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Junta de Govern 

 
SESSIÓ DECISÒRIA ORDINÀRIA DE JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 17 DE 

MAIG DE 2019 
 

A la Casa Consistorial d’Esplugues de Llobregat, a la sala de reunions, a les 
13:45 hores del dia 17 de maig de 2019, 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 i regidores: 
 
Partit dels Socialistes de Catalunya - Progrés Municipal  
EDUARDO SANZ GARCIA 
SARA FORGAS UBEDA 
MONTSERRAT ZAMORA ANGULO 
FRANCISCO J GIMENEZ GONZALEZ 
MANUEL POZO LOPEZ 
JOSE ANTONIO HERNANDEZ SANCHEZ 
 
Secretari 
PEDRO CARMONA PEREZ 
 
Interventor 
JAVIER VICEN ENCUENTRA 
 
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. 
 
 
 
1. Aprovació, si escau, de l’acta núm. 17/19 corresponent a la sessió 
ordinària de data 10 de maig de 2019. 
 
Per la Sra. alcaldessa i en relació a l’esborrany de l’acta núm. 17/19 corresponent 
a la sessió ordinària de data 10 de maig de 2019 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 
 
2. Proposta d’autorització de la cessió d’ús de la plaça d’aparcament núm. 
573 Soterrani 2 de Can Vidalet (exp. 2019/2031/1597). 
 



 
La senyora ..., sol·licita autorització per a la cessió d’ús de la plaça d’aparcament 
número 573 de la planta soterrani 2, de l’aparcament subterrani de vehicles de 
Can Vidalet a favor del senyor ... i la senyora ..., segons instància amb registre 
d’entrada número 2019/4087 de data 15 de febrer de 2019. 
 
Que la peticionaria n’és titular de la concessió administrativa que l’autoritza l’ús 
d'aquesta plaça d'aparcament mitjançant escriptura pública de compravenda 
amb numero 275, de data 31 de gener de 2002, atorgada pel Notari de l’Il·lustre 
Col·legi de Catalunya el senyor ..., inscrita al Registre de la Propietat. 
 
La recepció provisional de les obres de l'aparcament i urbanització va ser 
acordada pel Ple Municipal en sessió ordinària de data 10 de febrer de 1993, 
iniciant-se el termini de la concessió de 50 anys. 
 
En el plec de clàusules regulador de la concessió aprovat i la seva modificació 
posterior acordada per l'Ajuntament Ple de data 13 de novembre de 1991, 
s'estipula que el concessionari podrà efectuar cessions d'ús de places 
d'aparcament a terceres persones, per gaudir parcialment de la concessió amb 
tots els requisits i condicions que figuren en el mateix, que hauran de ser 
autoritzades per l'Ajuntament i formalitzar-se en Escriptura pública, que 
s'inscriurà al Registre de la Propietat. 
 
També s'assenyala que els cessionaris de places d'aparcament podran a la 
vegada cedir el seu ús a terceres persones prèvia autorització d'aquest 
Ajuntament i compliment de les formalitats esmentades. En aquesta segona 
cessió i en les successives l'Ajuntament tindrà dret de tempteig sobre dites 
places.  
 
Atès que aquest Ajuntament no considera oportú exercir el dret de tempteig en 
el present cas. 
  
Atès que l'Ajuntament en el Ple en sessió de data 15 de juliol de 2015, va acordar 
la delegació en la Junta de Govern Local, de les facultats corresponents per 
l'autorització de les cessions d'ús de places d'aparcament a terceres persones i 
per l'exercici en el seu cas del dret de tempteig sobre la plaça o places objecte 
de cessió en segones i successives cessions en les condicions i amb els requisits 
previstos en el Plec de Condicions regulador de la concessió.  
 
Atesa la clàusula vintè cinquena del Plec de clàusules reguladores de la 
concessió i la seva modificació acordada per el Ple Municipal de data 13 de 
novembre de 1991.  
 
Atès que el preu proposat per la cessió d’ús de la plaça sol·licitada no excedeix 
del preu màxim actualitzat d’acord amb l’establert a la clàusula vintè cinquena 
del plec de condicions reguladores de la concessió. 
 
Vist l'informe jurídic emès per la Unitat Jurídico Administrativa de Territori i 
Sostenibilitat. 
  



 
S’acorda: 
 
1. Autoritzar a la senyora ... la cessió d’ús de la plaça d’aparcament número 573 
de la planta soterrani 2, de l’aparcament subterrani de vehicles de Can Vidalet, 
a favor del senyor ... i la senyora ... per un import de 5.000,00€. 
 

2. Tenint en compte que la taxa per l’autorització de cessions d’ús en concessions 
administratives, a partir de segones cessions (Ordenança Fiscal núm. 9, article 
6.2. A.VII 1) d'import 240,40€ i corresponent a la plaça d’aparcament número 
573, amb càrrec/valor núm. 01853130/0000115957 es va liquidar per decret 
d’alcaldia i ha estat ingressada pel subjecte passiu en data 15 d’abril de 2019.  
 
3. Condicionar l'efectivitat de la cessió d'ús de la plaça d'aparcament que 
s'autoritza, a la seva formalització mitjançant escriptura pública especificant preu, 
termini i altres condicions establertes en la clàusula vintè cinquena del Plec 
regulador de la concessió, de conformitat amb aquest i a la seva inscripció al 
Registre de la Propietat. Tot això haurà d'acreditar-se davant d'aquest 
Ajuntament en el termini màxim de dos mesos, comptats des de la recepció del 
present acord. 
 
4. Donar trasllat al Servei d'Hisenda i Tresoreria. 
 
5. Donar trasllats als interessats. 
 
 
3. Proposta de sol·licitud de subvenció per a l’avaluació del soroll de 
l’autopista B-23 a la Diputació de Barcelona, en el marc del Pla “Xarxa de 
governs locals 2016-2019” (exp. 2019/755/2240). 
 
El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat en data 26 de novembre de 2015 va 
aprovar el Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019", que és l'instrument 
preferent per a l'exercici de les funcions d'assistència i cooperació local de la 
Diputació de Barcelona, així com el seu Protocol general, mitjançant el qual 
s'estableixen els principis que regeixen el Pla i el marc general i la metodologia 
d'implementació de les actuacions i dels recursos que es comprenguin al Pla. 
 
El Protocol general configura el Catàleg de serveis (en endavant, Catàleg) com 
un dels instruments que, juntament amb les Meses de concertació i els 
Programes complementaris, preveuen i orienten el funcionament del sistema de 
concertació i l'accés als àmbits de cooperació. 
 
El Catàleg de concertació de la Diputació de Barcelona (d’ara endavant, Catàleg) 
és una enumeració de recursos que, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 
2016-2019”, aprova la Diputació de Barcelona amb la finalitat de satisfer les 
necessitats manifestades pels Governs locals. 
 
El Catàleg relatiu a l’any 2019, va ser aprovat per la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona el 20 de desembre de 2018, així com el seu règim 
regulador i la seva convocatòria. 



 
 
Ateses les necessitats de suport descrites per la secció tècnica de l'Àmbit de 
Territori i Sostenibilitat d’aquest Ajuntament, referides a l’any 2019, per al 
desenvolupament d’activitats i serveis de l'àrea, dins el Portal Municipal de 
Tràmits de la Diputació de Barcelona. S’ha mecanitzat l’esmentada sol·licitud.  
 
Atès que, a l'habitatge ubicat al carrer Clara de Campoamor núm. 25, escala E 
Àtic 2a. (abans carrer Melcior Llavinés) s'han fet 2 mesuraments del soroll 
ambientals un l’any 2016 per part de la Diputació de Barcelona, i un altre l’any 
2017 per part del Ministeri de Foment. Donat que, s'ha realitzat la mesura 
correctora de posar asfalt sonoreductor. És vol comprovar si aquesta mesura 
implica una reducció de dBs segons indicacions del Ministeri de Foment. 
  
S’acorda: 
 
1.- SOL·LICITAR a la Diputació de Barcelona les necessitats  tècniques  
referides  al programa d’avaluació i gestió ambiental. Recurs: avaluació del 
soroll. Actuació: nova avaluació de l’impacte de soroll autopista B-23 (carrer 
Clara de Campoamor núm. 25 (abans carrer Melcior Llavinés), dins el Catàleg 
de Concertació  2019  de la  Diputació de Barcelona, en el marc del Pla “Xarxa 
de Governs Locals  2016-2019”, amb motiu de desenvolupar activitats 
promogudes per l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, per l’any 2019. 

 
2.- PRESENTAR i tramitar la sol·licitud a través del Portal municipal de tràmits 
de la Diputació de Barcelona. 
 
 
4. Proposta de denegació de la pròrroga i requeriment a USTEN 92, SL i 
GALA 92, SL (exp. 2388/2019/3187). 
 
PRIMER.- Vist que el 22 de març de 2019, la Junta de Govern Local de 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat va acordar el següent: 
 
“PRIMER.- REITERAR el requeriment a USTEN 92, SL i GALA 92, SL, ja realitzat 
mitjançant acord de Junta de Govern Local de l'Ajuntament d'Esplugues de 
Llobregat, de 12 d'abril de 2013, a PEP VENTURA, SCP, i ORDENAR a USTEN 
92, SL i GALA 92, SL, que executin el següent: 
 
1.1 Que, en un termini màxim d'UN MES, a comptar des del dia següent al de la 
recepció de la notificació d'aquesta resolució, PRESENTIN PROJECTE TÈCNIC 
QUE PREVEGI LA INSTAL·LACIÓ DE PANTALLES ACÚSTIQUES AL SECTOR 
PEP VENTURA, ajustat a les directrius aprovades pel Ministeri de Foment. 
 
1.2 Que, en un termini màxim de DOS MESOS, comptats des de l’aprovació del 
projecte indicat en el punt precedent, EXECUTIN MATERIALMENT LA 
INSTAL·LACIÓ DE LES PANTALLES ACÚSTIQUES al tram del sector Pep 
Ventura, a l’objecte de respondre a les obligacions derivades de les condicions 
de la llicència concedida per a la construcció d’un edifici al carrer Mestre Manuel 
de Falla núm. 34-36, d'Esplugues de Llobregat. 



 
 
SEGON.- El 2 d’abril de 2019,  les  dues  entitats  mercantils  van rebre la 
notificació d’aquest acord. 
 
TERCER.- El 30 d’abril de 2019, segons segell de Correus, i 2 de maig de 2019, 
(Registre general d'entrada núm. 2019/10014), la senyora ..., en representació 
de l’entitat mercantil USTEN 92, SL, i el senyor ..., en representació de l’entitat 
mercantil GALA 92, SL, presenten un escrit conjunt mitjançant el qual sol·liciten 
una pròrroga per a la presentació del projecte tècnic que prevegi la instal·lació 
de les pantalles acústiques al sector Pep Ventura, fins el 30 de juny de 2019, 
perquè, tot i que han fet l’encàrrec del projecte, consideren que no hi ha temps 
material suficient. 
 
QUART.- No es considera justificada la concessió d’una pròrroga en aquets cas, 
en tant en quant es tracta de l’execució d’un acte degut, i contingut com a 
condició de la llicència concedida per a la construcció d’un edifici al carrer Mestre 
Manuel de Falla núm. 34-36, d'Esplugues de Llobregat. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
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 el moment en què es va concedir la llicència de referència, resultava 
d'aplicació el Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s'aprova el Text 
refós de la Llei d'urbanisme. 
 
D'acord amb aquella norma, l'article 179 subjectava les obres a llicència 
urbanística prèvia, i l'article 180 determinava el règim jurídic aplicable a les 
llicències, en els mateixos termes, pel que fa a obra nova per a la qual es 
requereix projecte tècnic, que la norma actual. 
 
En aquest sentit, d’acord amb l’article 187.c) està subjecte a llicència urbanística 
prèvia, la construcció d’edificis de nova planta que, d’acord amb la legislació 
sobre ordenació de l’edificació, requereixen l’elaboració d’un projecte tècnic, com 
és el cas que ens ocupa. 
 
D’acord amb l’article 12 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el 
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 municipal. 
 
L’article 13.1 del Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística estableix 
que les sol·licituds de llicències urbanístiques es tramiten de conformitat amb la 



 
legislació sobre règim local, sens perjudici de la legislació sobre procediment 
administratiu comú i procediment de les administracions públiques de Catalunya, 
i els aspectes procedimentals establerts a la legislació urbanística. 
 
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. 
 
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. 
 
S’acorda: 
 
PRIMER.- DENEGAR la pròrroga sol·licitada el 30 d’abril de 2019, segons segell 
de Correus, i 2 de maig de 2019, (Registre general d'entrada núm. 2019/10014), 
per la senyora ..., en representació de l’entitat mercantil USTEN 92, SL, i el 
senyor ..., en representació de l’entitat mercantil GALA 92, SL, fins el 30 de juny 
de 2019, per les raons esgrimides a la part expositiva d’aquest acord. 
 
SEGON.- REQUERIR a USTEN 92, SL i  GALA 92, SL, que EN UN TERMINI 
MÀXIM DE 15 DIES, a comptar des del dia següent al de la recepció de la 
notificació d'aquesta resolució, PRESENTIN PROJECTE TÈCNIC  
QUEPREVEGI LA INSTAL·LACIÓ DE PANTALLES ACÚSTIQUES AL SECTOR 
PEP VENTURA, ajustat a les directrius aprovades pel Ministeri de Foment. 
 
REQUERIR a USTEN 92, SL i GALA 92, SL, que, en un termini màxim de DOS 
MESOS, comptats des de l’aprovació del projecte indicat en el punt precedent, 
EXECUTIN  MATERIALMENT  LA  INSTAL·LACIÓ  DE  LES  PANTALLES 
ACÚSTIQUES al tram del sector Pep Ventura, a l’objecte de respondre a les 
obligacions derivades de les condicions de la llicència concedida per a la 
construcció d’un edifici al carrer Mestre Manuel de Falla núm. 34-36, d'Esplugues 
de Llobregat. 
 
TERCER.- ADVERTIR a la persona interessada que l’incompliment de l’anterior 
pot comportar que l’Administració adopti qualsevol de les mesures d’execució 
forçosa, com l’execució subsidiària o la imposició de multes coercitives. 
 
QUART.- NOTIFICAR aquest acord a les persones interessades. 
 
 
5. Proposta per inadmetre a tràmit el recurs presentat per la comunitat de 
propietaris del carrer Nord, núm. 80 en relació amb la llicència urbanística 
d’obres i de canvi d’ús de local a habitatge concedida al local 27 
(exp.2019/867/2997). 
 
PRIMER.- Vist que el 31 d’octubre de 2018, segons segell de Correus, i 5 de 
novembre de 2018 (RGE 2018/21940), el senyor ..., en representació de la 
Comunitat de Propietaris del carrer Nord, núm. 80, d’Esplugues de Llobregat, va 
presentar un escrit mitjançant el qual sol·licitava la revisió d’actes anul·lables en 



 
relació amb la llicència urbanística d’obres i de canvi d’ús de local a habitatge, 
concedida el 4 de desembre de 2015, en relació amb el local 27 de l’edifici del 
carrer Nord, núm. 80, d’aquesta ciutat, a l’empara de l’article 106 o de l’article 
107 de la Llei de procediment administratiu comú de les administracions 
públiques, de conformitat amb l’article 208 del Text refós de la Llei d'urbanisme.   
 
SEGON.- Vist l’informe tècnic emès pels Serveis tècnics municipals, que, 
parcialment transcrit, estableix el següent: 
 
“(...) 
En l’escrit de data 5 de novembre de 2018, el Sr. ... reitera, en bona part, els 
arguments que ja va posar de manifest en els escrits anteriors de 5 de març i 27 
de setembre de 2017. Les raons adduïdes pel Sr. ... per a sol·licitar aquesta 
revisió es poden resumir en els següents extrems: 
 
La intervenció de reforma del local núm. 27 es va realitzar sense l’autorització de 
la Comunitat de Propietaris, malgrat que afectava elements comuns de la 
mateixa, coma ara la façana. 
 
La intervenció en la façana ha suposat un augment de volum de l’habitatge 
resultant, ja que la nova façana està desplaçada 10 cm respecte l’antiga façana 
de l’edifici. 
 
Segons la Comunitat, alguns aspectes de la llicència atorgada, com a ara la 
superfície de espai per l’eixugada de la roba o el sistema de conducció de fums 
fins la coberta de la cuina no s’han realitzat  adequadament. 
 
Considera que, en relació a la modificació de la façana de l’edifici, aquesta no 
respecte el disseny i estil de la resta de construcció. 
 
Que el sistema de calefacció i refrigeració instal·lat al nou habitatge resulta molt 
sorollós. 
 
A manera de resum, es reprodueix, a continuació, els extrems  principals de 
resposta continguts en l’informe tècnic de 25 de febrer: 
 
Antecedents: En data 4 de desembre de 2015 la Junta de Govern Local de 
l’Ajuntament d’Esplugues va acordar concedir llicència per efectuar obres de 
reforma interior i canvi d’ús a habitatge al local núm. 27 de la comunitat del carrer 
del Nord, 80. 
 
En la concessió d’aquesta llicència es van tenir en compte, segons els informes 
tècnics que s’hi refereixen, entre d’altres, les següents circumstàncies: 
 
El conjunt residencial anomenat La Mallola, en el qual es troba el local de 
referència es composa de 12 blocs de diferents alçades i tipologies i que es 
corresponen als números 62 al 84 del carrer del Nord. 
 



 
El planejament de referència per aquest conjunt residencial és el Pla Parcial La 
Mallola, aprovat definitivament pel Consell de la Corporació Metropolitana de 
Barcelona el 27 de setembre de 1984. 
 
La llicència d’obres del conjunt residencial La Mallola es va concedir en Sessió 
de la Junta de Govern Local de data 16 d’abril de 1986. 
 
El nombre màxim d’habitatges en els edificis plurifamiliars que composen el 
conjunt residencial és, segons el Pla Parcial, de 170 unitats. 
 
En el moment de sol·licitar la llicència per a la reforma i canvi d’ús del local núm. 
27 del conjunt residencial, el nombre d’habitatges era de 158 unitats. 
 
La llicència, tal com es va fer constar en el mateix escrit de concessió i tal com 
recull el propi Sr. ... en el seu escrit, es va concedir “independentment del dret de 
propietat i sense perjudici de tercers”, de manera que l’assumpte de l’autorització 
de la Comunitat de Propietaris per presumpta afectació d’elements comuns 
s’haurà de dirimir en la jurisdicció ordinària civil. 
 
Pel que fa a les condicions d’Habitabilitat del local transformat en habitatge (espai 
d’eixugada de roba, conducció de fums fins la coberta, etc.) i la consideració o 
no de tractar-se d’un augment de volum, aquestes van ser analitzades i revisades 
en el marc de la llicència concedida en data desembre de 2015.  
 
