
 
 

JGL 12/2016 
 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 

SESSIÓ DECISÒRIA ORDINÀRIA D’1 D’ABRIL DE 2016 

 
A la Casa Consistorial d’Esplugues de Llobregat, a la sala de reunions, a les 
tretze hores i quaranta minuts del dia 1 d’abril, es reuneix la Junta de Govern 
Local en sessió decisòria ordinària, en primera convocatòria, sota la 
Presidència de l'alcaldessa Sra. Pilar Díaz Romero, amb l'assistència dels 
regidors Sr. Eduard Sanz García, Sra. Sara Forgas Úbeda, Sra. Montserrat 
Zamora Angulo, Sr. Albert Comellas Novillo, Sr. Manuel Pozo López i Sr. 
Santiago Siquier Fadó. 
 
Assisteix igualment l'interventor director de l'Àrea de recursos generals i 
econòmics, Sr. Francisco Javier Vicén Encuentra. 
 
Actua de secretari el de l'Ajuntament Sr. Pedro Carmona Pérez. 
 
Oberta la sessió per la Sra. alcaldessa, s'hi entra en l'examen i debat dels 
assumptes que es relacionen a l'ordre del dia. 
 
 

TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

 
ACORD NÚMERO U.- Proposta relativa al desallotjament de l’immoble 
situat a la plaça Santa Magdalena número 21 d’Esplugues de Llobregat.  
 
“Per acord de la Junta de Govern Local en sessió ordinària de dia 12 de febrer 
de 2016 es va declarar inhabitable l’immoble ubicat al número 21 de la Plaça 
Santa Magdalena d’Esplugues de Llobregat com a conseqüència que la seva 
utilització comporta un perill per a la seguretat o la salut de les persones que 
l’ocupen. Igualment, es va ordenar el cessament d’ús d’aquest, atorgant un 
termini de 5 dies hàbils per al seu desallotjament. 

Davant la manca de desallotjament voluntari per les persones que ocupen 
aquest habitatge, per acord de la Junta de Govern Local en sessió ordinària de 
18 de març de 2016 es va ordenar la clausura de l’immoble ubicat al número 21 
de la Plaça Santa Magdalena d’Esplugues de Llobregat com a conseqüència 
que la seva utilització comporta un perill per a la seguretat o la salut de les 
persones que l’ocupen, atorgant a les persones que ocupen il·legítimament 
aquest habitatge un termini fins el dia 31 de març de 2016 per a què el 
desocupin de forma voluntària, amb l’advertiment que en cas que no el 



desocupessin voluntàriament ni acceptessin la proposta de reallotjament 
provisional ofert, es procedirà a l’execució forçosa de l’acordat. 

Segons informe de la Directora d’Acció Social i Salut Pública, la família 
continua ocupant il·legítimament l’habitatge i han rebutjat el reallotjament 
provisional ofert pels Serveis Socials Municipals. 

Atès que la manca de condicions mínimes d’habitabilitat continuen i cal 
prevaldre la seguretat i la integritat de les persones físiques que estan ocupant 
il·legítimament aquest habitatge. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Procedir a desallotjament de l’immoble ubicat al número 21 de la 
Plaça Santa Magdalena d’Esplugues de Llobregat com a conseqüència que la 
seva utilització comporta un perill per a la seguretat o la salut de les persones 
que l’ocupen il·legítimament. 

SEGON.- Fixar el desallotjament de l’immoble pel dia 11 d’abril de 2016 a les 
10h. En cas que el desallotjament no es produeixi voluntàriament aquell dia, 
s’instarà l’oportuna autorització judicial d’entrada a l’habitatge per a procedir a 
l’execució subsidiària de l’ordenat, amb la intervenció de les forces de seguretat 
si fos precisa. 

TERCER.- Notificar aquesta resolució a les persones interessades.” 

 
ACORD NÚMERO DOS.- Proposta d’adhesió a la tercera pròrroga de 
l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica destinat a les entitats 
locals de Catalunya membres del Consorci Català pel Desenvolupament 
Local (Exp. 2012/01). 

“Primer.- En data 29 de gener de 2013, la Comissió Executiva del Consorci 
Català pel Desenvolupament Local va adjudicar el subministrament 
d’electricitat, destinat a les entitats locals de Catalunya membres del Consorci 
(Exp. 2012/01), a l’empresa Endesa Energia SAU, havent- se formalitzat el 
corresponent contracte administratiu en data 19 de març de 2013 amb una 
durada d’un any, des de l’1 d’abril de 2013 fins el 31 de març de 2014 i la 
relació de preus unitaris que tot seguit es detallen: 

Terme 
d´energia 

   

Terme de 
potència 

  
Preus (€/MWh) 

  

Euros/ kW i 
any 

  P1 P2 P3 
 

P1 P2 P3 
174,136 135,304 81,077 Sublot 1 (3.0A) 15,754249 9,452549 6,301700 

 
152,356 

 
Sublot 2 (2.1A) 35,517224 

  
177,553 

 
86,943 

Sublot 3 (2.1 
DHA) 35,517224 

  

 
150,938 

 

Sublot 4 (2.0 
A) 21,893189 

  



183,228 
 

63,77 
Sublot 5 
(2.0DHA) 21,893189 

   
 
Segon.- En data 19 de març de 2013 es va formalitzar el contracte de l’Acord 
marc entre el Consorci Català pel desenvolupament Local i Endesa Energia 
SAU.  
 
Posteriorment, en data 11 de juny de 2013, la Comissió Executiva aprovà la 
modificació del contracte de l’Acord marc completant la seva oferta amb la 
incorporació de la tarifa de mitja tensió 3.1A i 6.1A, en els termes dels preus 
unitaris que tot seguit s’indiquen: 

Preus terme de Potència 

T.A.(*) P1 P2 P3 P4 P5 P6 
3.1A 25,588674 15,779848 3,618499 0,000000 0,000000 0,000000 
6.1 17,683102 8,849205 6,476148 6,476148 6,476148 2,954837 
(*) Segons Ordre IET 221/2013 de 16 de febrer (Eur./kW 
any).  

