
 
 

JGL 25/2016 
 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 

SESSIÓ DECISÒRIA ORDINÀRIA D’1 DE JULIOL DE 2016 

 
A la Casa Consistorial d’Esplugues de Llobregat, a la sala de reunions, a les 
tretze hores i quaranta-cinc minuts del dia 1 de juliol 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. Montserrat Zamora Angulo, Sr. 
Albert Comellas Novillo i Sr. Manuel Pozo López. 
 
Excusen la seva absència els regidors Sra. Sara Forgas Úbeda i Sr. Santiago 
Siquier Fadó. 
 
Assisteix igualment l'interventor director de l'Àrea de recursos generals i 
econòmics, Sr. Francisco Javier Vicén Encuentra. 
 
Actua de secretari el de l'Ajuntament Sr. Pedro Carmona Pérez. 
 
Oberta la sessió per la Sra. alcaldessa, s'hi entra en l'examen i debat dels 
assumptes que es relacionen a l'ordre del dia. 

 
 

TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 
ACORD NÚMERO U.- Proposta d’aprovació relativa a la modificació del 
contracte del subministrament de materials per al manteniment 
d'instal•lacions que realitza la brigada municipal de l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat. 
 
“El subministrament de materials pel manteniment d’instal·lacions que realitza 
la Brigada Municipal de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat es va adjudicar 
per acord de la Junta de Govern Local de dia 7 de novembre de 2014 a 
l’empresa COMERCIAL ELECTRICA DEL LLOBREGAT, S.A., provista de CIF 
A-08568057, amb un import anual total de 139.962,01 euros, més 29.392,02 
euros en concepte d’IVA (import total, 169.354,03 euros, IVA inclòs), dels quals 
28.222,00 euros (IVA inclòs) a càrrec de l’exercici econòmic del 2014. Per a les 
següents anualitats, l’import màxim anual es va establir en: 
 
- Exercici 2015: import de 169.354,03 euros 
- Exercici 2016: import de 141.132,03 euros 
 
Atès que l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat per acord de Ple Municipal en 
sessió ordinària de 17 de febrer de 2016 va declarar l’extinció de la concessió 



d’obra pública que requeia sobre l’edifici Espai Baronda i en data 18 de febrer 
de 2016 va tenir lloc l’acta de presa de possessió d’aquest edifici situat al C/ de 
la Riba, 36; extingida la concessió, per ordre de Llei. 
 
Segons els serveis tècnics municipals, aquest Ajuntament va encarregar una 
auditoria per conèixer l’estat actual de l’edifici la Baronda a nivell general, i per 
poder estimar econòmicament el cost del manteniment correctiu i normatiu que 
s’hauria d’invertir en el citat edifici. A nivell d’instal·lacions, l’estimació 
econòmica a executar en aquesta matèria supera els 300.000 euros (IVA 
inclòs). Per tant, els Serveis Tècnics Municipals no poden preveure el nombre 
total d’unitats de cada material que es pot precisar, proposant la modificació del 
contracte fins a un màxim del 10,00% del preu d’adjudicació anual. 
 
La modificació del contracte comporta ampliar el crèdit disponible per l’anualitat 
2016 en 13.996,20 euros, més 2.939,20 euros d’IVA, el que fa un import total 
de 16.935,40 euros IVA inclòs i que representa un augment net del 10,00%, 
amb càrrec a la partida següent: 
 
- 2016-12-93302-21200 per import de 16.935,40 euros 
 
Vista la compareixença de data 27 de maig de 2016 del representant legal de 
l’empresa COMERCIAL ELECTRICA DEL LLOBREGAT, S.A. donant la 
conformitat a l’ampliació del contracte per aquest objecte. 
 
De conformitat amb el que disposen les clàusules 5 i 6 del Plec de Condicions 
Tècniques reguladores del contracte els arts. 107, 210 i 219 del Text Refós de 
la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, dins dels límits i amb subjecció als requisits i 
efectes assenyalats en els mateixos, l’òrgan de contractació, ostenta, entre 
d’altres, la prerrogativa de modificar els contractes por raons d’interès públic 
sempre que siguin degudes a necessitats noves o causes imprevistes, 
justificant-ho degudament en l’expedient. 
  
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la modificació del contracte del subministrament de 
materials pel manteniment d’instal·lacions que realitza la Brigada Municipal, 
adjudicat a l’empresa COMERCIAL ELECTRICA DEL LLOBREGAT, S.A., 
provista de CIF A-08568057, com a conseqüència de les actuacions de 
manteniment correctiu i normatiu que s’haurien d’executar a l’edifici La Baronda 
el que comporta ampliar el crèdit disponible per aquesta anualitat 2016 en 
13.996,20 euros, més 2.939,20 euros d’IVA, el que fa un import total de 
16.935,40 euros d’IVA i que representa un augment net del 10,00%. 
 
SEGON.- Aprovar la despesa corresponent de 16.935,40 euros, amb càrrec a 
la partida pressupostària núm. 2016-12-93302-21200 del pressupost municipal 
vigent.” 
 
 
 



ACORD NÚMERO DOS.- Proposta de declaració d'inversions 
financerament sostenibles. 
 
“La llei Orgànica 2/2012 de 21 d’abril d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera a l’article 22 i en la disposició addicional sisena estableix les 
condicions que haurà d’acomplir una Corporació Local per a destinar el 
superàvit de la liquidació del Pressupost a finançar inversions sempre que al 
llarg de la seva vida útil aquestes siguin financerament sostenibles, de 
conformitat amb els requisits establerts per la disposició addicional setzena del 
Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març que aprova el text refós de la llei 
reguladora de les Hisendes Locals. 
 
El Ple de la Corporació, per acord de 27 d’abril de 2016, va aprovar un 
expedient de modificació de crèdits, habilitant crèdit adequat i suficient per a 
l’execució de projectes declarats financerament sostenibles amb càrrec al 
superàvit de l’exercici 2015 per un import de 2.294.367,13 €. 
 
Els serveis tècnics municipals han elaborat memòries tècniques de les 
inversions que han estat incorporats en la Memòria Tècnica Especifica 
subscrita per l’Alcaldessa. 
 
Vist l’informe emes per l’Interventor Municipal. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
Declarar inversions financerament sostenibles els projectes d’inversió, dels 
quals s’adjunta memòria en annex, que s’indiquen a continuació: 
 
1.- Millora de l’accessibilitat de l’encreuament del carrer Ave Maria, Camí de 
Can Nyac i Avinguda Ciutat de l’Hospitalet d’Esplugues de Llobregat. 
 
2.- Reforma i millora del Passatge Nebot d’Esplugues de Llobregat. 
 
3.- Adequació de la planta primera de la Plaça Santa Magdalena, 5-6 
d’Esplugues de Llobregat.” 
 
 
ACORD NÚMERO TRES.- Proposta d’adjudicació del contracte de l’obra 
per a l'adequació i millora de l’accessibilitat de l’encreuament del carrer 
Ave Maria, camí de Can Nyac i avinguda Ciutat de L’Hospitalet, d’aquesta 
població, mitjançant contracte menor. 
 
“Per acord de la Junta de Govern Local de 1 de juliol de 2016 les obres 
d’adequació i millora de l’accessibilitat de l’encreuament del carrer Ave Maria, 
camí de Can Nyac i avinguda Ciutat de l’Hospitalet, d’aquesta població, segons 
Memòria redactada pels Serveis Tècnics Municipals, es van declarar com a 
inversió financerament sostenible, amb el següent detall:  

- PEM: 32.470,77 euros  



- Pressupost final estimat: 39.289,63 euros. 

Atès l’informe dels Serveis Tècnics Municipals de data 28 de juny de 2016, 
proposant la realització de les obres d’adequació i millora de l’accessibilitat de 
l’encreuament del carrer Ave Maria, camí de Can Nyac i avinguda Ciutat de 
l’Hospitalet, d’aquesta població, d’acord amb la memòria valorada redactada, i 
la seva contractació per contracte menor, per raó de la quantia, amb un 
pressupost net de 32.470,77 €, més l’IVA del 21 % per import de 6.818,86 €, en 
total 39.289,63 €, IVA inclòs. 

Atès que en l’esmentat informe manifesten que han sol·licitat ofertes per a 
l’execució de les obres esmentades, a set empreses, i han presentat oferta les 
següents empreses: 

Empreses Imports(amb IVA) 
BIGAS GRUPL, S.L. 34.297,41 € 
CONSTRUCCIONES FERTRES, S.L. 24.018,50 € 
SERVEIS INTEGRALS 360 PLUS, S.L. 30.070,28 € 
CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES VICENÇ, S.L. 23.770,23 € 
OBRES I SERVEIS ROIG, S.A. 28.824,64 € 
CIVIL STONE, S.L. 29.369,00 € 
COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A. 37.258,36 € 

I que una vegada fetes les valoracions, proposen adjudicar les obres de 
referència, a favor de l’empresa CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES 
VICENÇ, S.L. pel preu net de 19.644,82 €, més l’IVA del 21% d’import 4.125,41 
€, en total 23.770,23 € IVA inclòs, que suposa una baixa del 39,49998722 % i 
s’estima com a oferta més convenient per ajustar-se millor a les condicions 
d’aquest contracte. 

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 obres, per contracte menor por raó de la quantia, la 
qual no excedeix de 50.000 €. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1.- Aprovar la memòria valorada de les obres d’adequació i millora de 
l’accessibilitat de l’encreuament del carrer Ave Maria, camí de Can Nyac i 
avinguda Ciutat de l’Hospitalet, d’aquesta població, amb un pressupost net de 
32.470,77 €, més l’IVA del 21 % per import de 6.818,86 €, en total 39.289,63 €, 
IVA inclòs. 

2.- Aprovar l’execució de les obres d’adequació i millora de l’accessibilitat de 
l’encreuament del carrer Ave Maria, camí de Can Nyac i avinguda Ciutat de 
l’Hospitalet, d’aquesta població, per contracte menor, i adjudicar-les a favor de 
l’empresa CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES VICENÇ, S.L. (CIF B-
63635171), pel preu de 19.644,82 €, més l’ IVA del 21% per import de 4.125,41 



€, en total 23.770,23 €, IVA inclòs, que suposa una baixa del 39,49998722 %, 
d’acord amb l’oferta presentada. 

3.- Aprovar la despesa corresponent per import de 23.770,23 €, IVA inclòs, amb 
càrrec a la partida pressupostària número 12.15320.61900 del Pressupost 
Municipal 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 d’Obres Públiques. 

4.- La Direcció Facultativa dels treballs esmentats estarà a càrrec del 
Arquitecte, Director de Projectes Francesc Lopez Pavon, i del Arquitecte tècnic 
Xavier Expósito Gayo i com a Coordinadora de Seguretat i Salut es designa a 
l’arquitecta tècnica de Seguretat i Serveis, Yelena Sánchez Prados.” 

 
ACORD NÚMERO QUATRE.- Proposta d’adjudicació del contracte de 
l’obra per a l'adequació de la planta primera de la casa consistorial, 
mitjançant contracte menor.  

“Per acord de la Junta de Govern Local de 1 de juliol de 2016 les obres 
d’adequació de la planta primera de la Plaça Santa Magdalena, 5-6, d’aquesta 
població, segons Memòria redactada pels Serveis Tècnics Municipals, es van 
declarar com a inversió financerament sostenible, amb el següent detall:  

- PEM: 9.622,59 euros  

- Pressupost final estimat: 13.855,57 euros. 

Atès l’informe dels Serveis Tècnics Municipals de data 28 de juny de 2016, 
proposant la realització de les obres d’adequació de la planta primera de la 
Casa Consistorial a la Plaça Santa Magdalena, 5-6, d’aquesta població, d’acord 
amb la memòria valorada redactada, i la seva contractació per contracte menor, 



per raó de la quantia, amb un pressupost net de 10.103,15 €, més l’IVA del 21 
% per import de 2.121,66 €, en total 12.224,81 €, IVA inclòs. 

Atès que en l’esmentat informe manifesten que han sol·licitat ofertes per a 
l’execució de les obres esmentades, a sis empreses, i han presentat oferta les 
següents empreses: 

Empreses Imports(amb IVA) 
CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES VICENÇ, S.L. 7.922,06 € 
TECNICAS DE REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCION 9.805,73 € 
DOLMEN CONSTRUCCIÓ I REHABILITACIÓ 8.089,13 € 

I que una vegada fetes les valoracions,  proposen adjudicar les obres de 
referència, a favor de l’empresa CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES 
VICENÇ, S.L. pel preu net de 6.547,16 €, més l’IVA del 21% d’import 1.374,90 
€, en total 7.922,06 € IVA inclòs, que suposa una baixa del 35,1968661 % i 
s’estima com a oferta més convenient per ajustar-se millor a les condicions 
d’aquest contracte. 

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 obres, per contracte menor por raó de la quantia, la 
qual no excedeix de  50.000 €. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1.- Aprovar la memòria valorada de les obres d’adequació de la planta primera 
de la Casa Consistorial a la Plaça Santa Magdalena, 5-6, d’aquesta població, 
amb un pressupost net de 10.103,15 €, més l’IVA del 21 % per import de 
2.121,66 €, en total 12.224,81 €, IVA inclòs. 

2.- Aprovar l’execució de les obres d’adequació de la planta primera de la Casa 
Consistorial a la Plaça Santa Magdalena, 5-6, d’aquesta població, per contracte 
menor, i adjudicar-les a favor de l’empresa CONSTRUCCIONES Y 
REHABILITACIONES VICENÇ, S.L. (CIF B-63635171), pel preu de 6.547,16 €, 
més l’ IVA del 21% per import de 1.374,90 €, en total 7.922,06 €, IVA inclòs, 
que suposa una baixa del 35,1968661 %, d’acord amb l’oferta presentada. 
 
3.- Aprovar la despesa corresponent per import de 7.922,06 €, IVA inclòs, amb 
càrrec a la partida pressupostària número 12.93302.63200 del Pressupost 
Municipal 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 d’Obres Públiques. 

4.- La Direcció Facultativa dels treballs esmentats estarà a càrrec del 
Arquitecte, Director de Projectes Francesc Lopez Pavon i com a Coordinadora 
de Seguretat i Salut es designa a l’arquitecta tècnica de Seguretat i Serveis, 
Yelena Sánchez Prados.” 

 
ACORD NÚMERO CINC.- Proposta per prendre en consideració l’informe 
en matèria de prevenció i protecció contra incendis que els Serveis 
Tècnics Municipals han emès en data 23/06/2016, amb relació a l’activitat 
de taller de reparació i manteniment de vehicles (sense tractament de 
pintura) del carrer Lluís Millet, núm. 64-66, bxs. 1ª, d’aquesta població, 
sol•licitat per TEAM GAVA 2015,S.L. (Exp. T120-2016-00028). 

