
 
 

JGL 15/2017 
 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 

SESSIÓ DECISÒRIA ORDINÀRIA DE 21 D’ABRIL DE 2017 

 
A la Casa Consistorial d’Esplugues de Llobregat, a la sala de reunions, a les 
tretze hores i cinquanta-dos minuts del dia 21 d’abril de 2017, es reuneix la 
Junta de Govern Local en sessió decisòria ordinària, en primera convocatòria, 
sota la Presidència de l'alcaldessa Sra. Pilar Díaz Romero, amb l'assistència 
dels regidors Sr. Eduard Sanz García, Sra. Sara Forgas Úbeda, Sra. 
Montserrat Zamora Angulo, Sr. Albert Comellas Novillo, Sr. Manuel Pozo López 
i Sr. Santi Siquier Fadó. 
 
Assisteix igualment l'interventor director de l'Àrea de recursos generals i 
econòmics, Sr. Francisco Javier Vicén Encuentra. 
 
Actua de secretari el de l'Ajuntament Sr. Pedro Carmona Pérez. 
 
Oberta la sessió per la Sra. alcaldessa, s'hi entra en l'examen i debat dels 
assumptes que es relacionen a l'ordre del dia. 
 
 
ACORD NÚMERO U.- Aprovació, si escau, de l’acta núm. 13/17 
corresponent a la sessió ordinària de data 31 de març de 2017.                      
 
Per la Sra. alcaldessa i en relació a l’esborrany de l’acta núm. 13/17 
corresponent a la sessió ordinària de  data  31 de març de 2017 es pregunta si 
hi ha objecció d'alguna classe i no assenyalant-se'n cap, s'aprova  l’esmentada 
acta per unanimitat i en compliment del que disposa l'article 107 de la Llei 
8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya i l'article 110 del 
Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, es 
transcriurà al llibre d'actes, autoritzant-se amb les signatures de la  Sra. 
alcaldessa i Sr. secretari. 
 

TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

 
ACORD NÚMERO DOS.- Proposta per concedir llicència d’obres a la 
senyora SABINE VAN CAILLIE FERNANDES, per a la reforma i ampliació 
d’un edifici unifamiliar aïllat, a la finca situada al carrer Jaume Huguet, 
núm.18, d’Esplugues de Llobregat. (Exp. T032-2016-62). 
 
“La senyora Sabine van Caillie Fernandes sol·licita llicència per executar obres 
de reforma de façana, augment puntual de volum i estintolaments a l’habitatge 
unifamiliar aïllat ubicat a la finca situada al carrer Jaume Huguet núm. 18, 



d'aquesta població, (referència cadastral 3820511DF2832B0001MK) segons 
projecte tècnic aportat a tal efecte. (Expedient T032-2016-62). 
 
Atès l’informe favorable emès pels Serveis Tècnics Municipals del que resulta 
que el projecte presentat contempla bàsicament la reforma completa de l’edifici 
destinat a habitatge unifamiliar. Contempla la reforma de la façana, amb el 
canvi de les fusteries de tot l’habitatge, la realització de diversos estintolaments 
i la modificació de la distribució interior de totes les plantes, per a millorar les 
seves condicions d’habitabilitat i ús. 
 
El Projecte contempla també un augment puntual del volum edificat, en planta 
segona (11’13 m2) i també en planta baixa (porxo de 56’16 m2). 
 
En la documentació presentada en data 28 de març s’aporta una secció en la 
que es grafia clarament la situació de la planta baixa, i es pot comprovar que, 
parcialment, té la consideració de planta soterrani. 
 
Així mateix contempla també l’enderroc d’un petit bany exterior (de 1’8 m2 
aprox.). 
 
La ocupació màxima permesa a la parcel·la (30 %) no es troba esgotada, ja 
que aquesta no s’amplia i només se n’ocupa en l’actualitat el 29’8 %. 
 
Igualment, l’edificabilitat màxima de la parcel·la (606 m2.) no s’esgota tampoc, 
ja que, amb l’ampliació prevista s’arribarà només a 519’43 m2 de sostre. 
 