  
Preus terme d'energia (sense Impost electricitat i sense IVA) 

  
PREUS ENERGÍA (€/MWh) 

T.A. PRODUCTE P1 P2 P3 P4 P5 P6 
3.1A TP-DH3C 138,231 119,319 85,149 0,000 0,000 0,000 
6.1 TP-DH6B 171,405 138,415 114,815 90,875 84,756 69,520 
 
 
Tercer.- En data 28 de gener de 2014, la Comissió Executiva aprovà la 
proposta d’acord relativa a la pròrroga de l’acord marc relatiu al 
subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de 
Catalunya, per un termini de dotze mesos, des de l’1 d’abril de 2014 al 31 de 
març de 2015, havent- se notificat prèviament a l’adjudicatària l’oferta de 
pròrroga.  
 
Quart.- En data 10 de febrer de 2015, la Comissió Executiva ha aprovat la 
proposta d’acord relativa a la segona pròrroga i la cessió a l’Associació 
Catalana de Municipis i Comarques (ACM) de l’acord marc relatiu al 
subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de 
Catalunya, per un termini de dotze mesos, des de l’1 d’abril de 2015 al 31 de 
març de 2016, havent- se notificat prèviament a l’adjudicatària l’oferta de 
pròrroga i la cessió dels contracte a l’ACM la qual va mostrar la seva 
conformitat dins el període d’audiència establert a la clàusula setena del PCAP.  
 
Cinquè.- En data 19 de febrer de 2016, l’ACM ha aprovat la proposta d’acord 
relativa a la tercera pròrroga de l’acord marc de subministrament d’energia 
elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya, per un termini de 
nou mesos, des de l’1 d’abril de 2016 al 31 de desembre de 2016, havent- se 
notificat prèviament a l’adjudicatària l’oferta de pròrroga la qual va mostrar la 



seva conformitat dins el període d’audiència establert a la clàusula setena del 
PCAP.  
 
FONAMENTS DE DRET 

Primer.- Clàusula setena del plec de clàusules administratives que regula 
l’Acord marc del subministrament d’energia elèctrica i gas natural amb 
destinació als ens locals de Catalunya (Exp. 2012/01) en quan als períodes de 
pròrroga de la durada del contracte. 

Segon.- Clàusula trenta-sisena del plec de clàusules administratives que regula 
l’Acord marc del subministrament d’energia elèctrica i gas natural amb 
destinació als ens locals de Catalunya (Exp. 2012/01) en quan a l’adjudicació i 
formalització dels contractes derivats de l’Acord marc. 

Tercer.- Article 156 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 (TRLCSP) 
pel que fa a la formalització dels contractes administratius mitjançant la 
signatura per les parts del contracte dels corresponents documents 
contractuals. 
 
Quart.- Article 23.2 del TRLCSP sobre les pròrrogues previstes en la durada 
dels contractes. 

Cinquè.- Article 53.1 del decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i resta 
de disposicions vigents en matèria de règim local que regulen el funcionament i 
competències de l’Ajuntament. 

Per tot això, d’acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments de 
dret assenyalats anteriorment, i vist l’informe emès pels Serveis Tècnics 
Municipals. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Primer.- Que l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat s’adhereix a la tercera 
pròrroga de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica destinat a les 
entitats locals de Catalunya membres del Consorci (Exp. 2012/01), per un 
termini de nou mesos, que va des de l’1 d’abril de 2016 al 31 de desembre de 
2016, amb les següents condicions econòmiques: 

 

Terme d´energia 
 

Terme de potència 
Preus (€/MWh) 

 
Preus (€/kW i any) 

P1 P2 P3 
 

P1 P2 P3 
115,002 96,809 69,217 Sublot 1 (3.0A) 40,728885 24,437330 16,291555 

 
141,560 

 
Sublot 2 (2.1A) 44,444710 

  
163,494 

 
85,352 

Sublot 3 (2.1 
DHA) 44,444710 

  



 
125,265 

 
Sublot 4 (2.0 A) 42,043426 

  
144,809 

 
65,076 

Sublot 5 
(2.0DHA) 42,043426 

   
 
Tal i com disposa la clàusula vint-i-sisena del PCAP, s’aplicaran als preus les 
corresponents actualitzacions que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo 
pugui dictar en relació a les parts de preu regulades en cada moment, que 
afectin al terme d’energia i que siguin directament aplicables als consumidors 
finals de l’energia. 

  
PREUS ENERGÍA (€/MWh) 

T.A. PRODUCTE P1 P2 P3 P4 P5 P6 
3.1A TP-DH3C 100,866 88,530 68,709   -   -   - 
6.1 TP-DH6B 114,754 97,365 92,471 78,696 75,889 64,956 
 
 
Segon.- Autoritzar a l’ACM l’accés a les dades de subministrament elèctric 
d’aquest ens local a efectes exclusius de seguiment i control del contracte pel 
bon fi de la seva execució. 

Tercer.- Assabentar d’aquest acord, pels seus efectes i coneixement, a 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (Carrer València, 231, 6ª, 
08007, Barcelona). 

Quart. Notificar aquest acord a Endesa Energia, SAU (Av. Vilanova 12, 08018, 
Barcelona) com empresa adjudicatària del contracte derivat de l’Acord marc de 
subministrament d’electricitat. 

Cinquè.- Aprovar la despesa estimada del contracte en la quantitat de 
683.367,77 €, més l’IVA de 143.507,23 €, que suposa un total de 826.875,00 €, 
IVA inclòs, amb càrrec a les partides següents del pressupost municipal vigent: 
 
· Energia elèctrica edificis municipals, 12-93300-22100 

· Subministrament energia enllumenat públic, 12-16500-22100 

· Energia elèctrica fonts públiques, 12-15500-22100 

· Energia elèctrica instal·lacions culturals, 33-33000-22100 

· Energia elèctrica instal·lacions esportives, 36-34000-22100 

· Energia elèctrica escoles, 47-32000-22100” 

 
ACORD NÚMERO TRES.- Proposta de concessió de llicència a Pere 
Torrents Vallès per executar obres de construcció d’una piscina a l’aire 
lliure a la finca del carrer Bartomeu Bermejo, núm. 3, d'aquesta població. 
(Expedient T032-2016-10). 



“La senyora Lourdes Forcada Rubio, en representació de Pere Torrents 
Vallès, sol·licita llicència per executar obres de construcció d’una piscina a 
l’aire lliure a la finca situada al carrer Bartomeu Bermejo núm. 3, segons 
projecte tècnic aportat. (Exp. T032-2016-10). 