“El senyor Juan Carlos Romero Polo, en representació de TEAM GAVA 2015, 
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 taller de reparació i 
manteniment de vehicles (sense tractaments de pintura) al local ubicat al 
carrer Lluís Millet, núm. 64-66, bxs 1a, d’aquesta població. (Exp. T120-2016-
00028). 
 
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 
23/06/2016, amb relació a l’activitat de taller de reparació i manteniment de 
vehicles (sense tractaments de pintura) al local ubicat al carrer Lluís Millet, 
núm. 64-66, bxs 1a, d’aquesta població. (Exp. T120-2016-00028). 



2n.- Comunicar a TEAM GAVA 2015, 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 TEAM GAVA 2015, S.L., que l’esmentat informe no valora altres 
reglamentacions específiques, tret de l’estrictament d’incendis. 

4t.- Advertir a TEAM GAVA 2015, 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 TEAM GAVA 2015, S.L., que procedeixi a presentar la 
documentació escaient per continuar la tramitació del títol acreditatiu per exercir 
l’activitat i a aportar el corresponent certificat final d’instal·lacions juntament 
amb la resta de documentació exigible per aquest tipus de tràmit (permís 
d’abocament d’aigües residuals, legalització de les instal·lacions, contractes de 
manteniment de les instal·lacions, certificats de materials i ignifugacions, etc.). 
 
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 1205653-262697) que serà notificada per l’ Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona.” 

 
ACORD NÚMERO SIS.- Proposta per declarar com a suficient la 
documentació presentada per DARÍO ROMÁN ARIAS, en la qual efectua el 
tràmit de comunicació de l’activitat de comerç al detall d’articles de 
perfumeria al local ubicat al carrer Verge de la Mercè, núm. 18-24, 
d’aquesta població. (Exp. T120-2016-00033). 

“El senyor DARÍO ROMÁN ARIAS, va aportar la documentació tècnica 
oportuna per desenvolupar l’activitat de comerç al detall d’articles de 
perfumeria al local ubicat al carrer Verge de la Mercè, núm. 18-24, d’aquesta 
població. (Exp. T120-2016-00033). 

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 DARÍO ROMÁN ARIAS, en la qual efectua el tràmit de 
comunicació de l’activitat de comerç al detall d’articles de perfumeria al local 
ubicat al carrer Verge de la Mercè, núm. 18-24, d’aquesta població. (Exp. T120-
2016-00033). 
 
2n.- Comunicar a DARÍO ROMÁN ARIAS, que pot iniciar l’exercici de l’activitat 
de comerç al detall d’articles de perfumeria al local ubicat al carrer Verge de 
la Mercè, núm. 18-24, 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 350,00 euros, 
(càrrec-valor 1205653-262689) que serà notificada per l’ Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona.” 

 
ACORD NÚMERO SET.- Proposta per declarar com a suficient la 
documentació presentada per 5S DESARROLLO DE NEGOCIOS, S.L., en 
la qual efectua el tràmit de comunicació de l’activitat d’oficines 
immobiliàries al local ubicat a la plaça Jacinto Benavente, núm. 7, 1r B, 
d’aquesta població. (Exp. T120-2016-00041). 

“La senyora Gina Guadalupe Escobar Tobar, en representació de 5S 
DESARROLLO DE NEGOCIOS, S.L., va aportar la documentació tècnica 
oportuna per desenvolupar l’activitat d’oficines immobiliàries al local ubicat a 
la plaça Jacinto Benavente, núm. 7, 1r B, d’aquesta població. (Exp. T120-2016-
00041). 
 
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 5S DESARROLLO DE NEGOCIOS, S.L., en la qual efectua el 
tràmit de comunicació de l’activitat d’oficines immobiliàries al local ubicat a la 
plaça Jacinto Benavente, núm. 7, 1r B, d’aquesta població. (Exp. T120-2016-
00041). 
 
2n.- Comunicar a 5S DESARROLLO DE NEGOCIOS, S.L., que pot iniciar 
l’exercici de l’activitat d’oficines immobiliàries al local ubicat a la plaça Jacinto 
Benavente, núm. 7, 1r B, sense perjudici del compliment de la normativa 
urbanística, de seguretat, de protecció i prevenció contra incendis, i normativa 
en general que li sigui d’aplicació, i que el titular declara complir mitjançant el 
document corresponent. 

3r.- Advertir a la titularitat que en cas necessari o si es considera oportú, els 
Serveis Tècnics Municipals podran practicar opcionalment inspecció a 
l’establiment. Si de la inspecció efectuada resultés l’existència de deficiències a 
esmenar, s’hauran d’adoptar en els terminis que s’estimin. En cas que 
aquestes deficiències comportin un risc per a la salut o la seguretat envers 
tercers, o que existeixin deficiències no esmenables, o que l’activitat no s’ajusti 
a la documentació presentada, s’ordenarà immediatament el cessament de 
l’activitat. 
 
4t.- Aquesta conformitat restarà condicionada al pagament de la taxa per a la 
prestació dels serveis d’Intervenció Integral de l’Administració municipal en 
activitats i instal·lacions (Ordenança Fiscal núm. 5) d’import 525,00 euros, 
(càrrec-valor 1147356-148582). Ja abonada en data 18/04/2016.” 

 
ACORD NÚMERO VUIT.- Proposta per atorgar la certificació de 
compatibilitat urbanística a FINESTRELLES SHOPPING CENTRE, S.L. com 
a pas previ per tramitar el títol acreditatiu per desenvolupar l’activitat de 
centre comercial al carrer Sant Mateu, núm. 9, d’aquesta població. 
(Expedient T074-2016-00001). 

“El senyor Víctor Manuel Gómez Izquierdo, en representació de 
FINESTRELLES SHOPPING CENTRE, S.L., sol·licita certificat de compatibilitat 
urbanística per tal de poder presentar els projectes tècnics en sol·licitud de 
Llicència Municipal Ambiental per desenvolupar l’activitat de centre comercial i 
d’oci, amb garatge aparcament, pluralitat d’activitats i amb serveis 
complementaris (llicència global del complex), a la parcel·la ubicada al 
carrer Sant Mateu, núm. 9, N2-19, sòl P-102-1, d’aquesta població. (Exp. T074-
2016-00001). 



 
Atès l’informe emès pels Serveis Tècnics Municipals. 

Atès l’informe urbanístic emès en data 24/02/2016, en el qual s’indica que: 
 
- El pla parcial del sector afectat pel soterrament de les línies elèctriques aèries 
d’alta tensió de FECSA aprovat el 15/12/2004 en la zona 102 del sector sud, 
habilita per a la implantació d’un gran centre comercial destinat a comerç 
alimentari, i a comerç no alimentari. 

Atès que en la tramitació s’ha seguit el procediment reglat. 

Atès que l’activitat/instal·lació, d’acord amb les vigents Normes Urbanístiques 
del Pla General Metropolità, està compresa (de forma general) en l’ús 
comercial (art. 280) i l’ús recreatiu (art. 283) de dites Normes. 

Atès que per les seves característiques, es tracta d’una activitat assimilable a 
2a categoria (“activitat compatible amb l’habitatge”), d’acord amb les definicions 
de l’art. 287 de les Normes Urbanístiques. 

Atès que la situació relativa de l’activitat (per assimilació) és la de 2a (b) (“en 
planta baixa o inferior d’edifici no industrial, no destinat a ús d’habitatge i amb 
accés exclusiu directe immediat des de la via pública”) i la de 1a (b) (“en planta 
pis d’edifici no classificat com a industrial o sense habitatges”), d’acord amb les 
situacions definides per l’art. 288 de les esmentades Normes Urbanístiques. 
 
Atès que, tenint en compte les consideracions del Pla Parcial del sector afectat 
pel soterrament de les línies elèctriques aèries de alta tensió de FECSA, indicat 
anteriorment, s’admeten aquestes activitats/instal·lacions. 

Atès que de la informació obrant en aquesta Secció, a l’àmbit de planejament, 
les parcel·les no disposen de la condició urbanística de “solar” (per no haver-se 
executat les obres d’urbanització mínimes que els hi són necessàries), tot i que 
s’han de dur a terme les accions encaminades a obtenir-la, i que aquest fet no 
ha de pressuposar cap inconvenient per atorgar la certificació amb el 
planejament urbanístic. 

Atès que, una vegada es disposi de la condició urbanística de “solar” i de les 
condicions d’urbanització necessàries, es podrà deduir l’existència de suficient 
capacitat dels serveis públics municipals d’atendre els requeriments de 
l’activitat. 
 
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.- ATORGAR la Certificació de Compatibilitat Urbanística per a l’exercici 
de l’activitat de centre comercial i d’oci, amb garatge aparcament, pluralitat 
d’activitats i amb serveis complementaris (llicència global del complex), a 
la parcel·la ubicada al carrer Sant Mateu, núm. 9, N2-19, sòl P-102-1, a 
FINESTRELLES SHOPPING CENTRE, S.L., amb subjecció a les següents 
condicions, a justificar i/o incorporar al projecte per a sol·licitar la Llicència 
Municipal Ambiental, sense el compliment de les quals no resultarà admissible, 
en aplicació de la legislació general i/o sectorial: 

1.- Compliment de la legislació ambiental, estatal, autonòmica i municipal. 

2.- Compliment de la legislació sobre declaració d’impacte ambiental i/o riscs 
greus que li sigui aplicable. 

3.- Compliment de les mesures de seguretat industrial escaients i de la 
normativa de prevenció i protecció contra incendis estatal, autonòmica i 
municipal. 
 
4.- Compliment de la reglamentació d’higiene i seguretat en el treball. 

5.- Compliment de la legislació sobre accessibilitat i supressió de barreres 
arquitectòniques. 
 
6.- Compliment de la normativa estatal, autonòmica, municipal, general i 
sectorial que li sigui d’aplicació. 

7.- En cas de realitzar qualsevol tipus d’obres s’haurà de sol·licitar el 
corresponent permís. 

2n.- Advertir que el present document autoritza únicament la implantació 
de l'activitat i certifica la seva admissibilitat amb la qualificació 
urbanística de la finca i zona. En cap cas significa conformitat pel que fa a 
la distribució proposada en la documentació presentada, o a qualsevol 
altre aspecte d'ús, funcionament o instal·lacions a implantar, aspectes 
que seran regulats mitjançant la posterior Llicència Ambiental, a tramitar 
amb posterioritat a la present Certificació. 

3r.- 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 1205653-263908), que serà notificada per l’ Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona.” 

 

RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS 

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



“Per la Secció de Comptabilitat s’han elaborat les següents relacions de 
despesa: 
 
Relació núm. 183 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
51.133,56 € 
 
Relació núm. 184 de documents O en fase prèvia per un import total de 
58.892,98 € 
 
Relació núm. 185 de documents O en fase prèvia per un import total de 
12.256,00 € 
 
Relació núm. 186 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
26.628,21 € 
 
Document ADOJ 920160008369 de 300,00 € 
 
Tots el documents comptables “ADO” i “O” porten annexada la corresponent 
factura que ha estat conformada pel tècnic adient i fiscalitzada pel Servei 
d’Intervenció. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
1. Aprovar la relació núm. 183 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 51.133,56 € 
 
2. Aprovar la relació núm. 184 de documents O en fase prèvia per un import 
total de l 58.892,98 € 
 
3. Aprovar la relació núm. 185 de documents O en fase prèvia per un import 
total de 12.256,00 € 
 
4. Aprovar la relació núm. 186 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 26.628,21 € 
 
5. Aprovar el document ADOJ 920160008369 per un import de 300,00 €.” 
 
 
ACORD NÚMERO DEU.- Proposta d'adjudicació definitiva de la venda 
directa d'un lot de vehicles de dipòsit municipal per al seu 
desballestament i baixa.  
 
“La Junta de Govern Local en sessió del dia 3 de juny passat va aprovar 
l’expedient de venda directa d’un lot de vehicles, declarats d’efectes no 
utilitzables i propietat d’aquest Ajuntament, per al seu desballestament i baixa. 
 
També es va acordar sol·licitar oferta a un mínim de tres empreses del sector 
que compleixin amb els requisits i autoritzacions necessaris per a l’activitat de 
desballestament i tractament de residus sòlids aplicable.  



En execució d’aquest mandat, es va demanar oferta a quatre empreses que 
complien aquests requisits i en el termini estipulat a l’efecte s’ha obtingut 
resposta per part de només una d’elles, RECICLAJES Y CONTAINERS 
ESCUDERO, SL, que ofereix la quantitat de 1.914,88€ per tot el lot.  

La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el passat 22 de juny acorda 
requerir a RECICLAJES Y CONTAINERS ESCUDERO, SL, per a que dipositi 
la fiança d’import 95,74€, i presenti els justificants conforme es troba al corrent 
de pagament de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social,  

En data 27 de juny de 2016 l’empresa va dipositar la fiança i ha acreditat el 
compliment de totes les condicions requerides a l’expedient.  

D’acord amb allò que estableix l’article 45 del Reglament de Patrimoni dels ens 
locals de Catalunya, aprovat mitjançant Decret 336/1988, de 17 d’octubre.  

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Adjudicar a la mercantil RECICLAJES Y CONTAINERS 
ESCUDERO, SL, provista de CIF B62631023, el lot de vehicles, declarats 
d’efectes no utilitzables que consta a continuació, per al seu desballestament i 
baixa, de conformitat amb el plec de condicions aprovat i l’oferta presentada pel 
preu de 1.914,88€. 