Pel que fa a la qüestió de la nova façana reformada, que, segons el Sr. ... no 
respecte el disseny i estil de la resta de construcció, com ja s’ha explicat en 
escrits anteriors, cal dir que, si be la mida de la totxana ceràmica manual 
emprada en la reforma no és exactament la mateixa que la de la façana original, 
el resultat final és, a parer del tècnic que sotasigna, perfectament acceptable i 
coherent amb la façana existent, ja que, a més, no s’ha modificat l’estructura ni 
els eixos compositius de la façana, tal com es pot apreciar en les fotografies que 
s’adjunten als diferents informes elaborats sobre el mateix assumpte 
anteriorment. 
 
Pel que fa a l’afirmació de considerar molt sorollós el sistema de refrigeració i 
calefacció del nou habitatge, no s’aporta cap dada al respecte i, tractant-se d’un 
assumpte intern de la Comunitat, haurà de ser objecte d’anàlisi i solució dins dels 
Estatuts i Administració de la pròpia Comunitat o, si és el cas, s’haurà de dirimir 
en la jurisdicció ordinària civil. 
 
En conseqüència i, atenent a les circumstàncies que s’han expressat 
anteriorment, es va concloure, en la data d’emissió de l’informe, no es podia tenir 
en consideració la petició de revisió de les obres autoritzades i, per tant, es va 
proposar, reiterant els anteriors informes de data 19 d’abril i 29 de gener de 2018,  
denegar la petició i arxivar l’expedient, un cop resposta la petició.” 
 
TERCER.- Vist l’informe jurídic emès per l’assessora jurídica de l’Àmbit de 
Territori i Sostenibilitat, que estableix el següent: 
 



 
“El 31 d’octubre de 2018, segons segell de Correus, i 5 de novembre de 2018 
(RGE 2018/21940), el senyor ..., en representació de la Comunitat de Propietaris 
del carrer Nord, núm. 80, d’Esplugues de Llobregat, va presentar un escrit 
mitjançant el qual sol·licitava la revisió d’actes anul·lables en relació amb la 
llicència urbanística d’obres i de canvi d’ús de local a habitatge, concedida el 4 
de desembre de 2015, en relació amb el local 27 de l’edifici del carrer Nord, núm. 
80, d’aquesta ciutat, a l’empara de l’article 106 o de l’article 107 de la Llei de 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, de conformitat 
amb l’article 208 del Text refós de la Llei d'urbanisme.   
 
Aquest escrit es fonamenta en els aspectes següents: 
 
1. Vulneració de la normativa urbanística i d’habitabilitat, i els estatuts de la 
Comunitat de Propietaris. 
 
2. Vulneració de les previsions estatutàries relatives a la intervenció sobre 
elements comuns de l’edifici, pel fet de no haver demanat autorització a la 
Comunitat de Propietaris per a intervenir en elements comuns de l’edifici. Indica 
que la llicència d’obres es va concedir sense perjudici de la que correspongui a 
la Comunitat de Propietaris, entenent que aquesta esdevé un requisit de la pròpia 
llicència urbanística. Sense el dos permisos l’acte habilitant de les obres és 
insuficient per poder tirar endavant l’obra. 
 
3. Augment de volum de la superfície de l’habitatge resultant pel desplaçament 
de 10 cm per davant de la guia de la persiana metàl·lica de la façana, que 
significa un increment de volum d’habitabilitat. Cal una llicència d’obres majors 
per a emparar un augment de volum. 

 
4. Incompliment de les condicions de llicència, relatives a les condicions per a 
l’assecat de la roba; l’extracció de fums s’ha executat de diferent de com s’havia 
autoritzat, i sense autorització de la Comunitat de Propietaris, que contravé 
l’article 19 dels estatuts de la Comunitat. El resultat de la intervenció en la façana 
de l’edifici no respecte el disseny ni l’estil de la construcció. 
 
5. El sistema de calefacció i refrigeració és sorollós. 
 
6. Sol·licita la incoació del procediment de revisió de la llicència d’obres de 
reforma interior i canvi d’ús a habitatge al local 27 de l’immoble del carrer Nord, 
núm. 80, de conformitat amb l’article 106 i/o 107 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, 
del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i resolgui 
la nul·litat de la llicència o en declari la lesivitat, i acordi l’adopció de mesures de 
restabliment de la legalitat urbanística.   

 
En relació amb aquest escrit, cal posar en relleu el següent: 
 
El 29 de maig de 2015, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Esplugues 
de Llobregat va acordar informar favorablement  el canvi d’ús a habitatge del 
local número 27 ubicat a la planta baixa de l’edifici situat al carrer Nord, núm. 80, 
d’Esplugues de Llobregat, amb la condició que s’obtingués una llicència d’obres, 



 
i sense perjudici de l’autorització que correspongués a la Comunitat de 
Propietaris, per les obres que corresponguessin. 
 
El 4 de desembre de 2015, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Esplugues 
de Llobregat va acordar concedir la llicència d’obres. 
 
Els Serveis tècnics municipals han emès un informe tècnic en relació amb l’escrit 
indicat, que, entre d’altres extrems, conclou que l’assumpte de l’autorització de 
la Comunitat de Propietaris per presumpta afectació d’elements comuns cal 
dirimir-la en seu de la jurisdicció civil; que el compliment de les condicions 
d’habitabilitat del local transformat ja van ser revisades en el marc de la llicència 
concedida el 2015. Pel que fa als temes de l’increment de volum per la finestra, 
conclouen que no s’ha modificat l’estructura ni els eixos compositius de la façana 
i, pel que fa al soroll de l’aparell de refrigeració, insisteixen en què és un aspecte 
a sotmetre a la jurisdicció civil.  
 
FONAMENTS DE DRET  
 
D’acord amb l’article 106 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment 
administratiu comú, les administracions públiques, en qualsevol moment, per 
iniciativa pròpia o a sol·licitud d’interessat, i amb el dictamen favorable previ del 
Consell d’Estat o òrgan consultiu equivalent de la comunitat autònoma, si n’hi ha, 
han de declarar d’ofici la nul·litat dels actes administratius que hagin posat fi a la 
via administrativa o que no hagin estat recorreguts dins el termini, en els supòsits 
que preveu l’article 47.1. 2.  
 
L’òrgan competent per a la revisió d’ofici pot acordar motivadament la inadmissió 
a tràmit de les sol·licituds formulades pels interessats, sense necessitat de 
sol·licitar el dictamen del Consell d’Estat o òrgan consultiu de la comunitat 
autònoma, quan aquestes no es basin en alguna de les causes de nul·litat de 
l’article 47.1 o manifestament no tinguin fonament, així com en el supòsit que 
s’hagin desestimat pel que fa al fons altres sol·licituds substancialment iguals.  
 
Quan el procediment s’hagi iniciat d’ofici, el transcurs del termini de sis mesos 
des del seu inici sense que s’hagi dictat una resolució en produeix la caducitat. 
Si el procediment s’ha iniciat a sol·licitud d’interessat, aquesta es pot entendre 
desestimada per silenci administratiu.  
 
L’article 107 de la mateixa Llei estableix que les administracions públiques poden 
impugnar davant l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu els actes 
favorables per als interessats que siguin anul·lables de conformitat amb el que 
disposa l’article 48, amb la seva declaració prèvia de lesivitat per a l’interès 
públic.  
 
Cal tenir en compte que, en aplicació i compliment de l’article 188 del Decret 
legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, mitjançant el qual s'aprova el Text refós de la Llei 
d'urbanisme, les llicències urbanístiques s’han d’atorgar d’acord amb el què 
estableixen aquesta Llei, el planejament urbanístic i les ordenances municipals.  
 



 
L’article 4 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament 
sobre protecció de la legalitat urbanística, defineix les llicències urbanístiques 
com a títols administratius que habiliten a les persones interessades per dur a 
terme els actes que estan subjectes a aquestes. El seu objecte és comprovar, 
per part de l’administració competent per a atorgar-les, l’adequació d’aquests 
actes a l’ordenament jurídic urbanístic, prèviament a la seva execució material.  
 
L’article 15 del mateix text reglamentari estableix que les llicències urbanístiques 
no alteren les situacions jurídiques privades existents entre els particulars, i 
s’entenen atorgades salvat el dret de propietat, i sense perjudici del dret de tercer. 
 
I, l’article 16 preveu que les llicències s’atorguen sense perjudici d’altres 
autoritzacions administratives que siguin exigibles.  
 
Destacar que les llicències són actes reglats que en tot cas han de ser 
concedides si el seu contingut s’ajusta a la Llei d’urbanisme, ja mencionada, el 
planejament urbanístic, i les ordenances municipals.  
 
Dit això, cal aclarir que, el fet que les llicències urbanístiques s’entenen 
atorgades salvat el dret de propietat i sense perjudici del de tercer s’interpreta 
jurídicament en el sentit que està prohibit en els procediments administratius 
sobre llicències urbanístiques que la resolució administrativa d’atorgament o 
denegació es fonamenti en qüestions de propietat civil, excloent únicament el 
supòsit que es trobin afectats béns de domini públic. 
 
Com a mostra representativa d’aquesta doctrina assentada, s’adjunta un 
fragment de la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Galícia, de 26 
d’octubre 2005, quan estableix el següent: 
 
“Conviene precisar que la licencia, en cuanto acto administrativo, se encuentra 
condicionado en su otorgamiento por las prescripciones de la legislación 
urbanística y de los Planes, Normas y Ordenanzas, sin que con ocasión de su 
otorgamiento quepa valorar y considerar derechos de naturaleza civil, con la 
excepción, cuando una defensa administrativa sea posible, de los pertenecientes 
al órgano competente para su concesión. 
 
Los órganos municipales deben abstenerse de entrar a valorar con motivo de las 
solicitudes de licencia cuestiones de propiedad, por estar éstas reservadas a la 
Jurisdicción ordinaria. El Ayuntamiento tiene que examinar y ponderar, en cierta 
medida, la titularidad de la propiedad del solicitante siempre y cuando no exceda 
los límites de la apariencia jurídica, no entrando en un examen a fondo con objeto 
de no cometer una injerencia en cuestiones de propiedad cuyo juicio 
corresponde a los Jueces y Tribunales. 
 
La traducción legal de esta afirmación no es otra que la operatividad de la 
cláusula "salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio del de tercero» (...). 
(...) Que las licencias se concedan "dejando a salvo el derecho de propiedad y 
sin perjuicio del de tercero» significa que el otorgamiento de una licencia 



 
urbanística no supone reconocer que el solicitante es propietario del suelo o de 
la edificación correspondiente.” 
 
Aquesta jurisprudència s’ha mantingut fins a l’actualitat, sense variacions, tant 
pel Tribunal Suprem, com pels Tribunals Superiors de Justícia de les Comunitats 
Autònomes, en molt nombroses sentències (entre elles, la Sentència de la Secció 
Tercera del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, de 10.02.2012, resolució 
nº 102/2012, recurs nº 28/2011, i altres de Madrid, Comunitat Valenciana, entre 
moltes altres).  
 
Els efectes d’aquesta regla serien bàsicament dos: 
 
- D’una banda, que l’atorgament de la llicència no té efectes en relació amb els 
drets de propietat. 
 
- De l’altra, la prohibició que una llicència s’atorgui o es denegui per motius 
relatius als drets de propietat de particulars. 
 
El Tribunal Suprem determina que, "el otorgamiento de la licencia urbanística no 
supone que se reconozca que el solicitante es propietario del suelo o edificación 
correspondiente, y que, en consecuencia, nada se decide en ella sobre 
relaciones dominicales o sobre los problemas civiles que la obra autorizada 
pueda ocasionar" (Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, de fecha 
27.11.97). 
 
Amb aquesta afirmació, el Tribunal Suprem indica que, quan l’Administració 
municipal atorga una llicència, aquesta no està obligada a controlar la titularitat 
del terreny sobre el qual es pretén construir, o de la titularitat de l’edifici on es 
pretén executar l’obra. És a dir, que la llicència urbanística no és l’instrument 
idoni per a controlar titularitats jurídico-privades, les quals, en cas de dubte o de 
conflicte, s’han de discutir davant dels Tribunals de l’ordre civil. 
 
En aquest sentit, per a concedir una llicència urbanística d’obres, el Tribunal 
Suprem estableix que “Por eso ha dicho este Tribunal que basta una apariencia 
de titularidad para que la Administración ejerza las potestades que le atribuyen 
los artículos 178.2 del T.R.L.S. de 09.04.76 y 3.1 del R.D.U. de 23.06.78 
(sentencias de 12.06.87, 17.07.87 o, más recientemente, de 07.05.98)."  
 
Es dedueix directament de la doctrina anterior la innecessarietat que 
l’Administració examini drets de propietat a l’hora d’atorgar una llicència, i la 
impossibilitat que una llicència es denegui per motius de propietat. 
 
Les llicències són actes administratius l’objecte i finalitat última dels quals és que, 
mitjançant aquests, l’Administració efectua un control preventiu sobre l’activitat 
dels administrats per a assegurar que l’aprofitament dels terrenys que es pretén 
dur a terme s’ajusta a l’ordenació urbanística, de tal manera que la normativa 
que cal examinar és precisament aquesta, i no cap altra normativa, i no 
correspon a l’Administració controlar, a través de la llicència, la titularitat 
dominical del terreny sobre el qual es pretén construir. Primer, perquè no és 



 
aquesta la finalitat de l’acte administratiu. Però també, perquè l’Administració no 
té competències per poder-se pronunciar al respecte.  
 
En definitiva, la llicència urbanística no té cap efecte sobre els drets reals, els 
quals no es modifiquen, ni s’alteren. 
 
L’Ajuntament no pot examinar res més a l’hora d’atorgar una llicència urbanística, 
de manera que no és possible un examen més exhaustiu dels títols de propietat 
presentats sense envair competències dels Jutjats i Tribunals civils. És, per tant, 
la via civil, a la qual s’han de remetre els interessats que pretenguin ostentar 
drets de propietat contradictoris amb els drets del sol·licitant o beneficiari de la 
llicència.  
 
L’òrgan competent per a la concessió de llicències urbanístiques és la Junta de 
Govern Local, per delegació expressa efectuada mitjançant Decret núm. 1466, 
de 18 de juny de 2015. 
 
Per tant, en virtut de l’article 106.3, de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, l’òrgan 
competent per a resoldre aquesta petició, i per a inadmetre-la a tràmit, és la Junta 
de Govern Local. 
 
CONCLUSIONS  
 
En primer lloc, indicar que, tant l’acord relatiu a l’informe favorable al canvi d’ús, 
com l’acord relatiu a la concessió de la llicència d’obres, de 2015, són actes ferms 
i consentits.  
 
Per ser atacats aquests actes, cal argumentar que concorre algun dels supòsits 
de nul·litat o anul·labilitat previstos a l’article 47 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, 
del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en els 
seus apartats 1 o 2. D’aquesta manera, cal identificar-los i justificar que 
concorren en el cas concret. 
 
En aquest cas, però, la persona interessada esmenta que presenta l’escrit 
identificant els procediments previstos a l’article 106 i 107 de la Llei mencionada, 
de forma alternativa, sense especificar quin dels dos és el procedent, i sense 
especificar, per tant, si l’acte impugnat té vicis de nul·litat o anul·labilitat i, quin/s 
seria/en. 
 
Per tant, en aquest sentit, el recurs presentat es troba mancat de tota justificació 
i, en virtut de l’article 106, ha de ser inadmès a tràmit, per manca manifesta de 
fonament. 
 
En qualsevol cas, però, subratllar que la manca de permís de la Comunitat de 
Propietaris per a la realització de les obres, o la possible vulneració dels estatuts 
de la Comunitat de Propietaris, no és un defecte de la pròpia llicència de reforma 
i canvi d’ús, atès que ni tan sols l’afecta ni la condiciona, ja que, com s’ha exposat 
extensament en la part de fonaments de dret d’aquest informe, les llicències 



 
urbanístiques no alteren les situacions jurídiques privades existents entre els 
particulars, i s’entenen atorgades salvat el dret de propietat, i sense perjudici del 
dret de tercer. 
 
L’administració local, tal i com es desprèn de la doctrina i la jurisprudència 
indicada anteriorment, quan analitza una petició per tal de concedir, o denegar, 
una llicència urbanística, es limita a constatar l’ajust del projecte tècnic presentat 
pel peticionari, a 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. Com a acte reglat que és, en cas que hi hagi tal ajust 
a la legalitat urbanística, només pot optar per concedir-la. 
 
Es dedueix, per tant, de la doctrina mencionada anteriorment, la innecessarietat 
que l’Administració examini drets de propietat a l’hora d’atorgar una llicència, i la 
impossibilitat que una llicència es denegui per motius de propietat. 
 
Per altra banda, tal i com indiquen els Serveis tècnics municipals, ni s’ha produït 
cap increment de volum amb la col·locació de la fusteria de la finestra, ni s’ha 
produït cap incompliment de la llicència concedida, i el soroll que pugui emetre 
l’equip de refrigeració no és un aspecte urbanístic a valorar. 
 
És, per tant, la via civil, a la qual s’han de remetre els interessats que pretenguin 
ostentar drets de propietat contradictoris amb els drets del sol·licitant o beneficiari 
de la llicència, o per reclamar el compliment dels estatuts de la Comunitat de 
Propietaris, en cas que s’hagi produït algun incompliment.” 
 
Per tot l’exposat, 
 
S’acorda: 
 
PRIMER.- INADMETRE A TRÀMIT el recurs presentat el 31 d’octubre de 2018, 
segons segell de Correus, i 5 de novembre de 2018 (RGE 2018/21940), pel 
senyor ..., en representació de la Comunitat de Propietaris del carrer Nord, núm. 
80, d’Esplugues de Llobregat, en relació amb la llicència urbanística d’obres i de 
canvi d’ús de local a habitatge, concedida el 4 de desembre de 2015, al local 27 
de l’edifici del carrer Nord, núm. 80, d’Esplugues de Llobregat, a l’empara de 
l’article 106.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques, per manca manifesta de fonament, 
d’acord amb les argumentacions fetes constar a la part expositiva d’aquest acord. 
 
 
 

RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS 
 
6. 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. 57 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 840,25€. 
 
Relació núm. 59 de documents O en fase prèvia per un import total de 
201.374,78€. 
 
Relació núm. 60 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
11.594,10€. 
 
Document O en fase prèvia número 920190003910 per un import total de 
14.917,90€. 
 
Tots el documents comptables porten annexat el corresponent document 
justificatiu que ha estat conformat per la persona tècnica adient i fiscalitzada pel 
Servei d’Intervenció. 
  
S’acorda: 
 
Aprovar la relació de despeses  i reconeixement d’obligacions següents: 
 
1.- Relació núm. núm. núm. 57 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 840,25€. 
 
2.- Relació núm. 59 de documents O en fase prèvia per un import total de 
201.374,78€. 
 
3.- Relació núm. 60 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
111594,10€. 
 
4.- Document O en fase prèvia número 920190003910 per un import total de 
14.917,90€. 
 
 
7. Proposta de personació en el recurs contenciós administratiu núm. 
398/2018-V. 
 
Havent-se interposat per ORANGE ESPAGNE, S.A., recurs contenciós-
administratiu contra la desestimació tàcita del recurs de reposició contra les 
liquidacions relatives a la taxa per aprofitament especial del domini públic local a 
favor de empreses explotadores de serveis de subministrament de interès 
general, corresponents al primer, segon i tercer trimestre de l’exercici 2017, i que 
amb el núm. 398/2018-V, procediment abreujat, es tramita en el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 10 de Barcelona, a la Junta de Govern Local. 
 