Atès l’informe emès pels Serveis Tècnics Municipals del que resulta que el 
projecta presentat contempla la construcció, a la parcel·la de 708,10 m2 de 
superfície, d’una piscina a l’aire lliure, de 6,00 x 3,00 m amb escala, i fondària 
d’120 m., com a construcció auxiliar d’un habitatge unifamiliar aïllat. La piscina i 
escala ocupa una superfície de 22,12 m2, amb un volum de 30 m3, i no es 
considera computable a efectes d’ocupació per quant es projecta en substitució 
de terres, no supera l’ocupació del 5% establerta com a màxim per a les 
construccions auxiliars i respecta les distancies mínimes a partions de 5 m. fins 
a la alineació oficial i 1 metre fins a llindes veïnes. 

Atesos l’article 187 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, 234 del Reglament 
de l’esmentada llei, 79 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals 
i 24 de les Ordenances metropolitanes d'edificació. 

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

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1.- Concedir a Pere Torrents Vallès llicència per a la construcció d’una piscina 
a l’aire lliure a la finca situada al carrer Bartomeu Bermejo, núm. 3, segons 
projecte tècnic aportat, amb un termini d’execució d’un any per a l’inici de les 
obres i tres per a la finalització de les mateixes. 

2.- Condicionar aquesta llicència al compliment dels següents requisits: 
 
2.1. Constituir dipòsit a la Tresoreria Municipal en metàl·lic o aval bancari 
d'import 1.050 euros en concepte de garantia per a la reparació o indemnització 
dels danys que puguin causar-se en els elements del sòl, subsòl i vol de la via 
pública durant el transcurs de les obres, pel compliment de l'article 16 de les 
OME.  
 
2.2. Constituir dipòsit a la Tresoreria municipal en metàl·lic o aval bancari 
solidari per import de 150 euros en concepte de fiança per garantir en 
compliment del Decret 89/2010, de 29 de juny, relatiu a la gestió de residus de 
la construcció. El sol·licitant haurà de disposar del Document de seguiment de 
residus.  
 
El sol·licitant de la llicència d’obres ha d’acreditar, davant de l’Ajuntament, 
haver signat amb un gestor autoritzat un document d’acceptació que garanteixi 
el correcte destí dels residus separats per grups. En aquest document ha de 
constar el codi del gestor i el domicili de la obra.(art. 5-2ª del Decret 
201/1994”Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció”. 
 



El gestor està obligat al compliment d’allò disposat a l‘article 6 de l’esmentat 
Decret. 
 
2.3. Signar el plànol 02-2-Situación- per part del tècnic redactor i del promotor. 
 
2.4. Aportar full d’assumeix de direcció d’obres de tècnic competent. 

2.5. Aportar nomenament de contractista. 

2.6. Retirar un exemplar del projecte i una placa d'obres, que una vegada 
complimentada, haurà de col·locar en lloc visible. La placa la podrà adquirir al 
Punt d'Atenció a la Ciutadania de Serveis Econòmics, plaça Santa Magdalena 
núm. 24, abonant la quantitat de 48,40 €. 

2.7. Que un cop executades les obres, ha de comunicar les modificacions que 
pateixi la finca a la Gerència Territorial del Cadastre, c/ Travessera de Gràcia 
núm.58 2a planta de Barcelona, per ajustar les dades a la realitat (Mod. 902). 
 
2.8. Aportar certificat final de les obres executades. 

6è.- Aquesta llicència restarà condicionada al pagament de les liquidacions de 
la taxa per llicència urbanística d'import 297,62 euros (1135728-135105) i de 
l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres d’import 476,20 euros 
(1142019-135096) que seran notificades per l'Organisme de Gestió Tributària 
de la Diputació de Barcelona. 

Una vegada acabades les obres s’ha de justificar, en el termini d’UN MES 
comptat a partir del dia següent de la data del certificat final d’obra, el cost real i 
efectiu de les obres realitzades, i en el seu cas, efectuar l’autoliquidació 
complementària corresponent.” 

 
ACORD NÚMERO QUATRE.- Proposta de concessió de llicència a 
IMOFIBOX, SL per executar obres de reforma interior, distribució i 
adequació de dos locals d’oficines situats en planta entresòl per a la 
formació de tres habitatges a l’edifici del passatge Ametllers, núm. 40-42, 
d'aquesta població. (Expedient T032-2015-35). 

“IMMOFIBOX, SL, sol·licita llicència per realitzar obres de reforma interior, 
distribució i adequació de la planta entresòl per la formació de 3 habitatges a 
l’edifici situat al passatge Ametllers núm. 40-42, segons projecte tècnic aportat 
a tal efecte. (Exp. T032-2015-35). 

Atès l’informe emès pels Serveis Tècnics Municipals del què resulta que el 
projecte presentat proposa bàsicament una actuació de segregació i agrupació, 
i reforma interior de dos locals d’oficina situats a les portes primera i segona de 
la planta entresòl de l’edifici situat al passatge Ametllers, 42, pel seu canvi d’ús 
per 3 habitatges, intervenció corresponent al Grup C de l’Annex 4 del Decret 
141/2012, de 30 d’abril. 



Estat actual: Planta entresol amb espais comuns i resta destinat a l’ús 
d’oficines. 
 
Estat final: 

Habitatge 1: de 77,67 m2 de superfície útil, es troba distribuït en rebedor, pas, 
sala estar-menjador, cuina, 3 dormitoris (2 individuals i 1 conjugal) i dos banys. 
 
Habitatge 2: de 69,22 m2 de superfície útil, es troba distribuït en rebedor, pas, 
sala estar-menjador, cuina, 1 dormitori conjugal, un estudi i dos banys. Es 
projecta així mateix un traster exterior de 3,14 m2, vinculat a l’habitatge i amb 
accés independent. 

Habitatge 3: de 82,38 m2 de superfície útil, es troba distribuït en rebedor, pas, 
sala estar-menjador, cuina, 3 dormitoris (2 individuals i 1 conjugal) i dos banys. 
 
Atès l’article 187 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, art. 5 del Decret 
64/2014 d’aprovació del Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística. 
 
Atesa la delegació de la Sra. alcaldessa en Junta de Govern Local, per decret 
núm. 1.466 de 18 de juny de 2015, de les atribucions establertes a l'art. 21.1.q) 
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local en la 
seva redacció introduïda per Llei 57/2003 de 16 de desembre. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1. Concedir a IMMOFIBOX, SL llicència per executar obres de reforma interior, 
distribució i adequació dels dos locals d’oficines per canvi d’ús en tres 
habitatges, segons projecte tècnic aportat. 