Núm. Marca Model Matricula Tara Preu kg 
ferralla 

Preu 
final 

1 Renault Express Break  B2884MH 895 96,66 € 48,33 € 
2 Honda Pantheon 150 B2297WB 140 20,16 € 16,13 € 

3 Ford Mondeo 1.8 B3384PJ 1.340 
144,72 
€ 72,36 € 

4 Renault Espace B7750UJ 1.630 
176,04 
€ 88,02 € 

5 Piaggio Liberty 50 C8384BLJ 87 12,53 € 10,02 € 
6 Piaggio Liberty 125 1155GLG 88 12,67 € 10,14 € 

7 Daewo Lanos 5224BLJ 1.005 
108,54 
€ 54,27 € 

8 Renault Clio B1045TW 935 
100,98 
€ 50,49 € 

9 BMW 520 B5416OW 1.485 
160,38 
€ 80,19 € 

10 Honda SJ50 C6340BGT 92 13,25 € 10,60 € 
11 Kymco Grand Dinlk 4824DTH 155 22,32 € 17,86 € 

12 Seat Cordoba 1.9 TDI 9487BKW 1.174 
126,79 
€ 63,40 € 

13 Volkswagen Vento 2.0 INY 5V B5899OL 1.160 
125,28 
€ 62,64 € 

14 Piaggio Liberty 50 C8162BKM 87 12,53 € 10,02 € 



15 Renault Megane Scenic B2665VT 1.220 
131,76 
€ 65,88 € 

16 Peugeot Satelis 125 3678GCZ 169 24,34 € 19,47 € 
17 Honda Scoopy B2707OT 78 11,23 € 8,99 € 

18 NISSAN VANETTE CARGO B0923PW 1.505 
162,54 
€ 81,27 € 

19 DERBI 
SENDA SM X 
TREM RACE C1036BRX 270 38,88 € 31,10 € 

20 BMW 730I V8 6163DKD 1.785 
192,78 
€ 96,39 € 

21 YAMAHA YQ100 5132BRH 94 13,54 € 10,83 € 
22 KYMCO VITALITY 50 C2215BSX 97 13,97 € 11,17 € 

23 
JONWAY 
ITALIA ADVENTURE 125 5457FKF 117 16,85 € 13,48 € 

24 OPEL CORSA B6177PG 930 
100,44 
€ 50,22 € 

25 GIANTCO  ROYALE 8164DRB 105 15,12 € 12,10 € 
26 PEUGEOT SPEEDFIGHT C6753BBJ 97 10,48 € 8,38 € 

27 SKODA FELICIA B3071SH 1.055 
113,94 
€ 56,97 € 

28 VESPA 125ET4 GI5527BH 111 15,98 € 12,79 € 

29 RENAULT R19 B2208LU 965 
104,22 
€ 52,11 € 

30 APRILIA COMPAY C9449BTB 96 13,82 € 11,06 € 

31 CITROEN XSARA B1663UM 1.102 
119,02 
€ 59,51 € 

32 AUDI A80 B8458OD 1.270 
137,16 
€ 68,58 € 

33 VOLVO S80 4504CGC 1.498 
161,78 
€ 80,89 € 

34 HONDA CONCERTO B5225OV 1.100 
118,80 
€ 59,40 € 

35 KINCO DINK50LC C7745BCL 119 17,14 € 13,71 € 

36 OPEL VECTRA B1816MF 1.110 
119,88 
€ 59,94 € 

37 VOLVO 
 

B3109ND 1.344 
145,15 
€ 72,58 € 

38 HONDA SCV10 9502DWK 108 15,55 € 12,44 € 
39 HONDA NSR72FII B2806LW 103 14,83 € 11,87 € 
40 HONDA SH50 C5965BMM 83 11,95 € 9,56 € 
41 NISSAN MICRA B5246PD 880 95,04 € 47,52 € 
42 AIYUMO ARUBA50 C1893BTN 240 34,56 € 27,65 € 
43 SUZUKI AP50W E 33J C1713BKD 82 11,81 € 9,45 € 
44 HM DERAPAGE-50 C1358BVC 83 11,95 € 9,56 € 
45 PEUGEOT SPEEDFIGHT C9436BRC 97 13,97 € 11,17 € 



46 YAMAHA 3UHXC150 B5584WN 119 17,14 € 13,71 € 
47 DERBI ATLANTIS C4964BPN 86 12,38 € 9,91 € 

48 SUZUKI LIANA 9199DHC 1.225 
132,30 
€ 66,15 € 

49 Land Rover Santana 109 grúa B1297GG 1.760 
190,08 
€ 95,04 € 

50 Piaggio Vespacar TM 1874BLB 83 11,95 € 9,56 € 

SEGON.- Comunicar a l’adjudicatari l’obligació de signar el contracte en el 
termini màxim de 15 dies.” 

ACORD NÚMERO ONZE.- Proposta d'aprovació de les Bases de 
l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat per a la sol•licitud i atorgament 
d'assignacions econòmiques destinades a la contractació, per empreses i 
entitats, de persones en situació d'atur residents a Esplugues, en el marc 
del Pla Metropolità de suport a les polítiques socials municipals 2016-
2019, convocatòria 2016/2017.  

“Durant el mandat 2012-2015 el Govern de l’Area Metropolitana de Barcelona 
(AMB) va acordar una línia de cooperació econòmica destinada a donar suport 
a les polítiques socials dels ajuntaments metropolitans. El nou Govern de l’AMB 
considera mantenir aquesta línia de suport, anomenada Pla Metropolità de 
suport a les polítiques socials municipals 2016-2019, pel mandat 2015-2019, 
entenent-lo com a instrument de suport per assolir un dels objectius estratègics 
prioritaris de la Institució: ajudar a mantenir i recuperar la cohesió social. 
 
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. 

En el marc d’aquest Pla metropolità, el servei d’Empresa i Ocupació ha elaborat 
memòria tècnica de dos projectes, “Generant oportunitats a Esplugues” 
(contractació de 12 persones en situació d’atur de la localitat) i “Assignacions 
econòmiques destinades a la contractació per empreses i entitats de persones 
en situació d’atur residents a Esplugues de Llobregat”, tot d’acord amb els 
termes del Pla Metropolità de Suport a les Polítiques Socials Municipals 2016-
2019. 
 
El projecte “Assignacions econòmiques destinades a la contractació per 
empreses i entitats de persones en situació d’atur residents a Esplugues de 
Llobregat” té com a objectiu l’impuls i la creació d’ocupació i d’activitat 
econòmica al territori mitjançant el finançament parcial del cost laboral de 
contractes de treball que facin empreses i entitats ubicades a Esplugues de 
Llobregat i a l’Àrea Metropolitana de Barcelona per tal que contractin persones 
en situació d’atur residents al municipi. L’aportació sol·licitada a l’AMB per 
aquest projecte és de 183.135,00 euros. 



L’execució d’aquest projecte requereix l’aprovació per l’òrgan competent i la 
publicació al DOGC, al BOPB i al Taulell d’anuncis virtual de l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat de les preceptives bases que regulin la sol·licitud, 
l’atorgament, el seguiment i la justificació de les assignacions econòmiques que 
s’aprovin a les empreses i entitats sol·licitants. 

L’efectivitat d’aquestes assignacions econòmiques adreçades a empreses i 
entitats està vinculada a l’aprovació per l’òrgan competent de l’AMB del 
finançament per al projecte abans esmentat i, en conseqüència la de les bases 
reguladores ha d’estar sotmesa a la condició suspensiva de comptar amb 
l’aprovació efectiva de l’esmentat projecte per l’òrgan competent de l’AMB. 

Atès l’informe de la Directora d’Empresa i Ocupació. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Aprovar el text de les Bases per a la sol·licitud i atorgament de 
subvencions destinades a la contractació per empreses i entitats de persones 
en situació d’atur residents a Esplugues de Llobregat, any 2016, i sotmetre les 
bases a informació pública per un període de vint dies, mitjançant anunci al 
Butlletí Oficial de la Província, Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al 
Tauler Virtual d’Edictes de la Corporació i als mitjans de comunicació locals que 
es consideri oportú. 

En el cas que es presentin al·legacions, hauran de ser resoltes expressament i 
implicaria la suspensió automàtica del procediment de concurs. 

SEGON.- Convocar, simultàniament a l’anterior termini, el concurs per a 
l’atorgament de les subvencions corresponents, fixant les següents dates de 
presentació: 
 
· Des de l’endemà de la data de publicació de les bases al Butlletí Oficial de la 
Província fins el 31 d’octubre de 2016. 

Els anteriors acords se sotmeten a la condició suspensiva de comptar amb 
l’aprovació efectiva de l’esmentat projecte per l’òrgan competent de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona.” 

 
ACORD NÚMERO DOTZE.- Proposta de sol•licitud de finançament a l'Àrea 
Metropolitana de Barcelona per a un projecte anomenat "Assignacions 
econòmiques a empreses i entitats per la contractació de persones en 
situació d'atur", dins la convocatòria 2016/2017, en el marc del Pla 
Metropolità de suport a les polítiques socials municipals 2016-2019.  

“Durant el mandat 2012-2015 el govern de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
(AMB) va acordar una línia de cooperació econòmica destinada a donar suport 
a les polítiques socials dels ajuntaments metropolitans per posar a disposició 
un conjunt de recursos destinats a complementar els pressupostos i les 
actuacions que s’impulsaven des dels àmbits i serveis socioeconòmics 



municipals, amb l’objectiu d’afrontar les greus conseqüències de la crisi 
econòmica sobre la ciutadania. 

El nou govern de l’AMB considera adient mantenir el Pla metropolità de suport 
a les polítiques socials municipals pel mandat 2016-2019, entenent-lo com a 
instrument de suport per assolir un dels objectius estratègics prioritaris de la 
Institució: ajudar a mantenir i recuperar la cohesió social. 

La finalitat del Pla és donar suport a les accions municipals destinades a 
incrementar l’ocupació efectiva, considerant prioritaris aquells col·lectius amb 
dificultats, així com aquelles altres dissenyades per promoure l’activitat 
emprenedora i l’autoocupació. 

Pel que fa a les assignacions dels recursos, s’ha fixat una fórmula de distribució 
econòmica que finalment proposa atorgar a cada municipi un import total en 
base a dos criteris: Índex d’atur ponderat per població i Renda Bruta Familiar 
Disponible per habitant (aplicat de manera inversa). 

En el cas de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, l’assignació global 2016-
2019 és de 732.540€, corresponent al 80% del cost total del pla a Esplugues de 
Llobregat. Aquesta assignació s’aprova en dues convocatòries, la primera, ja 
publicada, pel període 2016–2017 i amb un import de 366.270€ equivalents al 
50% del total assignat; i la segona pel període 2018-2019, d’igual import i que 
es publicarà més endavant. 

Pel que fa a la convocatòria actual, l’import assignat de 366.270€ es distribueix 
en dos projectes: 

- projecte “Generant oportunitats a Esplugues” per la contractació directa per 
l'Ajuntament de 15 persones en situació d’atur residents al municipi, amb un 
50% de l’import total assignat, ja aprovat per l’AMB i que s’iniciarà el juliol 2016, 
i  
 
- projecte “Assignacions econòmiques a empreses i entitats per la contractació 
de persones en situació d’atur”, amb el 50% restant. 

Aquest projecte, del qual ja s’han fet dues edicions (anys 2013 i 2014), ha 
tingut molt bona acollida entre petites empreses i entitats d’Esplugues i de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona i ha permès la contractació de 38 persones 
en situació d’atur i residents a Esplugues. 

El projecte “Assignacions econòmiques a empreses i entitats per la contractació 
de persones en situació d’atur” compta amb 183.135 euros, corresponents al 
50% de l’import total assignat per l’AMB pel període 2016-2017. L’ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat cofinança l’actuació amb 46.151,59 euros. 

El servei d’Empresa i Ocupació de l’ajuntament ha elaborat la memòria tècnica 
del projecte a presentar davant l’AMB, amb continguts de treball i formatius, i 
un pressupost, tot d’acord amb els termes de la convocatòria de l’AMB. 
 



Contingut i pressupost del projecte 

- Projecte: Assignacions econòmiques a empreses i entitats per la contractació 
de persones en situació d’atur” 

- Objectiu: Impulsar la creació d’ocupació i l’activitat econòmica al territori 
mitjançant la subvenció de part del cost laboral a empreses i entitats ubicades a 
Esplugues de Llobregat i a l’Àrea Metropolitana de Barcelona per tal que 
contractin persones a l’atur residents al municipi. 

- Característiques 

§ Duració total mínima del contracte: 12 mesos 

§ Import contractual màxim subvencionat: 50% del cost del contractació d’un 
període màxim de12 mesos. 

§ Jornada de treball: a temps complet o a temps parcial (jornada mínima: 
50%) 
§ Conceptes subvencionables: salari brut, gratificacions extraordinàries i 
cost de la quota empresa de cotització a la Seguretat Social (amb els 
topalls establerts a les bases reguladores). 

§ No es consideraran incloses en la subvenció les despeses no salarials, els 
incentius salarials, les dietes, les despeses de locomoció, la paga de vacances 
no realitzades, les hores extraordinàries, els complements per les despeses 
realitzades com a conseqüència de l’activitat laboral o qualsevol altre concepte 
retributiu. 
 
- Termini de presentació de sol·licituds d’assignació econòmica i 
d’execució de la contractació 

La informació relativa a les bases reguladores de les assignacions 
econòmiques es publicarà al Butlletí Oficial de la Província (BOP), al Diari 
Oficial de la Generalitat (DOG) i al web municipal. 

- Sol·licitud: El termini de presentació de sol·licituds de subvenció s’iniciarà el 
dia següent a la publicació al Butlletí Oficial de la Província de les bases 
reguladores i s’acabarà el 31 d’octubre de 2016. 

- Execució: els contractes de treball objecte d’assignació econòmica hauran 
d’iniciar-se, com a màxim, el dia 1 de desembre de 2016 i tindran una durada 
mínima de 12 mesos. 

- Pressupost resumit: 

 

 



Concepte Cost € Assignació 
AMB € 

Cofinançament 
Ajuntament € 

Assignació econòmica a la 
contractació per empreses i/o entitats 
de persones en situació d’atur de la 
localitat, Convocatòria 2016 

183.135,00 183.135,00 0,00 

Altres despeses 46.151,59 0,00 46.151,59 
TOTAL COST PROJECTE 229.286,59 183.135,00 46.151,59 

 
Vist l’informe emès per la Directora d’Empresa i Ocupació. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

UNIC.- Aprovar la sol·licitud de subvenció a l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
per import de 183.135,00€ en el marc de la convocatòria del Pla metropolità de 
suport a les polítiques socials municipals 2016-2017.” 

 
ACORD NÚMERO TRETZE.- Proposta d'aprovació del Conveni anual de 
col•laboració amb ETV-Llobregat Televisió, SL. 

“El passat 31 de desembre de 2015 va finalitzar la vigència del darrer conveni 
de col·laboració entre aquest ajuntament i l’empresa ETV-LLOBREGAT TV, SL.  

ETV-Llobregat TV, S.L. realitza, amb diferents denominacions i formes 
jurídiques, una tasca molt valorada com a mitjà audiovisual local de 
comunicació, però també amb importants aportacions al món cultural, 
associatiu i a la formació i educació, des de fa més de 30 anys.  

