
 
 

JGL 18/2016 

 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 

SESSIÓ DECISÒRIA ORDINÀRIA DE 13 DE MAIG DE 2016 

 
A la Casa Consistorial d’Esplugues de Llobregat, a la sala de reunions, a les 
tretze hores i quaranta minuts del dia tretze de maig de 2016, es reuneix la 
Junta de Govern Local en sessió decisòria ordinària, en primera convocatòria, 
sota la Presidència de l'alcaldessa Sra. Pilar Díaz Romero, amb l'assistència 
dels regidors Sr. Eduard Sanz García, Sra. Sara Forgas Úbeda, Sra. 
Montserrat Zamora Angulo, Sr. Albert Comellas Novillo, Sr. Manuel Pozo López 
i Sr. Santiago Siquier Fadó. 
 
Assisteix igualment l'interventor director de l'Àrea de recursos generals i 
econòmics, Sr. Francisco Javier Vicén Encuentra. 
 
Actua de secretari el de l'Ajuntament Sr. Pedro Carmona Pérez. 
 
Oberta la sessió per la Sra. alcaldessa, s'hi entra en l'examen i debat dels 
assumptes que es relacionen a l'ordre del dia. 
 
 
ACORD NÚMERO U.- Aprovació, si escau, de l’acta núm. 14/16 
corresponent a la sessió ordinària de data 15 d’abril de 2016.        
 
Per la Sra. alcaldessa i en relació a l’esborrany de l’acta núm. 14/16 
corresponent a la sessió ordinària de  data  15 d’abril de 2016 es pregunta si hi 
ha objecció d'alguna classe i no assenyalant-se'n cap, s'aprova  l’esmentada 
acta per unanimitat i en compliment del que disposa l'article 107 de la Llei 
8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya i l'article 110 del 
Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, es 
transcriurà al llibre d'actes, autoritzant-se amb les signatures de la  Sra. 
alcaldessa i Sr. secretari. 

 

TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

 
ACORD NÚMERO DOS.- Proposta per declarar suficient la documentació 
presentada per ERIKA GONZALEZ PERELLA, sobre la comunicació de 
l’inici de l’activitat de centre de ioga que es desenvolupa al local ubicat 
del carrer Mestre Joan Corrales, núm. 44. (Exp. T120-2015-00125). 



 
“La senyora ERIKA GONZÁLEZ PERELLA, va aportar la documentació tècnica 
oportuna per desenvolupar l’activitat de centre de ioga al local ubicat al carrer 
Mestre Joan Corrales, núm. 44, d’aquesta població. (Exp. T120-2015-00125). 
 
Atès que es tracta d’una activitat sotmesa al règim de comunicació. 
 
Atès l’informe favorable emès pels Serveis Tècnics Municipals obrant a 
l’expedient.  

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

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1r.- Declarar com a suficient la documentació que consta a l’expedient 
presentada per ERIKA GONZÁLEZ PERELLA, en la qual efectua el tràmit de 
comunicació de l’activitat de centre de ioga al local ubicat al carrer Mestre 
Joan Corrales, núm. 44, d’aquesta població. (Exp. T120-2015-00125). 

2n.- Comunicar a ERIKA GONZÁLEZ PERELLA, que pot iniciar l’exercici de 
l’activitat de centre de ioga al local ubicat al carrer Mestre Joan Corrales, núm. 
44, sense perjudici del compliment de la normativa urbanística, de seguretat, de 
protecció i prevenció contra incendis, i normativa en general que li sigui 
d’aplicació, i que el titular declara complir mitjançant el document corresponent.  
 
3r.- Advertir a la titularitat que en cas necessari o si es considera oportú, els 
Serveis Tècnics Municipals podran practicar opcionalment inspecció a 
l’establiment. Si de la inspecció efectuada resultés l’existència de deficiències a 
esmenar, s’hauran d’adoptar en els terminis que s’estimin. En cas que 
aquestes deficiències comportin un risc per a la salut o la seguretat envers 
tercers, o que existeixin deficiències no esmenables, o que l’activitat no s’ajusti 
a la documentació presentada, s’ordenarà immediatament el cessament de 
l’activitat. 
 
4t.- Aquesta conformitat restarà condicionada al pagament de la taxa per a la 
prestació dels serveis d’Intervenció Integral de l’Administració municipal en 
activitats i instal·lacions (Ordenança Fiscal núm. 5) d’import 615,12 euros, 
(càrrec-valor 1156673-191172) que serà notificada per l’ Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona.” 

 
ACORD NÚMERO TRES.- Proposta per prendre en consideració l’informe 
sobre prevenció d’incendis emès pels Serveis Tècnics Municipals amb 
relació a l’activitat de comerç al detall d’electrodomèstics que es 
desenvolupa al local ubicat al carrer Dr. Manuel Riera, núm. 44-46, 
sol•licitat per LUIS CAMACHO, S.L. (Exp. T120-2016-00029). 



“La senyora Sandra Brieva Maldonado, en representació de LUIS CAMACHO, 
S.L., va aportar la documentació tècnica oportuna per sol·licitar informe de 
prevenció d’incendis municipal com a pas previ a la sol·licitud del corresponent 
títol acreditatiu per desenvolupar l’activitat de comerç al detall 
d’electrodomèstics, al local ubicat al carrer Doctor Manuel Riera, núm. 44-46, 
d’aquesta població. (Exp. T120-2016-00029). 

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

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

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1r.- Prendre en consideració l’informe en matèria de prevenció i protecció 
contra incendis que els Serveis Tècnics Municipals han emès en data 
5/05/2016, amb relació a l’activitat de comerç al detall d’electrodomèstics, al 
local ubicat al carrer Doctor Manuel Riera, núm. 44-46, d’aquesta població. 
(Exp. T120-2016-00029). 

2n.- Comunicar a LUIS CAMACHO, S.L., les conclusions de l’informe emès 
pels Serveis Tècnics Municipals, del qual resulta que: 

(...) 
 
Atès que la documentació presentada reuneix les condicions de seguretat 
contra Incendis que determina la reglamentació d’aplicació, s’emet informe 
favorable. 
 
(...) 
 