S’acorda: 
 
1r.- Personar-se en l'esmentat recurs contenciós-administratiu núm. 398/2018-V, 
procediment abreujat, que es tramita en el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 
10 de Barcelona. 
 



 
2n.- Que la representació i defensa d'aquesta Corporació sigui assumida, 
indistintament, pels lletrats d'aquesta, JAF i PCP. 
 
 
8. Proposta de personació en el recurs contenciós administratiu núm. 
79/2019-A. 
 
Havent-se interposat per el Sr. ... recurs contenciós-administratiu contra la 
desestimació per silenci administratiu, sobre Tributs, per el que formulava 
reclamació de mil sis-cens tres  euros amb seixanta cèntims, en concepte 
d’Impost Municipal del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (Plusvàlua), i 
que amb el núm. 79/2019-A, procediment  abreujat, es tramita en el Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 1 de Barcelona, a la Junta de Govern Local 
  
S’acorda: 
 
1r.- Personar-se en l'esmentat recurs contenciós-administratiu núm. 79/2019-A, 
procediment abreujat, que es tramita en el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 
1 de Barcelona. 
 
2n.- Que la representació i defensa d'aquesta Corporació sigui assumida, 
indistintament, pels lletrats d'aquesta, JAF i PCP. 
 
 
9. Proposta de personació en el recurs contenciós administratiu núm. 
85/2019-D. 
 
Havent-se interposat per la Sra. ... recurs contenciós-administratiu contra la 
desestimació per silenci administratiu, sobre Tributs, per el que formulava 
reclamació de mil sis-cens tres  euros amb seixanta cèntims, en concepte 
d’Impost Municipal del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (Plusvàlua), i 
que amb el núm. 85/2019-D, procediment  abreujat, es tramita en el Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 6 de Barcelona, a la Junta de Govern Local. 
  
S’acorda: 
 
1r.- Personar-se en l'esmentat recurs contenciós-administratiu núm. 85/2019-D, 
procediment abreujat, que es tramita en el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 
6 de Barcelona. 
 
2n.- Que la representació i defensa d'aquesta Corporació sigui assumida, 
indistintament, pels lletrats d'aquesta, JAF i PCP. 
 
 
10. Proposta de personació en el recurs contenciós administratiu núm. 
73/2019-F. 
 
Havent-se interposat per el Sr. ... recurs contenciós-administratiu contra la 
desestimació per silenci administratiu, sobre Tributs, per el que formulava 



 
reclamació de mil sis-cens tres euros amb seixanta cèntims, en concepte 
d’Impost Municipal del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (Plusvàlua), i 
que amb el núm. 73/2019-F, procediment  abreujat, es tramita en el Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 6 de Barcelona, a la Junta de Govern Local 
  
S’acorda: 
 
1r.- Personar-se en l'esmentat recurs contenciós-administratiu núm. 73/2019-F, 
procediment abreujat, que es tramita en el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 
6 de Barcelona. 
 
2n.- Que la representació i defensa d'aquesta Corporació sigui assumida, 
indistintament, pels lletrats d'aquesta, JAF i PCP. 
 
 
11. Proposta que consisteix en donar compte del padró de la taxa per a 
entrades de vehicles a través de les voreres i per a reserves de via pública 
per a l’aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies, any 2019. 
 
Per l’Organisme de Gestió Tributaria de la Diputació de Barcelona, s’ha elaborat 
el Padró de la Taxa per les entrades de vehicles a través de voreres (guals) i per 
les reserves de via pública per aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies 
de qualsevol mena, corresponent a l’exercici de 2019, per tenir delegades per 
l’Ajuntament les funcions de gestió tributaria d’aquest impost. 
 
L’esmentat padró, que ha estat aprovat per la Gerència de l’Organisme de Gestió 
Tributaria i confeccionat segons el que estableix l’Ordenança Fiscal núm. 10, 
reguladora d’aquesta taxa, ascendeix a 417.572,69€ amb un total de 1.593 
càrrecs. 
 
Vist l’acord Plenari de delegació en l’Organisme de Gestió Tributaria de  la 
Diputació de Barcelona de data 15 de juliol de 2009. 
 
Vist  l’anunci de cobrança i d’exposició pública dels padrons, publicat al Butlletí 
Oficial de la Província per l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona, de data 11 de desembre de 2018, pel qual s’aprova el Calendari 
Fiscal per a l’any 2019.   
 
El període de cobrament establert per l’ajuntament a efectes de l’esmentat 
impost serà el següent: 
 

Rebuts domiciliats: 
1a fracció: 2 de maig 
2a fracció: 1 de juliol 
3a fracció: 1 d’octubre 
4a fracció: 2 de desembre 
 
Rebuts no domiciliats: 
Del 2 de maig al 2 de juliol, ambdós inclosos. 



 
 
S’acorda: 
 
Donar compte de l’import del Padró de la Taxa per les entrades de vehicles a 
través de voreres (guals) i per les reserves de via pública per aparcament, 
càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena de l’exercici 2019, que 
ascendeix a 417.572,69 €, amb un total de 1.593 càrrecs, amb el detall que 
s’especifica a continuació:  
 

PADRO TAXA PER LES ENTRADES DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES (GUALS) I PER RESERVES 
DE VIA PÚBLICA PER APARCAMENT, CÀRREGA I DESCÀRREGA DE MERCADERIRES DE QUALSEVOL 

MENA  EX 2019 
Càrrec Exercici Co Em Or Any Inici Vol. Final Vol. Import N. Val   

1767293 2019 41 0 V 2019 02/05/2019 02/07/2019 91.157,62 364 NO 
DOMICILIATS 

1767294 2019 41 1 V 2019   02/05/2019 81.605,95 1229 DOMICILIATS 
1A FRACCIÓ 

1767295 2019 41 2 V 2019   01/07/2019 81.605,95 1229 DOMICILIATS 
2A FRACCIÓ 

1767296 2019 41 3 V 2019   01/10/2019 81.605,95 1229 DOMICILIATS 
3A FRACCIÓ  

1767297 2019 41 4 V 2019   02/12/2019 81.597,22 1229 DOMICILIATS 
4A FRACCIÓ 

              
Import 
Total 417.572,69 € 1.593 TOTAL 

REBUTS 
 
 
 
12. Proposta que consisteix en donar compte del padró de l’IBI, any 2019. 
 
Per l’Organisme de Gestió Tributaria de la Diputació de Barcelona, s’ha elaborat 
el Padró de l’Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa Urbana, corresponent 
a l’exercici de 2019, per tenir delegades per l’Ajuntament les funcions de gestió 
tributaria d’aquest impost. 
 
L’esmentat padró, que ha estat aprovat per la Gerència de l’Organisme de Gestió 
Tributaria i confeccionat segons el que estableix l’Ordenança Fiscal núm. 4, 
reguladora d’aquest impost, ascendeix a 14.660.163,00€ amb un total de 29.379 
càrrecs. 
 
Vist l’acord Plenari de delegació en l’Organisme de Gestió Tributaria de  la 
Diputació de Barcelona de data 15 de juliol de 2009. 
 
Vist  l’anunci de cobrança i d’exposició pública dels padrons, publicat al Butlletí 
Oficial de la Província per l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona, de data 11 de desembre de 2018, pel qual s’aprova el Calendari 
Fiscal per a l’any 2019.   
 
El període de cobrament establert per l’ajuntament a efectes de l’esmentat 
impost serà el següent: 
 

Rebuts domiciliats: 
1a fracció: 2 de maig 



 
2a fracció: 1 de juliol 
3a fracció: 1 d’octubre 
4a fracció: 2 de desembre 
 
Rebuts no domiciliats: 
Del 2 de maig al 2 de juliol, ambdós inclosos. 

 
 
S’acorda: 
 
Donar compte de l’import del Padró de l’Impost sobre Béns Immobles de 
Naturalesa Urbana de l’exercici 2019, que ascendeix a 14.660.163,00€, amb un 
total de 29.379 càrrecs, amb el detall que s’especifica a continuació:  
 
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES DE NATURALESA URBANA EXERCICI 2019 
 

PADRO IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES EX 2019 

Càrrec Exercici Co Em 
O
r Any Inici Vol. Final Vol. Import N. Val   

1767285 2019 1 0 V 2019 02/05/2019 02/07/2019 3.160.349,37 5146 
NO 
DOMICILIATS 

1767286 2019 1 1 V 2019   02/05/2019 2.874.982,13 24233 
DOMICILIATS 
1A FRACCIÓ 

1767287 2019 1 2 V 2019   01/07/2019 2.874.982,13 24233 
DOMICILIATS 
2A FRACCIÓ 

1767288 2019 1 3 V 2019   01/10/2019 2.874.982,13 24233 
DOMICILIATS 
3A FRACCIÓ  

1767289 2019 1 4 V 2019   02/12/2019 2.874.867,24 24233 
DOMICILIATS 
4A FRACCIÓ 

              
Imp. 
Total... 14.660.163 29.379 

TOTAL 
REBUTS 

 
 
 
13. Proposta per donar compte d’una providència del Tribunal Suprem. 
 
El Tribunal Suprem  en data 30 d’abril de 2019, ha dictat Providència que 
inadmetre a tràmit  el recurs de cassació núm. 1581/2019 interposat per la 
Mancomunitat d’habitatges i locals Mallola, la Comunitat de propietaris 
urbanització La Mallola i l’Associació de veïns La Miranda, contra la sentència 
núm. 839 de data 1 d’octubre de 2018, dictada en el recurs ordinari núm. 
73/2015, interposat per ELYSIUS EUROPA, S.L., mitjançant la qual es va estimar 
parcialment el recurs interposat sobre l’aprovació provisional del Pla especial de 
concreció d’ús i ordenació volumètrica de la parcel·la situada en Av. Jacint 
Esteva Fontanet núm. 112. 
  
S’acorda: 
 
Únic.- Restar assabentat del contingut de la Providència data 30 d’abril de 2019 
del Tribunal Suprem, descrita en la part expositiva. 
 
 



 
14. Proposta d’aprovació de la pròrroga del contracte de serveis de recull 
de premsa diari (exp. 2017/23/1408). 
 
El servei de recull de premsa (clipping) es van adjudicar, per procediment obert 
a l’empresa SEGUIMEDIA, SL (CIF B-64291107), per acord de la Junta de 
Govern Local de data 2 de juny de 2017, per import net de 4.200,00€, més 
882,00€ en concepte d’IVA (import total 5.082,00€, IVA inclòs) per una durada 
inicial de dos anys.  
 
La vigència del contracte era per un període de dues anualitats, prorrogable per 
una o dues anualitats més a comptar des de la data de la signatura del contracte. 
En aquest sentit, el contracte finalitza el 30 de juny de 2019. 
 
En data 13 de maig 2019, la mercantil SEGUIMEDIA, SL ha presentat instància 
sol·licitant la pròrroga del contracte del servei de recull de premsa (clipping) per 
un any més, d’acord amb l’informe emès per la Directora de Comunicació el 13 
de maig d’enguany, el qual informa favorablement la proposta. 
 
Atesos els informes emesos pels Serveis Jurídics. 
 
Atès l’article 23 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic, en relació al 
previst a la clàusula setena dels plecs de condicions econòmic administratives, 
que habiliten per a la pròrroga del present contracte 
 
S’acorda: 
 
1.- Aprovar la pròrroga del servei de recull de premsa (clipping), amb l’empresa 
SEGUIMEDIA, SL (CIF B-64291107), entre l’1 de juliol del 2019 i fins el 30 de 
juny de 2020, per un Import màxim de 2.100,00€, més 441,00€ en concepte d’IVA 
(import total 2.541€, IVA inclòs). 
  
2- Declarar que la despesa derivada de l'aprovació de la pròrroga del contracte 
relatiu al servei de recull de premsa (clipping) té caràcter plurianual, de 
conformitat amb 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'aprovació de la pròrroga 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. 
 
3.- Aprovar la despesa plurianual derivada d’aquesta pròrroga, IVA inclòs, que 
es farà efectiva per un import màxim de 2.541,00€ (IVA inclòs), imputable al 
pressupost vigent en cada exercici, dels quals 1.270,50€ (IVA inclòs), aniran a 
càrrec de l’exercici econòmic de l’any 2019, a la partida pressupostària 12 92401 
22706 Estudis i treballs tècnics recull de notícies  
 
Així, la distribució plurianual de la despesa serà la següent:  
 
- Exercici 2019 (1-7-19 a 31-12-19): 1.270,50 euros 



 
- Exercici 2020 (1-1-20 a 30-6-20): 1.270,50 euros 
 
4.- Els acords s’han de sotmetre a la condició suspensiva de comptar amb la 
consignació pressupostària adequada i suficient pel que respecte a la despesa 
que s’imputi a l’exercici 2020. 
 
 
15. Proposta d'aprovació de la pròrroga del contracte de serveis de 
producció i elaboració de l'Agenda Cultural (exp. 2017/22/1408). 
 
El servei de producció i elaboració de l’agenda cultural i d’activitats  d’Esplugues 
es van adjudicar, per procediment obert a l’empresa PUBLIMPACTE, SERVEIS 
AL COMERÇ, SL (B 61454781), per acord de la Junta de Govern Local de data 
30 de juny de 2017, per import net de 39.600,00€, més 8.316,00€ en concepte 
d’IVA (import total 47.916,00€, IVA inclòs) per una durada inicial de dos anys. 
 
La vigència del contracte era per un període de dos anys, prorrogable per dues 
anualitats més, a comptar des de la data de la signatura del contracte. En aquest 
sentit, el contracte finalitza el 30 de juny de 2019. 
 
En data 13 de maig de 2019, la mercantil PUBLIMPACTE, SERVEIS AL 
COMERÇ, SL ha presentat instància sol·licitant la pròrroga del contracte del 
servei de producció i elaboració de l’agenda cultural i d’activitats d’Esplugues per 
sis mesos més, d’acord amb l’informe de la Directora de Comunicació de 14 de 
maig de 2019, el qual informa favorablement la proposta. 
 
Atesos els informes emesos pels Serveis Jurídics. 
 
Atès l’article 23 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic, en relació al 
previst a la clàusula setena dels plecs de condicions econòmic administratives, 
que habiliten per a la pròrroga del present contracte 
 
S’acorda: 
 
1.- Aprovar la pròrroga del servei de producció i elaboració de l’agenda cultural i 
d’activitats d’Esplugues, amb l’empresa PUBLIMPACTE, SERVEIS AL 
COMERÇ, SL (B 61454781), entre l’1 de juliol i fins el 31 de desembre de 2019, 
per un Import màxim de 9.000,00€, més 1.890,00€ en concepte d’IVA (import 
total anual 10.890,00€, IVA inclòs) 
 
2- Aprovar l'autorització i disposició de la despesa derivada de la pròrroga del 
referit contracte, que es farà efectiva per un import màxim 10.890 (IVA inclòs), 
imputable al pressupost vigent, amb càrrec a la partida pressupostària següent: 
 
12 33000 22602 Difusió d’actes públics 
 
 



 
16. Proposta d’aprovació de l’expedient de contractació, mitjançant 
procediment obert i tramitació urgent, del servei de cobertura fotogràfica 
d’esdeveniments, gestió i activitat ciutadana (exp. 2019/5205/1408). 
 
Atesa la necessitat de contractar la prestació de serveis de cobertura fotogràfica 
d’esdeveniments, gestió i activitat ciutadana per a l’Ajuntament d’Esplugues en 
els termes previstos en l’informe de necessitat i d’idoneïtat i de la memòria 
justificativa emesos per la directora de Comunicació d’aquest Ajuntament, amb 
la descripció tècnica realitzada pels mateixos serveis tècnics als plecs de 
condicions tècniques.  
 
En funció del què disposen els articles 17, 25, 116 i 117 de la Llei 9/2017, de 8 
de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP), sobre 
disposicions comuns dels contractes, pel que fa referència a la naturalesa del 
contracte, i tot en relació amb l'article 274.2 del Text refós de la Llei municipal i 
de règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i 
dels articles 122 i 124 de la LCSP, sobre plecs de clàusules particulars, on es fa 
preceptiva l'aprovació de l'expedient de contractació i els plecs de condicions 
tècniques i econòmiques que han de regir en el contracte.  
 
Vist l'informe dels Serveis Jurídics, i la fiscalització prèvia per part de la 
Intervenció municipal.  
 
S’acorda: 
 
Primer.- Aprovar la necessitat i idoneïtat d’iniciar l’expedient de contractació del 
contracte de serveis de cobertura fotogràfica d’esdeveniments, gestió i activitat 
ciutadana per a l’Ajuntament d’Esplugues de conformitat amb el previst a 
l’informe de memòria justificativa emès per la directora de Comunicació. 
 
Segon.- Aprovar la declaració d’urgència per a la tramitació del procediment de 
licitació del contracte de serveis de cobertura fotogràfica d’esdeveniments, gestió 
i activitat ciutadana per a l’Ajuntament d’Esplugues de conformitat a la justificació 
inclosa a l’informe de necessitat i idoneïtat emès per la directora de Comunicació 
d’aquest Ajuntament. 
 
Tercer.- Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert i 
tramitació urgent, i aprovar els plecs de condicions econòmiques administratives 
i tècniques, relatius al contracte de serveis de cobertura fotogràfica 
d’esdeveniments, gestió i activitat ciutadana per a l’Ajuntament d’Esplugues, 
amb un pressupost de licitació màxim total de 35.537,19 euros més 7.462,81 
euros en concepte d’IVA (import total, 43.000,00 euros, IVA inclòs), corresponent 
a la durada inicial de dos anys.  
 
Quart.- Declarar que la despesa derivada de l’expedient de contractació relativa 
al contracte de serveis de cobertura fotogràfica d’esdeveniments, gestió i activitat 
ciutadana per a l’Ajuntament d’Esplugues té caràcter plurianual, de conformitat 
amb 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. 
 
Aprovar la despesa plurianual derivada d’aquesta contractació, IVA inclòs, es 
farà efectiva per un import màxim de 43.000,00€ (IVA inclòs), imputable al 
pressupost vigent en cada exercici, dels quals 9.772,73€ (IVA inclòs), aniran a 
càrrec de l’exercici econòmic de l’any 2019, a les partides pressupostàries 
següents: 
 
12 92404 22602: 9.772,73 euros 
 
Així, la distribució plurianual de la despesa serà la següent:  
 
Exercici 2019 (01-07-19 a 31-12-19):  9.772,73 euros, IVA inclòs. 
Exercici 2020 (01-01-20 a 31-12-20): 21.500,00 euros, IVA inclòs.  
Exercici 2021 (01-01-21 a 30-06-21): 11.727,27 euros, IVA inclòs. 
 
Cinquè.- Convocar la licitació, d'acord amb el què estableixen els articles 135, 
136, 137 i 156 de la LCSP, publicant el corresponent anunci de licitació al perfil 
del contractant de la pàgina web municipal. 
 