És una televisió que porta el nom de la nostra ciutat a tota la comarca del Baix 
Llobregat, així com al Barcelonès, part del Maresme i els dos Vallès, que és el 
seu àmbit de difusió, no només a través del nom, sinó pel fet que un nombre 
important de les notícies dels informatius fan referència a Esplugues.  

També es tracta d’una televisió capdavantera pel que fa a la implementació 
tecnològica en el món audiovisual, que treballa amb l’Ajuntament i les entitats 
d’Esplugues i realitza gravacions íntegres d’esdeveniments locals.  

És remarcable així mateix el paper que juga com a escola de formació per a 
futurs professionals de la Comunicació, treballant en conveni amb totes les 
facultats de periodisme de les universitats de Catalunya, escoles de formació 
professional i instituts del Baix Llobregat i Barcelona, centres de primària 
d’Esplugues de Llobregat, etc.  

Com a eina de difusió de la cultura i formació humanística i mediambiental que 
és la televisió, l’Ajuntament considera fonamental la forma en que ETV-
Llobregat TV, S.L. apropa la graella de la programació a la comunitat educativa, 
associacions culturals i entitats esportives del municipi, per establir interaccions 



i aprofitar col·laboracions i sinèrgies entre llurs programes educatius, culturals i 
formatius i com impulsa l’associacionisme, la participació ciutadana, la 
normalització lingüística i la cultura i tradicions populars.  

En conclusió, ETV és un mitjà de comunicació que al llarg de la seva història 
s’ha consolidat a la comarca del Baix Llobregat, realitzant la seva tasca 
informativa de forma plural i transparent, respectant les diferències i la diversitat 
de la població i els agents socials. La seva voluntat de servei públic queda 
demostrada en la tipologia de programes que es duen a terme temporada rera 
temporada i en els suports que ha rebut i rep.  

L’ajuntament d’Esplugues de Llobregat estima d’interès públic municipal 
mereixedor de la seva acció de foment, la pròpia difusió de la Ciutat, de 
l’activitat ciutadana i dels esdeveniments polítics que s’hi desenvolupen, la 
tasca formadora en matèria de comunicació, la de promotor de la llengua 
catalana, i la d’agent propiciador de la participació ciutadana i l’associacionisme 
local. Per aquesta raó i a petició d’ETV-Llobregat TV, S.L. ha estat redactat un 
nou conveni, per a regular la relació de col·laboració i el foment de l’activitat 
desenvolupada per aquella, segons el projecte que també s’ha presentat per 
enguany i que ha estat informat favorablement pels serveis municipals 
competents.  

Atès que l’objecte i finalitat del nou conveni estan plenament alineats amb el 
que estableix el Pla Estratègic de Subvencions per a 2016, aprovat per la Junta 
de Govern Local del passat 19 de febrer.  

Atès que ETV-Llobregat TV, S.L.compleix amb tots els requisits formals i de 
justificació establerts a la normativa municipal com supramunicipal, reguladora 
de l’acció de foment dels ens locals.  

Vist l’informe emès per la Directora de Comunicació.  

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

Donat que la proposta ha estat fiscalitzada per la Intervenció municipal i la 
subvenció contemplada en el conveni compta amb la consignació específica en 
el pressupost municipal de 2016.  

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.  

D’acord amb la vigent Ordenança General reguladora de la concessió de 
subvencions de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat (publicada al BOP de 
Barcelona de 15 de febrer de 2016), les Bases d’execució del pressupost 
municipal de 2016, la Llei 38/2003, general de subvencions i la normativa que 
la desenvolupa, així com el reglament d’Obres i activitats i serveis dels ens 
locals de Catalunya, aprovat mitjançant Decret 179/1995, de 13 de juny.  



La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Primer.- Aprovar la despesa corresponent a la subvenció inclosa en el conveni 
referit i en concepte de –aportació a conveni en vigor any 2016-, per import de 
55.404,00€, a favor de ETV-LLOBREGAT TV, SL, amb CIF B62677331, amb 
càrrec a la partida 12 49100 48001 del pressupost municipal en vigor.  

Segon.- Aprovar el text del CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB ETV-
LLOBREGAT TV, SL PER A LA DIFUSIÓ I PROMOCIÓ DE L’ACTIVITAT 
CIUTADANA DEL MUNICIPI D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT DURANT 
L’ANY 2016, redactat pels serveis jurídics municipals i acordat amb l’empresa.  

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 dels presents acords, no ha manifestat expressament 
la renúncia.  

Quart.- Autoritzar la senyora Alcaldessa per a la signatura del Conveni i 
publicar el seu contingut en el portal de transparència municipal.” 

 
ACORD NÚMERO CATORZE.- Proposta d'aprovació del Conveni de 
col·laboració amb l’Associació Ceramistes de Catalunya (ACC), amb 
motiu dels actes del 47 Congrés de l'Acadèmia Internacional de Ceràmica. 

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

ACORD NÚMERO QUINZE.- Proposta d'aprovació del contracte menor del 
servei extraordinari de vigilància privada durant el mes de juliol. 

“El servei de vigilància i custòdia de l’edifici municipal Casa Consistorial es 
presta d’ordinari mitjançant el servei de la Policia Local. 

Atès que la direcció del servei esmentat ha informat que els efectius amb que 
es comptarà durant el proper mes de juliol seran molt escassos, s’ha valorat 
com a imprescindible contractar un servei extraordinari de vigilància privada de 
seguretat del 6 al 29 de juliol de 2016, en horari de 8 a 22 hores, per tal que el 
servei de Policia Local no es vegi encara més ressentit a l’hora de prestar la 
resta de serveis requerits. 

Aquesta mesura no implicaria la modificació de la forma ordinària de prestació 
de la vigilància i custòdia de la Casa Consistorial més enllà del servei que es 
contracta ara. 

Per aquest motiu s’ha contactat amb quatre empreses especialistes en el 
sector, i autoritzades per prestar aquest tipus de servei pel Ministerio del 
Interior, sol·licitant pressupost detallat. Tres han respost a la petició d’oferta, 
sent la de la més avantatjosa per l’Ajuntament l’oferta que presenta GRUPO 
CONTROL SEGURIDAD, SA., per import de 3.474,80 € més IVA. 



Vist l’informe dels Serveis Jurídics que informen favorablement la utilització del 
procediment de contracte menor per a l’adjudicació d’aquest servei. 

Atesos els informes del Director del servei de la Policia Local i el del 
Coordinador de la Unitat tècnica de Serveis Subalterns i Compres. 

Atès el que disposen els articles 111, 138.3 i 156.2 del Reial Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre de 2011, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
de Contractes del Sector Públic. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Aprovar la despesa referida al contracte menor de servei 
extraordinari de vigilància i custòdia de l’edifici municipal Casa Consistorial, del 
6 de juliol al 29 de juliol inclosos, per un import màxim de 4.204,51€ IVA inclòs, 
a càrrec de la partida 11.92006.22699 del pressupost municipal per a l’any 
2016. 
 
SEGON.- Adjudicar a l’empresa GRUPO CONTROL SEGURIDAD, SA., amb 
CIF A04038014, el contracte consistent en un servei extraordinari de vigilància i 
custòdia de l’edifici municipal Casa Consistorial, per un import de 3.474,80 €, 
més 729,71€ (21% d’IVA), import total del contracte 4.204,51€, IVA inclòs. 
 
La factura presentada pel contractista, i que s’incorporarà a l’expedient, 
complirà els efectes de formalització del contracte. 

El pagament s’efectuarà segons les condicions habituals de l’ajuntament, 
mitjançant transferència bancària, prèvia presentació de la factura 
corresponent, degudament conformada pel tècnic responsable del projecte.” 
 
ACORD NÚMERO SETZE.- Proposta d'aprovació de la memòria de 
seguretat corresponent a un concert a celebrar el dia 3 de juliol de 2016.  

“Atès que ha estat programat el concert “Meets Jamaica”, a celebrar a la 
matinada del dia 3 de juliol de 2016 en el Parc de les tres Esplugues, i sent 
preceptiva l’elaboració i aprovació d’una memòria de seguretat. 

Vista la memòria de seguretat que ha estat elaborada pel Director del servei de 
la Policia Local en data 26 de juny passat. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Primer.- Aprovar la memòria de seguretat del concert “Meets Jamaica”, a 
celebrar a la matinada del dia 3 de juliol de 2016 en el Parc de les tres 
Esplugues, que es relaciona en document annex. 

Segon.- Comunicar la memòria a les persones interessades a participar en 
aquest esdeveniment.” 



 
ACORD NÚMERO DISSET.- Proposta d'aprovació d'un Conveni de 
pràctiques amb un/a alumne/a de Fundesplai i l'Ajuntament d'Esplugues.  

“Atès el Conveni de pràctiques entre el Centre d’Estudis de la Fundació 
Catalana de l’Esplai i l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat per a la realització 
de pràctiques d’una alumna per la realització de tasques de gestió auxiliar de la 
correspondència, documentació, arxiu i de reproducció en suport convencional  

Atès el contingut del Conveni que a l’efecte de regular les esmentades 
pràctiques ha tramès el Centre esmentat, en què es fan constar les condicions 
en que les pràctiques han de desenvolupar-se, així com que la seva prestació 
no té cap compensació econòmica ni comporta cap despesa per a la 
corporació, ni d’establir un contracte laboral amb els estudiants.  

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1.- Aprovar el Conveni de pràctiques entre el Centre d’Estudis de la Fundació 
Catalana de l’Esplai i l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat per a la realització 
de pràctiques d’una alumna per la realització de tasques de gestió auxiliar de la 
correspondència, documentació, arxiu i de reproducció en suport convencional.  

El nombre de pràctiques que realitzarà l’alumne serà de 40 hores totals, 
distribuïdes en 5 hores diàries, durant el període de 8 dies laborables, del 19 al 
28 de juliol de 2016.  

2.- Nomenar tutora de l’alumna a la secretaria de direcció de l’Àmbit d’Acció 
Social i Ciutadania d’aquest Ajuntament.  

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

ACORD NÚMERO DIVUIT.- Proposta d'aprovació d'un Conveni de 
pràctiques amb un/a alumne/a del Centre d'Estudis de l'Esplai i 
l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. 

“Atès el Conveni de pràctiques entre el Centre d’Estudis de l’Esplai i 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat per a la realització de pràctiques d’un 
alumne per a col·laboració de tasques de la gestió ambiental –projecte de 
biodiversitat urbana (especialment les indicades pel tècnic de medi ambient).  

Atès el contingut del Conveni que a l’efecte de regular les esmentades 
pràctiques ha tramès el Centre esmentat, en què es fan constar les condicions 
en que les pràctiques han de desenvolupar-se, així com que la seva prestació 
no té cap compensació econòmica ni comporta cap despesa per a la 
corporació, ni d’establir un contracte laboral amb el estudiant.  

La Junta de Govern acorda, per unanimitat:  



1.- Aprovar el Conveni de pràctiques entre Centre d’Estudis de l’Esplai i 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat per a la realització de pràctiques d’un 
alumne per a col·laboració de tasques de la gestió ambiental –projecte de 
biodiversitat urbana (especialment les indicades pel tècnic de medi ambient).  

El nombre de pràctiques que realitzarà l’alumne serà de 80 hores totals, 
distribuïdes en 5 hores diàries, durant el període de 16 dies laborables, amb 
inici del dilluns dia 4 de juliol de 2016.  

2.- Nomenar tutor de l’alumne al tècnic de Medi Ambient d’aquest Ajuntament.  

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

 
ACORD NÚMERO DINOU.- Proposta consistent en donar compte de 
sentència del Jutjat Contenciós Administratiu 3 de Barcelona. 

“Vista la Sentència núm. 231/16 del Jutjat Contenciós Administratiu 3 de 
Barcelona, de data 20 de juny de 2016, mitjançant la qual es desestima el 
recurs contenciós-administratiu interposat per l’entitat BARONDA FUTUR, S.L., 
instat contra la desestimació de l'acció de nul·litat del contracte administratiu, 
acord plenari d'adjudicació del concurs, del projecte bàsic i executiu de 
rehabilitació i amb desestimació de la petició de responsabilitat patrimonial. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Donar compte a la Junta de Govern Local de la Sentència núm. 231/16 del 
Jutjat Contenciós Administratiu 3 de Barcelona, de data 20 de juny de 2016, 
mitjançant la qual es desestima el recurs contenciós-administratiu interposat 
per l’entitat BARONDA FUTUR, S.L., instat contra la desestimació de l'acció de 
nul·litat del contracte administratiu, acord plenari d'adjudicació del concurs, del 
projecte bàsic i executiu de rehabilitació i amb desestimació de la petició de 
responsabilitat patrimonial. 

La Junta de Govern resta assabentada.” 

ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA 

ACORD NÚMERO VINT.- Proposta d'adjudicació del contracte relatiu al 
servei de gestió de colònies urbanes controlades de gats de carrer.  
 
D'ordre de la Presidència es proposa i així s'acorda, per unanimitat, que quedi 
sobre la taula per ampliar informació. 
 
ACORD NÚMERO VINT-I-UN.- Proposta d'adjudicació del contracte menor 
consistent en la realització d'un concert amb el grup "Fundación Tony 
Manero", dins del Programa d'actes de la Festa Major 2016. 

“Atesa la necessitat de contractar la realització d’un concert amb el grup 
“Fundación Tony Manero”, dins del Programa d’actes de la Festa Major 2016, 



la Directora de Cultura ha demanat oferta a l’empresa LAIONRIC, S.L., donat 
que és l’única que té l’exclusivitat del grup pel dia 17 de setembre de 2016, dia 
del concert. 

Dins del termini establert l’empresa LAIONRIC, S.L. ha presentat la seva oferta. 
 
Vist l’informe emès Directora de Cultura, en el sentit de que la proposta 
presentada per LAIONRIC, S.L. és adequada per a la realització de l’esmentat 
servei. 
 
Vist l'informe dels Serveis Jurídics i la fiscalització prèvia per part de la 
Intervenció municipal. 

Atès el que disposen els articles 111, 138.3 i 156.2 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.- Aprovar la despesa referida al contracte consistent en la realització 
d’un concert amb el grup “Fundación Tony Manero”, dins del Programa d’actes 
de la Festa Major 2016, per un import de 6.897 euros, IVA inclòs, a càrrec de la 
partida 33.33801.22609 – despeses Festa Major - del pressupost municipal en 
vigor 
 
SEGON.- Adjudicar a l’empresa LAIONRIC, S.L., provista de NIF B-62298690 
el contracte consistent en la realització d’un concert amb el grup “Fundación 
Tony Manero”, dins del Programa d’actes de la Festa Major 2016, per un import 
de 5.700 euros, més 1.197 euros en concepte d’IVA (21%) – import total del 
contracte, 6.897 euros, IVA inclòs – 

Les factures presentades pel contractista i que s’incorporaran a l’expedient 
compliran els efectes de formalització del contracte. 