3r.- Advertir a LUIS CAMACHO, S.L., que aquest informe no valora altres 
reglamentacions exigibles a l’activitat, com podrien ser aquelles que afecten a 
l’accessibilitat a persones discapacitades, acústica, etc. 

4t.- Advertir a LUIS CAMACHO, S.L., que ha d’executar i mantenir les mesures 
de seguretat previstes a la documentació tècnica, establertes per la 
reglamentació d’aplicació. 

5è.- Requerir a LUIS CAMACHO, S.L., que procedeixi a sol·licitar el títol 
acreditatiu de l’activitat, subjecte al règim administratiu que li sigui d’aplicació, i 
a aportar el corresponent certificat final d’instal·lacions. 

6è.- Aquesta conformitat restarà condicionada al pagament de la taxa per a la 
prestació dels serveis d’Intervenció Integral de l’Administració municipal en 
activitats i instal·lacions (Ordenança Fiscal núm. 5) d’import 300,00 euros, 



(càrrec-valor 1156673-191167) que serà notificada per l’ Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona.” 

 
ACORD NÚMERO QUATRE.- Proposta per declarar suficient la 
documentació presentada per VODAFONE ESPAÑA, S.A.U., sobre la 
comunicació de l’inici de l’activitat d’estació base de telefonia mòbil, a la 
infraestructura ubicada al carrer Molí, núm. 38, d’aquesta població. (Exp. 
T120-2016-00032). 
 
“El senyor Rafael García Calvo, en representació de VODAFONE ESPAÑA, 
S.A.U., va aportar la documentació tècnica oportuna per desenvolupar l’activitat 
d’ estació base de telefonia mòbil, a la infraestructura existent al carrer Molí, 
núm. 38, d’aquesta població. (Exp. T120-2016-00032). 

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

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

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

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1r.- Declarar com a suficient la documentació que consta a l’expedient 
presentada per VODAFONE ESPAÑA, S.A.U., en la qual efectua el tràmit de 
comunicació de l’activitat d’ estació base de telefonia mòbil, a la 
infraestructura existent al carrer Molí, núm. 38, d’aquesta població. (Exp. T120-
2016-00032).  
 
2n.-Comunicar a VODAFONE ESPAÑA, S.A.U., que pot iniciar l’exercici de 
l’activitat d’ estació base de telefonia mòbil, a la infraestructura existent al 
carrer Molí, núm. 38, sense perjudici del compliment de la normativa 
urbanística, de seguretat, de protecció i prevenció contra incendis, i normativa 
en general que li sigui d’aplicació, i que el titular declara complir mitjançant el 
document corresponent. 

3r.- Advertir a la titularitat que en cas necessari o si es considera oportú, els 
Serveis Tècnics Municipals podran practicar opcionalment inspecció a 
l’establiment. Si de la inspecció efectuada resultés l’existència de deficiències a 
esmenar, s’hauran d’adoptar en els terminis que s’estimin. En cas que 
aquestes deficiències comportin un risc per a la salut o la seguretat envers 
tercers, o que existeixin deficiències no esmenables, o que l’activitat no s’ajusti 
a la documentació presentada, s’ordenarà immediatament el cessament de 
l’activitat. 
 
4t.- Aquesta conformitat restarà condicionada al pagament de la taxa per a la 



prestació dels serveis d’Intervenció Integral de l’Administració municipal en 
activitats i instal·lacions (Ordenança Fiscal núm. 5) d’import 875,00 euros, 
(càrrec-valor 1156673-191178) que serà notificada per l’ Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona.” 

 
ACORD NÚMERO CINC.- Proposta per prendre en consideració l’informe 
sobre prevenció d’incendis emès pels Serveis Tècnics Municipals amb 
relació a l’activitat d’oficines privades de gestió administrativa d’empresa 
de recanvis d’automoció (sense accés de públic) que es desenvolupa al 
local ubicat al carrer Mestre Joan Corrales, núm. 59-61, sol·licitat per 
VETURILLO, S.A. (Exp. T120-2016-00034). 

“El senyor Agustín García Torres, en representació de VETURILO, S.A., va 
aportar la documentació tècnica oportuna per sol·licitar informe de prevenció 
d’incendis municipal com a pas previ a la sol·licitud del corresponent títol 
acreditatiu per desenvolupar l’activitat d’oficines privades de gestió 
administrativa d’una empresa de recanvis d’automoció (sense accés al 
públic), al local ubicat al carrer Mestre Joan Corrales, núm. 59-61, d’aquesta 
població. (Exp. T120-2016-00034). 

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

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

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1r.- Prendre en consideració l’informe en matèria de prevenció i protecció 
contra incendis que els Serveis Tècnics Municipals han emès en data 
5/05/2016, amb relació a l’activitat d’oficines privades de gestió 
administrativa d’una empresa de recanvis d’automoció (sense accés al 
públic), al local ubicat al carrer Mestre Joan Corrales, núm. 59-61, d’aquesta 
població. (Exp. T120-2016-00034). 

2n.- Comunicar a VETURILO, S.A., les conclusions de l’informe emès pels 
Serveis Tècnics Municipals, del qual resulta que: 

(...) 
 
c) Examinada la documentació presentada, aquesta es considera suficient i 
ajustada a la normativa, i s’emet informe favorable, pel que fa als aspectes de 
prevenció i protecció contra incendis. 

(...) 
 



3r.- Advertir a VETURILO, S.A., que l’esmentat informe no valora altres 
reglamentacions específiques, tret de l’estrictament d’incendis. 

4t.- Advertir a VETURILO, S.A., que ha d’executar i mantenir les mesures de 
seguretat previstes a la documentació tècnica, establertes per la reglamentació 
d’aplicació. 
 
5è.- Requerir a VETURILO, S.A., que procedeixi a presentar la documentació 
escaient, com a activitat sotmesa al règim de Comunicació Prèvia. 

6è.- Aquesta conformitat restarà condicionada al pagament de la taxa per a la 
prestació dels serveis d’Intervenció Integral de l’Administració municipal en 
activitats i instal·lacions (Ordenança Fiscal núm. 5) d’import 300,00 euros, 
(càrrec-valor 1156673-191162) que serà notificada per l’ Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona.” 