Sisè.- Designar com a responsable del contracte amb les funcions previstes a 
l’article 62 de la LCSP a la següent persona: 
 
Directora de Comunicació. 
 
 
17. Proposta d’aprovació de l’expedient de contractació, mitjançant 
procediment simplificat abreujat del servei de suport auxiliar per a la 
custodia de l’edifici municipal de l’espai Baronda (exp. 2019/5204/3085). 
 
Es retira de l’ordre del dia. 
 
 
18. Proposta d’aprovació del contracte menor de subministrament de 
paperetes per a les candidatures a les eleccions municipals 2019 
(exp.2019/2496/1432). 
 
Atesa la necessitat de procedir a la contractació de subministrament de 
paperetes per a les candidatures a les eleccions municipals 2019 per 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat.   
 
Tipus de contracte: subministrament 
Objecte: subministrament de paperetes per a les candidatures a les eleccions 
municipals 2019 per l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat.   
Procediment de contractació: Contracte menor. Tramitació: Ordinària 
Codi CPV: 22900000-9 
Valor estimat del contracte: 2.740,00€   IVA (21%) 575,40€ 



 
Preu: 3.315,40€ (IVA inclòs) 
Durada: El contracte estarà vigent des de la data de notificació de la seva 
adjudicació i fins que s’entrega el subministrament contractat, que es fixa com a 
data màxima el 20 de maig de 2019. 
 
A l’expedient administratiu consta degudament incorporada la Memòria 
justificativa en la que resta acreditada la necessitat de la contractació i que no 
han estat alterades les regles generals de la contractació. 
 
Consta també a l’expedient l’oferta presentada per l’empresa IMPREMTA JORDI 
S.L amb NIF B63474233, per import de 3.315,40 IVA inclòs, que es considera a 
la Memòria justificativa ajustada a les necessitats municipals i a les 
característiques específiques del contracte. La mateixa memòria indica que la 
persona que es proposa com a contractista no ha subscrit amb aquest 
Ajuntament altres contractes menors que individual o conjuntament superin les 
xifres límit per aquest tipus de contracte. 
 
Ha estat comprovada de crèdit adequat i suficient en el pressupost de la 
corporació per a l’exercici 2019. 
 
Per la qual cosa i de conformitat amb el que s’estableix a la Disposició Addicional 
Segona de la Llei 9/2107, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, 
per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del 
parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE, de 26 de febrer de 2014. 
 
En ús de les facultats delegades atorgades mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 
2018/2314, de data 9 de juliol de 2018 en matèria de contractes menors. 
  
S’acorda: 
 
1. Aprovar  l’expedient de contractació i la MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL 
CONTRACTE MENOR incorporada a l’expedient, aprovant expressament la 
necessitat de procedir a aquesta contractació que té per objecte el 
subministrament de paperetes per a les candidatures a les eleccions municipals 
2019 per l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat.   
 
2. Declarar que s’ha procedit a la comprovació de la regla d’incompatibilitat de 
l’article 118.3 de la Llei 9/2017. 
 
3. Aprovar el pressupost del contracte per import de 2.740,00€, més 575,40€ 
corresponents a 21% d’IVA. 
 
4. Adjudicar el contracte a l’empresa IMPREMTA JORDI S.L amb NIF 
B63474233, per import de 2.740,00€, més 575,40€ corresponents a 21% d’IVA. 
 
5. Aprovar les especificacions tècniques següents:  
 
Objecte: Paperetes per a totes les candidatures presentades per a les eleccions 
municipals 2019 d’Esplugues de Llobregat. 



 
 
Termini d’entrega: Les paperetes dels partits polítics que concorren a les 
eleccions municipals s’hauran d’entregar a les dependències municipals del 
carrer Nord, 26, com a màxim, el dia 20 de maig de 2019. 
 
Format d'entrega: En caixes de màxim 10 kg, amb el següent contingut: les 
paperetes de candidatures, paquets amb goma o cinta de paper o plàstic. 
 
D’altra banda, per al vot per correu electrònic, s’entregaran 1.170 jocs. Cada joc 
ha d'incloure 1 papereta de cada candidatura i separat físicament per una marca 
visual (alçada).  
 
Garantia del material: En cas que l’empresa adjudicatària entregui material 
defectuós, la Corporació local ho posarà de manifest de forma immediata perquè 
l’empresa procedeixi al canvi del producte. 
 
6. Aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent al present, per 
un import màxim de 3.315,40 euros, IVA inclòs, a càrrec de la partida 
11.92400.22699 Despeses eleccions, del pressupost municipal en vigor, a favor 
de l’empresa IMPREMTA JORDI S.L amb NIF B63474233. 
 
7. El pagament s’efectuarà segons les condicions habituals de l’Ajuntament, 
mitjançant transferència bancària, prèvia presentació de la factura o factures 
corresponents degudament signades per l’adjudicatària i degudament 
conformades per la persona designada responsable del projecte. 
 
8. El contracte estarà vigent des de la data de notificació de la seva adjudicació 
i fins que s’entrega el subministrament contractat, que es fixa com a data màxima 
el 20 de maig de 2019. 
 
9. La persona responsable del contracte, sota la supervisió de la qual es 
desenvoluparà el mateix, serà la coordinadora del departament de Població. 
 
10. Notificar la present resolució a la persona adjudicatària. 
 
11. Ordenar la publicació del contracte menor en la forma prevista a l'article 63.4 
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 
 
 
19. Proposta de devolució a l'AMB de l’import corresponent a la part 
ingressada en excés del projecte “Generant oportunitats a Esplugues – 
edició 2016" (exp. 2019/4817/2646). 
 
La finalitat del Pla és recolzar les accions municipals destinades a incrementar 
l’ocupació efectiva, considerant prioritaris aquells col·lectius amb dificultats 
(joves, dones, aturats de llarga duració i els pertanyents a famílies amb tots els 
seus membres a l’atur), així com aquelles altres dissenyades per promoure 
l’activitat emprenedora i l’autoocupació 
 



 
La Junta de Govern Local de 01/07/2016 aprovà la sol·licitud de 183.135,00€ a 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) per a un projecte anomenat “Generant 
oportunitats a Esplugues”, pel que fa a la convocatòria dels anys 2016 i 2017.  
 
Així mateix, la Junta de Govern Local de 01/07/2016 aprovà la sol·licitud d’una 
altra subvenció de 183.135,00€ a l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)  per 
un projecte anomenat “Assignacions econòmiques a empreses i entitats per la 
contractació de persones en situació d’atur.”, pel que fa a la convocatòria de l’any 
2016-2017.  
 
Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds d’assignacions 
econòmiques per empreses i entitats en el marc del projecte “Assignacions 
econòmiques a la contractació per empreses i entitats”, s’atorgà una quantitat de 
116.339,48€, inferior a la pressupostada inicialment d’import 183.135€. El 
romanent no gastat ascendí, doncs, a 66.795,52€. 
 
L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat proposà que aquest romanent s’apliqués 
a l’ampliació de llocs de treball del projecte “Generant oportunitats a Esplugues 
2016”, mitjançant una 2a edició a executar entre juliol i desembre de l’any 2017, 
en benefici de persones en situació d’atur de la localitat i mitjançant la modificació 
del projecte inicial. L’Àrea Metropolitana de Barcelona va acceptar l’aplicació 
d’aquest pressupost a la contractació directa en el projecte “Generant 
oportunitats a Esplugues 2016. Ampliació”.  
 
L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat presentà la justificació global dels 
projecte “Generant oportunitats a Esplugues 2016.” i “Ampliació” al mes de març 
de 2018 en els termes següents: 
 

 Import  
Justificat 248.078,96 € 

 
Minoració 10% per no realització de formació 24.807,90 €  
 
Total acceptat per l’AMB 

      
223.271,06 € 

 
El pagament de la subvenció rebuda a l’Ajuntament per part de l’AMB es produí 
en els termes següents: 
 

N. Operació Data Import Concepte 
120160004749 07/07/2016 36.627,00 € 20%PRIMER PROJECTE CONV.2016.  
120160004960 01/08/2016 7.540,85 € PAGAMENT JULIOL 2016. 
120160004961 30/08/2016 7.540,85 € PAGAMENT AGOST 2016. 
120160007395 05/10/2016 7.540,85 € PAGAMENT SETEMBRE 2016. 
120160007408 17/11/2016 7.540,85 € PAGAMENT OCTUBRE 2016. 
120160009514 27/12/2016 7.540,85 € PAGAMENT NOVEMBRE 2016. 
120160009515 27/12/2016 7.540,85 € PAGAMENT DESEMBRE 2016. 
120170001419 08/03/2017 7.540,85 € PAGAMENT GENER 2017.  
120170001420 08/03/2017 7.540,85 € PAGAMENT FEBRER 2017.  



 
120170002246 04/04/2017 7.540,85 € PAGAMENT MARÇ 2017. 
120170002484 02/05/2017 7.540,85 € PAGAMENT ABRIL 2017.  
120170003387 01/06/2017 7.540,85 € PAGAMENT MAIG 2017. 
120170005187 11/07/2017 15.051,59 € PAGAMENT JUNY 2017.  
120170005188 26/07/2017 15.051,59 € PAGAMENT JULIOL 2017. 
120170005281 31/07/2017 15.051,59 € PAGAMENT AGOST 2017.  
120170007429 17/10/2017 5.482,76 € PAGAMENT SETEMBRE 2017. 

120170007430 17/10/2017 9.568,83 € 
PAGAMENT SETEMBRE 2017. 
AMPLIACIÓ.  

120170007663 13/11/2017 15.051,59 € 
PAGAMENT OCTUBRE 2017. 
AMPLIACIÓ.  

120170008381 05/12/2017 15.051,59 € 
PAGAMENT NOVEMBRE 2017. 
AMPLIACIÓ. 

120170008474 27/12/2017 15.051,59 € 
PAGAMENT DESEMBRE 2017. 
AMPLIACIÓ. 

 
TOTAL INGRESSAT:                     224.937,48 € 

 
En data 8 de juny de 2018 es va notificar per part de l’AMB el Decret de Gerència 
1209/18 on es sol·licitava el reintegrament de 1.666,42 € corresponent a la part 
ingressada en excés del projecte “Generant oportunitats a Esplugues – edició 
2016”, inclòs a la convocatòria 2016 del Programa metropolità de suport a les 
polítiques socials municipals 2016-2019. 
 
S’acorda: 
 
PRIMER.- Aprovar la realització d’ingrés a favor de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona (AMB) per import de 1.666,42 € corresponents a la diferència entre 
l’import justificat per l’Ajuntament i l’import ingressat per l’AMB d’acord amb el 
següent quadre: 
 

Import justificat 223.271,06 € 
Import ingressat  224.937,48 € 
 
Total a ingressar a l’AMB 

      
    1.666,42 € 

 
SEGON.- Notificar la present resolució a l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 
 
 
20. Proposta d'aprovació del Pla d'Innovació d’Esplugues de Llobregat, 
2019-2025  (exp. 2019/5180/1227). 
 
L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat forma part de la xarxa espanyola de 
Ciudades de la Ciencia e Inovación  des del 22 de març de 2017 que  ens van 
concedir la distinció de "Ciudad de la Ciencia y la Inovación" (ARINNA),  que 
ens permet formar part de la Red Innpulso. 
 



 
Aquest va ser un reconeixement al paper cada vegada més actiu de l’Ajuntament 
d’Esplugues en el desenvolupament de polítiques i actuacions per afavorir la 
innovació en l’àmbit local, definint programes, potenciant estructures, institucions 
i donant suport a empreses locals amb un fort component científic, tecnològic i 
innovador. 
 
Aquesta raó també ens ha portat, tal com estableix el nostre Pla Estratègic, a 
elaborar el Pla d’Innovació que vol ser el full de ruta necessari per aconseguir fer 
de la innovació un valor per procurar el canvi necessari que involucri tant 
l’Ajuntament, com a institució, com a la resta d’agents socials i econòmics dels 
municipi, des de la perspectiva que la innovació s’apliqui per a fer més fàcil i 
felices a les persones al llarg de tota la seva vida, de tot el cicle i recorregut vital, 
i fer-ho possible amb la participació dels diferents actors rellevants del municipi. 
 
En l’elaboració d’aquest pla, ha col·laborat molt directament l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona. L’Àrea ha posat a disposició de l’Ajuntament la consultoria tècnica 
que ha facilitat la seva redacció. Com ens que també impulsa la innovació com 
a eina de canvi, té la voluntat que el Pla d’Esplugues pugui ser un exemple per 
altres municipis metropolitans.  
 
Cal destacar també què, per a la seva elaboració, s’ha fet un treball directe, 
pròxim i col·laboratiu que ha permès entendre i recollir la realitat local, des de la 
mirada de la innovació i des de tots els àmbits. 
 
Es basa en un treball  de diagnosi per acabar amb una planificació de les 
polítiques, la concertació de prioritats entre l’administració pública i els agents 
privats i la previsió d’accions a mig i curt termini de forma que esdevingui un 
instrument de planificació  per afavorir la innovació, en el més ampli sentit de la 
paraula, un veritable instrument de canvi. 
 
És el resultat de la combinació de participació i capacitats ciutadanes, 
tecnologies digitals i estratègies obertes i col·laboratives per catalitzar la 
innovació en tots els àmbits. 
 
Aquest Pla dona cohesió als diferents projectes i estratègies que es porten a 
terme des d’una coherència programadora que fa de la innovació la nova política 
pública per donar igualtat d’oportunitats i garanties a tota la ciutadania, dins de 
l’ecosistema d’innovació municipal, facilitant que tota la ciutadania, estigui 
facultada per contribuir i participar en el disseny i producció conjunta de la ciutat 
per a tothom, en el marc d’un model de Smart City per a la millora de la gestió 
pública, el benestar i el nivell de vida de la ciutadania d'Esplugues, des de 
l’impuls de la innovació en tots els àmbits (públic i privat). 
 
Es tracta d’estructurar i desenvolupar les polítiques de l’Ajuntament d’Esplugues 
de Llobregat i d’altres actors clau, a partir d’un diagnòstic participatiu orientat a 
detectar les necessitats i consensuar les prioritats en aquest àmbit i establir i 
implementar els mecanismes adients per coordinar les actuacions definides per 
fer el seguiment i la millora. Per tant, parlem d’un document que no és una foto 
fixa sinó que ha de ser viu en el temps. 



 
 
Vist el document “Pla d’Innovació d’Esplugues de Llobregat 2019-2025”, resultat 
del treball conjunt dels actors claus de la ciutat i del procés de participació obert 
al conjunt de la ciutadania 
  
S’acorda: 
 
1. Aprovar el “Pla d’Innovació d’Esplugues de Llobregat 2019-2025” i el seu 
desplegament d’acord amb les línies d’actuació i accions definides, segons 
consta en Annex d’aquest acord. 
2. Publicar el “Pla d’Innovació d’Esplugues de Llobregat 2019-2025” en la pàgina 
web de l’Ajuntament www.esplugues.cat 
 
 
21. Proposta de modificació del Pla de treball presentat a l'Àrea 
Metropolitana de Barcelona (exp. 2018/45/2646). 
 
Es retira de l’ordre del dia. 
 
 
22. Proposta de modificació de l'acord de JGL de data 21 de desembre de 
2018, relatiu a la pròrroga de les pòlisses d'assegurances subscrites amb 
la companyia SEGURCAIXA ADESLAS, S.A. DE SEGUROS Y 
REASEGUROS (exp. 2018/32/1408). 
 
El 22 de juliol del 2016, la Junta de Govern Local va aprovar l’expedient de 
contractació, mitjançant procediment obert i regulació harmonitzada, del servei 
d’assegurances de la Corporació local, relatiu a les següents pòlisses, 
distribuïdes en lots: 
 
Lot 1: Danys a béns mobles i immobles 
Lot 2: Responsabilitat civil i patrimonial 
Lot 3: Flota de vehicles 
Lot 4: Accidents 
Lot 5: Responsabilitat civil d’autoritats 
 
Durant el termini de presentació d’ofertes van concórrer diverses empreses i, un 
cop presentada i comprovada la documentació i celebrades les meses de 
contractació corresponents, prèvia constitució de les garanties definitives, la 
Junta de Govern local va adjudicar els lots següents a l’empresa SEGURCAIXA 
ADESLAS, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS, amb NIF A28011864: 
 
Lot 1: Danys a béns mobles i immobles 
Lot 2: Responsabilitat civil i patrimonial 
Lot 5: Responsabilitat civil d’autoritats 
 
El contracte es va signar el 31 de desembre de 2016, amb una durada inicial de 
dos anys, amb possibilitat de pròrrogues anuals, sense superar, en tot cas, la 
durada màxima total de quatre anys, des de la seva formalització. 

http://www.esplugues.cat/


 
 
Als efectes de tramitació de la present pròrroga anual,  aquesta es promou 
abans de la finalització de la durada inicial del contracte i es realitza de 
conformitat amb els requisits assenyalats, en matèria de pròrrogues, pels articles 
23.1 i 303 del  Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP, en 
endavant). 
 
En tot cas, el present expedient de pròrroga contractual s’impulsa i proposa amb 
caràcter previ a la finalització de la durada inicial del contracte, el proper 31 de 
desembre d’enguany i consegüentment respecta l’establert al TRLCSP. 
 
La Direcció de la UJA de l’àmbit de Serveis Generals i Econòmics ha emès 
l’informe corresponent. 
 
La present proposta de pròrroga contractual se subjecta, a més pel propi 
contracte i plecs contractuals, pel TRLCSP, d’acord amb el règim transitori 
establert per l’actual Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic; en concret, la seva Disposició Transitòria primera, quan preveu que els 
contractes administratius adjudicats anteriorment a l’entrada en vigor de la 
present Llei -9 de març de 2018-, es regiran, quant als seus efectes, compliment 
i extinció, inclosa la seva modificació, durada i règim de pròrrogues, per la 
normativa anterior. 
 
En base a l’anteriorment exposat 
 
S’acorda: 
 
PRIMER.- Prorrogar el contracte d’assegurances de l’Ajuntament d’Esplugues 
de Llobregat i, en concret, dels següents lots, subscrit amb l’empresa  
SEGURCAIXA ADESLAS, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS, amb NIF 
A28011864, per un període d’un any més, des de l’1 de gener al 31 de desembre 
de 2019, en virtut del redactat dels plecs i de l’article 303 del Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
de Contractes del Sector Públic, atès que es mantenen les condicions de preu i 
servei, i que l’adjudicatària ha prestat la seva conformitat: 
 
Lot 1: Danys a béns mobles i immobles 
Lot 2: Responsabilitat civil i patrimonial 
Lot 5: Responsabilitat civil d’autoritats 
 
SEGON.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent a la 
pròrroga del servei d’assegurances i, en concret dels lots següents, subscrit amb 
l’empresa SEGURCAIXA ADESLAS, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS, 
amb NIF A28011864, amb la següent distribució de la despesa durant el període 
de pròrroga del contracte (un any) és la següent: 
 
Lot 1: Danys a béns mobles i immobles: 29.091,34 euros (1 de gener a 31 de 
desembre 2019) 



 
Lot 2: Responsabilitat civil i patrimonial: 23.000,00 euros (1 de gener a 31 de 
desembre 2019) 
Lot 5: Responsabilitat civil d’autoritats: 5.300,00 euros (1 de gener a 31 de 
desembre 2019) 
 
Els anteriors acords es sotmeten a la condició suspensiva de comptar amb la 
consignació pressupostària adequada i suficient, un cop aprovat el pressupost 
municipal de l’exercici 2019 amb caràcter definitiu. 
 