Atès l’informe favorable emès pels Serveis Jurídics Municipals, de data 18 
d’abril de 2017, els fonaments de dret del qual estableixen el següent:  

 
“Les obres mencionades estan subjectes a llicència urbanística prèvia, i 
aquesta s’ha d’atorgar d’acord amb la normativa urbanística, el 
planejament urbanístic i les ordenances municipals aplicables, segons 
prescriu l’article 187 del Text refós de la llei d'urbanisme, aprovat pel 
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost; d’acord amb la redacció donada 
per la Llei 16/2015, de 24 de juliol, de simplificació de l’activitat 
administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals 
de Catalunya i d’impuls de l’economia. 
 
En aquest sentit, d’acord amb l’article 187.c) està subjecte a llicència 
urbanística prèvia, la construcció d’edificis de nova planta i la intervenció 
en edificis ja existents que, d’acord amb la legislació sobre ordenació de 
l’edificació, requereixen l’elaboració d’un projecte tècnic, com és el cas 
que ens ocupa. 
 
D’acord amb l’article 188 del Text refós de la llei d'urbanisme, aprovat 
pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, i l’article 14 del Reglament 
esmentat, les llicències urbanístiques s’han d’atorgar d’acord amb les 
previsions de la legislació i el planejament urbanístics i les ordenances 
municipals sobre ús del sòl i edificació vigents en el moment de la 
resolució de la sol·licitud. 



Per tant, són d’aplicació l’article 75 i següents del Reglament d'obres, 
activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de 
juny. 
 
D’acord amb l’article 12 del Reglament sobre protecció de la legalitat 
urbanística, correspon a l’administració municipal atorgar les llicències 
urbanístiques respecte dels actes que hi són subjectes que es 
pretenguin executar en el seu terme. 
 
L’article 34 del Reglament exigeix l’aportació d’un projecte executiu quan 
el projecte objecte de la llicència tingui la consideració de projecte bàsic. 
En aquest cas, el projecte és bàsic i executiu. 
 
Les llicències urbanístiques caduquen si transcorre el termini per 
començar les obres o el termini per acabar-les, incloses les seves 
pròrrogues respectives, sense que hagin estat iniciades o finalitzades. 
Els terminis són d’un any per a iniciar les obres, i de 3 anys per a 
acabar-les una vegada iniciades. Ambdós terminis es computen a 
partir de l’endemà de la notificació de la llicència atorgada. 
 
A aquests efectes, en compliment de l’article 37 del Reglament sobre 
protecció de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 
de maig, correspon efectuar l’advertiment de caducitat de caducitat 
corresponent. 
 
Cal indicar a la persona titular de la llicència que ha de lliurar a 
l’administració atorgant una còpia de l’acta d’inici d’obres estesa per 
la direcció facultativa de les obres i, posteriorment, una còpia del 
certificat final d’obres expedit per aquesta mateixa direcció. Si les 
obres autoritzades no requereixen direcció facultativa per executar-les, 
les còpies de l’acta i del certificat esmentats han de ser substituïdes per 
la declaració responsable corresponent de la persona titular de la 
llicència urbanística. 
 
Cal recordar que, en virtut de l’article 187bis.b) del Decret legislatiu 
1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 
d'urbanisme, en la redacció donada per la Llei 16/2015, de 21 de juliol, 
de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la 
Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat 
econòmica, la primera utilització i ocupació dels edificis es troba 
subjecte al règim de comunicació prèvia. 
 
L’òrgan competent per a l’aprovació d’aquest Projecte és la Junta de 
Govern Local, per delegació expressa efectuada mitjançant Decret núm. 
1466, de 18 de juny de 2015. 
 
Conclusions 
Per tot l’exposat, només resta concloure que s’informa favorablement 
la concessió de la llicència sol·licitada.” 



 
Vistos els preceptes citats: 
  
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
PRIMER.- Concedir llicència d’obres a la senyora Sabine Van Caillie 
Fernandes per a la reforma i ampliació d’un edifici unifamiliar aïllat, a la finca 
situada al carrer Jaume Huguet, núm.18, d’Esplugues de Llobregat, d’acord 
amb el projecte bàsic i executiu presentat. 
 