 
ACORD NÚMERO SIS.- Proposta d'adjudicació del contracte menor 
consistent en el servei de manteniment normatiu de les instal·lacions 
d'alta tensió de l'edifici La Baronda d'Esplugues de Llobregat. (Exp. G454-
216-019).  

“Atès l’informe dels Serveis Tècnics Municipals, de data 12 de maig de 2016, 
proposant la realització del servei de manteniment normatiu de les instal·lacions 
d’alta tensió de l’edifici La Baronda d’Esplugues de Llobregat, d’acord amb el 
plec de condicions tècniques redactat, i la seva contractació per contracte 
menor amb un pressupost net de 800,00 €, mes l’IVA del 21% d’import 168,00 
€, en total 968,00 €, IVA inclòs. 

Atès que en l’esmentat informe manifesten que han sol·licitat ofertes per a 
l’execució del servei esmentat a sis empreses, segons consta a l’expedient, i 
han presentat oferta les empreses: 

Empreses Imports(sense IVA) 
GRUPO GAHERMA, S.L.. no presenta oferta 
IMTECH no presenta oferta 
COMSA SERVICE FM, SAU 650,00 € 
FRICOR SERVEI INTEGRAL no presenta oferta 
CATALANA DE CLIMA I C. LLONCH, S.L no presenta oferta 
NDAVANT, S.A. no presenta oferta 
EIFFAGE ENERGIA no presenta oferta 

i que proposen adjudicar el servei de referència, a favor de l’empresa COMSA 
SERVICE FM, S.A.U. (A-60470127), ja que es valora com a oferta més 
favorable per l’Ajuntament, pel preu net de 650,00 €, més l’IVA del 21% 
d’import 136,50 €, en total 786,50 €, que suposa una baixa del 18,75 %. 

Atesos articles 138.3 i 111 del Text refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, sobre 



possibilitat de contractar serveis, per contracte menor por raó de la quantia, la 
qual no excedeix de 18.000 €. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1.- Aprovar el plec de condicions tècniques, pel servei de manteniment 
normatiu de les instal·lacions d’alta tensió de l’edifici La Baronda d’Esplugues 
de Llobregat, amb un pressupost de contracte de 968,00 €, IVA inclòs.  
 
2.- Aprovar l’execució del servei esmentat mitjançant contracte menor, i 
adjudicar-lo a favor de l’empresa COMSA SERVICE FM, S.A.U. (CIF A-
60470127), pel preu de 650,00 €, més l’IVA del 21% de 136,50 €, en total 
786,50 €, IVA inclòs, que l’haurà de portar a terme d’acord amb el plec aprovat i 
l’oferta presentada. 

El contracte tindrà una durada d’un any comptat a partir de la notificació del 
present acord d’adjudicació. 

3.- Aprovar la despesa corresponent per import de 786,50 €, IVA inclòs, amb 
càrrec a la partida pressupostària número 12 933302 21200 del Pressupost 
General de 2016. 

La facturació, la qual s’incorporarà a l’expedient, complirà els efectes de 
formalització del contracte. 

El seu pagament es realitzarà de conformitat amb les previsions que estableixi 
la legislació vigent, des de l'entrada de la corresponent factura al Registre de 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, prèvia conformitat del departament 
responsable del seguiment del contracte. 

A efectes de compliment del previst en la Disposició Addicional trigèsima 
tercera del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 4 de novembre, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic:  

-Registre administratiu de presentació de les factures: Punt d’Atenció al Ciutadà 
Central situat a la Pl. Santa Magdalena núm. 24.  

-Òrgan de contractació: Junta de Govern Local.  

-Òrgan administratiu comptable: Intervenció Municipal. - - Òrgan administratiu 
destinatari: Servei de Manteniment i Espai Públic. 

4.- La direcció facultativa del servei estarà a càrrec del Enginyer de Camins, 
Canals i Ports, Director de Manteniment i Espai Públic José María González 
Lera i de l’Arquitecte Tècnica, Coordinadora d’Espai Públic i Mobilitat, Ma. 
Falgàs Castellà Casals.” 

 
 



ACORD NÚMERO SET.- Proposta d'aprovació d'expedient de contractació 
i plecs de condicions relatius al subministrament, mitjançant procediment 
negociat sense publicitat, de bateries en règim de lloguer pels vehicles 
elèctrics municipals. (Exp.G455-2016-013). 

“Atesa la necessitat de contractar el subministrament, mitjançant lloguer, de 
bateries pels vehicles municipals de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, 
mitjançant procediment negociat sense publicitat, d'acord amb la descripció 
tècnica realitzada pel Tècnic de medi ambient. 

En funció del que disposen els articles 9, 19, 109 i 110 del Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic, 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 115 i 116 del 
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, 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. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment 
negociat, sense publicitat, i aprovar els plecs de condicions econòmic-
administratives i tècniques relatives al subministrament, mitjançant lloguer, de 
bateries pels vehicles municipals de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, 
amb un pressupost màxim de 1.666,68 euros, més 350,01 euros en concepte 
d’IVA (import total, 2.016,69 euros, IVA inclòs), desglossat segons el següent 
detall:  

- BATERIA RENAULT KANGOO, amb una quota mensual de 73,30 euros, més 
IVA de 15,39 euros, en total 88,69 IVA inclòs. La quota anual serà de 879,60 
euros, més IVA de 184,72 euros, en total 1.064,32 euros (IVA inclòs).  

- BATERIA RENAULT ZOE LIFE R240, amb una quota mensual de 65,59 
euros, més IVA de 13,77 euros, en total 79,36 IVA inclòs. La quota anual serà 
de 787,08 euros, més IVA de 165,29 euros, en total 952,37 euros (IVA inclòs).  
 
SEGON.- Declarar que la despesa derivada de l’expedient de contractació 
relativa al subministrament, mitjançant lloguer, de bateries pels vehicles 
municipals de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat té caràcter plurianual, de 
conformitat amb el que estableix l'article 174 del Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, 
de 5 de març i per tant l’adjudicació resta sotmesa a la condició suspensiva 
d’existència de crèdit adequat i suficient per al finançament de les obligacions 
derivades del contracte en els futurs exercicis pressupostaris. 