TERCER.- Notificar el present acord a la empresa SEGURCAIXA ADESLAS, 
S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS. 
 
QUART.-. Procedir a la formalització i publicació de la present pròrroga 
contractual, d’acord amb la normativa aplicable. 
 
 
23. Proposta per declarar en situació de jubilació voluntària per edat a un 
funcionari (exp. 2019/4551/1487). 
 
Es retira de l’ordre del dia. 
 
 

ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA 

24. Proposta d’aprovació de la pròrroga del contracte relatiu al servei de 
gestió de l’escola d’arts i ceràmica, any 2019-2020 (exp. 2018/13/1408). 
 
Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 24 de juliol de 2018 es va 
adjudicar el contracte relatiu al la gestió del servei d l’espai de les arts –escola 
municipal de ceràmica i tallers municipals d’art” pel període 2018-19 per un 
import màxim anual de 46.151,00€ més 9.692,97€ en concepte d’IVA. 
 
El contracte va iniciar la seva vigència en data 1 de juliol de 2018, amb una 
durada inicial d’un any, i possibilitat d’una pròrroga per un any més per el període 
2019-2020. 
 
En data 30 d’abril de 2019, la Sra. ... va presentar escrit al registre general de 
l’ajuntament d’Esplugues de Llobregat, manifestant la seva voluntat de prorrogar 
el contracte per un any més. La pròrroga va estar informada favorablement per 
la Directora de Cultura en informe de data 13 de maig de 2019. 
 
És d’aplicació l’article 303 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, en relació 
a la clàusula sisena dels plecs de condicions econòmic administratives i la 
clàusula vuitena dels plecs de condicions tècniques, que habiliten per a la 
pròrroga del present contracte. 
 
Vist l’informe emès per la Direcció de la UJA de l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania, 
i la fiscalització realitzada per l’Interventor municipal. 
  



 
S’acorda: 
 
PRIMER.- Prorrogar el contracte relatiu a la gestió del servei de l’espai de les 
arts –escola municipal de ceràmica i tallers municipals d’art” pel període d’un 
any, 2019-2020. 
 
SEGON.- Aprovar i disposar una despesa plurianual per import de 55.849,97 
euros a favor de CALAIX DE CULTURA, S.L, amb NIF B 63033740, a càrrec de 
la partida 33 33402 22706, del pressupost municipal, per fer front a les 
obligacions contractuals derivades de la pròrroga aprovada amb la següent 
distribució: 
 
Any 2019 ( 1 de setembre al 31 de desembre)       18.616,66€ IVA inclòs 

Any 2020 (1 de gener al 31 d’agost)                 37.233,31€ IVA inclòs 

 
TERCER.- Existeix consignació pressupostària adequada i suficient, al 
pressupost municipal aprovat per l’any 2019. 
 
La despesa relativa a l’any 2020 quedarà supeditada a l’aprovació del pressupost 
corresponent. 
 
 
25. Proposta d’aprovació del conveni col·laboració de la 10a Edició del 
Premi Delta narrativa escrita per a dones, anys 2019-2020 (exp. 
2019/4863/1374). 
 
Antecedents.- 
 
L’Ajuntament d’Esplugues participa amb els ajuntaments d’Abrera, Begues, 
Castelldefels, Corbera de Llobregat, Cornellà del Llobregat, El Prat de Llobregat, 
Gavà, Pallejà, Sant Andreu de la Barca, Sant Boi de Llobregat, Santa Coloma de 
Cervelló, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Sant Vicens dels Horts, Torrelles 
de Llobregat i Viladecans, en l’organització de la 10a edició del PREMI LITERARI 
DELTA NARRATIVA ESCRITA PER DONES, així com de la publicació i 
presentació de l’obra guanyadora.   
 
El Premi Delta s’organitza amb l’objectiu de donar suport i reconeixement a la 
creació artística de les dones i fomentar la seva participació  al món literari. 
 
La seu de la 10a Edició del Premi Literari Delta narrativa escrita per dones serà 
el Consell Comarcal del Baix Llobregat, segons els acords presos pels 
ajuntaments d’Abrera, Begues, Castelldefels, Corbera de Llobregat, Cornellà de 
Llobregat, El Prat de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Gavà, Pallejà, Sant 
Andreu de la Barca, Sant Boi de Llobregat, Santa Coloma de Cervelló, Sant Joan 
Despí, Sant Just Desvern, Sant Vicenç els Horts, Torrelles de Llobregat i 
Viladecans. 
 
El termini de presentació de les obres finalitzarà improrrogablement a les 14 
hores del dijous 20 de setembre de 2019 i el lliurament de premis tindrà lloc el 



 
divendres 29 de novembre de 2019 al Consell Comarcal del Baix Llobregat. 
L’obra guanyadora es presentarà durant el mes d’abril de 2020. 
 
Aportació de l’Ajuntament.- 
 
El present conveni  estableix el règim de finançament i l’execució de la 10a 
Edició del Premi Literari Delta narrativa escrita per dones, així com de l’execució 
de l’edició i presentació de l’obra guanyadora, entre tots els ajuntaments 
participants.  
 
L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat participa en l’organització de les accions 
previstes conjuntament amb la resta d’Ajuntaments.  La  despesa per al 2019 
es  fixa en la quantitat màxima de 15.470€, en concepte de pressupost 
d’organització del la 10a Edició del Premi Literari Delta narrativa escrita per 
dones, que han de realitzar conjuntament entre tots els ajuntaments participants. 
Per al 2020 contreu una despesa fins a la quantitat màxima de 15.470€, en 
concepte de publicació i presentació de l’obra guanyadora, conjuntament amb 
els municipis implicats. 
 
L’aportació que correspon a l’Ajuntament d’Esplugues es de 1.590€ per a 
l’exercici de 2019 i de 1.590€ per al 2020, supeditada aquesta a l’aprovació del 
pressupost corresponent a 2020. 
 
Les aportacions econòmiques es faran per mitjà d’un ingrés al Consell Comarcal 
del Baix Llobregat al titular i número de compte corrent: 
 
Consell Comarcal del Baix Llobregat amb NIF P5800011H 
Entitat: Caixabank 
Codi IBAN: ES12 2100 3089 0122 0008 7550  
  
S’acorda: 
 
1. L’aprovació el text del conveni biennal (2019-2020) de col·laboració entre els 
Ajuntaments d’Abrera, Begues, Castelldefels, Corbera de Llobregat, Cornellà de 
Llobregat, El Prat de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Gavà, Pallejà, Sant 
Andreu de la Barca, Sant Boi de Llobregat, Santa Coloma de Cervelló, Sant Joan 
Despí, Sant Just Desvern, Sant Vicenç els Horts, Torrelles de Llobregat I 
Viladecans amb motiu de l’organització del la 10a Edició del Premi Literari Delta, 
així de la publicació i presentació de l’obra guanyadora. 
 
2. Autoritzar, disposar i reconèixer una obligació de despesa per a l’exercici de 
2019, a favor del Consell Comarcal del Baix Llobregat, per import de 1.590 € per 
a l’organització i el lliurament del premis d’aquest concurs, amb càrrec a la 
partida 11 23100 46500 del pressupost vigent.  
 
 
26. Proposta d’aprovació del II Pla Local de Prevenció de 
Drogodependències, anys 2017-2021 (exp. 2019/5080/1227). 
 



 
Atès que d’acord amb la Llei de Bases de Règim Local que regula les competències 
de les corporacions locals, així  com la Llei de prevenció i assistència en matèria de 
substàncies que poden generar dependència, estableixen que les entitats municipals 
disposen d’un marc competencial en el desenvolupament d’estratègies preventives en 
l’àmbit de les drogodependències. 
 
Atès que el consum de drogues representa un dels problemes més destacats 
des del punt de vista social i de la salut, constituint-se com un fenomen multi 
causal i multidimensional,  perquè les seves conseqüències es manifesten tant 
en la vessant física com en la psicològica i en la social. 
 
Ateses les recomanacions de l’OMS sobre educació i promoció de la salut i la 
importància que atorguen a les iniciatives locals en aquest camp. 
 
Atès que el Pla Nacional sobre Drogues del Ministeri de Sanitat i Consum, 
aconsella promoure, per part dels ajuntaments, plans locals sobre drogues. 
 
Atès que per afavorir el desenvolupament de dinàmiques preventives, 
l’administració local pot, en conseqüència, desenvolupar Plans Locals de 
Prevenció de Drogodependències, amb la implicació de les diferents àrees 
municipals que tenen com a objectiu fonamental promoure la qualitat de vida de 
la població. 
 
Atès que el marc simbòlic, formal i estructural en que s’articulen els programes 
específics és el que coneixem com a Pla Local de Drogues, el qual ha de ser un 
instrument impulsat per l’ajuntament, amb l’objectiu de donar resposta a les 
necessitats d’un marc orientador i regulador de les activitats i d’un treball 
organitzat i coordinat en matèria de drogues. 
 
Atès que l’abordatge del fenomen de les drogodependències ha de contemplar 
mesures en els àmbits de la salut, els serveis socials, l’educació, l’oci, la 
seguretat ciutadana, etc., formulant accions de prevenció, tractament i reinserció 
social, i facilitant d’aquesta manera una integració dels recursos existents que 
eviti la duplicitat de serveis i intervencions. 
 
Atès que en Junta de Govern, en sessió ordinària del dia 18 de novembre de 
2016 es va aprovar amb número d’expedient 298/16 la realització dels treballs 
d’elaboració i formulació del nou Pla de prevenció de drogues al municipi 
d’Esplugues de Llobregat, anys 2017 a 2021, així com l’aprovació de la creació  
i composició de la Comissió de Seguiment d’elaboració i formulació del Pla local 
de prevenció de drogues. 
 
S’informa de la vigència i desenvolupament actual del II Pla Local de Prevenció 
de Drogodependències d’Esplugues de Ll. 2017-2021 que recull l’experiència i 
els resultats de l’anterior pla local, prenen en consideració la realitat actual i 
proposa la forma d’actuar davant els reptes que en el període de l’any 2017 a 
l’any 2021 planteja l’acció preventiva en matèria de drogodependències, en el 
marc territorial que li és propi implementant línies d’actuació. 
 



 
Vists els antecedents 
 
S’acorda: 
 
ÚNIC.- Aprovar el II Pla local de Prevenció de Drogodependències d’Esplugues 
de Llobregat pel període 2017-2021. 
 
 
27. Proposta d’aprovació de l’expedient i dels plecs de condicions 
tècniques i administratives del contracte relatiu al servei de desplegament 
del protocol de unes festes sense agressions sexistes (exp. 
2019/5082/1408). 
 
El Ple Municipal de data 21 de juny de 2017 va aprovar el Protocol per unes 
festes lliures d’agressions sexistes a Esplugues.  L’elaboració d’aquest protocol 
respon al compromís adoptat a la Declaració Institucional aprovada per 
unanimitat en sessió plenària de 19 d’octubre de 2016.  El III Pla d’Igualtat de 
gènere per a la ciutadania d’Esplugues (2017-2019) també contempla aquest 
compromís. 
 
L’objectiu del protocol és prevenir, donar resposta i coordinar les actuacions 
necessàries davant les possibles agressions sexistes en entorns festius. El seu 
desplegament comporta dur a terme diverses accions, entre elles, la creació 
d’una Xarxa d’Agents Preventives integrada per persones voluntàries, la captació 
de voluntariat, realitzar la formació i sensibilització necessàries, la dinamització 
del punt de referència del protocol durant els actes festius i coordinació de les 
intervencions, la relació amb les entitats i la coordinació tècnica. 
 
El present contracte té per objecte proveir el servei de realització de les accions 
descrites al Plec de prescripcions tècniques, adreçades a implementar el 
Protocol per unes festes lliures d’agressions sexistes a Esplugues. 
 
El pressupost base de licitació per al període fins al 31 de desembre de 2019 del 
present contracte és de 12.233,10€ (IVA inclòs). 
 
El procediment de licitació és el procediment obert simplificat. 
 
En base a la normativa de contractació pública i, especialment, la Llei 9/2017, de 
8 de novembre, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les 
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 
de febrer de 2014 (LCSP, en endavant), estem davant d’un contracte 
administratiu de serveis i subjecte a tramitació ordinària.  
 
Vist l'informe corresponent dels Serveis Jurídics i la fiscalització prèvia de la 
Intervenció municipal. 
  
S’acorda: 
 



 
PRIMER.- Aprovar la despesa per a la contractació del servei de desplegament 
del protocol per unes festes lliures d’agressions sexistes a desenvolupar al 
municipi d’Esplugues de Llobregat en el període que va des de la seva 
adjudicació fins al 31 de desembre de 2019 a càrrec de la partida pressupostària 
municipal en vigor 11 23102 22799, servei del desplegament del Protocol “Per 
unes festes lliures d’agressions sexistes a Esplugues”, d’acord amb  la 
distribució màxima de la despesa en les següents anualitats: 
 
Any 2019 ( juny/desembre) 12.233,10€ (IVA inclòs) 
 
SEGON.- Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert 
simplificat, i aprovar els plecs de condicions econòmic administratives i 
tècniques relatius al servei de desplegament del protocol per unes festes lliures 
d’agressions sexistes a desenvolupar al municipi d’Esplugues de Llobregat. 
 
TERCER.- Convocar la licitació i ordenar la seva publicació en el perfil del 
contractant, als efectes de complir amb la tramitació establerta als articles 63, 
135 i següents de la LCSP. 
 
 
28. Proposta d’adjudicació d’un contracte menor per a la realització del 
servei de supervisió d’equips de serveis socials, durant els mesos de maig 
a desembre de 2019 (exp. 2019/4783/1411). 
 
Primer.- Vista la Memòria relativa al contracte menor que seguidament es 
transcriu literalment: 
 
“Número d’expedient: 2019/4783/1411 
Assumpte: Contracte menor servei de supervisió de serveis socials bàsics per 
l’any 2019 
Tipus de contracte: Servei 
Procediment i forma d’adjudicació. Contracte menor servei de supervisió de 
serveis socials bàsics per l’any 2019. 
 
1.- ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ 
 
Junta de Govern Local. 
 
2.- JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DEL CONTRACTE 
 
La Llei de Serveis Socials,12/2007, de Catalunya , estableix que els serveis 
socials bàsics constitueixen el punt d’accés immediat al primer nivell del sistema 
català de serveis socials, i el més proper a l’usuari i als àmbits familiar i social. 
Aquests serveis es presten mitjançant els equips bàsics d’Atenció Social (EBAS) 
que són el conjunt organitzat i coordinat d’accions professionals, realitzades 
mitjançant el respectiu equip tècnic, que tenen per objecte promoure els 
mecanismes per conèixer, prevenir i intervenir en les persones. La mateixa Llei 
especifica què , qui té la competència exclusiva en els serveis socials bàsics són 
els Ajuntaments. 



 
 
Per tal que els professionals dels equips bàsics puguin desenvolupar la seva 
tasca de la manera més objectiva tenint en compte els aspectes emocionals que 
inevitablement intervenen quan es treballa amb persones i famílies , en situació 
de risc , i amb el seu malestar, que pot comportar un desgast a nivell professional, 
és necessari tenir un servei de supervisió dels equips amb l’objectiu de tenir cura 
del professional a través d’un espai de trobada, intercanvi i reflexió per cercar 
entre els professionals diferents enfocaments del diagnòstic social i estratègies 
en la intervenció amb l’usuari. 
 
La Diputació de Barcelona atorgar a l’Ajuntament d’ Esplugues una subvenció 
econòmica de 3.831,40 euros, per contractar el servei de supervisió als equips 
bàsics. 
 
3.- DESCRIPCIÓ DE L’OBJECTE DEL CONTRACTE 
 
a) El contracte té per objecte: 
 
La supervisió dels equips de Serveis Socials té per objecte supervisar, orientar i 
acompanyar als professionals dels equips bàsics de serveis socials, donant les 
eines necessàries per reflexionar críticament i constructivament pel 
desenvolupament de les tasques encomanades, per tal de trobar la millor manera 
d’abordar, ja siguin casos específics d’algunes de les persones amb les que han 
de treballar, o bé, des d’un perspectiva més àmplia, l’enfocament general des del 
qual desenvolupen les seves tasques. 
 
b) Es tracta d’un contracte de servei. 
 
c) Codi CPV: 85312320-8  Serveis d’Assessorament. 
 
d) Aquest contracte no comporta, en cap cas, exercici d’autoritat pública. 
 
4.- JUSTIFICACIÓ  QUE NO S’ESTÀ ALTERANT L’OBJECTE DEL 
CONTRACTE PER EVITAR L’APLICACIÓ DE LES REGLES GENERALS DE 
CONTRACTACIÓ 
 
L’objecte d’aquest contracte no altera l’aplicació de les regles generals de 
contractació atès que el servei a prestar és un servei que no coincideix cap altre 
que es porti a terme en l’Ajuntament. Cal destacar , que aquest servei és una 
prova pilot i caldrà valorar un cop realitzar si és un servei a donar-li una 
continuïtat. 
 
5.- VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE, TIPUS d’IVA, IMPORT I APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA 
 

Valor estimat IVA (21%) Pressupost 
per contracte 

Aplicació 
pressupostària 

Denominació 

3.166,10euros 664,90euros 3.831 euros 68 23103 22699 Serveis i Activitats 
d’Acció Social 

 



 
6.- LA JUSTIFICACIÓ QUE EL CONTRACTISTA QUE ES PROPOSA NO HA 
SUBSCRIT MÉS CONTRACTES MENORS AMB L’AJUNTAMENT 
D’ESPLUGUES QUE INDIVIDUALMENT O CONJUNTAMENT SUPERIN LA 
XIFRA QUE CONSTA A LA INSTRUCCIÓ PRIMERA (regla d’incompatibilitat 
de l’article 118.3 de la Llei 9/2017) 

 
El contractista proposat no han subscrit contractes menors dins l’any 2019 que 
superin els 15.000 euros més IVA, inclòs els contractes aquí proposats. 
 
7.- VIGÈNCIA DEL CONTRACTE 
 
La vigència del contracte s’iniciï el 31 de maig finalitza el 31 de desembre de 
2019. 
 
8.- LLOC DE LA PRESTACIÓ 
 
El servei es portarà a terme en el Centre Municipal Puig Coca ( Petit Parc de 
l’Amistat s/n) i en el Centre Sociocultural, Edifici Moli (Rambla Verge de la 
Mercè,1).  
 
9.- TERMINI DE GARANTIA O JUSTIFICACIÓ DEL SEU NO ESTABLIMENT 
 
No en té. 
 