SEGON.- Condicionar aquesta llicència al compliment dels següents requisits: 
 
2.1. Abans d’iniciar les obres d’edificació ha de procedir a: 
 
2.1.1. Constituir dipòsit en Tresoreria Municipal en metàl·lic o aval bancari 
solidari d'import 2.000 euros en concepte de garantia d’urbanització i reposició 
de qualsevol dany que pogués ocasionar-se en els elements urbanístics del sòl, 
subsòl i vol de la via pública, durant el curs de les obres, de conformitat amb el 
disposat en l'article 16 de les Ordenances Metropolitanes d'Edificació.  
 
2.1.2. Constituir dipòsit en Tresoreria Municipal en metàl·lic o aval bancari 
solidari d'import 181’50 euros en concepte de fiança per a garantir la gestió 
dels residus procedents de l'enderroc i l’excavació, de conformitat amb el que 
disposa el Decret 89/2010, de 29 de juny, relatiu a la gestió de residus de la 
construcció.  
 
L'eficàcia d'aquesta llicència restarà demorada fins que no es 
constitueixin les fiances anteriorment indicades. 

Si el dipòsit es fa en metàl·lic, s'haurà de fer mitjançant transferència al 
compte de titularitat de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat de l'entitat 
Caixabank SA núm: IBAN ES45 2100 0148 5502 0000 6291, 
especificant qui fa l'ingrés i el concepte. 

 
TERCER.- Advertir a Sabine Van Caillie Fernandes que a la finalització de 
les obres, ha de: 
 
3.1. Aportar certificat final de les obres executades. 
 
3.2. Comunicar la primera utilització i ocupació de l’habitatge aportant la 
documentació indicada a l'art. 53 de les Ordenances Metropolitanes 
d'Edificació, en virtut de l’article 187bis.b) del Decret legislatiu 1/2010, de 3 
d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'urbanisme, en la redacció 
donada per la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l'activitat 
administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de 
Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica. 
 
3.3. Justificar la comunicació de les modificacions introduïdes a la finca, a la 
Gerència Territorial del Cadastre, c/ Travessera de Gràcia núm.58 2a planta de 
Barcelona, per ajustar les dades a la realitat (Mod. 902), aportant fotocopia de 
l’esmentat model. 



QUART.- Advertir i manifestar a Sabine Van Caillie Fernandes: 
 
4.1. Que per poder adquirir la placa d’obres, s’ha de justificar el dipòsit de les 
fiances o avals senyalats a la concessió de la llicència. L’esmentada placa s’ha 
d’adquirir al Punt d'Atenció a la Ciutadania, plaça Santa Magdalena núm. 24, 
abonant la quantitat de 48,40 euros, i que, una vegada complimentada, ha de 
col·locar en lloc visible. 
 
4.2. Que en cas de necessitar la col·locació de contenidors per a residus i 
runes ha de sol·licitar i obtenir l'oportuna autorització.  

CINQUÈ.- Subjectar l’anterior llicència al pagament de la taxa i l’impost que li 
correspongui, i a les condicions que deriven de l’informe tècnic municipal, de 7 
d’abril de 2017.  

SISÈ.- Advertir a la persona interessada, en compliment de l’article 37 del 
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 
64/2014, de 13 de maig, el següent:  

 
- Per a la comunicació de l’inici d’obres caldrà aportar una còpia de 
l’acta d’inici d’obres estesa per la direcció facultativa de les obres i, 
posteriorment, acabades aquestes, caldrà aportar una còpia del 
certificat final d’obres expedit per aquesta mateixa direcció. 
- Les llicències urbanístiques caduquen si transcorre el termini per 
començar les obres o el termini per acabar-les, incloses les seves 
pròrrogues respectives, sense que hagin estat iniciades o finalitzades. Si 
la llicència no dius res, els terminis són d’un any per a iniciar les obres, i 
de 3 anys per a acabar-les una vegada iniciades. Ambdós terminis es 
computen a partir de l’endemà de la notificació de la llicència 
atorgada. 