El pagament s’efectuarà segons les condicions habituals de l’ajuntament, 
mitjançant transferència bancària, prèvia presentació de la factura corresponent 
signada per l’empresa adjudicatària i degudament conformada pel tècnic 
responsable del projecte.” 

 
ACORD NÚMERO VINT-I-DOS.- Proposta d'aprovació de l'aportació 
econòmica a favor de l'entitat CLUB DE FUTBOL CAN VIDALET en 
concepte de tasques de neteja, manteniment i funcionament ordinari del 
Camp de futbol municipal "El Molí".  

“La Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 18 de novembre de 
2011 va aprovar el text dels convenis de cessió d’ús dels equipaments 
esportius municipals Camp de futbol municipal El Molí de l’entitat esportiva 
local Club de Futbol Can Vidalet. 



Aquests convenis, a la clàusula 1.6 dels mateixos (compromisos de l’ 
Ajuntament) estableixen el següent: 

“L’ajuntament gestionarà directament els lloguers del camp de futbol a entitats 
terceres, establint els preus públics a liquidar i el tràmit de sol·licitud.  
 
L’ajuntament atorgarà a l’Entitat una subvenció extraordinària per l’import 
ingressat i condicionat a l’acompliment dels acords del present conveni i dels 
estàndards establerts en les tasques de neteja, de manteniment i de 
funcionament del camp de futbol acordats prèviament. 

La quantia de la subvenció serà: 

a) Del 100 % dels ingressos recaptats en concepte de lloguer del camp a 
entitats terceres si s’acompleix entre el 90 –100 % dels paràmetres acordats. 

b) Serà del 75 % dels ingressos recaptats si el nivell d’acompliment dels 
paràmetres acordats es situa entre el 70 –90 %. 

c) Del 50 % dels ingressos recaptats si el nivell d’acompliment es situa entre el 
50 – 70 %  

d) No es lliurarà cap quantitat si el nivell d’acompliment dels paràmetres 
acordats és inferior al 50 %. 

Pel que fa a la atorgament de la subvenció extraordinària aquesta es lliurarà els 
dies: 25 dels mesos de setembre, octubre, desembre, febrer, maig i juliol.” 

Durant el període comprès entre el dia 1 de març i el 7 de juny de 2016 s’han 
liquidat, a tenor de l’informe emès pel Director d’Equipaments i Esports 
d’aquest Ajuntament, els següents ingressos en concepte de lloguer dels 
camps municipals de futbol: 

· Camp de futbol municipal El Molí: 5.705 euros 

Atès que les tasques de funcionament, neteja i manteniment realitzades per les 
entitats Club de futbol Can Vidalet han estat correctes en més del 90 % dels 
paràmetres valorats. 

En conseqüència, vist l’informe emès pel Director d’Equipaments i Esports. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Aprovar una despesa de 5.705 euros, amb càrrec a la partida 
36.34100.48001 – suport entitats esportives - del pressupost en vigor, a favor 
de l’entitat CLUB DE FUTBOL CAN VIDALET, amb NIF G-58.798.364. 
 
SEGON.- Atorgar una subvenció extraordinària a l’entitat CLUB DE FUTBOL 
CAN VIDALET, amb NIF G-58.798.364 en concepte de tasques de neteja, 
manteniment i funcionament ordinari del Camp de futbol municipal El Molí, per 
valor de 5.705 euros, segons estableix el conveni de cessió d’ús entre l’entitat i 
l’ajuntament d’Esplugues de Llobregat. 



TERCER.- Condicionar el pagament de la subvenció a la prèvia aportació per 
part de l'entitat dels certificats negatius de penals pertinents del registre de 
delinqüents sexuals, de conformitat amb la previsió continguda a l'article 13 de 
la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció Jurídica del Menor.” 
 
 
ACORD NÚMERO VINT-I-TRES.- Proposta d'aprovació d'un conveni de 
col·laboració amb la FUNDACIÓ PERE TARRÉS per a la realització del 
programa "Cap infant sense colònies", any 2016. 

“Atesa la contractació del servei socioeducatiu de detecció de situacions de 
risc, la Fundació Pere Tarrés ha proposat a l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat la possibilitat de col.laborar a les colònies que es realitzaran entre el 
29 d’agost i 2 de setembre amb la inscripció de 17 infants del municipi dins del 
marc del programa “Cap infant sense colònies” adreçat a infants de 6 a 16 anys 
que reuneixin les condicions identificades com exclusió o risc d’exclusió social 
per motius socioeconòmics i que resideixin en el municipi beneficiari de 
l’activitat. 
 
La Fundació Pere Tarrés és una organització no lucrativa d'acció social i 
educativa, que té per missió la promoció de l'educació en el temps lliure, el 
voluntariat, la millora de la intervenció social, l'enfortiment del teixit associatiu i 
la organització d’activitats educatives i socials (casals d’estiu, colònies, 
campaments, etc...) en col·laboració amb institucions tant de caràcter privat 
com públic. 

Així mateix, en el marc de la campanya “Ajuda’ls a créixer”, que engloba tots 
aquells projectes de la Fundació que van dirigits a reduir les desigualtats 
socials, impulsarà el programa “Cap Infant sense colònies” i oferirà beques 
mitjançant les quals els infants amb risc d’exclusió social podran gaudir de 
colònies, casals d’estiu i altres activitats habituals dins el lleure educatiu durant 
el període estival. 

Vist que es tracta d’una proposta socioeducativa positiva i necessària, que 
afavoreix l’atenció de la infància en situacions de risc. 

Vist que la Fundació Pere Tarrés té una finalitat social, sense afany de lucre i 
que el seu interès és impulsar el programa “Cap infant sense colònies” amb la 
participació d’infants del municipi d’Esplugues de Llobregat. 

Vist l’informe emès per la Educadora Social. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració amb la Fundació Pere Tarrés 
que s’acompanya a la present proposta, per a la realització del programa “Cap 
infant sense colònies”, i procedir a la seva signatura.” 

 
 



ACORD NÚMERO VINT-I-QUATRE.- Proposta relativa al recurs interposat 
per l'entitat CENTRO CULTURAL ANDALUZ PLAZA MACAEL contra 
resolució desestimatòria d'ajuts econòmics per a la integració de menors 
en concepte de beques d'activitats esportives, curs 2015-2016.  

“En data 5 de febrer de 2016 la Junta de Govern Local va acordar, entre 
d’altres, desestimar cinc sol·licituds d’ajuts econòmics per a la integració de 
menors en concepte de beques d’activitats esportives organitzades per l’entitat 
Centro Cultural Andaluz Plaza Macael, atès que es va considerar que l’àmbit 
d’actuació d’aquesta entitat és exclusivament el de la Cultura. 

Les families afectades per dita resolució reben el trasllat de l’acord entre el 26 
de febrer i l’1 de març de 2016. També s’envia, a efectes informatius, un trasllat 
de l’acord a dita entitat, el qual es rebut per la mateixa en data 26 de febrer de 
2016. 
 
En data 19 d’abril de 2016 l’esmentada entitat presenta instància on sol·licita la 
revisió de les sol·licituds desestimades, declarant que és una escola esportiva 
acreditada per la Federació Catalana de Futbol Sala. 

Vist l’informe jurídic que consta a l’expedient, on s’esmenta que la instància 
presentada per l’entitat Centro Cultural Andaluz Plaza Macael podria ser entesa 
com un recurs de reposició, però que el mateix ni pot ser interposat per l’entitat 
(únicament poden recórrer la resolució de la Junta de Govern Local de data 5 
de febrer de 2016 cadascuna de les famílies afectades, a títol individual) ni, en 
cas de ser vàlid, estaria interposat dins de termini (un mes a comptar des de la 
recepció del trasllat de l’acord). 

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. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Desestimar la instància de data 19 d’abril de 2016, presentada per 
l’entitat Centro Cultural Andaluz Plaza Macael contra la resolució 
desestimatòria de la Junta de Govern Local de data 5 de febrer de 2016, pels 
motius que consten a la part expositiva de la present proposta. 

SEGON.- Comunicar els presents acords a l’entitat afectada.” 

 
ACORD NÚMERO VINT-I-CINC.- Proposta d'aprovació d'un conveni de 
col·laboració, amb caràcter plurianual, entre l'Ajuntament d'Esplugues de 
Llobregat i l'entitat PENYA MOTERA CILINDROS REBELDES, any 2016.  

“La Junta de Govern Local va acordar en sessió del 6 de maig de 2016 
l’aprovació de les Bases específiques reguladores de l’atorgament de 
Subvencions de l’àmbit d’Acció Social i Ciutadania de l’Ajuntament d’Esplugues 
per a l’any 2016. 



Dins l’àmbit de Cultura, la següent entitat ha demanat, en la data que 
s’especifica a continuació, formalització d’un conveni de col·laboració pel 
període 2016: 

Data sol·licitud  NIF Entitat  
22/04/2016 G63468243 PENYA MOTERA CILINDROS REBELDES 
 
Vist l’informe emès per la Directora de Cultura, 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 la regulació de l’Ordenança general reguladora de la concessió de 
subvencions i les Bases d’Execució del pressupost en vigor. 

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

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Primer.- Resoldre individualment la sol·licitud de formalització de conveni 
presentada, aprovant i atorgant la següent despesa, amb càrrec a la partida 
que tot seguit s’indica del pressupost municipal en vigor, a favor de l’entitat i pel 
desenvolupament de les activitats que s’esmenten en el respectiu conveni: 

Entitat NIF Activitat Subvenció 
atorgada PARTIDA 

PENYA 
MOTERA 
CILINDROS 
REBELDES 

G63468243 Trobada de 
motos Custom 1.950,00 € 33.33400.48033 

 
Segon.- Aprovar el text del conveni de col·laboració a formalitzar amb l’entitat 
PENYA MOTERA CILINDROS REBELDES, per un període de vigència, any 
2016, per al desenvolupament de l’esmentada activitat. 
 
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 dels presents acords, no ha manifestat expressament 
la renúncia.” 
 
 
ACORD NÚMERO VINT-I-SIS.- Proposta d'aprovació d'una subvenció a 
favor de l'entitat ASSOCIACIÓ CLUB D'ESPLAI PUBILLA CASES - CAN 
VIDALET en concepte d'aportació municipal a conveni en vigor per al 
desenvolupament del programa d'activitats casal d'estiu infantil i jove, 
any 2016.  



 
“La Junta de Govern Local, en sessió de data 19 de juliol de 2013, va aprovar 
el text del conveni de col·laboració entre l’entitat ASSOCIACIÓ CLUB 
D’ESPLAI PUBILLA CASES - CAN VIDALET i l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat, pel desenvolupament del “Projecte d’Activitats i Serveis Infantils i 
Juvenils” així com pel desenvolupament del “Programa d’activitats Casal d’Estiu 
Infantil i Jove” pel període 2013-2016, segons el projecte socioeducatiu 
presentat per l’entitat. 
 
Dins d’aquest conveni es regula, amb caràcter específic, el desenvolupament 
del “Programa d’activitats Casal d’Estiu Infantil”, programa que serà 
desenvolupat conjuntament entre les entitats Espluga Viva, Associació Club 
d’Esplai Pubilla Cases - Can Vidalet, sent l’entitat Grup d’Esplai Espurnes la 
coordinadora del projecte. 
 
Les tres entitats han manifestat el seu interès en col·laborar amb l’Ajuntament 
d’Esplugues de LLobregat a través d’un programa conjunt. No obstant, per tal 
de vetllar per una mateixa línea pedagògica i la similitud dels serveis que 
oferirem a la ciutadania, la coordinació general dels Casals l’assumeix el Grup 
d’Esplai Espurnes i la coordinació general del Casal Jove l’Associació Club 
d’Esplai Pubilla Cases - Can Vidalet. 
 
En data 29 de febrer de 2016 l’entitat GRUP D’ESPLAI ESPURNES en 
representació de ASSOCIACIÓ CLUB D’ESPLAI PUBILLA CASES - CAN 
VIDALET, i com a coordinadora de les activitats, ha sol·licitat l’aportació 
econòmica a conveni en vigor de Casal d’Estiu ( de 3 a 12 anys ) i Casal Jove, 
acompanyada del programa d’activitats. 
 
En relació al Programa d’activitats Casal d’Estiu Infantil i Jove, les seves 
condicions específiques estan regulades en l’annex 2 del conveni de 
col·laboració signat amb l’entitat. En l’apartat e) d’aquest annex s’estableix que 
“les aportacions municipals es distribuiran en dos pagaments: el primer en 
concepte de bestreta que serà el 80% de l’aportació municipal màxima del 
Casal d’estiu infantil, juvenil i menors amb discapacitats que es lliurarà abans 
del 10 de juliol de l’any en curs i el 20% restant que es lliurarà una vegada 
s’hagin aprovat per la Junta de Govern Local la justificació tècnica i econòmica 
del projecte subvencionat” 
 
Vist l’informe emès per la Tècnica de Drets Civils i Infància i l’informe emès per 
la Coordinadora de la Unitat Jurídic - Administrativa de l’Àmbit d’Acció Social i 
Ciutadania. 
 
Vista la regulació de l’ordenança general reguladora de la concessió de 
subvencions i les Bases d’Execució del pressupost en vigor. 
 
En virtut de la delegació conferida a la Junta de Govern local, al punt g. del 
Decret d’alcaldia núm. 1.466, de 18 de juny de 2015, per a la concessió de 
subvencions amb càrrec a crèdit pressupostari disponible a tal efecte.  

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 



PRIMER.- Aprovar la despesa a favor de l’entitat ASSOCIACIÓ CLUB 
D’ESPLAI PUBILLA CASES - CAN VIDALET, amb NIF G-58300237 per un 
import de 18.939,20 euros en concepte de desenvolupament del “Programa 
d’activitats Casal d’Estiu Infantil i Jove, any 2016, d’acord amb el següent 
desglossament: 

ACTIVITAT/S PARTIDA  
PRESSUPOSTÀRIA 

IMPORT 
TOTAL 

IMPORT 
80% 

IMPORT 
20% 

Programa 
activitats Casal 
d’Estiu Infantil 

36.33700.48006 
(Conveni amb Club 
Esplai Pubilla 
Cases-Casals J.) 

18.939,20 € 15.151,36 
€ 

3.787,84 
€ 

 
SEGON.- Ordenar el pagament corresponent al 80% de les quantitats 
aprovades en el punt primer d’aquesta disposició. 