2. Condicionar aquesta llicència al compliment dels següents requisits: 
 
2.1. Abans d’iniciar les obres d’edificació ha de procedir a: 
2.1.1. Constituir dipòsit a la Tresoreria municipal en metàl·lic o aval bancari 
solidari per import de 268 euros en concepte de fiança per garantir la gestió 
dels residus procedents de l’enderroc, de conformitat amb el que es en el 
disposa Decret 89/2010, de 29 de juny, relatiu a la gestió de residus de la 
construcció.  
El sol·licitant haurà de disposar del Document de seguiment de residus. 
 
2.1.2. Constituir dipòsit a la Tresorera municipal en metàl·lic o aval bancari 
solidari per import de 1.950 euros en concepte de fiança per garantir el 
compliment de l’article 16 de les OME, com a garantia de la reparació o 
indemnització dels danys que es puguin causar en els elements del sòl, subsòl i 
vol de la via pública. 

L'eficàcia d'aquesta llicència restarà demorada fins que no es 
constitueixin les fiances anteriorment indicades. 

2.1.3. Visar els plànols pel Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, presentats en 
data 4/3/2016. 



2.1.4. Aportar certificació energètica. 

2.1.5. Aportar nomenament de Contractista. 

2.1.6. Aportar full d’assumeix de direcció d’obres d’Arquitecte. 

3. Advertir a IMMOFIBOX, SL que a la finalització de les obres, ha de: 

3.1. Aportar certificat final de les obres executades. 

3.2. Comunicar la primera utilització i ocupació de l’edifici /habitatge, aportant la 
documentació indicada a l'art. 53 de les Ordenances Metropolitana d'Edificació. 
 
3.3. Justificar el cost real i efectiu de les obres realitzades, i si s’escau efectuar 
l’autoliquidació complementària corresponent. 

3.4. Justificar la comunicació de les modificacions introduïdes a la finca, a la 
Gerència Territorial del Cadastre, c/ Travessera de Gràcia núm.58 2a planta de 
Barcelona, per ajustar les dades a la realitat (Mod. 902), aportant fotocopia de 
l’esmentat model. 

4. Advertir i manifestar a IMMOFIBOX, SL: 

4.1. Que l’actuació proposada suposa segregacions i agrupacions d’entitats 
actualment independents, que hauran de ser autoritzades per aquest 
Ajuntament i formalitzades en les corresponents escriptures públiques.  
 
4.2 Que l’actuació proposada suposa segregacions i agrupacions d’entitats 
actualment independents, que hauran de ser informades per aquest Ajuntament 
i formalitzades en les corresponents escriptures públiques. 

4.3. Que els nous elements de façanes (fusteries, composició, materials, 
colors) han de ser coherents amb els de la resta de les façanes de l’edifici.  
 
4.4. Que en cas de necessitar la col·locació de contenidors per a residus i 
runes ha de sol·licitar i obtenir l'oportuna autorització. 

4.5. Que d’acord amb el que estableix l’art. 189 del text refós de la Llei 
d’Urbanisme, la llicència urbanística que es concedeix caduca si, en finir 
qualsevol dels terminis a què fa referència el punt 1, o les pròrrogues 
corresponents, no s’han començat o no s’han acabat les obres. Els titulars 
d’aquesta llicència urbanística tenen dret a obtenir una pròrroga tant del termini 
de començament com del termini d’acabament de les obres si la sol·liciten 
d’una manera justificada abans d’exhaurir-se els terminis establerts.  
 
5. Aquesta llicència restarà condicionada al pagament de les liquidacions de la 
taxa per llicència urbanística d'import 3.334,26 euros (1135728-135262), de 
l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres d’import 5.334,81 euros 
(1142120-135255) i i de la taxa per activitats juridic administratives, art. 6, 1.4 
b) d’import 2.100 euros (1135728-135269) que seran notificades per 
l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. 
 



6.- Advertir a IMMOFIBOX, SL que un cop acabades les obres s’ha de 
justificar, en el termini d’UN MES comptat a partir del dia següent de la data del 
certificat final d’obra, el cost real i efectiu de les obres realitzades, i en el seu 
cas, efectuar l’autoliquidació complementària corresponent.” 

 

RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS 

 
ACORD NÚMERO CINC.- Proposta d'aprovacio de relacions de despeses, i 
reconeixement d'obligacions. 
 
“Per la Secció de Comptabilitat s’han elaborat les següents relacions de 
despesa: 
 
Relació núm. 44 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
71.545,35 € 
Relació núm. 63 de documents ADO en fase prèvia per un import total 
47.681,35 € 
Relació núm. 64 de documents O en fase prèvia per un import total 26.619,80 € 
Relació núm. 67 de documents ADO en fase prèvia per un import total 
12.515,58 € 
Relació núm. 69 de documents ADO en fase prèvia per un import total 534,20 € 
Relació núm. 70 de documents ADO en fase prèvia per un import total 
1.208,91€ 
Relació núm. 71 de documents ADO en fase prèvia per un import total 
67.034,35 € 
Relació núm. 72 de documents O en fase prèvia per un import total 30.433,91 € 
Relació núm. 73 de documents O en fase prèvia per un import total 233.373,37 
€ 
Relació núm. 74 de documents O en fase prèvia per un import total 30.083,00 € 
 
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. 44 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 71.545,35 € 
2. Aprovar la relació núm. 63 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total 47.681,35 € 
3. Aprovar la relació núm. 64 de documents O en fase prèvia per un import total 
26.619,80 € 
4. Aprovar la relació núm. 67 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total 12.515,58 € 
5. Aprovar la relació núm. 69 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total 534,20 € 
6. Aprovar la relació núm. 70 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total 1.208,91€ 



7. Aprovar la relació núm. 71 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total 67.034,35 € 
8. Aprovar la relació núm. 72 de documents O en fase prèvia per un import total 
30.433,91 € 
9. Aprovar el relació núm. 73 de documents O en fase prèvia per un import total 
233.373,37 € 
10. Aprovar la relació núm. 74 de documents O en fase prèvia per un import 
total 30.083,00 €.” 
 
 
ACORD NÚMERO SIS.- Proposta relativa a la contractació menor del 
servei de manteniment del programari subministrat i implantat en aquest 
Ajuntament per l’empresa Gestión de Innovación y Modernización, S.L. 
(EGIM), per a l’any 2016. 
 