 
SETÈ.- Comunicar l’acord anterior a les persones interessades. 

VUITÈ.- Aquesta llicència restarà condicionada al pagament de les liquidacions 
de la taxa per llicència urbanística d'import 1.785,63 euros (1393582-149907) i 
de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres d’import 2.857 euros 
(1393581-149906) que seran notificades per l'Organisme de Gestió Tributària 
de la Diputació de Barcelona.” 

 
ACORD NÚMERO TRES.- Proposta d’autorització de la cessió d’ús de la 
plaça 153, del soterrani segon del pàrquing de Plaça Catalunya, sol·licitat 
pel Sr. Borja Rovira Pardo, en representació de INVERSIONES MNE, S.L.  
 
“El senyor Borja Rovira Pardo, en representació de INVERSIONES MNE, S.L., 
sol·licita autorització per a la cessió d'ús de la plaça número 153, pel preu de 
4.500,00€, de la planta -2, de l'aparcament soterrani de vehicles de la Plaça 
Catalunya, a favor de la Sra. Maria Esther Tejedor Sánchez, segons instància 
amb nombre de registre d’entrada 6226 de data 06/04/2017. 



El senyor Borja Rovira Pardo, en representació de INVERSIONES MNE, S.L., 
és titular de la plaça d'aparcament segons escriptura número 1670, de data 
14/07/2016, autoritzada pel Notari de l’Il·lustre Col·legi de Catalunya Sr. Borja 
Criado Malagarriga, i inscrita en el Registre de la Propietat. 

La recepció provisional de les obres de l'aparcament i urbanització va ser 
acordada pel Ple Municipal en sessió ordinària de data 12 de maig de 1993, 
iniciant-se el període de la concessió de 50 anys. 

En el plec de clàusules reguladores de la concessió aprovada i la seva 
modificació posterior acordada per l'Ajuntament Ple en data 13.11.1991, 
s'estipula que el concessionari podrà efectuar cessions d'ús de les places 
d'aparcament a terceres persones, per gaudir parcialment de la concessió amb 
tots els requisits i condicions que figuren en el mateix, que hauran de ser 
autoritzades per l'Ajuntament i formalitzar-se en Escriptura pública, que 
s'inscriurà en el Registre de la Propietat. 

També s'assenyala que els cessionaris de places d'aparcament podran alhora 
cedir el seu ús a terceres persones prèvia autorització d'aquest Ajuntament i 
compliment de les formalitats aquestes. En aquesta segona cessió i en les 
successives l'Ajuntament tindrà dret de tempteig sobre aquestes places. 
 
Vist que aquest Ajuntament no considera oportú exercir el dret de tempteig en 
el present cas. 

Vist que l'Ajuntament Ple de data 21.09.2011, va acordar la delegació en la 
Junta de Govern Local, les facultats corresponents per a l'autorització de les 
cessions d'ús de places d'aparcament a terceres persones i per a l'exercici si 
escau del dret de tempteig sobre la plaça o places objecto de cessió en 
segones i successives cessions en les condicions i amb els requisits previstos 
en el Plec de condicions regulador de la concessió. 

Vista la clàusula 25 del Plec de clàusules reguladores de la concessió i la seva 
modificació acordada pel Ple Municipal de data 13.11.1991. 

Vist que el preu proposat per la cessió d'ús sol·licitada no excedeix del preu 
aprovada per a la concessió del servei, actualitzat d'acord amb la clàusula 25 
del plec regulador de l’esmentada concessió. 

Vist l'informe emès pels Serveis Jurídics Municipals. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1. Autoritzar al Sr. Borja Rovira Pardo, en representació de INVERSIONES 
MNE, S.L. per a la cessió d'ús de la plaça número 153, pel preu de 4.500,00€, 
de la planta -2, de l'aparcament soterrani de vehicles de la Plaça Catalunya, a 
favor de la Sra. Maria Esther Tejedor Sánchez. 