La despesa plurianual derivada d’aquesta contractació, IVA inclòs, es farà 
efectiva per un import màxim anual de 2.016,69 € (IVA inclòs), imputable al 
pressupost vigent en cada exercici, dels quals 1.344,46 € aniran a càrrec de 
l’exercici econòmic del 2016 a la partida 2016-12-15320-20400.  

Per a les següents anualitats, l’import màxim anual serà el següent:  

- Exercici 2017: import de 2.016,69 euros (IVA inclòs).  

- Exercici 2018: import de 2.016,69 euros (IVA inclòs).  

- Exercici 2019: import de 672,23 euros (IVA inclòs). 

TERCER.- Procedir a negociar les condicions del contracte, de conformitat amb 
el que estableixen els articles 169, 173, 177 i 178 del Reial Decret Legislatiu 
3/2011, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic, sobre procediments i formes d'adjudicació dels 
contractes, convidant únicament a presentar oferta a l’empresa OVERLEASE, 
S.A. de conformitat a l’article 170.d) Reial Decret Legislatiu 3/2011 i l’informe 
del Tècnic de medi ambient.” 

 
ACORD NÚMERO VUIT.- Proposta d’acceptació de l’aportació de l'Àrea 
Metropolitana de Barcelona dins el Programa d’Actuacions Municipals de 
Millora Urbana 2016-2019, i de sol•licitud d’una subvenció per despeses 
de caràcter corrent. 

“El Consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, en sessió de data 
29 de març de 2016, va aprovar el Pla d’Inversions Metropolità de l’AMB per al 
període 2016-20192012-2015, el qual inclou les directrius i pautes de gestió, 
així com els criteris reguladors dels programes que el conformen. 

Respecte al Programa d’Actuacions Municipals de Millora Urbana pel període 
esmentat, es preveu una assignació total per aquest municipi de 3.394.144,32 
€, que suposa una assignació de 848.536,08 €, per any. 

Atès que en l’esmentat Programa es preveu la possibilitat d’incloure despeses 
de caràcter corrent en les assignacions del mateix des de l’inici i per a tot el 
quadrienni, amb convocatòria única per a cada exercici per a la presentació de 
la sol·licitud i documentació corresponent abans del 15 de juliol de cada any. 
 
Atès que respecte a l’anualitat 2016 es considera convenient sol·licitar una 
subvenció per import de 521.128,00 €, pel manteniment de les zones verdes de 
la població, com a despesa corrent comptabilitzada en el capítol 2 del 
pressupost. 
 
Atès que l’acceptació de subvencions està atribuïda a la Junta de Govern Local 
per delegació del Ple de l'Ajuntament en sessió extraordinària de data 15 de 
juliol de 2015. 



La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1.- Acceptar l’aportació de l'Àrea Metropolitana de Barcelona dins el Programa 
d’Actuacions Municipals de Millora Urbana 2016-2019, per la quantitat total de 
3.394.144,32 €. 

2.- Sol·licitar a l'Àrea Metropolitana de Barcelona la inclusió definitiva al 
Programa d’Actuacions Municipals de Millora Urbana, anualitat 2016, de la 
següent actuació: 

Manteniment de les zones verdes de la població (despesa corrent 
comptabilitzada en el capítol 2 del pressupost), amb una subvenció de 
521.128,00 €. 

3.- Aprovar la fitxa corresponent i trametre la sol·licitud a l'Àrea Metropolitana 
de Barcelona.” 

RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS 

 
ACORD NÚMERO NOU.- Proposta d'aprovacio de relacions de despeses i 
reconeixement d'obligacions. 

“Per la Secció de Comptabilitat s’han elaborat les següents relacions de 
despesa: 
 
Relació núm. 112 de documents ADO en fase prèvia per un import total 
45.115,70 € 

Relació núm. 113 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
44.808,48 € 

Relació núm. 119 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
20.779,78 € 

Relació núm. 122 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
508,71 € 

Relació núm. 125 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
20.127,78 € 

Relació núm. 126 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
11.390,00 € 

Relació núm. 127 de documents O en fase prèvia per un import total de 
118.599,02 € 

Relació núm. 128 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
39.505,01 € 

Relació núm. 129 de documents O en fase prèvia per un import total de 
12.287,06 € 



Relació núm. 131 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
16.394,07 € 

Rectificar l’import de la relació núm. 50 , aprovada en la passada junta del dia 
18 de març de 2016 de documents ADO que ascendia a un total de 395.171,98 
€, import que s’ha de substituir per 394.945,11 € 

Liquidació i ingres a compte sobre rendiments del treball i activitats 
econòmiques del mes d’abril. 

Tots el documents comptables “ADO” i “O” porten annexada la corresponent 
factura que ha estat conformada pel tècnic adient i fiscalitzada pel Servei 
d’Intervenció. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1. Aprovar la relació núm. 112 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total 45.115,70 € 

2. Aprovar la relació núm. 113 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 44.808,48 € 

3. Aprovar la relació núm. 119 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 20.779,78 € 

4. Aprovar la relació núm. 122 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 508,71 € 

5. Aprovar la relació núm. 125 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 20.127,78 € 

6. Aprovar la relació núm. 126 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 11.390,00 € 

7. Aprovar la relació núm. 127 de documents O en fase prèvia per un import 
total de 118.599,02 € 

8. Aprovar la relació núm. 128 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 39.505,01 € 

9. Aprovar la relació núm. 129 de documents O en fase prèvia per un import 
total de 12.287,06 € 

10. Aprovar la relació núm. 131 de documents ADO en fase prèvia per un 
import total de 16.394,07 € 

11. Aprovar la rectificació de l’import de la relació núm. 50 , aprovada en la 
passada junta del dia 18 de març de 2016 de documents ADO que ascendia a 
un total de 395.171,98 €, import que s’ha de substituir per 394.945,11 € 



12. Aprovar la liquidació i ingrés a compte sobre rendiments del treball, 
activitats econòmiques del mes d’abril (mod. 111) per un import total de 
159.827,58 €.” 

 

ACORD NÚMERO DEU.- Proposta consistent en donar compte de la 
Interlocutòria del Tribunal Suprem Sala Civil de data 27/04/2016, recurs 
núm. 8/2016.  
 