10.- FORMA DE PAGAMENT DEL PREU 
 
El pagament es farà efectiu prèvia presentació de la corresponent factura per 
part de l’empresa adjudicatària un cop prestat el servei. 
 
11.- RESPONSABLE DEL CONTRACTE 
 
Directora d’Acció Social i Salut Pública 
 
12.-ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DE LA PRESTACIÓ 
 
El servei de supervisió dels equips de Serveis Socials ha de realitzar les 
següents tasques:  
 
- Promoure i acompanyar en la reflexió crítica als equips de Serveis Socials del 
municipi sobre els temes que els hi preocupen en relació a la seva feina. 
- Oferir els recursos i les eines teòriques i metodològiques als equips de Serveis 
Socials, per tal de millor la manera de fer i els resultat de la seva tasca quotidiana. 
- Oferir  suport tècnic als equips de Serveis Socials del municipi, en la reflexió 
sobre els casos complicats que han de gestionar. 
 
El servei s’ha de realitzar als 20 professionals que formen part dels dos equips 
bàsics d’atenció social que tenim al municipi. Aquest servei tindrà una durada de 
2 hores, a través de 12 reunions de treball.  
Les dates de les sessions a realitzar són:  



 
 
31 de maig 
14 de juny 
28 de juny 
12 de juliol 
26 de juliol 
13 de setembre 
4 d’octubre 
25 d’octubre 
8 de novembre 
22 de novembre 
13 de desembre 
20 de desembre 
 
El professional supervisor que ha de prestar  el servei ha de tenir de la següent 
titulació: Llicenciatura en Comunicació Social i en Psicologia Social. 
 
13.- LA JUSTIFICACIÓ DE LA INSUFICIÈNCIA DE MITJANS PER A LA 
REALITZACIÓ DEL SERVEI 
 
Aquest Ajuntament no disposa dels mitjans materials i personals per prestar el 
servei proposat, perquè no disposa dels medis per fer-ho. 
L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat ha de contractar els serveis perquè no 
disposa dels mitjans suficients per prestar aquest servei amb les característiques 
tècniques que es requereixen. 
 
14.- SOL.LICITUD DE L’OFERTA ENVIADA A EMPRESA O EMPRESES AMB 
APTITUD PER A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
 
L’empresa proposada com a adjudicatària del contracte de servei, té la capacitat 
i l’habilitació professional adequades per tal d’executar el contracte.  
 
S’ha fet una única sol·licitud, en data 29 d’abril de 2019, a favor de Institut 
Diversitats, S.C.C.L amb NIF F66828872 amb domicili fiscal Al carrer 
Viladomat,174 , 08015 Barcelona, que ha ofert una proposta de: 
 
3.831 € (IVA inclòs)  
 
15.- VALORACIÓ DE L’OFERTA PRESENTADA 
 
Institut Diversitats, S.C.C.L amb NIF F66828872 amb domicili fiscal Al carrer 
Viladomat, 174, 08015 Barcelona. 
 
L’oferta presentada s’ajusta a les necessitats de l’Ajuntament i compleix els 
requeriments i condicions del servei tant del objecte del contracte com de les 
especificacions tècniques de la prestació del servei. 
 
16.-PERSONA FÍSICA O JURÍDICA A LA QUE ES PROPOSA REALITZAR 
L’ADJUDICACIÓ 



 
 
Es proposa realitzar l’adjudicació a l’empresa Institut Diversitats, S.C.C.L., amb 
NIF F 66828872, c/ Viladomat, 08015 Barcelona, telèfon 670 698 516 i correu 
electrònic ecaballe@institutdiversitats.org 
 
17.- COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS FISCALS I AMB LA SEGURETAT 
SOCIAL 
 
Consten a l’expedient els certificats acreditatius que la persona física o jurídica 
a favor de la qual es proposa l’adjudicació, es troba al corrent de pagament 
respecte les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 
 
Segon.- Atès que és normativa aplicable la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic (LCSP); el Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, 
pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques; el Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es 
desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del 
Sector Públic; la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, 
el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i, en el seu defecte, les normes de 
contractació del dret privat, és procedent emetre informe favorable, en relació 
amb l’adopció del següent acord. 
  
S’acorda: 
 
1.- Aprovar  l’expedient de contractació i la MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL 
CONTRACTE MENOR incorporada a l’expedient, aprovant expressament la 
necessitat de procedir a la contractació del servei de supervisió de serveis socials 
bàsics per l’any 2019. 
 
2.-Declarar que s’ha procedit a la comprovació de la regla d’incompatibilitat de 
l’article 118.3 de la Llei 9/2017. 
 
3.- Aprovar el pressupost del contracte per import total de 3.831€ (IVA INCLÒS). 
 
4.- Adjudicar el contracte a favor del l’empresa Institut Diversitas, S.C.C.L, amb 
NIF F 66828872, c/ Viladomat, 08015 Barcelona, telèfon 670 698 516 i correu 
electrònic ecaballe@institutdiversitats.org per un valor total de 3.831€ (IVA 
inclòs). 
 
5.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent al present, per 
import total de 3.831€ IVA inclòs , a càrrec de la partida 68 23103 22699 , del 
pressupost municipal de l’exercici 2019. 
 
6- El pagament s’efectuarà segons les condicions habituals de l’Ajuntament, 
mitjançant transferència bancària, prèvia presentació de la factura o factures 
corresponents degudament signades per l’adjudicatària i degudament 
conformades per la persona designada responsable del projecte. 
 



 
7-. La vigència del contracte va del 31 de maig finalitza al 31 de desembre de 
2019. 
 
8.- La persona responsable del contracte, sota la supervisió de la qual es 
desenvoluparà el mateix és la Directora d’acció social. 
 
9.- Notificar la present resolució a la persona adjudicatària. 
 
10.- Ordenar la publicació del contracte menor en la forma prevista a l'article 63.4 
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 
 
 
29. Proposta d'aprovació d'ajuts econòmics puntuals en concepte 
d'emergències socials (exp. 2019/4900/2883). 
 
L’Ajuntament d’Esplugues, amb la finalitat de pal·liar aquelles situacions 
econòmiques greus, que per circumstàncies diverses, impedeixen o dificulten a 
les persones i les seves famílies arribar a cobrir una o més necessitats bàsiques, 
atorga uns ajuts econòmics puntuals per atendre situacions d’emergències 
socials a persones en seguiment amb els tècnics referents dels Serveis Socials 
Bàsics municipals. 
 
En aquest sentit, la Junta de Govern Local va aprovar el document “Programa 
d’ajuts econòmics per atendre Emergències Socials” en sessió ordinària duta a 
terme en data 19 de maig de 2017. 
 
Ateses les 6 sol·licituds de 13 ajuts presentades pels tècnics referents dels 
Serveis Socials Bàsics municipals, amb el vistiplau de la directora d’Acció Social. 
 
Vist el Reglament d'obres, activitats i serveis aprovat mitjançant Decret 179/1995 
de la Generalitat de Catalunya, en la part que regula l'activitat subvencionadora 
de l'Administració. 
  
En virtut de la delegació conferida a la Junta de Govern local, al punt g. del Decret 
d’alcaldia núm. 1466, de 18 de juny de 2015, per a la concessió de subvencions 
amb càrrec a crèdit pressupostari disponible a tal efecte. 
  
S’acorda: 
 
PRIMER.- Atorgar un total de 13 ajuts econòmics puntuals per atendre les 
següents situacions d’emergències socials, a les persones que a continuació 
s’esmenten: 
 

EXP 
SIAS 

NOM 
USUARI TIPUS EMERGÈNCIA CREDITOR BARRIS IMPORT  

16/762 PG, JL SUBMINISTRAMENTS 
AIGÜES DE BARCELONA, 
EMG.CIA, SA CAN VIDALET 94,84 € 

13/870 VC, JR SUBMINISTRAMENTS ENDESA ENERGIA S.A LA PLANA 101,85 € 
13/870 VC, JR SUBMINISTRAMENTS ENDESA ENERGIA S.A LA PLANA 194,42 € 
16/762 PG, JL SUBMINISTRAMENTS ENDESA ENERGIA S.A CAN VIDALET 220,70 € 



 
16/762 PG, JL SUBMINISTRAMENTS ENDESA ENERGIA S.A CAN VIDALET 118,63 € 
16/762 PG, JL SUBMINISTRAMENTS ENDESA ENERGIA S.A CAN VIDALET 22,88 € 
15/397 CP, M  SUBMINISTRAMENTS NATURGY IBERIA, S.A CENTRE 40,22 € 
15/397 CP, M  SUBMINISTRAMENTS NATURGY IBERIA, S.A CENTRE 70,52 € 
15/397 CP, M  SUBMINISTRAMENTS NATURGY IBERIA, S.A CENTRE 54,51 € 
15/397 CP, M  SUBMINISTRAMENTS NATURGY IBERIA, S.A CENTRE 63,88 € 
18/680 LN, N  DESPESES ESCOLARS  ESCOLA CAN VIDALET CAN VIDALET 80,00 € 
15/843 BO, AM ELECTRODOMESTICS ASSOCIACIÓ SOLIDANÇA CAN VIDALET 284,35 € 

10/1763 CM, E MATERIAL ESCOLAR  ESCOLA JOAN MARAGALL CAN VIDALET 425,00 € 
 
SEGON.- Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions corresponents a una 
despesa total de 1.771,80€, que aniran a càrrec de la partida pressupostària 
68.23100.48010 del pressupost vigent en concepte d’ajuts econòmics puntuals 
per atendre les següents situacions d’emergències socials, a favor de les 
persones que es relacionen, amb el imports que així mateix s’indiquen: 
 

EXP SIAS NOM USUARI CREDITOR IMPORT  
16/762 PG, JL AIGÜES DE BARCELONA, EMG.CIA, SA 94,84 € 
13/870 VC, JR ENDESA ENERGIA S.A 101,85 € 
13/870 VC, JR ENDESA ENERGIA S.A 194,42 € 
16/762 PG, JL ENDESA ENERGIA S.A 220,70 € 
16/762 PG, JL ENDESA ENERGIA S.A 118,63 € 
16/762 PG, JL ENDESA ENERGIA S.A 22,88 € 
15/397 CP, M  NATURGY IBERIA, S.A 40,22 € 
15/397 CP, M  NATURGY IBERIA, S.A 70,52 € 
15/397 CP, M  NATURGY IBERIA, S.A 54,51 € 
15/397 CP, M  NATURGY IBERIA, S.A 63,88 € 
18/680 LN, N  ESCOLA CAN VIDALET 80,00 € 
15/843 BO, AM ASSOCIACIÓ SOLIDANÇA 284,35 € 

10/1763 CM, E ESCOLA JOAN MARAGALL 425,00 € 
 
TERCER.- Les quantitats reconegudes en la present proposta, per valor total de  
1.771,80 euros, seran pagades de forma individualitzada, als creditors següents: 
 

EXP.SIAS CREDITOR NIF_CREDITOR DADES BANCÀRIES IMPORT 
16/762 

AIGÜES DE BARCELONA, 
EMG.CIA, SA A66098435 ES6121008740560200268061 94,84 € 

13/870 ENDESA ENERGIA S.A A81948077 ES3801980601662023216928 101,85 € 
13/870 ENDESA ENERGIA S.A A81948077 ES3801980601662023216928 194,42 € 
16/762 ENDESA ENERGIA S.A A81948077 ES3801980601662023216928 220,70 € 
16/762 ENDESA ENERGIA S.A A81948077 ES3801980601662023216928 118,63 € 
16/762 ENDESA ENERGIA S.A A81948077 ES3801980601662023216928 22,88 € 
15/397 NATURGY IBERIA, S.A A08431090 ES4321000900910211395503 40,22 € 
15/397 NATURGY IBERIA, S.A A08431090 ES4321000900910211395503 70,52 € 
15/397 NATURGY IBERIA, S.A A08431090 ES4321000900910211395503 54,51 € 
15/397 NATURGY IBERIA, S.A A08431090 ES4321000900910211395503 63,88 € 



 
18/680 ESCOLA CAN VIDALET Q5856054A ES6721000459890200174822 80,00 € 
15/843 ASSOCIACIÓ SOLIDANÇA G61291894 ES1121000449050200058129 284,35 € 

10/1763 ESCOLA JOAN MARAGALL Q5855043E ES8521000459850200081186 425,00 € 
 
QUART.- Proposar el pagament corresponent a les quantitats econòmiques 
aprovades en la present resolució. 
 
 
30. Proposta de resolució de sol·licituds d’ajuts econòmics per a l’Impost 
sobre Béns Immobles, exercici 2018 (exp. 2019/2440/2864). 
 
Es retira de l’ordre del dia. 
 
 
31. Proposta de resolució de sol·licituds d’ajuts econòmics d'Acció Social, 
en concepte de beques d'educació en el lleure, curs 2018-2019 (exp. 
2019/5011/2779). 
 
L’Ajuntament d’Esplugues, amb la finalitat de garantir les necessitats bàsiques 
en l’àmbit de la infància i adolescència, atorga uns ajuts econòmics en concepte 
de beques d’educació en el lleure per als menors empadronats a Esplugues i 
que assisteixen a entitats de lleure del municipi. 
 
La Junta de Govern Local va aprovar el document “Barems i criteris per a 
l’atorgament d'ajuts econòmics d’Esplugues de Llobregat”, curs 2018-2019 i la 
seva posterior modificació, en sessions ordinàries de dates 29 de juny i 21 de 
desembre de 2018 respectivament i va acordar la convocatòria de presentació 
de sol·licituds per aquests tipus d’ajuts. 
 
Ateses les 6 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 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 2018-2019. 
 
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. 
 
S’acorda: 
 
Primer.- ESTIMAR un total de 3 sol·licituds d’ajuts econòmics per a la integració 
dels següents menors en concepte de beques d’educació en el lleure, pel curs 
2018-2019, amb els percentatges de bonificació valorats per cada cas i efectes 
d’aplicació que s’indiquen: 



 
 

ALUMNE/A          
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom 

Cost 
Activitat 

% 
Beca 

Efectes 

C J A 750,00 € 25% tot el curs 
K   Y 466,40 € 100% oct.-des. 
K   Y 350,00 € 100% tot el curs 

 
Segon.- DESESTIMAR tres sol·licituds d’ajuts econòmics en concepte de 
beques d’educació en el lleure, curs 2018-2019, que es detalla a continuació pel 
motiu que al mateix s’indica: 
 

ESPLUGA VIVA  
TUTOR/A LEGAL   
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom Motiu de desestimació 

K   I SOL·LICITUD DUPLICADA I RESOLTA 
          
ESPURNES 
TUTOR/A LEGAL   
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom Motiu de desestimació 

M S IM ABSCÈNCIA DE DADES 
ECONÒMIQUES 

P F R NO REALITZA L'ACTIVITAT 
 
Tercer.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa total màxima de 1.003,90 
euros, a càrrec de la partida pressupostària 68.23100.48018 del pressupost 
vigent, en concepte de beques d’educació en el lleure, a favor dels tutors legals 
que es relacionen, amb els imports resultants que així mateix s’indiquen: 
 
ESPLAI ESPLUGA VIVA (G-58.698.424) 

TUTOR/A LEGAL    
Primer Cognom Segon Cognom Nom Cost Ajuntament 

K   I 466,40 € 
K   I 350,00 € 

 
ESPLAI ESPURNES (G58433418) 

TUTOR/A LEGAL    
Primer Cognom Segon Cognom Nom Cost Ajuntament 

J V S 187,50 € 
 
Quart.- ESTABLIR que les quantitats compromeses en la present proposta, per 
valor de 1.003,90 euros, previ el reconeixement de les obligacions, seran 
pagades proporcionalment en tres terminis durant els mesos de maig i juliol de 
2019, a les entitats següents: 
 



 
ENTITATS N.I.F. Tram 1 Tram 2 Tram 3 TOTAL 

ESPLUGA VIVA G58698424 583,07€ 116,67€ 116,66€ 816,40€ 

ESPLAI ESPURNES G58433418 62,50€ 62,50€ 62,50€ 187,50€ 

 
El pagament de les quantitats compromeses 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.- RECONÈIXER les obligacions i proposar el pagament de 645,57 euros, 
corresponents al primer trimestre del curs 2018-2019, en concepte de beques 
d’educació en el lleure. 
 
Sisè.- RECONÈIXER les obligacions i proposar el pagament de 179,17 euros, 
corresponents al segon trimestre del curs 2018-2019, en concepte de beques 
d’educació en el lleure. 
 
 
32. Proposta d'aprovació d'ajuts econòmics en concepte de beques 
d'activitats d'estiu, any 2019 (exp. 2019/5051/2779). 

Es retira de l’ordre del dia. 

 

33. Proposta d’aprovació d’una subvenció amb caràcter extraordinari a 
l’ASSEMBLEA LOCAL CREU ROJA ESPLUGUES per l’emergència d’ajuda 
humanitària per al cicló Idai a Moçambic (exp. 2019/5220/2242). 
 
Es retira de l’ordre del dia. 

 
 
34. Proposta de formalització d’un conveni plurianual de col·laboració amb 
l’ASS. AMICS DE LA MÚSICA STA. MAGDALENA (exp. 2019/1006/2244). 
 
L’Ordenança General Reguladora de la Concessió de Subvencions de 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat defineix, entre d’altres, les condicions, 
requisits i procediments a seguir per a la concessió de subvencions a càrrec del 
pressupost municipal. 
 
Dins l’àmbit d’Acció Social i Ciutadania, l’entitat AMICS DE LA MUSICA DE LA 
PARRÒQUIA DE SANTA MAGDALENA D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT, amb 
CIF G61514501, ha sol·licitat, en data 22 de gener de 2019 la formalització d’un 
conveni de col·laboració pel període 2019-2020 i l’aportació econòmica 
corresponent a l’any 2019. 
 



 
Vist que l’entitat ha presentat els comptes justificatius de les subvencions 
corresponents a l’any 2018 i que aquests han estat aprovats per la Junta de 
Govern Local. 
 
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals, informant favorablement 
l’atorgament de subvencions en el marc de dit conveni, per les activitats i 
quanties en ell expressat. 
 
Vist l’informe emès per la Unitat Jurídic - Administrativa de l’Àmbit d’Acció Social 
i Ciutadania i la Intervenció Municipal. 
 
Vista 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. 
  
S’acorda: 
 
Primer.- APROVAR el text del conveni de col·laboració a formalitzar amb l’entitat 
AMICS DE LA MUSICA DE LA PARRÒQUIA DE SANTA MAGDALENA 
D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT, amb CIF G61514501, per un període de 
vigència de dos anys, 2019-2020, per al desenvolupament de les activitats 
recollides al mateix.  
 
Segon.- RESOLDRE la sol·licitud presentada per l’entitat AMICS DE LA 
MUSICA DE LA PARRÒQUIA DE SANTA MAGDALENA D'ESPLUGUES DE 
LLOBREGAT, amb CIF G61514501, i  ATORGAR una subvenció de 7.250,00 
euros, pel desenvolupament de les activitats recollides al conveni. 
 