TERCER.- Establir que s’entendrà acceptada la present subvenció per part de 
l’entitat beneficiària si en el termini de 15 dies hàbils, comptat a partir de la 
recepció de la notificació, no ha manifestat expressament la renúncia.” 
 
 
ACORD NÚMERO VINT-I-SET.- Proposta d'aprovació d'una subvenció a 
favor de l'entitat ASSOCIACIÓ L'AVENÇ CENTRE CULTURAL en concepte 
d'aportació municipal a conveni en vigor (activitats culturals i d'acció 
social), any 2016. 

“El Ple municipal, en sessió ordinària de data 23 de desembre de 2009, va 
acordar, entre d’altres punts, l’ampliació de la vigència del conveni amb l’entitat 
L’Avenç Centre Cultural fins el 31 de desembre de l’any 2025 i el compromís de 
garantir una aportació municipal mínima anual de 40.000 euros. 

El 22 de desembre de 2010, en sessió ordinària, el Ple municipal va aprovar 
modificar el contingut de l’annex de dit conveni, passant a garantir una 
subvenció anual mínima per part de l’Ajuntament de 70.000 euros, pel conjunt 
d’activitats expressades en el conveni. 

El Ple municipal, en sessió ordinària de data 26 de juliol de 2012, va aprovar 
una subvenció complementària a l’anual, a favor de l’entitat, de 30.000 euros, 
modificant puntualment el contingut de l’annex al conveni de col·laboració en el 
sentit que la subvenció anual a satisfer a l’entitat els anys 2013, 2014 i 2015 
seria de 60.000 euros, com a conseqüència que per l’any 2012 s’aprovava a 
més a més una subvenció complementaria de 60.000 euros. 

En data 8 d’abril de 2016 l’entitat ha sol·licitat la subvenció corresponent a l’any 
2016, acompanyada del programa d’activitats. 

Vists els informes emesos per la Directora de Cultura i la Directora d’Atenció 
Social. 
 



Vist que les diferents partides vinculades al present conveni no arriben a la 
suma mínima de 70.000 euros (es va calcular el pressupost d’enguany sobre 
60.000 euros i no sobre 70.000 euros) i considerant que resulta menys 
perjudicial per l’entitat cobrar ara la part de subvenció proporcional de Cultura i 
Acció Social en relació a aquests 60.000 euros, i que la diferència proporcional 
fins arribar als 70.000 euros es produirà en el moment d’existència de crèdit 
adequat a les corresponents partides. 

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

Vista la regulació de l’ordenança general reguladora de la concessió de 
subvencions i les Bases d’Execució del pressupost en vigor. 

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

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Aprovar la despesa corresponent a la subvenció anual dins l’àmbit 
de Cultura i Acció Social, any 2016, en execució del conveni de col·laboració 
amb l’entitat ASSOCIACIÓ L’AVENÇ CENTRE CULTURAL I RECREATIU 
(CIF: V58629080), per un import total de 53.682,00 euros amb càrrec a les 
partides del pressupost municipal en vigor que tot seguit s’indiquen: 

ACTIVITAT DESPESA PARTIDA 
· Cultura 51.682,00 € 33.33400.48005 
· Atenció Social 2.000,00 € 68.23100.48007 

SEGON.- Ratificar la vigència del conveni del col·laboració amb l’entitat 
ASSOCIACIÓ L’AVENÇ CENTRE CULTURAL I RECREATIU (CIF: 
V58629080) per a l’any 2016 dins l’àmbit de Cultura i Acció Social, i atorgar a 
aquesta entitat una subvenció per import 53.682,00 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. 

QUART.- Condicionar el pagament de la subvenció a la prèvia aportació per 
part de l'entitat dels certificats negatius de penals pertinents del registre de 
delinqüents sexuals, de conformitat amb la previsió continguda a l'article 13 de 
la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció Jurídica del Menor.” 

ACORD NÚMERO VINT-I-VUIT.- Proposta d'aprovació d'una subvenció a 
favor de l'entitat ESPLUGA VIVA en concepte d'aportació municipal a 
conveni en vigor per al desenvolupament del programa d'activitats casal 
d'estiu infantil, any 2016. 



“La Junta de Govern Local, en sessió de data 25 d’octubre de 2013, va aprovar 
el text del conveni de col·laboració entre l’entitat ESPLUGA VIVA i l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat, pel desenvolupament del “Projecte d’Activitats i 
Serveis Infantils i Juvenils” així com pel desenvolupament del “Programa 
d’activitats Casal d’Estiu Infantil i Jove” pel període 2013-2016, segons el 
projecte socioeducatiu presentat per l’entitat. 

Dins d’aquest conveni es regula, amb caràcter específic, el desenvolupament 
del “Programa d’activitats Casal d’Estiu Infantil”, programa que serà 
desenvolupat conjuntament entre les entitats Espluga Viva, Associació Club 
d’Esplai Pubilla Cases - Can Vidalet, sent l’entitat Grup d’Esplai Espurnes la 
coordinadora del projecte. 

Les tres entitats han manifestat el seu interès en col·laborar amb l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat a través d’un programa conjunt. No obstant, per tal 
de vetllar per una mateixa línea pedagògica i la similitud dels serveis que 
oferirem a la ciutadania, la coordinació general dels Casals l’assumeix el Grup 
d’Esplai Espurnes i la coordinació general del Casal Jove l’Associació Club 
d’Esplai Pubilla Cases - Can Vidalet. 

En data 29 de febrer de 2016 l’entitat GRUP D’ESPLAI ESPURNES en 
representació de l’entitat ESPLUGA VIVA, i com a coordinadora de les 
activitats, ha sol·licitat l’aportació econòmica a conveni en vigor de Casal 
d’Estiu Infantil (3 a 12 anys), acompanyada del programa d’activitats. 
 
En relació al Programa d’activitats Casal d’Estiu Infantil i Jove, les seves 
condicions específiques estan regulades en l’annex 2 del conveni de 
col·laboració signat amb l’entitat. En l’apartat e) d’aquest annex s’estableix que 
“les aportacions municipals es distribuiran en dos pagaments: el primer en 
concepte de bestreta que serà el 80% de l’aportació municipal màxima del 
Casal d’estiu infantil, juvenil i menors amb discapacitats que es lliurarà abans 
del 10 de juliol de l’any en curs i el 20% restant que es lliurarà una vegada 
s’hagin aprovat per la Junta de Govern Local la justificació tècnica i econòmica 
del projecte subvencionat” 

Vist l’informe emès per la Tècnica de Drets Civils i Infància, amb el vistiplau, de 
la Directora del Servei d’Educació i Ciutadania, on s’ha calculat l’aportació 
municipal en base a aquesta circumstància. 

Vist l’informe emès per la Coordinadora de la Unitat Jurídic - Administrativa de 
l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania. 

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 a favor de l’entitat ESPLUGA VIVA, amb NIF G-
58698424, per un import de 10.653 euros en concepte de desenvolupament del 



“Programa d’activitats Casal d’Estiu Infantil”, any 2016, d’acord amb el següent 
desglossament: 

ACTIVITAT PARTIDA  
PRESSUPOSTÀRIA 

IMPORT 
TOTAL 

IMPORT 
80% 

IMPORT 
20% 

Programa 
activitats Casal 
d’Estiu Infantil 

36.33700.48009 
(Conveni amb 
agrupament escolta 
Espluga Viva. 
Casals d’Estiu) 

10.653,00 € 8.522,40 
€ 

2.130,60 
€ 

 
SEGON.- Ordenar el pagament corresponent al 80% de les quantitats 
aprovades en el punt primer d’aquesta disposició. 

TERCER.- Establir que s’entendrà acceptada la present subvenció per part de 
l’entitat beneficiària si en el termini de 15 dies hàbils, comptat a partir de la 
recepció de la notificació, no ha manifestat expressament la renúncia. 
 
QUART.- Condicionar el pagament de la subvenció a la prèvia aportació per 
part de l'entitat dels certificats negatius de penals pertinents del registre de 
delinqüents sexuals, de conformitat amb la previsió continguda a l'article 13 de 
la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció Jurídica del Menor.” 

ACORD NÚMERO VINT-I-NOU.- Proposta d'aprovació d'una subvenció a 
favor de l'entitat GRUP D'ESPLAI ESPURNES en concepte d'aportació 
municipal a conveni en vigor per al desenvolupament del programa 
d'activitats casal d'estiu infantil, any 2016. 

“La Junta de Govern Local, en sessió de data 19 de juliol de 2013, va aprovar 
el text del conveni de col·laboració entre l’entitat GRUP D’ESPLAI ESPURNES 
i l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, pel desenvolupament del “Projecte 
d’Activitats i Serveis Infantils i Juvenils” així com pel desenvolupament del 
“Programa d’activitats Casal d’Estiu Infantil i Jove” pel període 2013-2016, 
segons el projecte socioeducatiu presentat per l’entitat. 

Dins d’aquest conveni es regula, amb caràcter específic, el desenvolupament 
del “Programa d’activitats Casal d’Estiu Infantil”, programa que serà 
desenvolupat conjuntament entre les entitats Espluga Viva, Associació Club 
d’Esplai Pubilla Cases-Can Vidalet i l’entitat Grup d’Esplai Espurnes, sent 
aquesta última la coordinadora del projecte. 

Les tres entitats han manifestat el seu interès en col·laborar amb l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat a través d’un programa conjunt. No obstant, per tal 
de vetllar per una mateixa línea pedagògica i la similitud dels serveis que 
oferirem a la ciutadania, la coordinació general dels Casals l’assumeix el Grup 
d’Esplai Espurnes i la coordinació general del Casal Jove l’Associació Club 
d’Esplai Pubilla Cases - Can Vidalet. 



En data 29 de febrer de 2016 l’entitat Grup d’Esplai Espurnes ha sol·licitat 
l’aportació econòmica a conveni en vigor de Casal d’Estiu Infantil (3 a 12 anys), 
i Casal d’Estiu Jove, acompanyada del programa d’activitats. 

En relació al Programa d’activitats Casal d’Estiu Infantil i Jove, les seves 
condicions específiques estan regulades en l’annex 2 del conveni de 
col·laboració signat amb l’entitat. En l’apartat e) d’aquest annex s’estableix que 
“les aportacions municipals es distribuiran en dos pagaments: el primer en 
concepte de bestreta que serà el 80% de l’aportació municipal màxima del 
Casal d’estiu infantil, juvenil i menors amb discapacitats que es lliurarà abans 
del 10 de juliol de l’any en curs i el 20% restant que es lliurarà una vegada 
s’hagin aprovat per la Junta de Govern Local la justificació tècnica i econòmica 
del projecte subvencionat” 

Vist l’informe emès per la Tècnica de Drets Civils i Infància, amb el vist-i-plau, 
de la Directora del Servei d’Educació i Ciutadania, on s’ha calculat l’aportació 
municipal en base a aquesta circumstància. 

Vist l’informe emès per la Coordinadora de la Unitat Jurídic - Administrativa de 
l’Àmbit d’Atenció Social i Ciutadania. 

Vista la regulació de l’ordenança general reguladora de la concessió de 
subvencions i les Bases d’Execució del pressupost en vigor. 

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

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Aprovar la despesa a favor de l’entitat GRUP D’ESPLAI 
ESPURNES, amb NIF G-58433418, d’una banda per un import de 29.592,50 
euros en concepte de desenvolupament del “Programa d’activitats Casal 
d’Estiu Infantil”, any 2016, i d’altra banda per un import de 2.840,88 euros en 
concepte de desenvolupament del “Programa d’activitats Casal d’Estiu Jove, 
d’acord amb el següent desglossament: 

ACTIVITAT PARTIDA  
PRESSUPOSTÀRIA 

IMPORT 
TOTAL 

IMPORT 
80% 

IMPORT 
20% 

Programa 
activitats Casal 
d’Estiu Infantil 

36.33700.48008 
(Conveni amb Grup 
Esplai Espurnes. 
Casal Joves ) 

29.592,50 € 23.674,00 
€ 

5.918,50 
€ 

Programa 
activitats Casal 
d’Estiu Jove 

2.840,88 € 2.272,70 
€ 568,18 € 

 
SEGON.- Ordenar el pagament corresponent al 80% de les quantitats 
aprovades en el punt primer d’aquesta disposició. 



TERCER.- Establir que s’entendrà acceptada la present subvenció per part de 
l’entitat beneficiària si en el termini de 15 dies hàbils, comptat a partir de la 
recepció de la notificació, no ha manifestat expressament la renúncia. 
 
QUART.- Condicionar el pagament de la subvenció a la prèvia aportació per 
part de l'entitat dels certificats negatius de penals pertinents del registre de 
delinqüents sexuals, de conformitat amb la previsió continguda a l'article 13 de 
la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció Jurídica del Menor.” 

ACORD NÚMERO TRENTA.- Proposta d'aprovació dels comptes 
justificatius presentats per l'entitat ASSOCIACIÓ DIAS en concepte de 
justificació de la subvenció atorgada per al desenvolupament del projecte 
de participació comunitària: Brigadistes: Colòmbia. 

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

Data aprovació Activitat Import 
31/07/2015 Projecte de participació comunitària: 

Brigadistes. Colòmbia. 
1.424,00 euros 

Vist que en data 2 de febrer de 2016, l’entitat ASSOCIACIÓ DIAS 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 Coordinadora de la Unitat Jurídic administrativa 
de l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania i la Tècnica de Cooperació. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat ASSOCIACIÓ 
DIAS (CIF: G 65902371) en relació a la subvenció atorgada per aquest 
Ajuntament pel desenvolupament de l’activitat que a continuació s’esmenta, 
d’acord amb el següent quadre: 

ACTIVITAT/S – ANY 2015 IMPORT 
ATORGAT 

IMPORT 
JUSTIFICAT 

Projecte de participació comunitària: 
Brigadistes. Colòmbia. 

1.424,00 euros 1.550,57 euros 



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

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

L’Ajuntament d’Esplugues, amb la finalitat de garantir les necessitats bàsiques 
en l’àmbit de la infància i adolescència, atorga uns ajuts econòmics en 
concepte de beques per als menors empadronats al municipi que estiguin 
inscrits en les activitats d’assistència i menjador del Casal d’Estiu de l’any 2016 
i que es trobin en una situació familiar amb necessitats socials i/o 
econòmiques. 
 