“Es dóna compte a la Junta de Govern Local de l’Auto del Tribunal Suprem 
dictat en data 27 d’abril de 2016 en demanda de revisió formulada per 
l’Ajuntament d’Esplugues contra la sentència ferma núm. 156/2015 dictada en 
data 10 de juliol de 2015 pel Jutjat de primera instància número 37 de 
Barcelona en el procediment ordinari 299/2015-E2; l’Auto declara la inadmissió 
a tràmit, atès que l’Ajuntament no ha estat part en el procediment la revisió del 
qual s’insta. 

La Junta de Govern resta assabentada. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Donar compte a la Junta de Govern de la Interlocutòria del Tribunal Suprem 
dictat en data 27 d'abril de 2016.” 

 
ACORD NÚMERO ONZE.- Proposta d’adhesió de l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat al projecte “Promoure l’ocupació a la indústria 
local al Baix Llobregat-2ª fase” en el marc de la subvenció de la Diputació 
de Barcelona per a promoure l’ocupació a la indústria local, convocatòria 
2016/2017. 
 
“La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de 10 de marc de 2016 ha 
aprovat la convocatòria 2016-2017 i les condicions de regulació per a 
l’atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva per 
promoure l’ocupació a la indústria local. 

L’objecte de la subvenció és finançar projectes locals de millora de l’ocupabilitat 
i la inserció laboral de persones que tenen especials dificultats per accedir al 
mercat de treball, per raó d’edat, de nivell de qualificació, de durada en situació 
d’atur i/o de gènere, entre d’altres, en sectors d’activitat econòmica industrial 
fortament consolidats al territori i/o amb perspectives de creixement. 

El Consell Comarcal del Baix Llobregat, conjuntament amb els ajuntaments de 
la comarca del Baix Llobregat, i amb el suport i l’adhesió dels principals agents 
econòmics i socials de la comarca, està executant, des del mes de juny de 
2015, el projecte “Promoure l’Ocupació a la indústria local al Baix Llobregat” 
que promou i finança la Diputació de Barcelona. Aquest projecte té l’objectiu 
principal de fomentar la inserció laboral de persones aturades de la comarca en 
empreses vinculades al sector de la indústria alimentària i la distribució 
associada amb aquest sector, a partir de la millora de l’ocupabilitat de les 



persones demandants d’ocupació d’acord a les necessitats i característiques 
que tenen les empreses d’aquestes activitats econòmiques. 

Els resultats que s’han obtingut en el projecte abans esmentat, fins a la data 
d’elaboració d’aquesta memòria (el projecte actual no finalitza fins el proper 31 
d’agost de 2016), han estat molt satisfactoris, motiu pel qual els ajuntaments 
participants i el Consell Comarcal del Baix Llobregat hagin decidit aprovar la 
presentació d’una nova sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona per 
donar continuïtat al projecte en el marc de la nova convocatòria de subvenció 
“Ocupació a la indústria local 2016-2017”. 

El projecte té com a missió principal generar nova ocupació dins del sector 
industrial de la comarca, concretament dins de les activitats de la indústria 
alimentària i de begudes, així com altres activitats vinculades a aquests sectors 
com poden ser les activitats de logística, transports i distribució, a partir del 
coneixement de les característiques i les necessitats ocupacionals que les 
empreses d’aquestes activitats econòmiques manifesten. 

Vist l’interès d’aquest projecte en relació amb la formació i la inserció laboral de 
persones en situació d’atur, es considera oportuna l’adhesió i participació de 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat al projecte del Consell Comarcal 
PROMOURE L’OCUPACIÓ A LA INDÚSTRIA LOCAL AL BAIX LLOBREGAT- 
2A. FASE, en les condicions i amb les característiques següents: 

Calendari previst: 1 d’agost de 2016 a 31 d’agost de 2017 

Cost total previst del projecte comarcal: 347.000,00€ 

Cofinançament estimat d’Ajuntament d’Esplugues: 6.051,37€ 

Aquest cofinançament provindrà de la imputació de costos laborals de personal 
tècnic de l’ajuntament que participi en el projecte i representa un 1,74% del 
total del pressupost del conjunt del projecte. 

Vist l’informe de la directora d’Empresa i Ocupació. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat al projecte 
comarcal PROMOURE L’OCUPACIÓ A LA INDÚSTRIA LOCAL AL BAIX 
LLOBREGAT- 2A. FASE, elaborat pel Consell Comarcal del Baix Llobregat, en 
el marc de la subvenció de la Diputació de Barcelona per promoure l’ocupació 
local, 2016/2017.” 

 
ACORD NÚMERO DOTZE.- Proposta de requeriment del dipòsit de fiança 
a una empresa licitadora en el procediment negociat sense publicitat del 
servei de suport als serveis auxiliars a l’equipament municipal de l’Espai 
Baronda. 
 
“La Junta de Govern Local en sessió del dia 15 d’abril de 2016 va aprovar 
l’expedient de contractació, per procediment negociat, relatiu al servei de suport 



als serveis auxiliars a l’equipament municipal de “La Baronda”, des del 1 de 
juny fins el 31 de desembre de 2016, amb un pressupost de licitació màxim de 
34.325,70€, més 7.208,39€ en concepte d’IVA -21%- (import total del contracte, 
41.534,10€, IVA inclòs). 

Així mateix va aprovar i els plecs de condicions econòmic-administratives i 
tècniques que regeixen aquesta contractació. 

D'acord amb el que estableix l’article 169, 174, 177 i 178 de la Llei de 
Contractes del Sector Públic, en concordança amb l'article 279 de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovada per Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, es va procedir a sol·licitar oferta a tres empreses del 
sector 
 
Transcorregut el termini de presentació d’ofertes, i d’acord amb el procediment 
utilitzat, s'han obtingut tres proposicions, subscrites per: 

1) MULLOR, SA. 

2) NARGY, SERVEIS AUXILIARS, SL. 

3) ISS, FACILITY SERVICES, SL. 

Traslladades les ofertes al Coordinador de la Unitat Tècnica de Serveis 
Subalterns i Compres, per tal que aquest servei procedeixi a la negociació i 
posterior informe previ a la proposta d’adjudicació, aquest l’emet amb data 10 
de maig. 