Tercer.- AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER una obligació d’import  
7.250,00 euros, a favor de l’entitat AMICS DE LA MUSICA DE LA PARRÒQUIA 
DE SANTA MAGDALENA D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT, amb CIF 
G61514501, a càrrec de la partida 33.33400.48030 del pressupost ordinari vigent, 
en concepte d’aportació econòmica corresponent a l’any 2019. 
 
Quart.- PROPOSAR el pagament corresponent a la despesa aprovada, a favor 
de l’entitat AMICS DE LA MUSICA DE LA PARRÒQUIA DE SANTA MAGDALENA 
D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT, amb CIF G61514501, per import total de 
7.250,00 euros. 
 
Cinquè.- ESTABLIR que la subvenció s’ha d’entendre acceptada per l’entitat 
destinatària per la signatura del respectiu conveni i comportarà la conformitat 
amb tots els termes de la concessió i les condicions de la seva execució si en el 
termini de 15 dies hàbils no manifesta renúncia expressa. 
 
Sisè.- COMUNICAR la concessió d’aquest ajut a la Base de Dades Nacional de 
Subvenciones, com a sistema Nacional de Publicitat de Subvencions. 



 
 
Setè.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’entitat AMICS DE LA MUSICA DE LA 
PARRÒQUIA DE SANTA MAGDALENA D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT. 
 
Vuitè.- NOTIFICAR aquesta resolució als Serveis Econòmics i al Servei de 
Cultura. 
 
 
35. Proposta de justificació d’una subvenció atorgada en 2018 a GRUP 
D'ESTUDIS D'ESPLUGUES per a l’activitat de conveni (exp. 2018/135/2244). 
 
L’Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions i les Bases 
Reguladores per a l’atorgament de subvencions defineixen, 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. 
 
En data 14 de setembre de 2018, la Junta de Govern Local va atorgar a l’entitat 
GRUP D’ESTUDIS D’ESPLUGUES una subvenció de 2.023,00 euros pel 
desenvolupament de la Programació anual 2018. 
 
Vist que en data 1 de març de 2019 l’entitat  presenta comptes justificatius 
relatius a la despesa executada pel desenvolupament de l’esmentada activitat i 
que aquests contenen tots els requisits exigits a l‘Ordenança General reguladora 
de la concessió de subvencions 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 Cultura. 
  
S’acorda: 
 
Primer.- APROVAR la justificació econòmica presentada per l’entitat GRUP 
D’ESTUDIS D’ESPLUGUES, per valor de 6.878,60 euros, en relació a la 
subvenció de 2.023,00 euros atorgada en 2018, pel desenvolupament de la 
Programació anual 2018. 
 
Segon.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’entitat GRUP D’ESTUDIS 
D’ESPLUGUES i al Servei de Cultura. 
 
 
36. Proposta aprovació aportació 2019 a GRUP D'ESTUDIS D'ESPLUGUES, 
en execució de conveni en vigor (exp. 2019/2992/2244). 
 
La Junta de Govern Local va acordar l’aprovació del conveni de col·laboració 
amb l’entitat GRUP D'ESTUDIS D'ESPLUGUES, amb una vigència prevista pel 
període 2017-2020.  
 



 
En data 2 d’abril de 2019 l’entitat ha sol·licitat la subvenció corresponent a l’any 
2019, acompanyada del programa i pressupost de les activitats a realitzar. 
 
D’acord amb el que estableix el text del conveni de col·laboració,  pel que afecta 
a l’any 2019, 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. En aquest sentit, el pressupost 
municipal en vigor conté la partida nominativa 33.33400.48028, amb una dotació 
pressupostària de 2.023,00 euros. 
 
Vist que l’entitat ha presentat els comptes justificatius de les subvencions 
corresponents a l’any 2018 i que aquests han estat aprovats per la Junta de 
Govern Local. 
 
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals, informant favorablement 
l’atorgament de subvencions en el marc de dit conveni, per les activitats i 
quanties en ell expressat. 
 
Vist l’informe emès per la Unitat Jurídic - Administrativa d’Acció Social i 
Ciutadania i la Intervenció Municipal. 
 
Vista 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. 
  
S’acorda: 
 
Primer.- RESOLDRE la sol·licitud presentada per l’entitat GRUP D'ESTUDIS 
D'ESPLUGUES, amb CIF G60904737, i ATORGAR una subvenció de 2.023,00 
euros, pel desenvolupament de les activitats recollides al conveni. 
 
Segon.- AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER una obligació d’import  
2.023,00 euros, a favor de l’entitat GRUP D'ESTUDIS D'ESPLUGUES, amb CIF 
G60904737, a càrrec de la partida 33.33400.48028 del pressupost ordinari vigent, 
en concepte d’aportació econòmica corresponent a l’any 2019. 
 
Tercer.- PROPOSAR el pagament corresponent a la despesa aprovada, a favor 
de l’entitat GRUP D'ESTUDIS D'ESPLUGUES, amb CIF G60904737, per import 
total de 2.023,00 euros. 
 
Quart.- ESTABLIR que la subvenció s’ha d’entendre acceptada per l’entitat 
destinatària i comportarà la conformitat amb tots els termes de la concessió i les 
condicions de la seva execució si en el termini de 15 dies hàbils no manifesta 
renúncia expressa. 
 



 
Cinquè.- COMUNICAR la concessió d’aquest ajut a la Base de Dades Nacional 
de Subvenciones, com a sistema Nacional de Publicitat de Subvencions. 
 
Sisè.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’entitat GRUP D'ESTUDIS 
D'ESPLUGUES. 
 
Setè.- NOTIFICAR aquesta resolució als Serveis Econòmics i al Servei de 
Cultura. 
 
 
37. Proposta de justificació d’una subvenció atorgada en 2018 a COLLA DE 
BASTONERS D'ESPLUGUES per a l’activitat de conveni (exp. 
2018/139/2244). 
 
L’Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions i les Bases 
Reguladores per a l’atorgament de subvencions defineixen, 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. 
 
En data 14 de setembre de 2018, la Junta de Govern Local va atorgar a l’entitat 
COLLA DE BASTONERS D’ESPLUGUES una subvenció de 2.852,00 euros pel 
desenvolupament de l’activitat “Programació anual 2018”. 
 
Vist que en data 28 de març de 2019, l’entitat  presenta comptes justificatius 
relatius a la despesa executada pel desenvolupament de l’esmentada activitat i 
que aquests contenen tots els requisits exigits a l‘Ordenança General reguladora 
de la concessió de subvencions 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 Cultura. 
  
S’acorda: 
 
Primer.- APROVAR la justificació econòmica presentada per l’entitat COLLA DE 
BASTONERS D’ESPLUGUES, per valor de 4.208,32 euros, en relació a la 
subvenció de 2.852,00 euros atorgada en 2018, pel desenvolupament de la 
Programació anual 2018. 
 
Segon.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’entitat COLLA DE BASTONERS 
D’ESPLUGUES i al Servei de Cultura. 
  
 
38. Proposta aprovació aportació 2019 a COLLA DE BASTONERS 
D'ESPLUGUES, en execució de conveni en vigor (exp. 2019/3608/2244). 
 



 
La Junta de Govern Local va acordar l’aprovació del conveni de col·laboració 
amb l’entitat COLLA DE BASTONERS D'ESPLUGUES, amb una vigència 
prevista pel període 2017-2020.  
 
En data 28 de març de 2019 l’entitat ha sol·licitat la subvenció corresponent a 
l’any 2019, acompanyada del programa i pressupost de les activitats a realitzar. 
 
D’acord amb el que estableix el text del conveni de col·laboració,  pel que afecta 
a l’any 2019, 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. En aquest sentit, el pressupost 
municipal en vigor conté la partida nominativa 33.33400.48021, amb una dotació 
pressupostària de 2.852,00 euros. 
 
Vist que l’entitat ha presentat els comptes justificatius de les subvencions 
corresponents a l’any 2018 i que aquests han estat aprovats per la Junta de 
Govern Local. 
 
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals, informant favorablement 
l’atorgament de subvencions en el marc de dit conveni, per les activitats i 
quanties en ell expressat. 
 
Vist l’informe emès per la Unitat Jurídic - Administrativa d’Acció Social i 
Ciutadania i la Intervenció Municipal. 
 
Vista 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. 
  
S’acorda: 
 
Primer.- RESOLDRE la sol·licitud presentada per l’entitat COLLA DE 
BASTONERS D'ESPLUGUES, amb CIF G61390084, i ATORGAR una 
subvenció de 2852,00 euros, pel desenvolupament de les activitats recollides al 
conveni. 
 
Segon.- AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER una obligació d’import  
2852,00 euros, a favor de l’entitat COLLA DE BASTONERS D'ESPLUGUES, 
amb CIF G61390084, a càrrec de la partida 33.33400.48021 del pressupost 
ordinari vigent, en concepte d’aportació econòmica corresponent a l’any 2019. 
 
Tercer.- PROPOSAR el pagament corresponent a la despesa aprovada, a favor 
de l’entitat COLLA DE BASTONERS D'ESPLUGUES, amb CIF G61390084, per 
import total de 2852,00 euros. 
 



 
Quart.- ESTABLIR que la subvenció s’ha d’entendre acceptada per l’entitat 
destinatària i comportarà la conformitat amb tots els termes de la concessió i les 
condicions de la seva execució si en el termini de 15 dies hàbils no manifesta 
renúncia expressa. 
 
Cinquè.- COMUNICAR la concessió d’aquest ajut a la Base de Dades Nacional 
de Subvenciones, com a sistema Nacional de Publicitat de Subvencions. 
 
Sisè.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’entitat COLLA DE BASTONERS 
D'ESPLUGUES. 
 
Setè.- NOTIFICAR aquesta resolució als Serveis Econòmics i al Servei de 
Cultura. 
 
 
39. Proposta de justificació d’una subvenció atorgada en 2018 a CLUB 
GIMNÀSTICA ESPLUGUES LES MORERES per a l’activitat de conveni (exp. 
2018/102/2244). 
 
L’Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions i les Bases 
Reguladores per a l’atorgament de subvencions defineixen, 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. 
 
En data  9 de novembre de 2018, la Junta de Govern Local va atorgar a l’entitat 
CLUB GIMNÀSTICA ESPLUGUES LES MORERES una subvenció de 10.500,00 
euros pel desenvolupament de la Programació anual 2018. 
 
Vist que en data 29 de març de 2019 l’entitat  presenta comptes justificatius 
relatius a la despesa executada pel desenvolupament de l’esmentada activitat i 
que aquests contenen tots els requisits exigits a l‘Ordenança General reguladora 
de la concessió de subvencions 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 d’Esports. 
  
S’acorda: 
 
Primer.- APROVAR la justificació econòmica presentada per l’entitat CLUB 
GIMNÀSTICA ESPLUGUES LES MORERES, per valor de 16.187,61 euros, en 
relació a la subvenció de 10.500,00 euros atorgada en 2018, pel 
desenvolupament de la Programació anual 2018. 
 
Segon.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’entitat CLUB GIMNÀSTICA 
ESPLUGUES LES MORERES i al Servei d’Esports. 
 



 
 
40. Proposta de justificació d’una subvenció atorgada en 2018 a PROGAT 
ESPLUGUES per a l’activitat de conveni (exp. 2018/129/2244). 
 
L’Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions i les Bases 
Reguladores per a l’atorgament de subvencions defineixen, 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. 
 
En data 28 de setembre de 2018, la Junta de Govern Local va atorgar a l’entitat 
PROGAT ESPLUGUES una subvenció de 4.500,00 euros pel desenvolupament 
de la Programació anual 2018. 
 
Vist que en data 20 de març de 2019 l’entitat  presenta comptes justificatius 
relatius a la despesa executada pel desenvolupament de l’esmentada activitat i 
que aquests contenen tots els requisits exigits a l‘Ordenança General reguladora 
de la concessió de subvencions 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 d’Acció Social i Salut. 
  
S’acorda: 
 
Primer.- APROVAR la justificació econòmica presentada per l’entitat PROGAT 
ESPLUGUES, per valor de 4.770,75 euros, en relació a la subvenció de 4.500,00  
euros atorgada en 2018, pel desenvolupament de la Programació anual 2018. 
 
Segon.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’entitat PROGAT ESPLUGUES i al 
Servei d’Acció Social i Salut. 
 
 
41. Proposta de justificació d’una subvenció atorgada en 2018 a GRUP DE 
PERCUSSIÓ ATABALATS per a l’activitat de conveni (exp. 2018/109/2244). 
 
L’Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions i les Bases 
Reguladores per a l’atorgament de subvencions defineixen, 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. 
 
En data 6 de juliol de 2018, la Junta de Govern Local va atorgar a l’entitat GRUP 
DE PERCUSSIÓ ATABALATS una subvenció de 4.494,00 euros pel 
desenvolupament de la Programació anual 2018. 



 
 
Vist que en data 25 de febrer de 2019 l’entitat  presenta comptes justificatius 
relatius a la despesa executada pel desenvolupament de l’esmentada activitat i 
que aquests contenen tots els requisits exigits a l‘Ordenança General reguladora 
de la concessió de subvencions 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 Cultura. 
  
S’acorda: 
 
Primer.- APROVAR la justificació econòmica presentada per l’entitat GRUP DE 
PERCUSSIÓ ATABALATS, per valor de 5.454,84 euros, en relació a la subvenció 
de  4.494,00 euros atorgada en 2018, pel desenvolupament de la Programació 
anual 2018. 
 
Segon.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’entitat GRUP DE PERCUSSIÓ 
ATABALATS i al Servei de Cultura. 
 
 
42. Proposta aprovació de l’aportació 2019 a GRUP DE PERCUSSIÓ 
ATABALATS, en execució de conveni en vigor (exp. 2019/2937/2244). 
 
La Junta de Govern Local va acordar l’aprovació del conveni de col·laboració 
amb l’entitat GRUP DE PERCUSSIÓ ATABALATS, amb una vigència prevista pel 
període 2017-2020.  
 
En data 13 de març de 2019 l’entitat ha sol·licitat la subvenció corresponent a 
l’any 2019, acompanyada del programa i pressupost de les activitats a realitzar. 
 
D’acord amb el que estableix el text del conveni de col·laboració,  pel que afecta 
a l’any 2019, 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. En aquest sentit, el pressupost 
municipal en vigor conté la partida nominativa 33.33400.48027, amb una dotació 
pressupostària de 4.494,00 euros. 
 
Vist que l’entitat ha presentat els comptes justificatius de les subvencions 
corresponents a l’any 2018 i que aquests han estat aprovats per la Junta de 
Govern Local. 
 
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals, informant favorablement 
l’atorgament de subvencions en el marc de dit conveni, per les activitats i 
quanties en ell expressat. 
 
Vist l’informe emès per la Unitat Jurídic - Administrativa d’Acció Social i 
Ciutadania i la Intervenció Municipal. 
 
Vista 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. 
  
S’acorda: 
 
Primer.- RESOLDRE la sol·licitud presentada per l’entitat GRUP DE 
PERCUSSIÓ ATABALATS, amb CIF G62911094, i  ATORGAR una subvenció 
de 4.494,00 euros, pel desenvolupament de les activitats recollides al conveni. 
 
Segon.- AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER una obligació d’import  
4.494,00 euros, a favor de l’entitat GRUP DE PERCUSSIÓ ATABALATS, amb 
CIF G62911094, a càrrec de la partida 33.33400.48027 del pressupost ordinari 
vigent, en concepte d’aportació econòmica corresponent a l’any 2019. 
 
Tercer.- PROPOSAR el pagament corresponent a la despesa aprovada, a favor 
de l’entitat GRUP DE PERCUSSIÓ ATABALATS, amb CIF G62911094, per 
import total de 4.494,00 euros. 
 
Quart.- ESTABLIR que la subvenció s’ha d’entendre acceptada per l’entitat 
destinatària i comportarà la conformitat amb tots els termes de la concessió i les 
condicions de la seva execució si en el termini de 15 dies hàbils no manifesta 
renúncia expressa. 
 
Cinquè.- COMUNICAR la concessió d’aquest ajut a la Base de Dades Nacional 
de Subvenciones, com a sistema Nacional de Publicitat de Subvencions. 
 
Sisè.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’entitat GRUP DE PERCUSSIÓ 
ATABALATS. 
 
Setè.- NOTIFICAR aquesta resolució als Serveis Econòmics i al Servei de 
Cultura. 
 
 
43. Proposta de justificació d’una subvenció atorgada en 2018 a COLLA DE 
DIABLES D'ESPLUGUES LES TORIES per a l’activitat de conveni (exp. 
2018/152/2244). 
 
L’Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions i les Bases 
Reguladores per a l’atorgament de subvencions defineixen, 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. 
 



 
En data 14 de setembre de 2018, la Junta de Govern Local va atorgar a l’entitat 
COLLA DE DIABLES D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT LES TÒRIES una 
subvenció de 5.153,00 euros pel desenvolupament de la Programació anual 
2018. 
 
Vist que en data 4 de març de 2019 l’entitat  presenta comptes justificatius 
relatius a la despesa executada pel desenvolupament de l’esmentada activitat i 
que aquests contenen tots els requisits exigits a l‘Ordenança General reguladora 
de la concessió de subvencions 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 Cultura. 
  
S’acorda: 
 
Primer.- APROVAR la justificació econòmica presentada per l’entitat COLLA DE 
DIABLES D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT LES TÒRIES, per valor de 6.472,18 
euros, en relació a la subvenció de 5.153,00 euros atorgada en 2018, pel 
desenvolupament de la Programació anual 2018. 
 
Segon.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’entitat COLLA DE DIABLES 
D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT LES TÒRIES i al Servei de Cultura. 
 
 
44. Proposta aprovació aportació 2019 a COLLA DE DIABLES 
D'ESPLUGUES LES TORIES, en execució del conveni en vigor (exp. 
2019/2455/2244). 
 
La Junta de Govern Local va acordar l’aprovació del conveni de col·laboració 
amb l’entitat COLLA DE DIABLES D'ESPLUGUES LES TORIES, amb una 
vigència prevista pel període 2017-2020.  
 
En data 4 de març de 2019 l’entitat ha sol·licitat la subvenció corresponent a l’any 
2019, acompanyada del programa i pressupost de les activitats a realitzar. 
 
D’acord amb el que estableix el text del conveni de col·laboració,  pel que afecta 
a l’any 2019, 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. En aquest sentit, el pressupost 
municipal en vigor conté la partida nominativa 33.33400.48023, amb una dotació 
pressupostària de 5.153,00 euros. 
 
Vist que l’entitat ha presentat els comptes justificatius de les subvencions 
corresponents a l’any 2018 i que aquests han estat aprovats per la Junta de 
Govern Local. 
 
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals, informant favorablement 
l’atorgament de subvencions en el marc de dit conveni, per les activitats i 
quanties en ell expressat. 
 



 
Vist l’informe emès per la Unitat Jurídic - Administrativa d’Acció Social i 
Ciutadania i la Intervenció Municipal. 
 
Vista 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. 
  