2. Condicionar l'efectivitat de la cessió d'ús de les places d'aparcament que 
s'autoritza a la seva formalització mitjançant escriptura pública especificant 
preu, termini i altres condicions establertes en la clàusula 25 del Plec regulador 
de la concessió de conformitat amb el mateix, i a la seva inscripció al Registre 



de la Propietat. Tot això haurà d'acreditar-se davant aquest Ajuntament en el 
període màxim de dos mesos a compta des de la recepció del present acord. 
 
3. Aprovar la liquidació de la taxa per autorització de cessions d'ús en 
concessions administratives, a partir de segones cessions (Ordenança Fiscal 
núm. 9) d'import 240,40 €, i corresponent a la plaça d'aparcament número 153, 
amb càrrec a valor núm. 01390972/0000146607.” 

 
ACORD NÚMERO QUATRE.- Proposta d’adjudicació del contracte del 
servei de redacció del projecte bàsic i executiu de les obres ordinàries de 
reforma i millora de l’accessibilitat de diversos carrers d’Esplugues de 
Llobregat. (Exp. G454-2017-004). 

“La Junta de Govern Local en sessió del dia 3 de febrer de 2017, va acordar 
aprovar l’expedient de contractació, per procediment obert, per a l’execució del 
servei de redacció del projecte bàsic i executiu de les obres ordinàries de 
reforma i millora de l’accessibilitat de diversos carrers d’Esplugues de 
Llobregat, amb un pressupost net de licitació de 103.159,09 €, més 21.663,41 € 
en concepte d’IVA, en total 124.822,50 €, IVA inclòs, així com els plecs de 
condicions econòmic administratives i tècniques que regeixen aquesta 
contractació. Aquest serveis està separat en 4 lots: 

LOT 1: Carrer Francesc Llunell 

LOT 2: Carrer Sant Francesc Xavier 

LOT 3: Carrer Sant Gabriel 

LOT 4: Carrer Gaspar Fàbregas 

Segons consta a l’expedient, dins del termini assenyalat per a la presentació de 
pliques, d’acord amb l’anunci publicat al al Butlletí oficial del Estat de data 20 
de febrer de 2017 i segons consta en certificació expedida pel Sr. Secretari de 
la Corporació s'han presentat les pliques següents: C.I.G. ENGINYERIA, S.L.P; 
PHILAE INGENIERIA DE PROYECTOS, S.L; BASTERRECHEA-TEJADA 
ARQUITECTES, S.L.P; TECPLAN Enginyeria i Urbanisme, S.L; SINERGIA 
TOTAL, S.L; IDOM CONSULTING, ENGINEERING, ARCHITECTURE, S.A.U; 
CONSULTORIA TECNICAS Y PROYECTOS 1999, S.L; DOPEC ENGINYERIA 
I ARQUITECTURA, S.L; IDP INGENIERIA Y AQRUIETCETURA IBERIA, S.L; 
COESTECNIC, S.L.P; PAYMACOTAS ENGINEERING, S.A; ENGINYERIA DE 
LES TERRES DE L’EBRE; SUSANA RODRIGUEZ SALGADO 
ARQUITECTURA Y URBANISMO, S.L.P; AUDINGINTRAESA, S.A; 
BERRYSAR, S.L; CIRCULAR SCP; PROIDO CONSULTORS, S.L; SBS 
SIMON I BLANCO, S.L.P; INGENIEROS EMETRES, S.L.P; INGLOBA GROUP 
ASESORES, S.L; ROSELLO´-SANGENIS ARQUITECTES, SCP; VIAQUA, 
TECNICS EN INFRAESTRUCTURES,S.L; SGS TECNOS, S.A; BJASS-BLAI 
PEREZ I JORDI RAMOS ARQUITECTES ASSOCIATS, S.L.P; E3 SOLINTEG; 
TADEC, S.L.P. 



L’obertura del sobre núm. 2 “Documentació relativa als criteris avaluables 
automàticament i oferta econòmica”de les pliques presentades, en acte públic, 
es va celebrar el dia 9 de març de 2017, prèvia la qualificació de la 
documentació del sobre número 1, es van concedir tres dies per subsanació de 
deficiències, mitjançant fax i mail, i varen quedar totes les pliques admeses, tret 
la de les empreses: 

CONSULTORIA TECNICAS Y PROYECTOS 1999, S.L., per no coincidir 
l’import total ofertat amb la suma dels imports individuals de cada lot. 