“Atesa la necessitat de contractar el servei de manteniment correctiu, perfectiu i 
adaptatiu dels diversos aplicatius que composen la plataforma d’Administració 
Electrònica per a l’any 2016, el Director de Sistemes d’Informació ha informat la 
proposta de contractació amb l’empresa que en el seu dia va procedir al 
subministrament i implantació, ja que és la única del mercat que disposa dels 
fonts, personal especialitzat en aquests productes i recursos tècnics per dur-lo 
a terme. 
 
L’oferta que ha estat presentada per part de dita empresa, Gestión de 
Innovación y Modernización S.L., és de 17.275€ , més 3.627,75€ en concepte 
IVA (import total del contracte, 20.902,75€), amb el següent desglós per 
productes: 
 
e-Sijad SAC (Servei d’Atenció Ciutadana) 5.500,00€ 
Seu Electrònica. 6.000,00€ 
Registre General ocuments. 2.025,00€ 
Gestor d’Expedients 3.750,00€ 
 
Vist l’informe emès pel Director de Sistemes d’Informació, en el sentit de que la 
proposta presentada per Gestión de Innovación y Modernización S.L. està dins 
dels preus de mercat per a la realització de l’esmentat servei i que no suposa 
cap increment de les quantitats que han estat pagades en els exercicis 
anteriors. 
 
Atès el que disposen els articles 111, 138.3 i 156.2 del Reial Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre de 2011, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
de Contractes del Sector Públic. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la despesa referida al contracte del servei de manteniment 
dels diversos aplicatius que composen la plataforma d’Administració 
Electrònica, subministrats i implantats per Gestión de Innovación y 
Modernización S.L., per a l’any 2016, per un import màxim de 17.275€ , més 
3.627,75€ en concepte IVA (import total del contracte, 20.902,75€), a càrrec de 



la partida 2016-11-92001-21600, del pressupost municipal en vigor. 
 
SEGON.- Adjudicar a Gestión de Innovación y Modernización S.L., amb CIF 
B92198100, el contracte consistent en el servei de manteniment dels diversos 
aplicatius que composen la plataforma d’Administració Electrònica, 
subministrats i implantats per Gestión de Innovación y Modernización S.L., per 
a l’any 2016, per un import màxim de 17.275€ , més 3.627,75€ en concepte IVA 
(import total del contracte, 20.902,75€). 
  
El contracte estendrà la seva vigència des de l’1 de gener a 31 de desembre de 
2016. 
 
L’import total del contracte es fraccionarà en 12 pagaments de 1.439,58€, més 
IVA, cadascun, mitjançant les factures a presentar mensualment. 
 
Per a la formalització del contracte es signarà el corresponent document per 
part dels legals representants de les dues entitats. En el cas de l’Ajuntament, 
aquesta representació la ostenta la Sra. Alcaldessa-Presidenta. 
 
El pagament s’efectuarà segons les condicions habituals de l’ajuntament, 
mitjançant transferència bancària, prèvia presentació de la factura 
corresponent, degudament conformada pel tècnic responsable del projecte.” 
 
 
ACORD NÚMERO SET.- Proposta de resolució d’al.legacions a les bases 
que regulen la convocatòria, mitjançant concurs-oposició lliure, per a la 
formació d’una borsa de treball d’educadors/es socials.  
 
“La Junta de Govern Local, en sessió de data 26 de febrer de 2016, va aprovar 
les bases i convocatòria del procés selectiu per a la formació d’una borsa de 
treball d’Educadors/es Socials.  

Les Bases amb les condicions de la convocatòria es van publicar mitjançant els 
corresponents anuncis en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en 
data 14 de març; en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, número 
7084, en data 22 de març de 2016; i, en el Tauler Virtual d’Edictes de la 
Corporació, atorgant un termini de vint dies naturals per a la presentació 
d’instàncies.  

Vist que durant aquest termini s’ha produït una al·legació del Col·legi 
d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya contra la base Tercera, tercer 
punt, en relació a la condició d’admissió en el sentit de què estiguin admeses 
no només les persones que estan en possessió del títol d’Educador/a Social 
sinó també les persones professionals de l’educació social habilitats, atès que 
l’any 1996, el Parlament de Catalunya, va aprovar la Llei 15/1996, de 15 de 
novembre, de creació del Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de 
Catalunya i en la disposició transitòria quarta va permetre la incorporació al 
CEESC de professionals que no estaven en possessió de la titulació 
universitària d’Educació Social però tenien experiència com a educadors/es 
socials a través del procés extraordinari d’habilitació professional.  



Atès que la modificació que es produiria a les Bases afecta a una condició 
d’admissió al procés selectiu, això determina que el període per a la 
presentació d’instàncies ha de ser obert novament pel termini de vint dies 
naturals, sense prejudici de convalidar el període de presentació d’instàncies 
que ja s’ha començat.  

El que s’informa als efectes de donar publicitat a les condicions que 
definitivament regiran el concurs oposició lliure i que les persones que estiguin 
interessades puguin presentar instància per formar part del procés selectiu.  

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Primer.- Estimar l’al·legació presentada, pel Col·legi d’Educadores i Educadors 
Socials i modificar la base Tercera, tercer punt, que restarà redactada de la 
següent forma:  

-Estar en possessió del títol d’Educador/a Social o estar habilitat per l’exercici 
professional d’educador/a social pel Col·legi d’Educadores i Educadors Socials 
de Catalunya o del Territori espanyol, en aplicació de la llei 15/1996 o 
complides les condicions per obtenir el document acreditatiu d’aquesta titulació 
en la data que finalitzi el període de presentació d’instàncies.  

Segon.- Publicar aquesta modificació en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona i tornar a obrir, mitjançant anunci en el Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya i en Tauler Virtual d’Edictes de la Corporació, el període per 
presentar instàncies de sol·licitud de participació en el procés de selecció, 
durant el termini de vint dies naturals, fent esment de les modificacions 
efectuades sobre les Bases, com a conseqüència d’aquest acord.  

Tercer.- Informar d’aquest acords al Comitè d’Empresa.”  

 
ACORD NÚMERO VUIT.- Proposta d'aprovació de projecte formatiu de 
pràctiques curriculars a realitzar per estudiant de la Universitat de 
Barcelona. 

“Atès el Conveni de cooperació educativa de pràctiques acadèmiques externes 
d’estudiants de la Universitat de Barcelona, a través d’entitats col·laboradores 
per a la realització de pràctiques curriculars als Ajuntaments de la Província de 
Barcelona.  
 