Ateses les 20 sol·licituds d’ajuts econòmics presentades i vist l’informe emès en 
data 21 de Juny de 2016 per la UJA de l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania, on 
es fa constar que s’ha realitzat la valoració econòmica i administrativa 
corresponent a aquests tipus d’ajuts econòmics, en compliment dels barems i 
criteris per a l’atorgament d’ajuts econòmics de l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat, curs 2015-2016. 

Vist el Reglament d'obres, activitats i serveis aprovat mitjançant Decret 
179/1995 de la Generalitat de Catalunya, en la part que regula l'activitat 
subvencionadora de l'Administració. 

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

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Estimar un total de 20 sol·licituds d’ajuts econòmics per a la 
integració dels següents menors en concepte de beques d’assistència al Casal 
Jove, pel curs 2015-2016, amb els percentatges de bonificació valorats per 
cada cas que s’indiquen: 

ALUMNE/A 
    

Primer Cognom Segon Cognom Nom Cost 
casal % Beca 

A. A. H. 240,00 € 90% 
A. S. K A. 240,00 € 90% 
B. G. K D. 200,00 € 90% 
B. C. L. 145,00 € 100% 
C. P. J D J. 240,00 € 90% 



C. A. M A. 240,00 € 90% 
D. L. CH. 240,00 € 50% 
E F. 

 
O. 240,00 € 90% 

E. B. R. 240,00 € 90% 
F. 

 
A. 240,00 € 50% 

G. P. C. 240,00 € 50% 
G. P. T. 240,00 € 50% 
H. A. A D. 145,00 € 90% 
L. F. S. 240,00 € 50% 
L. P. J. 80,00 € 50% 
M. R. J A. 145,00 € 90% 
M. C. M. 240,00 € 90% 
Q. P. A. 240,00 € 50% 
V. M. I. 240,00 € 90% 
V. C. A. 240,00 € 90% 

SEGON.- Aprovar una despesa de 2.530,00 euros, amb càrrec a la partida 
pressupostària 68.23100.48018 del pressupost vigent, en concepte de beques 
d’assistència al Casal Jove, a favor dels tutors legals que es relacionen, amb el 
imports resultants que així mateix s’indiquen: 

ESPLAI ESPURNES  

Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom N.I.F. Total 

beca 
A. Q. J E. 

 

216,00 € 
B. 

 
F. 

 

216,00 € 
B. M. L R. 

 

216,00 € 
C. P. M A. 

 

216,00 € 
C. P. S. 

 

216,00 € 

   

TOTAL: 1.080,00 
€ 

ASSOCIACIÓ CLUB ESPLAI PUBILLA CASES 

Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom N.I.F. Total 

beca 
A. A. A. 

 

216,00 € 
A. H. M. 

 

130,50 € 
C. M. I M. 

 

145,00 € 
C. M. R. 

 

216,00 € 
G. P. K. 

 

180,00 € 
M. R. J. 

 

130,50 € 
M. C. O. 

 

216,00 € 
P. D. T. 

 

216,00 € 



   TOTAL: 1.450,00 
€ 

TERCER.- Aprovar una despesa total màxima de 400,00 euros amb càrrec de 
la partida pressupostària 68.23100.48018 del pressupost vigent, a favor de 
l’Esplai Espurnes (G-58.433.418), en concepte de beques d’assistència al 
Casal Jove de quatre menors tutelats per la Generalitat de Catalunya a través 
del Centre Residencial d’Acció Educativa Ferrer i Guàrdia. 

QUART.- Aprovar una despesa total màxima de 360,00 euros amb càrrec de la 
partida pressupostària 68.23100.48018 del pressupost vigent, a favor de 
l’Associació Club Esplai Pubilla Cases – Can Vidalet (G-58.300.237), en 
concepte de beques d’assistència al Casal Jove de tres menors tutelats per la 
Generalitat de Catalunya a través del Centre Residencial d’Acció Educativa 
Ferrer i Guàrdia. 

CINQUÈ.- Les quantitats reconegudes en la present proposta, per import total 
de 3.290,00 euros, seran pagades a les entitats següents: 

- A l’Esplai Espurnes, amb NIF G-58.433.418, la quantitat de 1.480,00 euros. 

- A l’Associació Club Esplai Pubilla Cases amb NIF G-58.300.237, la quantitat 
de 1.810,00 euros.” 

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

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

L’Ajuntament d’Esplugues, amb la finalitat de garantir les necessitats bàsiques 
en l’àmbit de la infància i adolescència, atorga uns ajuts econòmics en 
concepte de beques per als menors empadronats al municipi que estiguin 
inscrits en les activitats d’assistència i menjador del Casal d’Estiu de l’any 2016 
i que es trobin en una situació familiar amb necessitats socials i/o 
econòmiques. 
 
Ateses les 63 sol·licituds d’ajuts econòmics presentades i vist l’informe emès en 
data 29 de Juny de 2016 per la UJA de l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania, on 
es fa constar que s’ha realitzat la valoració econòmica i administrativa 
corresponent a aquests tipus d’ajuts econòmics, en compliment dels barems i 
criteris per a l’atorgament d’ajuts econòmics de l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat, curs 2015-2016. 

Vist el Reglament d'obres, activitats i serveis aprovat mitjançant Decret 
179/1995 de la Generalitat de Catalunya, en la part que regula l'activitat 
subvencionadora de l'Administració. 



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

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Estimar un total de 57 sol·licituds d’ajuts econòmics per a la 
integració dels següents menors en concepte de beques d’assistència i 
menjador del Casal d’Estiu, pel curs 2015-2016, amb els percentatges de 
bonificació valorats per cada cas que s’indiquen: 
 
ALUMNE/A          

Primer Cognom Segon Cognom Nom Cost 
casal 

Cost 
menjado

r 
% Beca 

A.   A. 195,00 € 171,40 € 90% 
A.   M. 165,75 € 171,40 € 90% 
A. S. A D. 195,00 € 157,08 € 90% 
A. M. C A. 195,00 € 171,40 € 90% 
A. M. M P. 165,75 € 171,40 € 90% 
A. G. D. 195,00 € 171,40 € 100% 
A. G. I D. 165,75 € 171,40 € 90% 
A. G. C M. 195,00 € 171,40 € 90% 
A. S. A J. 195,00 € 171,40 € 90% 
B. A. L A. 195,00 € 171,40 € 100% 
B. G. A. 160,00 € 107,10 € 90% 
B D.   F. 195,00 € 0,00 € 90% 
B. C. J. 160,00 € 100,00 € 100% 
B. C. D. 195,00 € 157,08 € 90% 
B. M. E D. 165,75 € 157,08 € 90% 
B. M. R G. 156,00 € 157,08 € 90% 
C. R. D-D. 195,00 € 171,40 € 90% 
CH.   O. 195,00 € 171,40 € 100% 
CH. R. I V. 195,00 € 171,40 € 90% 
E. H. M. 195,00 € 157,08 € 100% 
F. Q. B. 195,00 € 171,40 € 90% 
G. J. A. 195,00 € 171,40 € 100% 
G. C. J. 180,00 € 135,70 € 90% 
G. P. D S. 180,00 € 135,70 € 100% 
G. C. M. 195,00 € 171,40 € 90% 
G. C. S. 165,75 € 171,40 € 90% 
G. P. N. 195,00 € 157,08 € 90% 
H.   A. 165,75 € 0,00 € 100% 
H.   A R. 195,00 € 0,00 € 100% 



H. D. N.I 180,00 € 135,70 € 90% 
M. F. I. 180,00 € 142,80 € 90% 
M. S. M A. 180,00 € 135,70 € 90% 
M. R. J. 180,00 € 135,70 € 100% 
M. C. N. 195,00 € 171,40 € 90% 
M. A. S. 195,00 € 171,40 € 100% 
M. R. I. 195,00 € 0,00 € 90% 
M. R. M. 165,75 € 0,00 € 90% 
M. M. V A. 195,00 € 171,40 € 90% 
M. C. M E. 165,75 € 157,08 € 100% 
M. C. G. 195,00 € 157,08 € 100% 
M. M. S. 195,00 € 0,00 € 100% 
M. P. J. 165,75 € 0,00 € 100% 
M. P. J. 195,00 € 0,00 € 100% 
N. I . B. 97,86 € 71,40 € 90% 
O. G. N. 195,00 € 157,08 € 90% 
P. H. D Y. 195,00 € 0,00 € 25% 
R. V. A M. 195,00 € 171,40 € 90% 
S. G. I. 195,00 € 171,40 € 65% 
S. K. M. 165,75 € 171,40 € 90% 
S. K. S. 195,00 € 171,40 € 90% 
U. C. D U. 165,75 € 0,00 € 90% 
U. C. CH. 195,00 € 0,00 € 90% 
V. G. N. 195,00 € 157,08 € 90% 
V. V. D J. 180,00 € 135,70 € 90% 
V. T. G A. 195,00 € 0,00 € 90% 
V. V. M E. 195,00 € 157,08 € 90% 
V. C. E. 180,00 € 0,00 € 90% 

 
SEGON.- Aprovar una despesa de 15.883,78 euros, amb càrrec a la partida 
pressupostària 68.23100.48018 del pressupost vigent, en concepte de beques 
d’assistència i menjador del Casal d’Estiu, a favor dels tutors legals que es 
relacionen, amb el imports resultants que així mateix s’indiquen: 
 
ASSOCIACIÓ CLUB ESPLAI PUBILLA CASES 

TUTOR/A LEGAL  
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom N.I.F. Beca 

casal 
Beca 
menjador 

Total 
beca 

A.  C L.  175,50 € 154,26 € 329,76 € 
A.  C L.  149,18 € 154,26 € 303,44 € 
A. R. A.  195,00 € 171,40 € 366,40 € 
A. F. M V.  195,00 € 171,40 € 366,40 € 



A. S. B J.  175,50 € 154,26 € 329,76 € 
B.  T.  175,50 € 154,26 € 329,76 € 
B.  T.  149,18 € 154,26 € 303,44 € 
B D.  Y.  175,50 € 0,00 € 175,50 € 
C. A. C.  175,50 € 154,26 € 329,76 € 
C. A. C.  149,18 € 154,26 € 303,44 € 
C. M. I M.  160,00 € 100,00 € 260,00 € 
C. V. B A.  175,50 € 154,26 € 329,76 € 
C. T. J.  175,50 € 154,26 € 329,76 € 
D. A. C.  162,00 € 122,13 € 284,13 € 
G. A. T.  195,00 € 171,40 € 366,40 € 
G. C. M M.  162,00 € 122,13 € 284,13 € 
G. P. K.  144,00 € 96,39 € 240,39 € 
G. P. A.  149,18 € 154,26 € 303,44 € 
G. P. A.  175,50 € 154,26 € 329,76 € 
H. C. G M.  48,75 € 0,00 € 48,75 € 
J. T. E.  195,00 € 171,40 € 366,40 € 
K.  J.  149,18 € 154,26 € 303,44 € 
K.  J.  175,50 € 154,26 € 329,76 € 
M. C. L.  175,50 € 154,26 € 329,76 € 
M. S. K I.  162,00 € 122,13 € 284,13 € 
M. R. A.  180,00 € 135,70 € 315,70 € 
O.  A.  195,00 € 171,40 € 366,40 € 
P. D B. J.  180,00 € 135,70 € 315,70 € 
Q.  N B.  175,50 € 154,26 € 329,76 € 
R.  N.  165,75 € 0,00 € 165,75 € 
R.  N.  195,00 € 0,00 € 195,00 € 
R. N. M J.  175,50 € 0,00 € 175,50 € 
R. N. M J.  149,18 € 0,00 € 149,18 € 
R. M. A C.  175,50 € 154,26 € 329,76 € 
S. C. V H.  126,75 € 111,41 € 238,16 € 
T. R. F A.  175,50 € 0,00 € 175,50 € 
U.  G.  149,18 € 0,00 € 149,18 € 
U.  G.  175,50 € 0,00 € 175,50 € 
V. V. M P.  162,00 € 122,13 € 284,13 € 
V. L. J.  175,50 € 154,26 € 329,76 € 

   

TOTALS: 6.675,51 
€ 

4.547,14 
€ 

11.222,65 
€ 

ESPLAI ESPURNES  

TUTOR/A LEGAL  
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom N.I.F. Beca 

casal 
Beca 
menjador 

Total 
beca 



A. Q. JE.  175,50 € 141,37 € 316,87 € 
C. P. M A.  162,00 € 0,00 € 162,00 € 
F. P. E.  162,00 € 128,52 € 290,52 € 
G. C. LP.  175,50 € 141,37 € 316,87 € 
M. C. E Y.  165,75 € 157,08 € 322,83 € 
M. C. E Y.  195,00 € 157,08 € 352,08 € 
M. P. E.  195,00 € 0,00 € 195,00 € 
O. T. D.  175,50 € 141,37 € 316,87 € 
P. S. OH.  165,75 € 0,00 € 165,75 € 
P. S. OH.  195,00 € 0,00 € 195,00 € 
V. D. JM.  175,50 € 141,37 € 316,87 € 

   

TOTALS: 1.942,50 
€ 

1.008,16 
€ 

2.950,66 
€ 

ESPLAI ESPLUGA VIVA  

TUTOR/A LEGAL  
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom N.I.F. Beca 

casal 
Beca 
menjador 

Total 
beca 

H. G. R I  195,00 € 157,08 € 352,08 € 
P. M. S A..  175,50 € 141,37 € 316,87 € 
M. C. E B.  175,50 € 141,37 € 316,87 € 
M. C. E B.  149,18 € 141,37 € 290,55 € 
M. C. E B.  140,40 € 141,37 € 281,77 € 
M. C. E B.  88,07 € 64,26 € 152,33 € 
H. G. R I.  195,00 € 157,08 € 352,08 € 
P. M. S A.  175,50 € 141,37 € 316,87 € 
M. C. E B  175,50 € 141,37 € 316,87 € 

   

TOTALS: 1.469,65 
€ 

1.226,64 
€ 

2.696,29 
€ 

 
TERCER.- Desestimar un total de 6 sol·licituds d’ajuts econòmics en concepte 
de beques d’assistència al Casal d’Estiu, curs 2015-2016, que es detalla a 
l’annex de l’informe adjunt, pel motiu que al mateix s’indica. 

QUART.- Les quantitats reconegudes en la present proposta, per import total 
de 15.883,78 € seran pagades a les entitats següents: 

- A l’Associació Club Esplai Pubilla Cases amb NIF G-58.300.237, la quantitat 
de 11.222,65 euros. 

- A l’Esplai Espurnes, amb NIF G-58.433.418, la quantitat de 2.950,66 euros. 

- A l’Esplai Espluga Viva, amb NIF G-58.698.424, la quantitat de 1710,47 
euros.” 