De l’informe i de la resta de documentació que obra a l’expedient es desprèn 
que les ofertes han estat analitzades i que posteriorment s’ha procedit a la 
negociació individual de preus i condicions amb cada un dels tres ofertants. 
Consten les tres actes de negociació degudament rubricades, en les quals ha 
estat reflectit de forma transparent tot el procés negociador i els seus resultats. 
 
Un cop negociades les condicions, el Coordinador de la Unitat Tècnica de 
Serveis Subalterns i Compres ha procedit a ordenar les ofertes de més a 
menys avantatjosa pels interessos de l’Ajuntament, considerant l’oferta 
presentada per NARGY, SERVEIS AUXILIARS, SL., per import de 38.700,00€, 
IVA inclòs, com la més avantatjosa en el seu conjunt i millor opció per a 
l’adjudicació del contracte de servei. 

En conseqüència, vist l’informe dels Serveis Jurídics i atès el que estableix 
l’article 151 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

ÚNIC.- Requerir la mercantil NARGY, SERVEIS AUXILIARS, SL. per a que en 
el termini màxim de deu dies hàbils a comptar des del següent al que rebi la 
notificació dipositi la fiança definitiva d’import 1.599,17€, relativa a la 
contractació del servei de suport als serveis auxiliars a l’equipament municipal 



de “La Baronda”, amb l’advertiment que, en cas de no dipositar la fiança en 
termini, es considerarà que el licitador ha retirat la seva oferta. 

Així mateix, en aquest termini haurà de presentar els justificants conforme es 
troba al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries i amb la 
Seguretat Social, o bé autoritzar a l’Ajuntament a l’obtenció d’aquests certificats 
via interoperabilitat administrativa.” 

 

ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA 

 
ACORD NÚMERO TRETZE.- Proposta d’aprovació del document de 
barems i criteris per a l’atorgament d'ajuts familiars i econòmics de 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, curs 2016-2017. 

“Els Serveis Socials són un dels sistemes de l'Estat del Benestar, conjuntament 
amb la Seguretat Social, el sistema de salut, el sistema d'educació, les 
polítiques per a l'ocupació, les polítiques d'habitatge i altres actuacions 
públiques.  
 
Com a sistema públic, són el conjunt d'intervencions que tenen com a objectiu 
garantir les necessitats bàsiques de la ciutadania, posant atenció en el 
manteniment de la seva autonomia personal i promovent el desenvolupament 
de les capacitats personals, en un marc que fomenti el respecte per a la dignitat 
de les persones. 

En aquest sentit, l’Ajuntament d’Esplugues, com ens amb competències en 
l’àmbit dels serveis socials i amb voluntat d’evitar l’exclusió social al municipi, 
pren la iniciativa d’oferir ajuts i suports econòmics a les famílies que pateixen 
més necessitats, i que estan afectades per situacions més desafavorides. 
 
Per al curs 2016 - 2017, els serveis tècnics i administratius corresponents, han 
formulat el document de “Barems i criteris per a l’atorgament d’ajuts familiars i 
econòmics de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat” que conté tota la 
tipologia d’ajuts destinats a la infància i a l’adolescència i també, aquelles 
activitats adreçades a persones adultes però que coincideixen amb la 
temporalitat del curs escolar. 

En concret, els tipus d’ajuts familiars i econòmics inclosos en aquest document 
són els següents: 

· ACTIVITATS CULTURALS, ESPORTIVES I DE LLEURE PER A PERSONES 
ADULTES 
· ACTIVITATS CULTURALS, ESPORTIVES I DE LLEURE PER A INFANTS I 
JOVES 
· PROGRAMA DE NATACIÓ ESCOLAR 

· MENJADOR D’ESCOLES BRESSOL 

· MENJADOR ESCOLAR 



· MENJADOR DESTINAT A PERSONES ASSISTIDES EN LA FUNDACIÓ 
PRIVADA ASPROSEAT PROA ESPLUGUES 

· ACTIVITATS D’EDUCACIÓ ESPECIAL I TRACTAMENT PSICOTERAPÈUTIC 

Per la qual cosa i vist l’informe tècnic incorporat a l’expedient. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Primer.- Aprovar el document “Barems i criteris per a l’atorgament d’ajuts 
familiars i econòmics de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, curs 2016-
2017”, copia íntegra del qual s’incorpora com annex I a aquest acord.” 
 
 
ACORD NÚMERO CATORZE.- Proposta de declaració de la no admissió a 
tràmit de diferents sol·licituds de subvenció, any 2016. 

“Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 18 de març de 2016 es 
va aprovar el text de les Bases específiques reguladores de l’atorgament de 
subvencions del Departament de Cultura de l’Ajuntament adreçades a les 
activitats de la Rua de Carnaval, any 2016. Així mateix, es va convocar el 
concurs per a l’atorgament de dites subvencions, fixant les següents dates de 
presentació: 
 
· Des de la data de publicació fins el 27 de maig de 2016. 

Per altra banda, mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 6 de 
maig de 2016 es va aprovar el text de les Bases específiques reguladores de 
l’atorgament de subvencions de l’àmbit d’Acció Social i Ciutadania de 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, any 2016. Així mateix, es va convocar 
el concurs per a l’atorgament de dites subvencions, fixant les següents dates 
de presentació: 

· Subvencions per activitats de Festa Major i Santa Magdalena: des de la data 
de publicació fins el 13 de juny de 2016. 

· Subvencions per la resta d’activitats: des de la data de publicació fins el 27 de 
juny de 2016. 

Tant en el cas de les primeres bases, com en el de les segones, amb 
anterioritat a la seva aprovació, diverses entitats havien presentat ja sol·licituds 
de subvenció per l’any 2016 que s’emmarcarien dins d’una de les dues bases 
aprovades. 
 