Atès el contingut del Conveni que a l’efecte de regular les esmentades 
pràctiques ha tramès la Universitat de Barcelona, on es fan constar les 
condicions en què les pràctiques han de desenvolupar-se. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1.- Aprovar el Projecte formatiu de pràctiques acadèmiques externes dels 
estudiants de la Universitat de Barcelona en entitats col·laborades, i 



l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, concretament, de la estudiant Carmen 
Alejandre Romero. 

2.- Facultar a l’alcaldessa presidenta per a la signatura del Projecte formatiu 
amb el contingut que consta a l’expedient. 

3.- Nomenar tutor de l’ esmentada alumna, el Secretari, Pedro Carmona 
Pérez.”  
 

ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA 

 
ACORD NÚMERO NOU.- Proposta relativa a la petició de subcontractació 
dins el contracte del servei de podologia per a la gent gran d'Esplugues. 
 
“Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 18 de desembre de 
2015 es va adjudicar el contracte relatiu al servei de podologia adreçat a la gent 
gran d’Esplugues de Llobregat al Sr. HÉCTOR MARTÍN SUBÍAS, empresari 
autònom, per un import màxim anual de 21.560 euros, exempts d’IVA (a raó 
d’un preu/visita de 4,90 euros, exempts d’IVA, per 4.400 visites màximes 
anuals), anys 2016 i 2017. 

En data 2 de febrer de 2016 el Sr. HÉCTOR MARTÍN SUBÍAS presenta 
instància demanat autorització per poder incorporar un altre podòleg al servei, 
el Sr. JOAN ORTEGA MARTÍNEZ, adjuntant la documentació acreditativa de la 
seva solvència tècnica i econòmica, de la seva titulació i de la seva 
assegurança de responsabilitat civil. 

Vistos els antecedents, l’informe emès per la Directora d’Atenció Social i Salut 
Pública i l’informe emès pels Serveis Jurídics d’aquest Ajuntament. 
 
A tenor del que disposa l’article 227 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, i de la clàusula “subcontractació” dels plecs de condicions 
econòmic-administratives reguladors de la contractació. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

 
PRIMER.- Autoritzar la incorporació del Sr. JOAN ORTEGA MARTÍNEZ, amb 
DNI 46.462.599-T, dins el servei de podologia adreçat a la gent gran 
d’Esplugues de Llobregat, com a podòleg subcontractat pel Sr. HÉCTOR 
MARTÍN SUBÍAS, adjudicatari del servei, en les condicions següents: 
 
· Les prestacions parcials que l'adjudicatari subcontracti amb el Sr. Ortega no 
podran excedir del 60% de l'import d'adjudicació. A aquestes efectes, dins la 
facturació mensual l’adjudicatari especificarà, respecte el nombre d’hores totals 
facturades, les realitzades per ell i les realitzades pel Sr. Ortega, no podent 
superar el nombre d’hores en còmput anual el 60 % de l’import d’adjudicació. 
 



La infracció d’aquesta condició podrà donar lloc a l’Ajuntament a la imposició al 
contractista d'una penalitat de fins a un 50 per 100 de l'import del subcontracte. 
 
· El subcontractista queda obligat només davant el contractista principal que 
assumirà, per tant, la total responsabilitat de l'execució del contracte davant 
l'Administració, de conformitat estrictament amb els plecs de clàusules 
administratives particulars i als termes del contracte. 

· El subcontractista no tindrà en cap cas acció directa davant l'Administració 
contractant per les obligacions contretes amb ell pel contractista com a 
conseqüència de l'execució del contracte principal i del subcontracte.” 
 
 
ACORD NÚMERO DEU.- Proposta de devolució de la fiança dipositada per 
la mercantil GRAVIS MUNTATGES ESCENOGRÀFICS, S.L. corresponent 
al contracte relatiu al servei de suport professional per aquelles activitats 
municipals que requereixen mitjans audiovisuals. 

“Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 9 de gener de 2015, es 
va procedir a l’adjudicació del contracte relatiu al servei de suport professional 
per aquelles activitats municipals que requereixen mitjans audiovisuals a 
l’empresa GRAVIS MUNTATGES ESCENOGRÀFICS, S.L. 

La mercantil GRAVIS MUNTATGES ESCENOGRÀFICS, S.L. havia dipositat 
prèviament en metàl·lic, en data 22 de desembre de 2015, la fiança definitiva 
d’import 2.593,98 euros. 

El contracte s’ha executat entre el 16 de gener de 2015 i el 15 de gener de 
2016. 
 
Vistos els informes favorables de la Tresorera municipal en funcions i de la 
Directora de Cultura sobre la devolució de 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 la mercantil GRAVIS MUNTATGES ESCENOGRÀFICS, 
S.L., amb número de NIF B-17981887, la fiança definitiva d’import 2.593,98 
euros que té dipositada en aquest Ajuntament en concepte de garantia de la 
contractació del servei de suport professional per aquelles activitats municipals 
que requereixen mitjans audiovisuals. 

SEGON.- Donar per finalitzat l’expedient corresponent. 

A partir dels 15 dies següents a la recepció d’aquesta notificació la devolució de 
fiança s’efectuarà mitjançant alguna de les següents modalitats:  
 
· Si la fiança es va dipositar mitjançant aval bancari aquest serà retornat a les 
Oficines de Serveis Econòmics de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat 



(Plaça Santa Magdalena, 5 i 6 – planta baixa) en horari de dilluns a divendres 
de 9 del mati a les 14,30 hores. 

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

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

 
ACORD NÚMERO ONZE.- Proposta d'aprovació d'un conveni de 
col·laboració amb el Consell Comarcal del Baix Llobregat per a la 
realització de les activitats de prevenció i control de mosquits durant l'any 
2016. 
 
“El Servei de Control de Mosquits, depenent del Consell Comarcal del Baix 
Llobregat, realitza des de l’any 1989 activitats de caracterització d’aquests tipus 
d’insectes, així com activitats de desinsectació, tot això orientat a la protecció 
de la salut i el benestar públic. 

Mitjançant proposta d’aquest ajuntament, la Comissió de Govern del Consell 
Comarcal del Baix Llobregat va acordar a l’any 1991, incloure a Esplugues de 
Llobregat en el conjunt de municipis adherits a l’ esmentat programa. 
 