SGS TECNOS, S.A. tampoc es va admetre pel lot núm. 3, l’oferta núm. 23 per 
superar l’import tipus de licitació. 

Les ofertes econòmiques van ser les següents: 

EMPRESES LOT 1 LOT 2 LOT 3 LOT 4 
 C.I.G. ENGINYERIA, S.L.P.  18.500,00 15.300,00 7.200,00 19.300,00 
PHILAE INGENIERIA DE 
PROYECTOS, S.L. 

15.410,90 13.214,84 7.489,85 15.525,57 

BASTERRECHEA-TEJADA 
ARQUITECTES, S.L.P. 

12.900,00 10.200,00 5.900,00 13.500,00 

TECPLAN Enginyeria i Urbanisme, 
S.L. 

12.499,00 13.062,36 6.894,42 18.394,29 

SINERGIA TOTAL, S.L. 17.818,86 14.104,30 6.598,20 18.731,93 
IDOM CONSULTING, 
ENGINEERING, ARCHITECTURE, 
S.A.U. 

20.868,93 16.518,55 7.727,62 21.938,31 

CONSULTORIA TECNICAS Y 
PROYECTOS 1999, S.L. 

Exclosa Exclosa Exclosa Exclosa 

DOPEC ENGINYERIA I 
ARQUITECTURA, S.L. 

20.250,00 17.750,00 9.250,00 20.500,00 

IDP INGENIERIA Y 
ARQUITECTURA IBERIA, S.L. 

21.350,52 19.453,77 10.873,36 21.526,20 

COESTECNIC, S.L.P. 22.288,02 17.819,70 0,00 23.092,60 
PAYMACOTAS ENGINEERING, 
S.A. 

19.060,00 17.800,00 10.500,00 20.250,00 

ENGINYERIA DE LES TERRES DE 
L’EBRE 

19.584,69 14.739,63 6.895,42 20.588,26 

SUSANA RODRIGUEZ SALGADO 
ARQUITECTURA Y URBANISMO, 
S.L.P. 

19.900,00 16.260,00 8.320,00 23.625,00 

AUDINGINTRAESA, S.A. 19.220,00 16.000,00 8.680,00 20.250,00 
BERRYSAR, S.L. 14.850,35 13.381,06 7.020,73 15.611,32 
CIRCULAR SCP 25.600,00 21.600,00 11.200,00 27.000,00 
PROIDO CONSULTORS, S.L. 19.218,68 15.982,33 9.426,51 19.754,60 
SBS SIMON I BLANCO, S.L.P. 23.919,01 18.932,80 8.857,04 25.144,67 
INGENIEROS EMETRES, S.L.P. 19.905,75 15.756,15 7.370,96 20.925,77 



INGLOBA GROUP ASESORES, S.L 12.835,00 11.432,00 8.914,00 13.490,00 
ROSELLÓ-SANGENIS 
ARQUITECTES, SCP 

17.800,00 13.800,00 6.900,00 18.200,00 

VIAQUA, TECNICS EN 
INFRAESTRUCTURES,S.L. 

19.584,69 17.535,07 8.559,83 19.913,23 

SGS TECNOS, S.A. 24.500,00 22.000,00 12.000,00 23.000,00 
BJASS-BLAI PEREZ I JORDI 
RAMOS ARQUITECTES 
ASSOCIATS, S.L.P. 