Aquestes sol·licituds, que es relacionen a l’annex que acompanya la present 
proposta, s’han presentat a una convocatòria que encara no estava ni aprovada 
ni oberta. La conseqüència directa és que les mateixes no es poden admetre a 
tràmit i que, si les respectives entitats volen optar a tenir subvenció aquest any 
han de tornar a presentar la seva sol·licitud, adequant el projecte, en el cas que 
correspongui, a les previsions contingudes a les respectives bases. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 



PRIMER.- No admetre a tràmit les sol·licituds de subvenció que es relacionen a 
l’annex que acompanya la present proposta, per estar presentades sense que 
estigui oberta la convocatòria per a la seva sol·licitud. 

SEGON.- Comunicar la present resolució a les entitats afectades.” 

 
ACORD NÚMERO QUINZE.- Proposta de requeriment de fiança dins el 
contracte relatiu al servei de recollida, dipòsit, custòdia i adopció 
d'animals de companyia. 

“La Junta de Govern Local en sessió del dia 5 de febrer de 2016 va aprovar 
l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert, relatiu al servei de 
recollida, dipòsit i custòdia d’animals de companyia, i els plecs de condicions 
econòmic-administratives i tècniques que regeixen aquesta contractació, amb 
un pressupost màxim anual de 20.800 euros, més 4.368 euros en concepte 
d’IVA. 
 
D'acord amb el que estableix l’article 159 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 
14 de novembre de 2011, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic, en concordança amb l'article 277 de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovada per Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, es va procedir a la convocatòria, publicant anunci al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya. 

Transcorregut el termini de presentació d’ofertes (fins les 13:00 hores del dia 16 
de març de 2016), i d’acord amb el procediment utilitzat, s'han presentat tres 
proposicions, subscrites per: 

1. CENTRO CANINO SIR CAN 

2. FUNDACIÓ DAINA PER LA DEFENSA DELS ANIMALS I LA NATURA 

3. ASSOCIACIÓ OLESCAN 

segons consta a l’acta d’obertura de pliques formalitzada en data 18 de març 
de 2016. 

Efectuats els actes d’obertura del sobre número dos i del sobre número tres, 
respectivament, i a tenor de la puntuació obtinguda per les licitadores respecte 
cadascun d’aquests sobres, tal i com consta a l’expedient, el licitador que més 
puntuació ha obtingut ha estat l’ASSOCIACIÓ OLESCAN. 

Vistos els antecedents i l’informe emès pels Serveis Jurídics d’aquest 
Ajuntament, i a tenor del que disposa l’article 151 del Reial Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic. 

 

 



La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Requerir a l’ASSOCIACIÓ OLESCAN per a què en el termini màxim 
de deu dies hàbils a comptar des del següent al que rebi la notificació dipositi la 
fiança definitiva d’import 827 euros, relativa a la contractació del servei de 
recollida, dipòsit i custòdia d’animals de companyia, amb l’advertiment que, en 
cas de no dipositar la fiança en termini, es considerarà que el licitador ha retirat 
la seva oferta. 

Així mateix, en aquest termini haurà de presentar els justificants conforme es 
troba al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries i amb la 
Seguretat Social, o bé autoritzar a l’Ajuntament a l’obtenció d’aquests certificats 
via interoperabilitat administrativa.” 

 
ACORD NÚMERO SETZE.- Proposta d'aprovació d'una subvenció a favor 
de l'entitat ASSOCIACIÓ PER LA LLUITA CONTRA LES MALALTIES DEL 
RONYÓ (ALCER) en execució del conveni en vigor, any 2016. 

“La Junta de Govern Local va acordar en sessió del 17 de maig del 2013 
l’aprovació del conveni de col·laboració amb l’entitat Associació per la lluita 
contra les malalties del ronyó (ALCER), amb una vigència prevista pel període 
2013-2016.  
 
En data 15 de febrer de 2016 l’entitat ha sol·licitat la subvenció corresponent a 
l’any 2016, acompanyada del programa d’activitats. 

D’acord amb el que estableix el text del conveni de col·laboració en la seva 
clàusula 3.1 i, pel que fa al present any 2016, “...l’aportació municipal, restarà 
condicionada suspensivament a l’aprovació anual i expressa per l’òrgan 
competent de l’ajuntament i a l’efectiva consignació pressupostària de la 
despesa”. 
 
Vist l’informe emès per la Tècnica de Salut Pública. 

Vist l’informe emès per la Unitat Jurídic - Administrativa de l’Acció Social i 
Ciutadania i la Intervenció Municipal. 

Vista la regulació del Reglament Municipal de Subvencions i les Bases 
d’Execució del pressupost en vigor. 

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

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.-  Aprovar la despesa corresponent a la subvenció anual, any 2016, 
en execució del conveni de col·laboració amb l’entitat ASSOCIACIÓ PER LA 
LLUITA CONTRA LES MALALTIES DEL RONYÓ (ALCER) (NIF: G08698367), 
per un import de 450,00 euros, amb càrrec a la partida del pressupost 



municipal en vigor 68.31100.48005 (Conveni amb Associació per la lluita contra 
les malalties del ronyó (ALCER). 

SEGON.- Ratificar la vigència del conveni del col·laboració amb l’entitat 
ASSOCIACIÓ PER LA LLUITA CONTRA LES MALALTIES DEL RONYÓ 
(ALCER) (NIF: G08698367) per a l’any 2016 i atorgar a aquesta entitat la 
subvenció corresponent per import 450,00 euros. 

TERCER.- Establir que s’entendrà acceptada la corresponent subvenció per 
part de l’entitat beneficiària si en el termini de 15 dies hàbils, comptat a partir de 
la recepció de la notificació del present acord, no ha manifestat expressament 
la renúncia.” 

 
ACORD NÚMERO DISSET.- Proposta d'aprovació d'una subvenció a favor 
de l'entitat ASSOCIACIÓ DE DONES EL TALLER en execució del conveni 
en vigor, any 2016. 

“La Junta de Govern Local va acordar en sessió del 19 de juliol del 2013 
l’aprovació del conveni de col·laboració amb l’entitat Associació de Dones “El 
Taller” de Can Vidalet, amb una vigència prevista pel període 2013-2016.  
 
En data 4 d’abril de 2016 l’entitat ha sol·licitat la subvenció corresponent a l’any 
2016, acompanyada del programa d’activitats. 