Aquest conveni s’ha vingut prorrogant per successius períodes anuals fins a 
l’any 2015, d’acord als corresponents acords dels òrgans competents de les 
respectives entitats. 

Atesa la valoració de la memòria tècnica de les activitats realitzades al llarg de 
l’any 2015, s’estima oportú i concordant amb la programació d’activitats de 
sanitat ambiental del programa de salut pública, signar el conveni de 
col·laboració amb el Consell Comarcal del Llobregat en matèria de control de 
mosquits per a l’any 2016, el qual contempla un compromís d’aportació 
7.561,50 euros per part d’aquest ajuntament, fent-se efectiu en dues parts 
iguals. 
 
Vist l’informe emès per la Tècnica de Salut Pública. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Aprovar el text del conveni de col·laboració entre el Consell 
Comarcal del Baix Llobregat i l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat en matèria 
de control de mosquits per l’any 2016, coincidint amb la programació d’activitats 
de sanitat ambiental del programa de Salut Pública. 



SEGON.- Aprovar una despesa de 7.561,50 euros, a favor del Consell 
Comarcal del Baix Llobregat (CIF P-5800011-H) per l’any 2016, a càrrec de la 
partida econòmica 68 31100 22706 – Protecció Salut - , fent-se efectiva en 
dues parts iguals.” 

 
ACORD NÚMERO DOTZE.- Proposta d'aprovació dels comptes 
justificatius presentats per l'entitat FUNDACIÓ PAU I SOLIDARITAT 
relatius a la subvenció atorgada per al desenvolupament del projecte 
"Enfortiment dels mecanismes de promoció, protecció i defensa del 
treball digne Fase II a Guatemala", any 2014. 

“El Reglament de concessió de subvencions de l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat i les Bases Reguladores per a l’atorgament de subvencions per a 
l’any 2014 regulen, entre d’altres, els requisits exigits a les entitats beneficiàries 
dels ajuts atorgats, per aquest Ajuntament, pel desenvolupament d’activitats i /o 
projectes en qualsevol dels àmbits reflectits a les esmentades bases, en quant 
a l’obligació de justificar l’aplicació donada als fons rebuts, referida tant a la 
forma d’acreditar la realització de l’activitat o projecte pel qual es va concedir la 
subvenció, com al procediment intern a seguir per valorar i aprovar aquesta 
justificació.  
 
El Ple de l’Ajuntament va atorgar a l’entitat FUNDACIÓ PAU I SOLIDARITAT 
un ajut econòmic pel desenvolupament del projecte que tot seguit s’indica:  

Data 
aprovació Activitat Import 

18/06/2014 
Enfortiment dels mecanismes de promoció, 
protecció i defensa del treball digne. Fase II . 
Guatemala 

6.500,00 € 

 
Vist que en dates 19 d’agost de 2015 i 22 de gener de 2016 l’entitat 
FUNDACIÓ PAU I SOLIDARITAT, va presentar comptes justificatius relatius a 
la despesa executada pel desenvolupament de l’ esmentat projecte 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 Tècnica de Cooperació i per la Unitat Jurídicadministrativa de l’Àmbit d’ 
Atenció Social i Ciutadania. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat FUNDACIÓ 
PAU I SOLIDARITAT, amb NIF G-61538187, en relació a la subvenció 
atorgada per aquest Ajuntament pel desenvolupament del projecte a 
continuació s’esmenta, d’acord amb el següent quadre: 

ACTIVITAT/S – ANY 2014 IMPORT 
ATORGAT 

IMPORT 
JUSTIFICAT 

Enfortiment dels mecanismes de promoció, protecció i 
defensa del treball digne. Fase II . Guatemala 6.500,00 € 6.500,00 € 



 
 
 
ACORD NÚMERO TRETZE.- Proposta d'aprovació dels comptes 
justificatius presentats per l'entitat FUNDACIÓ JOSEP COMAPOSADA 
relatius a la subvenció atorgada per al desenvolupament del projecte 
"Formació i inserció en el mercat de treball per a joves de Tetuan 2013-
2014 Fase III al Marroc", any 2014. 

“El Reglament de concessió de subvencions de l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat i les Bases Reguladores per a l’atorgament de subvencions per a 
l’any 2014 regulen, entre d’altres, els requisits exigits a les entitats beneficiàries 
dels ajuts atorgats, per aquest Ajuntament, pel desenvolupament d’activitats i /o 
projectes en qualsevol dels àmbits reflectits a les esmentades bases, en quant 
a l’obligació de justificar l’aplicació donada als fons rebuts, referida tant a la 
forma d’acreditar la realització de l’activitat o projecte pel qual es va concedir la 
subvenció, com al procediment intern a seguir per valorar i aprovar aquesta 
justificació.  
 
El Ple de l’Ajuntament va atorgar a l’entitat FUNDACIÓ JOSEP COMAPOSADA 
– SINDICALISTES SOLIDARIS un ajut econòmic pel desenvolupament del 
projecte que tot seguit s’indica:  

Data 
aprovació Activitat Import 

18/06/2014 Formació per a la inserció en el mercat de treball per 
a joves de la Wilaya de Tetuan. Fase III. Marroc 

8.000,00 
€ 

 
Vist que en data 4 de novembre de 2015 l’entitat FUNDACIÓ JOSEP 
COMAPOSADA – SINDICALISTES SOLIDARIS, va presentar comptes 
justificatius relatius a la despesa executada pel desenvolupament de l’ 
esmentat projecte 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 Tècnica de Cooperació i per la Unitat Jurídicadministrativa de 
l’Àmbit d’ Atenció Social i Ciutadania. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat FUNDACIÓ 
JOSEP COMAPOSADA – SINDICALISTES SOLIDARIS, amb NIF G-
59936336, en relació a la subvenció atorgada per aquest Ajuntament pel 
desenvolupament del projecte a continuació s’esmenta, d’acord amb el següent 
quadre: 

ACTIVITAT/S – ANY 2014 IMPORT 
ATORGAT 

IMPORT 
JUSTIFICAT 

Formació per a la inserció en el mercat de treball 
per a joves de la Wilaya de Tetuan. Fase III. 
Marroc 

8.000,00 € 8.167,70 € 



 
 
 
ACORD NÚMERO CATORZE.- Proposta relativa a la resolució de 
sol·licituds de tarifació social, curs 2015-2016, en concepte d'assistència 
de menors a les Escoles Bressol 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 13 sol·licituds de bonificacions sobre el preu públic aplicable a 
l’assistència d’Escoles Bressols municipals presentades i vist l’informe emès 
per la coordinadora de la UJA de l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania, amb el 
vist-i-plau del director de la mateixa 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 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. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aplicar la bonificació de preu públic corresponent a assistència a 
Escoles-Bressol Municipals, curs 2015-2016, a un total de 8 sol·licituds. A 3 
sol·licituds amb efectes des del mes de setembre 2015 al juliol de 2016, que 
per annex s’uneix al present acord- a 3 sol·licituds amb efectes des de gener a 
juliol 2016 i a 2 d’elles des de febrer a juliol la qual s’ajusta a l'establert a 
l’epígraf VII de l’annex de la vigent ordenança fiscal núm. 12, reguladora dels 
preus públics. 
 