S’acorda: 
 
Primer.- RESOLDRE la sol·licitud presentada per l’entitat COLLA DE DIABLES 
D'ESPLUGUES LES TORIES, amb CIF G63262539, i ATORGAR una subvenció 
de 5.153,00 euros, pel desenvolupament de les activitats recollides al conveni. 
 
Segon.- AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER una obligació d’import  
5.153,00 euros, a favor de l’entitat COLLA DE DIABLES D'ESPLUGUES LES 
TORIES, amb CIF G63262539, a càrrec de la partida 33.33400.48023 del 
pressupost ordinari vigent, en concepte d’aportació econòmica corresponent a 
l’any 2019. 
 
Tercer.- PROPOSAR el pagament corresponent a la despesa aprovada, a favor 
de l’entitat COLLA DE DIABLES D'ESPLUGUES LES TORIES, amb CIF 
G63262539, per import total de 5.153,00 euros. 
 
Quart.- ESTABLIR que la subvenció s’ha d’entendre acceptada per l’entitat 
destinatària i comportarà la conformitat amb tots els termes de la concessió i les 
condicions de la seva execució si en el termini de 15 dies hàbils no manifesta 
renúncia expressa. 
 
Cinquè.- COMUNICAR la concessió d’aquest ajut a la Base de Dades Nacional 
de Subvenciones, com a sistema Nacional de Publicitat de Subvencions. 
 
Sisè.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’entitat COLLA DE DIABLES 
D'ESPLUGUES LES TORIES. 
 
Setè.- NOTIFICAR aquesta resolució als Serveis Econòmics i al Servei de 
Cultura. 
 
 
45. Proposta de justificació d’una subvenció atorgada en 2018 a AMICS 
DELS MUSEUS I DEL PATRIMONI D'ESPLUGUES per a l’activitat de 
conveni (exp. 2018/74/2244.) 
 
L’Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions i les Bases 
Reguladores per a l’atorgament de subvencions defineixen, 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. 
 
En data 25 de maig de 2018, la Junta de Govern Local va atorgar a l’entitat 
AMICS DELS MUSEUS I DEL PATRIMONI D’ESPLUGUES una subvenció de 
2.023,00 euros pel desenvolupament de la Programació anual 2018. 
 
Vist que en data 4 de març de 2019 l’entitat  presenta comptes justificatius 
relatius a la despesa executada pel desenvolupament de l’esmentada activitat i 
que aquests contenen tots els requisits exigits a l‘Ordenança General reguladora 
de la concessió de subvencions 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 Cultura. 
  
S’acorda: 
 
Primer.- APROVAR la justificació econòmica presentada per l’entitat AMICS 
DELS MUSEUS I DEL PATRIMONI D’ESPLUGUES, per valor de 2.732,59 euros, 
en relació a la subvenció de 2.023,00 euros atorgada en 2018, pel 
desenvolupament de la Programació anual 2018. 
 
Segon.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’entitat AMICS DELS MUSEUS I DEL 
PATRIMONI D’ESPLUGUES i al Servei de Cultura. 
 
 
46. Proposta de justificació d’una subvenció atorgada en 2018 a COLLA DE 
CASTELLERS D'ESPLUGUES per a l’activitat de conveni (exp. 
2018/83/2244). 
 
L’Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions i les Bases 
Reguladores per a l’atorgament de subvencions defineixen, 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. 
 
En data 6 de setembre de 2018, la Junta de Govern Local va atorgar a l’entitat 
COLLA DE CASTELLERS D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT una subvenció de 
10.635,00 euros pel desenvolupament de la Programació anual 2018. 
 
Vist que en data 21 de març de 2019 l’entitat  presenta comptes justificatius 
relatius a la despesa executada pel desenvolupament de l’esmentada activitat i 
que aquests contenen tots els requisits exigits a l‘Ordenança General reguladora 
de la concessió de subvencions 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 Cultura. 
  
S’acorda: 
 
Primer.- APROVAR la justificació econòmica presentada per l’entitat COLLA DE 
CASTELLERS D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT, per valor de 14.846,09 euros, 
en relació a la subvenció de 10.635,00 euros atorgada en 2018, pel 
desenvolupament de la Programació anual 2018. 
 
Segon.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’entitat COLLA DE CASTELLERS 
D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT i al Servei de Cultura. 
 
 
47. Proposta aprovació aportació 2019 a COLLA DE CASTELLERS 
D'ESPLUGUES, en execució del conveni en vigor (exp. 2019/3896/2244). 
 
La Junta de Govern Local va acordar l’aprovació del conveni de col·laboració 
amb l’entitat COLLA DE CASTELLERS D'ESPLUGUES, amb una vigència 
prevista pel període 2017-2020.  
 
En data 5 d’abril de 2019 l’entitat ha sol·licitat la subvenció corresponent a l’any 
2019, acompanyada del programa i pressupost de les activitats a realitzar. 
 
D’acord amb el que estableix el text del conveni de col·laboració,  pel que afecta 
a l’any 2019, 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. En aquest sentit, el pressupost 
municipal en vigor conté la partida nominativa 33.33400.48022, amb una dotació 
pressupostària de 10.635,00 euros. 
 
Vist que l’entitat ha presentat els comptes justificatius de les subvencions 
corresponents a l’any 2018 i que aquests han estat aprovats per la Junta de 
Govern Local. 
 
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals, informant favorablement 
l’atorgament de subvencions en el marc de dit conveni, per les activitats i 
quanties en ell expressat. 
 
Vist l’informe emès per la Unitat Jurídic - Administrativa d’Acció Social i 
Ciutadania i la Intervenció Municipal. 
 
Vista 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. 
  



 
S’acorda: 
 
Primer.- RESOLDRE la sol·licitud presentada per l’entitat COLLA DE 
CASTELLERS D'ESPLUGUES, amb CIF G60433828, i ATORGAR una 
subvenció de 10.635,00 euros, pel desenvolupament de les activitats recollides 
al conveni. 
 
Segon.- AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER una obligació d’import  
10.635,00 euros, a favor de l’entitat COLLA DE CASTELLERS D'ESPLUGUES, 
amb CIF G60433828, a càrrec de la partida 33.33400.48022   del pressupost 
ordinari vigent, en concepte d’aportació econòmica corresponent a l’any 2019. 
 
Tercer.- PROPOSAR el pagament corresponent a la despesa aprovada, a favor 
de l’entitat COLLA DE CASTELLERS D'ESPLUGUES, amb CIF G60433828, per 
import total de 10.635,00 euros. 
 
Quart.- ESTABLIR que la subvenció s’ha d’entendre acceptada per l’entitat 
destinatària i comportarà la conformitat amb tots els termes de la concessió i les 
condicions de la seva execució si en el termini de 15 dies hàbils no manifesta 
renúncia expressa. 
 
Cinquè.- COMUNICAR la concessió d’aquest ajut a la Base de Dades Nacional 
de Subvenciones, com a sistema Nacional de Publicitat de Subvencions. 
 
Sisè.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’entitat COLLA DE CASTELLERS 
D'ESPLUGUES. 
 
Setè.- NOTIFICAR aquesta resolució als Serveis Econòmics i al Servei de 
Cultura. 
 
 
48. Proposta de justificació d’una subvenció atorgada en 2018 a 
ASSOCIACIÓ DE DONES EL GALL per a l’activitat de conveni (exp. 
2018/83/2244). 
 
L’Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions i les Bases 
Reguladores per a l’atorgament de subvencions defineixen, 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. 
 
En data 1 de juny de 2018, la Junta de Govern Local va atorgar a l’entitat 
ASSOCIACIÓ DE DONES EL GALL una subvenció de  2.162,00 euros pel 
desenvolupament de la Programació anual 2018. 
 



 
Vist que en data 28 de febrer de 2019 l’entitat  presenta comptes justificatius 
relatius a la despesa executada pel desenvolupament de l’esmentada activitat i 
que aquests contenen tots els requisits exigits a l‘Ordenança General reguladora 
de la concessió de subvencions 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 Política de Dones. 
 
S’acorda: 
 
Primer.- APROVAR la justificació econòmica presentada per l’entitat 
ASSOCIACIÓ DE DONES EL GALL, per valor de 2.612,97 euros, en relació a la 
subvenció de  2.162,00 euros atorgada en 2018, pel desenvolupament de la 
Programació anual 2018. 
 
Segon.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’entitat ASSOCIACIÓ DE DONES EL 
GALL i al Servei de política de Dones. 
 
 
49. Proposta de justificació d’una subvenció atorgada en 2018 a 
ASSOCIACIÓ DE DONES LA PLANA per a l’activitat de conveni (exp. 
2018/83/2244). 
 
L’Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions i les Bases 
Reguladores per a l’atorgament de subvencions defineixen, 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. 
 
En data 11 de maig de 2018, la Junta de Govern Local va atorgar a l’entitat 
ASSOCIACIÓ DE DONES LA PLANA una subvenció de 3.325,00 euros pel 
desenvolupament de la Programació anual 2018. 
 
Vist que en data 11 de març de 2019 l’entitat  presenta comptes justificatius 
relatius a la despesa executada pel desenvolupament de l’esmentada activitat i 
que aquests contenen tots els requisits exigits a l‘Ordenança General reguladora 
de la concessió de subvencions 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 Cultura. 
  
S’acorda: 
 
Primer.- APROVAR la justificació econòmica presentada per l’entitat 
ASSOCIACIÓ DE DONES LA PLANA, per valor de  6.423,47 euros, en relació 
a la subvenció de 3.325,00 euros atorgada en 2018, pel desenvolupament de la 
Programació anual 2018. 
 



 
Segon.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’entitat ASSOCIACIÓ DE DONES LA 
PLANA i al Servei de Cultura. 
 
 
50. Proposta de justificació d’una subvenció atorgada en 2018 a FUNDACIÓ 
PRO DISMINUITS PSIQUICS FINESTRELLES per a l’activitat de conveni 
(exp. 2018/87/2244). 
 
L’Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions i les Bases 
Reguladores per a l’atorgament de subvencions defineixen, 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. 
 
En data 1 de juny de 2018, la Junta de Govern Local va atorgar a l’entitat 
FUNDACIÓ PRO DISMINUITS PSIQUICS FINESTRELLES una subvenció de  
585,90 euros pel desenvolupament de la Programació anual 2018. 
 
Vist que en data 29 de març de 2019 l’entitat  presenta comptes justificatius 
relatius a la despesa executada pel desenvolupament de l’esmentada activitat i 
que aquests contenen tots els requisits exigits a l‘Ordenança General reguladora 
de la concessió de subvencions 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 d’Acció Social. 
  
S’acorda: 
 
Primer.- APROVAR la justificació econòmica presentada per l’entitat FUNDACIÓ 
PRO DISMINUITS PSIQUICS FINESTRELLES, per valor de 840,65 euros, en 
relació a la subvenció de 585,90 euros atorgada en 2018, pel desenvolupament 
de la Programació anual 2018. 
 
Segon.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’entitat FUNDACIÓ PRO DISMINUITS 
PSIQUICS FINESTRELLES i al Servei d’Acció Social. 
 
 
51. Proposta de justificació d’una subvenció atorgada en 2018 a CLUB DE 
BÀSQUET NOU ESPLUGUES per a l’activitat de conveni (exp. 
2018/143/2244). 
 
L’Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions i les Bases 
Reguladores per a l’atorgament de subvencions defineixen, entre d’altres, els 
requisits exigits a les entitats beneficiàries dels ajuts atorgats, per aquest 
Ajuntament, pel desenvolupament d’activitats i /o projectes en qualsevol dels 
àmbits reflectits a les esmentades bases, en quant a l’obligació de justificar 
l’aplicació donada als fons rebuts, referida tant a la forma d’acreditar la realització 



 
de l’activitat o projecte pel qual es va concedir la subvenció, com al procediment 
intern a seguir per valorar i aprovar aquesta justificació. 
 
La Junta de Govern Local va atorgar a l’entitat CLUB DE BASQUET NOU 
ESPLUGUES les aportacions econòmiques següents, pel desenvolupament de 
la Programació anual 2018, concretament, les activitats que a continuació  
s’indiquen: 
 

Data aprovació Activitat / Projecte subvencionat Import atorgat 

18/05/2018 Formació i Competició en l’esport del Bàsquet 8.500,00 € 

18/05/2018 Torneig de bàsquet cadet masculí “Ciutat 
d’Esplugues” 8.000,00 €       

 
Vist que en data 14 de març de 2019 l’entitat  presenta comptes justificatius 
relatius a la despesa executada pel desenvolupament de les esmentades 
activitats i que aquests contenen tots els requisits exigits a l‘Ordenança General 
reguladora de la concessió de subvencions 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 d’Esports. 
  
S’acorda: 
 
Primer.- APROVAR la justificació econòmica presentada per l’entitat CLUB DE 
BASQUET NOU ESPLUGUES, en relació a les subvencions atorgades durant 
l’exercici 2018, pel desenvolupament de la Programació anual 2018, 
concretament, les activitats que a continuació s’indiquen: 

 
Activitat / projecte subvencionat Import atorgat Import justificat 
Formació i Competició en l’esport del Bàsquet 8.500,00 € 15.965,40 € 

Torneig de bàsquet cadet masculí “Ciutat d’Esplugues” 8.000,00 € 12.611,26 € 
 
Segon.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’entitat CLUB DE BASQUET NOU 
ESPLUGUES i al Servei d’Esports. 
 
 
52. Proposta aprovació aportació 2019 a CLUB DE BÀSQUET NOU 
ESPLUGUES en execució del conveni en vigor (exp. 2019/4870/2244). 
 
La Junta de Govern Local va acordar l’aprovació del conveni de col·laboració 
amb l’entitat CLUB BASQUET NOU ESPLUGUES, amb una vigència prevista 
pel període 2016-2019.  
 
En data 25 d’abril de 2019 l’entitat ha sol·licitat la subvenció corresponent a l’any 
2019, acompanyada del programa i pressupost de les activitats a realitzar. 
 
D’acord amb el que estableix el text del conveni de col·laboració,  pel que afecta 
a l’any 2019, 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. En aquest sentit, el pressupost 
municipal en vigor conté la partida nominativa 36.34100.48008, amb una dotació 
pressupostària de 17.500,00 euros. 
 
Vist que l’entitat ha presentat els comptes justificatius de les subvencions 
corresponents a l’any 2018 i que aquests han estat aprovats per la Junta de 
Govern Local. 
 
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals, informant favorablement 
l’atorgament de subvencions en el marc de dit conveni, per les activitats i 
quanties en ell expressat. 
 
Vist l’informe emès per la Unitat Jurídic - Administrativa d’Acció Social i 
Ciutadania i la Intervenció Municipal. 
 
Vista 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. 
  
S’acorda: 
 
Primer.- RESOLDRE la sol·licitud presentada per l’entitat CLUB BASQUET NOU 
ESPLUGUES, amb CIF G64941552, i ATORGAR una subvenció de 17.500,00 
euros, pel desenvolupament de les activitats recollides al conveni. 
 
Segon.- AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER una obligació d’import  
17.500,00 euros, a favor de l’entitat CLUB BASQUET NOU ESPLUGUES, amb 
CIF G64941552, a càrrec de la partida 36.34100.48008 del pressupost ordinari 
vigent, en concepte d’aportació econòmica corresponent a l’any 2019. 
 
Tercer.- PROPOSAR el pagament corresponent a la despesa aprovada, a favor 
de l’entitat CLUB BASQUET NOU ESPLUGUES, amb CIF G64941552, per 
import total de 17.500,00 euros. 
 
Quart.- ESTABLIR que la subvenció s’ha d’entendre acceptada per l’entitat 
destinatària i comportarà la conformitat amb tots els termes de la concessió i les 
condicions de la seva execució si en el termini de 15 dies hàbils no manifesta 
renúncia expressa. 
 
Cinquè.- COMUNICAR la concessió d’aquest ajut a la Base de Datos Nacional 
de Subvenciones, com a sistema Nacional de Publicitat de Subvencions. 
 
Sisè.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’entitat CLUB BASQUET NOU 
ESPLUGUES 
 



 
Setè.- NOTIFICAR aquesta resolució als Serveis Econòmics i al Servei d’Esports. 
 
 
53. Proposta de justificació d’una subvenció atorgada en 2018 a UNIÓ DE 
BOTIGUERS D'ESPLUGUES per a l’activitat "Dinamització comercial" (exp. 
2018/96/2243). 
 
L’Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions i les Bases 
Reguladores per a l’atorgament de subvencions defineixen, 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. 
 
En data 13 de juliol de 2018, la Junta de Govern Local va atorgar a l’entitat UNIÓ 
DE BOTIGUERS COMERCIANTS D’ESPLUGUES una subvenció de 2.000,00 
euros pel desenvolupament de l’activitat “Dinamització comercial 2018”. 
 
Vist que en data 1 de març de 2019 l’entitat  presenta comptes justificatius 
relatius a la despesa executada pel desenvolupament de l’esmentada activitat i 
que aquests contenen tots els requisits exigits a l‘Ordenança General reguladora 
de la concessió de subvencions 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 Promoció Econòmica. 
 
S’acorda: 
 
Primer.- APROVAR la justificació econòmica presentada per l’entitat UNIÓ DE 
BOTIGUERS COMERCIANTS D’ESPLUGUES, per valor de 2.400,00 euros, en 
relació a la subvenció de 2.000,00 euros atorgada en 2018, pel desenvolupament 
de l’activitat “Dinamització comercial 2018”. 
 
 
54. Proposta de justificació d’una subvenció atorgada en 2018 a FUNDACIÓ 
PRIVADA PROA per a l’activitat "Concurs pintura i dibuix" (exp. 
2018/34/2243). 
 
L’Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions i les Bases 
Reguladores per a l’atorgament de subvencions defineixen, 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. 
 



 
En data 13 de juliol de 2018, la Junta de Govern Local va atorgar a l’entitat 
FUNDACIÓ PRIVADA ASPROSEAT PROA ESPLUGUES una subvenció de 
43,20 euros pel desenvolupament de l’activitat “Concurs de pintura i dibuix 
Fundació Llars especials, any 2018”. 
 
Vist que en data 21 de gener de 2019 l’entitat  presenta comptes justificatius 
relatius a la despesa executada pel desenvolupament de l’esmentada activitat i 
que aquests contenen tots els requisits exigits a l‘Ordenança General reguladora 
de la concessió de subvencions 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 d’Acció Social. 
  
S’acorda: 
 
Primer.- APROVAR la justificació econòmica presentada per l’entitat FUNDACIÓ 
PRIVADA ASPROSEAT PROA ESPLUGUES, per valor de 248,55 euros, en 
relació a la subvenció de 43,20 euros atorgada en 2018, pel desenvolupament 
de l’activitat “Concurs de pintura i dibuix Fundació Llars especials, any 2018”. 
 
Segon.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’entitat FUNDACIÓ PRIVADA 
ASPROSEAT PROA ESPLUGUES i al Servei d’Acció Social. 
 
 
I sense més assumptes a tractar, a les 15:20 hores del dia abans esmentat, per 
la Sra. Alcaldessa es dona per finalitzada a 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. 
 