D’acord amb el que estableix el text del conveni de col·laboració en la seva 
clàusula 3.1 i, pel que fa al present any 2016, “.l’aportació municipal, restarà 
condicionada suspensivament a l’aprovació anual i expressa per l’òrgan 
competent de l’ajuntament i a l’efectiva consignació pressupostària de la 
despesa”. 
 
Vist l’informe emès per la Tècnica d’Atenció Social i Igualtat. 

Vist l’informe emès per la Unitat Jurídic - Administrativa de l’Acció Social i 
Ciutadania i la Intervenció Municipal. 

Vista la regulació del Reglament Municipal de Subvencions i les Bases 
d’Execució del pressupost en vigor. 

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

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

 
PRIMER.-  Aprovar la despesa corresponent a la subvenció anual, any 2016, 
en execució del conveni de col·laboració amb l’entitat ASSOCIACIÓ DE 
DONES “EL TALLER” CAN VIDALET (NIF: G62272752), per un import de 
3.325,00 euros, amb càrrec a la partida del pressupost municipal en vigor 
11.23100.48002 (Associació de Dones “El Taller” de Can Vidalet).  
 



SEGON.- Ratificar la vigència del conveni del col·laboració amb l’entitat 
ASSOCIACIÓ DE DONES “EL TALLER” CAN VIDALET (NIF: G62272752) per 
a l’any 2016 i atorgar a aquesta entitat la subvenció corresponent per import 
3.325,00 euros. 

TERCER.- Establir que s’entendrà acceptada la corresponent subvenció per 
part de l’entitat beneficiària si en el termini de 15 dies hàbils, comptat a partir de 
la recepció de la notificació del present acord, no ha manifestat expressament 
la renúncia.” 

 
ACORD NÚMERO DIVUIT.- Proposta d'aprovació d'una subvenció a favor 
de l'entitat ASSOCIACIÓ DE JUBILATS i PENSIONISTES ESPLAI SANTA 
MAGDALENA - CENTRE - LA PLANA en execució del conveni en vigor, 
any 2016. 

“La Junta de Govern Local va acordar en sessió del 24 de maig del 2013 
l’aprovació del conveni de col·laboració amb l’entitat Associació Esplai de 
Jubilats i Pensionistes de Santa Magdalena-Centre-La Plana, amb una vigència 
prevista pel període 2013-2016. 

En data 26 de gener de 2016 l’entitat ha sol·licitat la subvenció corresponent a 
l’any 2016, acompanyada del programa d’activitats. 

D’acord amb el que estableix el text del conveni de col·laboració en la seva 
clàusula 3.1 i, pel que fa al present any 2016, “...l’aportació municipal, restarà 
condicionada suspensivament a l’aprovació anual i expressa per l’òrgan 
competent de l’ajuntament i a l’efectiva consignació pressupostària de la 
despesa”. 
 
Vist l’informe emès per la Directora d’Acció Social. 

Vist l’informe emès per la Unitat Jurídic - Administrativa de l’Acció Social i 
Ciutadania i la Intervenció Municipal. 

Vista la regulació del Reglament Municipal de Subvencions i les Bases 
d’Execució del pressupost en vigor. 

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

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Aprovar la despesa corresponent a la subvenció anual, any 2016, en 
execució del conveni de col·laboració amb l’entitat ASSOCIACIÓ ESPLAI DE 
JUBILATS I PENSIONISTES DE SANTA MAGDALENA-CENTRE-LA PLANA 
(CIF: G60163110), per un import de 6.228,00 euros, amb càrrec a la partida del 
pressupost municipal en vigor 68.33700.48014 (Conveni amb l’Associació 
Esplai de Jubilats i Pensionistes de Santa Magdalena-Centre-La Plana).  
 
SEGON.- Ratificar la vigència del conveni del col·laboració amb l’entitat 



ASSOCIACIÓ ESPLAI DE JUBILATS I PENSIONISTES DE SANTA 
MAGDALENA-CENTRE-LA PLANA (CIF: G60163110) per a l’any 2016 i 
atorgar a aquesta entitat la subvenció corresponent per import 6.228,00 euros.  
 
TERCER.- Establir que s’entendrà acceptada la corresponent subvenció per 
part de l’entitat beneficiària si en el termini de 15 dies hàbils, comptat a partir de 
la recepció de la notificació del present acord, no ha manifestat expressament 
la renúncia.” 

 
ACORD NÚMERO DINOU.- Proposta d'aprovació dels comptes 
justificatius presentats per l'ESCOLA BRESSOL MONTSERRAT en 
concepte de justificació de la subvenció atorgada per al desenvolupament 
de l'activitat "Sordtides escolars", any 2015. 

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

Data aprovació Activitat Import 
09/10/2015 Sortides escolars 500,00 euros 
 
Vist que en data 20 de novembre de 2015, l’entitat ESCOLA BRESSOL 
“MONTSERRAT” va presentar comptes justificatius relatius a la despesa 
executada pel desenvolupament de l’esmentada activitat i que aquests 
contenen tots els requisits exigits al Reglament i a les Bases Reguladores per a 
l’atorgament de subvencions, segons informes emesos per la Unitat Jurídic 
administrativa de l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania i la Coordinadora Tècnica 
d’Educació. 
 
Vist que en relació a la subvenció atorgada, l’entitat ha justificat una despesa 
per import de 596,59 euros, xifra que correspondria a una subvenció de 497,16 
euros. Per tant, si apliquem la diferència entre aquest import i la subvenció 
atorgada en l’exercici 2015 per import de 500,00 euros, manquen justificar 2,84 
euros (500,00 – 497,16 = 2,84 €), quantitat que l’entitat ha ingressat a la 
Tresoreria municipal en data 6 de maig de 2016. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat ESCOLA 
BRESSOL “MONTSERRAT” (CIF: F08619074) en relació a la subvenció 



atorgada per aquest Ajuntament pel desenvolupament de l’activitat que a 
continuació s’esmenta, d’acord amb el següent quadre: 

ACTIVITAT/S – ANY 2015 IMPORT 
ATORGAT 

DESPESA 
JUSTIFICADA 

SUBVENCIÓ 
JUSTIFICADA 

Programació anual 2015 500,00 € 596,59 € 497,16 € 
 

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