SEGON.- Desestimar 5 sol·licituds d’ajuts econòmics en concepte de 
bonificació de preu públic per assistència a Escoles-Bressol Municipals, que es 
detalla a l’annex de l’informe que s’adjunta pel motiu que així mateix s’indica. 
 
TERCER.- Aprovar una despesa total màxima de 5.814,00 euros, a càrrec de la 
partida 47.32300.47200 (Subvenció escoles bressol), d'acord amb el següent 
desglossament:  
 
- A favor de l’ESCOLA BRESSOL LA MAINADA amb NIF F08819872, la 
quantitat de 1003,20 euros els quals aniran a càrrec de la partida 
pressupostària corresponent del pressupost de l’exercici 2016. 
 
- A favor de l’ESCOLA BRESSOL MONTSERRAT amb NIF F08619074, la 
quantitat de 2.644,80 euros els quals aniran a càrrec de la partida 
pressupostària corresponent del pressupost de l’exercici 2016. 
 
- A favor de l’ESCOLA BRESSOL MONTESA amb NIF R5800395E, la quantitat 



de 2.166,00 euros els quals aniran a càrrec de la partida pressupostària 
corresponent del pressupost de l’exercici 2016. 
 
El pagament de les quantitats reconegudes es realitzarà mensualment, de 
manera proporcional en funció del nivell d’assistència a l’activitat dels alumnes 
becats.” 
 
 
ACORD NÚMERO QUINZE.- Proposta relativa a la resolució de sol·licituds 
d'ajuts econòmics, dins l'àmbit d'acció social, curs 2015-2016, en 
concepte de beques de menjador d'Escoles Bressol Municipals. 
 
“La Junta de Govern Local, en sessió ordinària duta a terme en data 22 de 
maig de 2015, va aprovar el document “Barems i criteris per a l’atorgament 
d'ajuts econòmics”, curs 2015-2016. 
 
L’Ajuntament d’Esplugues, amb la finalitat de garantir les necessitats bàsiques 
en l’àmbit de la infància i adolescència, atorga uns ajuts econòmics en 
concepte de beques de menjador d’escoles bressols municipals per als menors 
empadronats a Esplugues. 
 
Ateses les 23 sol·licituds d’ajuts econòmics presentades i vist l’informe emès 
per la coordinadora de la UJA de l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania, amb el 
vist-i-plau del director de la mateixa 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 9 sol·licituds d’ajuts econòmics per a la integració 
dels següents menors en concepte de beques de menjador d’Escola Bressol, 
pel curs 2015-2016, amb els percentatges de bonificació valorats per cada cas 
que s’indiquen: 

ESCOLA BRESSOL MONTSERRAT(CIF Centre :F08619074) 
     Primer Cognom 
(beneficiari) 

Segon Cognom 
(beneficiari) 

Nom 
(beneficiari) Cost Activitat %Beca 

G CH V 1.540,00 € 50% 
G H M 1.540,00 €  50% 
M K E 1.540,00 €  50% 
ESCOLA BRESSOL LA MAINADA(CIF Centre :F08819872) 
     



Primer Cognom 
(beneficiari) 

Segon Cognom 
(beneficiari) 

Nom 
(beneficiari) Cost Activitat %Beca 

M M D 1.595,00 €  50% 
M B L 1.595,00 €  50% 
ESCOLA BRESSOL MONTESA(CIF Centre :N.I.F. R-5.800.395-E) 
     Primer Cognom 
(beneficiari) 

Segon Cognom 
(beneficiari) 

Nom 
(beneficiari) Cost Activitat %Beca 

M V S 1.120,00 €  50% 
C 

 
A 1.120,00 €  50% 

L S M 960,00 €  50% 
L S D 960,00 €  50% 

 
 
SEGON.- Aprovar una despesa total màxima de 5.985,00 euros, amb càrrec a 
la partida 2016 68.23100.48018 (beques serveis socials), en concepte de 
beques de menjador d’Escola Bressol, a favor dels tutors legals que es 
relacionen, amb el imports resultants que així mateix s’indiquen: amb càrrec  

Primer 
Cognom 
(peticionari) 

Segon 
Cognom 
(peticionari) 

Nom 
(peticionari) 

Cost 
Ajuntament 

Exercici 
2015 

Exercici 
2016 

B C M P 797,50 €  290,00 €  507,50 €  
CH 

 
R 560,00 €  - €  560,00 €  

G J C G. 770,00 €  280,00 €  490,00 €  
H A I B 770,00 €  280,00 €  490,00 €  
K 

 
O 770,00 €  280,00 €  490,00 €  

M P E 797,50 €  290,00 €  507,50 €  
S S S 480,00 €  - €  480,00 €  
S S S 480,00 €  - €  480,00 €  
V A L C. 560,00 €  - €  560,00 €  

 
 
TERCER.- Desestimar 14 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.- Aprovar una despesa total màxima de 5.985,00 euros:  

- A favor de l’ESCOLA BRESSOL LA MAINADA amb NIF F08819872, la 
quantitat de 1595,00 euros els quals aniran a càrrec de la partida 
pressupostària corresponent del pressupost de l’exercici 2016.  

- A favor de l’ESCOLA BRESSOL MONTSERRAT amb NIF F08619074, la 
quantitat de 2.310,00 euros els quals aniran a càrrec de la partida 
pressupostària corresponent del pressupost de l’exercici 2016.  



- A favor de l’ESCOLA BRESSOL MONTESA amb NIF R5800395E, la quantitat 
de 2.080,00 euros els quals aniran a càrrec de la partida pressupostària 
corresponent del pressupost de l’exercici 2016.  

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

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