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

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

L’Ajuntament d’Esplugues, amb la finalitat de garantir les necessitats bàsiques 
en l’àmbit de la infància i adolescència, atorga uns ajuts econòmics en 
concepte de beques per als menors empadronats al municipi que estiguin 
inscrits en les activitats d’assistència i menjador del Casal de Menuts de l’any 
2016 i que es trobin en una situació familiar amb necessitats socials i/o 
econòmiques. 
 
Ateses les 7 sol·licituds d’ajuts econòmics presentades i vist l’informe emès en 
data 29 de Juny de 2016 per la UJA de l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania, on 
es fa constar que s’ha realitzat la valoració econòmica i administrativa 
corresponent a aquests tipus d’ajuts econòmics, en compliment dels barems i 
criteris per a l’atorgament d’ajuts econòmics de l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat, curs 2015-2016. 

Vist el Reglament d'obres, activitats i serveis aprovat mitjançant Decret 
179/1995 de la Generalitat de Catalunya, en la part que regula l'activitat 
subvencionadora de l'Administració. 

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

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Estimar un total de 7 sol·licituds d’ajuts econòmics per a la integració 
dels següents menors en concepte de beques d’assistència i menjador del 
Casal de Menuts, pel curs 2015-2016, amb els percentatges de bonificació 
valorats per cada cas que s’indiquen: 

ALUMNE/A 
   

 

 
Primer Cognom Segon Cognom Nom Cost 

casal 
Cost 
menjador % Beca 

H. D. J G. 150,00 € 68,00 € 90% 
B.  D. 195,00 € 120,00 € 90% 
J. T. J. 65,00 € 40,00 € 90% 
M. B. A E. 325,00 € 200,00 € 100% 
M. M. D. 65,00 € 0,00 € 100% 
P. P. M. 65,00 € 40,00 € 90% 
M. V. S. 120,00 € 80,00 € 90% 



 
SEGON.- Aprovar una despesa de 1.438,70 euros, amb càrrec a la partida 
pressupostària 68.23100.48018 del pressupost vigent, en concepte de beques 
d’assistència i menjador del Casal de Menuts, a favor dels tutors legals que es 
relacionen, amb el imports resultants que així mateix s’indiquen: 

ASSOCIACIÓ CLUB ESPLAI PUBILLA CASES 

TUTOR/A LEGAL  
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom N.I.F. Beca 

casal 
Beca 
menjador 

Total 
beca 

D.. A.. C..  135,00 € 61,20 € 196,20 € 
   TOTALS: 135,00 € 61,20 € 196,20 € 

 
ESPLAI ESPURNES  

TUTOR/A LEGAL  
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom N.I.F. Beca 

casal 
Beca 
menjador 

Total 
beca 

B.  A.  175,50 € 108,00 € 283,50 € 
J. R. A G.  58,50 € 36,00 € 94,50 € 
M. S. S.  325,00 € 200,00 € 525,00 € 
M. P. E.  65,00 € 0,00 € 65,00 € 
P. J. V.  58,50 € 36,00 € 94,50 € 
V. A. L C.  108,00 € 72,00 € 180,00 € 

   

TOTALS: 790,50 € 452,00 € 1.242,50 
€ 

TERCER.- Les quantitats reconegudes en la present proposta, per import total 
de 1.438,70 € seran pagades a les entitats següents: 

- A l’Associació Club Esplai Pubilla Cases amb NIF G-58.300.237, la quantitat 
de 196,20 euros. 

- A l’Esplai Espurnes, amb NIF G-58.433.418, la quantitat de 1.242,50 euros.” 

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

“La Junta de Govern Local, en sessió ordinària duta a terme en data 22 de 
maig de 2015, va aprovar el document “Barems i criteris per a l’atorgament 
d'ajuts econòmics”, curs 2015-2016. 

L’Ajuntament d’Esplugues, amb la finalitat de garantir les necessitats bàsiques 
en l’àmbit de la infància i adolescència, atorga uns ajuts econòmics en 



concepte de beques per als menors empadronats al municipi que estiguin 
inscrits en qualsevol de les activitats esportives d’estiu de l’any 2016 i que es 
trobin en una situació familiar amb necessitats socials i/o econòmiques. 
 
Ateses les 17 sol·licituds d’ajuts econòmics presentades i vist l’informe emès 
per la Unitat Jurídica Administrativa amb el vistiplau del director de la Unitat 
Jurídica Administrativa, on fa constar que s’ha realitzat la valoració econòmica i 
administrativa corresponent a aquests tipus d’ajuts econòmics, en compliment 
dels barems i criteris per a l’atorgament d’ajuts econòmics de l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat, curs 2014-2015. 

Vist el Reglament d'obres, activitats i serveis aprovat mitjançant Decret 
179/1995 de la Generalitat de Catalunya, en la part que regula l'activitat 
subvencionadora de l'Administració. 

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

PRIMER.- Estimar un total de 17 sol·licituds d’ajuts econòmics per a la 
integració dels següents menors en concepte de beques d’assistència i 
menjador de Campus Esportiu, pel curs 2015-2016, amb els percentatges de 
bonificació valorats per cada cas que s’indiquen: 

Primer 
Cognom 
(beneficiari) 

Segon 
Cognom 
(beneficiari) 

Nom 
(beneficiari) 

Cost 
Casal 

Cost 
Menjador 

% 
Beca 

V D D 171,00 €  160,00 € 90% 
B F P G 200,00 € 0,00 € 65% 
C P J Y 240,00 € 0,00 € 65% 
D G L M 204,00 €  0,00 € 90% 
D C M 125,00 €  0,00 € 40% 
D C B 112,50 €  0,00 € 40% 
G M M 125,00 €  0,00 € 90% 
J T D S 350,00 €  200,00 € 90% 
M 

 
A 204,00 €  0,00 € 90% 

N B E V 215,00 € 0,00 € 65% 
R H J J 150,00 € 0,00 € 90% 
S D P 297,50 €  200,00 € 40% 
S 

 
R 91,20 €  0,00 € 40% 

T F Y 210,00 €  0,00 € 90% 
V M J 193,00 € 0,00 € 90% 
V M O 193,00 € 0,00 € 90% 
V M J 193,00 € 0,00 € 90% 



 
 
 
SEGON.- Aprovar una despesa total màxima de 2.873,93 euros, amb càrrec a 
la partida pressupostària 68.23100.48018 del pressupost vigent, a favor dels 
tutors legals que es relacionen, amb el imports resultants que així mateix 
s’indiquen: 

CLUB DE FUTBOL CAN VIDALET(CIF Centre 
:G58798364) 

   TUTOR LEGAL 
     Primer 

Cognom 
(peticionari
) 

Segon 
Cognom 
(peticionari
) 

Nom 
(peticionari
) 

NIF 
(peticionari
) 

Beca 
Casal 

Beca 
Menjado
r 

Total 
Beca 

D C ML 
 

153,90 
€ 144,00 € 

297,90 
€ 

D 
 

A 
 

119,00 
€ 80,00 € 

199,00 
€ 

F J M C 
 

189,00 
€ 0,00 € 

189,00 
€ 

G G R A 
 

183,60 
€ 0,00 € 

183,60 
€ 

M 
 

L 
 

183,60 
€ 0,00 € 

183,60 
€ 

S 
 

R 
 

36,48 € 0,00 € 36,48 € 

T LL MM 
 

315,00 
€ 180,00 € 

495,00 
€ 

   
 

1.180,5
8 €  404,00 € 

1.584,5
8 € 

CLUB HANDBOL ESPLUGUES(CIF Centre 
:G58734989) 

   TUTOR LEGAL 
     Primer 

Cognom 
(peticionari) 

Segon 
Cognom 
(peticionari) 

Nom 
(peticionari) 

NIF 
(peticionari) 

Beca 
Casal 

Beca 
Menjador 

Total 
Beca 

C G E 
 

50,00 €  0,00 € 50,00 €  
C G E 

 

45,00 €  0,00 € 45,00 €  

G F R 
 

112,50 €  0,00 € 
112,50 
€  

    
207,50 €  0,00 € 

207,50 
€ 

CLUB BASQUET NOU ESPLUGUES(CIF Centre :G-64.941.552) 
TUTOR LEGAL 

     Primer 
Cognom 
(peticionari) 

Segon 
Cognom 
(peticionari) 

Nom 
(peticionari) 

NIF 
(peticionari) 

Beca 
Casal 

Beca 
Menjador 

Total 
Beca 



B C C A 
 

130,00 
€  0,00 € 

130,00 
€  

    

130,00 
€  0,00 € 

130,00 
€ 

FUTBOL ASSOCIACIÓ ESPLUGUENC(CIF Centre :G-61.396.065) 
TUTOR LEGAL 

     Primer 
Cognom 
(peticionari) 

Segon 
Cognom 
(peticionari) 

Nom 
(peticionari) 

NIF 
(peticionari) 

Beca 
Casal 

Beca 
Menjador 

Total 
Beca 

B E A L 
 

139,75 
€ 0,00 € 

139,75 
€ 

H C J L 
 

135,00 
€ 0,00 € 

135,00 
€ 

P I L K 
 

156,00 
€ 0,00 € 

156,00 
€ 

    

430,75 
€  0,00 € 

430,75 
€ 

 

CLUB NATACIÓ ESPLUGUES(CIF Centre :G-58.436.494) 
TUTOR LEGAL 

  Primer 
Cognom 
(peticionari) 

Segon 
Cognom 
(peticionari) 

Nom 
(peticionari) 

NIF 
(peticionari) 

Beca 
Casal 

Beca 
Menjador 

Total 
Beca 

M S J 
 

173,70 
€ 0,00 € 

173,70 
€ 

M S J 
 

173,70 
€ 0,00 € 

173,70 
€ 

M S J 
 

173,70 
€ 0,00 € 

173,70 
€ 

    

521,10 
€ 0,00 € 

521,10 
€ 

 
TERCER.- Aprovar una despesa de 2.873,93 euros, amb càrrec a la partida 
pressupostària 68.23100.48018 del pressupost vigent, en concepte de beques 
d’assistència al Campus Esportiu. 

QUART.- Les quantitats reconegudes en la present proposta, per import de 
2.873,93 euros, seran pagades a les entitats següents: 

-CLUB DE FUTBOL CAN VIDALET, amb NIF G-58.798.364, la quantitat de 
1.584,58 euros, les quantitats de 1.180,58 euros en concepte d’assistència a 
l’activitat de campus i de 404,00 euros en concepte de menjador.  
 



-CLUB HANDBOL ESPLUGUES, amb NIF G-58734989, la quantitat de 207,50 
euros en concepte d’assistència al campus esportiu. 

-CLUB BASQUET NOU ESPLUGUES, amb NIF G-64.941.552, la quantitat de 
130,00 euros en concepte d’assistència al campus esportiu. 

-FUTBOL ASSOCIACIÓ ESPLUGUENC, amb NIF G-61.396.065, la quantitat 
de 430,75 euros en concepte d’assistència al campus esportiu. 

-CLUB NATACIÓ ESPLUGUES, amb NIF G-58.436.494, la quantitat de 521,10 
euros en concepte d’assistència al campus esportiu.” 

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

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

L’Ajuntament d’Esplugues, amb la finalitat de garantir les necessitats bàsiques 
en l’àmbit de la infància i adolescència, atorga uns ajuts econòmics en 
concepte de beques per als menors empadronats al municipi que estiguin 
inscrits en qualsevol de les activitats esportives d’estiu de l’any 2016 i que es 
trobin en una situació familiar amb necessitats socials i/o econòmiques. 
 
Ateses les 10 sol·licituds d’ajuts econòmics presentades i vist l’informe emès 
per la Unitat Jurídica Administrativa amb el vistiplau del director de la Unitat 
Jurídica Administrativa, on es fa constar que s’ha realitzat la valoració 
econòmica i administrativa corresponent a aquests tipus d’ajuts econòmics, en 
compliment dels barems i criteris per a l’atorgament d’ajuts econòmics de 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, curs 2014-2015. 

Vist el Reglament d'obres, activitats i serveis aprovat mitjançant Decret 
179/1995 de la Generalitat de Catalunya, en la part que regula l'activitat 
subvencionadora de l'Administració. 

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

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Estimar un total de 10 sol·licituds d’ajuts econòmics per a la 
integració dels següents menors en concepte de beques d’assistència i 
menjador de Casal Esportiu, pel curs 2015-2016, amb els percentatges de 
bonificació valorats per cada cas que s’indiquen: 

 



Primer 
Cognom 
(beneficiari) 

Segon 
Cognom 
(beneficiari) 

Nom 
(beneficiari) 

Cost 
Casal 

Cost 
Menjador 

% 
Beca 

C R N 210,78 € 0,00 € 90% 
C R M 179,16 € 0,00 € 90% 
D J E 210,78 € 0,00 € 100% 
G R R 210,78 € 0,00 € 90% 
M G M 179,16 € 0,00 € 100% 
M G M 210,78 € 0,00 € 100% 
M R A S 210,78 € 217,70 € 90% 
O M I 210,78 € 217,70 € 100% 
P O V 49,06 € 0,00 € 90% 
P O A 41,70 € 0,00 € 90% 

SEGON.- Aprovar una despesa total màxima de 2.037,15 euros, amb càrrec a 
la partida pressupostària 68.23100.48018 del pressupost vigent, a favor dels 
tutors legals que es relacionen, amb el imports resultants que així mateix 
s’indiquen: 

Primer 
Cognom 
(peticionari) 

Segon 
Cognom 
(peticionari) 

Nom 
(peticionari) 

NIF 
(peticionari) 

Beca 
Casal 

Beca 
Menjador 

Total 
Beca 

D B J 
 

210,78 
€  0,00 € 

210,78 
€  

M G N 
 

179,16 
€  0,00 € 

179,16 
€  

M G N 
 

210,78 
€  0,00 € 

210,78 
€  

M S S 
 

210,78 
€  217,70 € 

428,48 
€  

O G S 
 

44,15 €  0,00 € 44,15 €  
O G S 

 

37,53 €  0,00 € 37,53 €  

R G E 
 

189,70 
€  0,00 € 

189,70 
€  

R G E 
 

161,24 
€  0,00 € 

161,24 
€  

R L E M 
 

189,70 
€  0,00 € 

189,70 
€  

R R M E 
 

189,70 
€  195,93 € 

385,63 
€  

TERCER.- Les quantitats reconegudes en la present proposta, per import total 
de 2.037,15 euros, seran pagades a DUET ESPLUGUES, S.A., amb NIF A-
63.876.346, empresa gestora del servei de Casal Esportiu.” 

 



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