informe dels Serveis 
tècnics municipals, de 10 d’octubre de 2016, següents: 

1.1 La retirada de la línia aèria de Telefònica situada en la vorera. 

1.2 La plantació de l’arbrat dels escocells 2, 4, 5, 12, 13 i 18 

1.3 Redreçar l’arbre 27. 

1.4 Aportar memòria justificativa dels canvis realitzats respecte del projecte 
d’urbanització aprovat. 

SEGON.- NOTIFICAR aquest acord a la Junta de compensació.” 

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