27.225,93 21.550,35 10.081,57 28.621,05 

E3 SOLINTEG, S.L. 19.999,00 17.999,00 8.999,00 21.449,00 
TADEC, S.L.P. 21.405,40 17.814,66 9.748,68 21.263,12 
La puntuació total pel LOT 1 en ordre decreixent és la següent: 

Núm EMPRESES Puntuació 
4 TECPLAN ENGINYERIA I URBANISME, S.L. 100,00 
20 INGLOBA GROUP ASESORES, S.L 98,29 
3 BASTERRECHEA-TEJADA ARQUITECTES, S.L.P. 97,95 
15 BERRYSAR, S.L. 88,01 
2 PHILAE INGENIERIA DE PROYECTOS, S.L. 85,15 
21 ROSELLÓ-SANGENIS ARQUITECTES, SCP 72,96 
5 SINERGIA TOTAL, S.L. 72,87 
1  C.I.G. ENGINYERIA, S.L.P.  69,39 
11 PAYMACOTAS ENGINEERING, S.A. 66,54 
17 PROIDO CONSULTORS, S.L. 65,73 
14 AUDINGINTRAESA, S.A. 65,72 
12 ENGINYERIA DE LES TERRES DE L’EBRE 63,86 
22 VIAQUA, TECNICS EN INFRAESTRUCTURES,S.L. 63,86 

13 SUSANA RODRIGUEZ SALGADO ARQUITECTURA Y 
URBANISMO, S.L.P. 62,25 

19 INGENIEROS EMETRES, S.L.P. 62,22 
25 E3 SOLINTEG, S.L. 61,75 
8 DOPEC ENGINYERIA I ARQUITECTURA, S.L. 60,47 

6 IDOM CONSULTING, ENGINEERING, 
ARCHITECTURE, S.A.U. 57,31 

9 IDP INGENIERIA Y ARQUITECTURA IBERIA, S.L. 54,86 
26 TADEC, S.L.P. 54,58 
10 COESTECNIC, S.L.P. 50,07 
18 SBS SIMON I BLANCO, S.L.P. 41,76 
23 SGS TECNOS, S.A. 38,79 
16 CIRCULAR SCP 33,18 

24 BJASS-BLAI PEREZ I JORDI RAMOS ARQUITECTES 
ASSOCIATS, S.L.P. 24,89 

 

La puntuació total pel LOT 2 en ordre decreixent és la següent: 



Núm EMPRESES Puntuació 
3 BASTERRECHEA-TEJADA ARQUITECTES, S.L.P. 100,00 
20 INGLOBA GROUP ASESORES, S.L 91,90 
4 TECPLAN Enginyeria i Urbanisme, S.L. 81,18 
2 PHILAE INGENIERIA DE PROYECTOS, S.L. 80,18 
15 BERRYSAR, S.L. 79,09 
21 ROSELLÓ-SANGENIS ARQUITECTES, SCP 76,34 
5 SINERGIA TOTAL, S.L. 74,34 
12 ENGINYERIA DE LES TERRES DE L’EBRE 70,16 
1  C.I.G. ENGINYERIA, S.L.P.  66,48 
19 INGENIEROS EMETRES, S.L.P. 63,48 
17 PROIDO CONSULTORS, S.L. 61,99 
14 AUDINGINTRAESA, S.A. 61,88 

13 SUSANA RODRIGUEZ SALGADO 
ARQUITECTURA Y URBANISMO, S.L.P. 60,17 

6 IDOM CONSULTING, ENGINEERING, 
ARCHITECTURE, S.A.U. 58,47 

22 VIAQUA, TECNICS EN INFRAESTRUCTURES,S.L. 51,78 
8 DOPEC ENGINYERIA I ARQUITECTURA, S.L. 50,37 
11 PAYMACOTAS ENGINEERING, S.A. 50,04 
26 TADEC, S.L.P. 49,95 
10 COESTECNIC, S.L.P. 49,91 
25 E3 SOLINTEG, S.L. 48,74 
18 SBS SIMON I BLANCO, S.L.P. 42,60 
9 IDP INGENIERIA Y ARQUITECTURA IBERIA, S.L. 39,17 

24 BJASS-BLAI PEREZ I JORDI RAMOS 
ARQUITECTES ASSOCIATS, S.L.P. 25,39 

16 CIRCULAR SCP 25,06 
23 SGS TECNOS, S.A. 22,44 
La puntuació total pel LOT 3 en ordre decreixent és la següent: 

Núm EMPRESES Puntuació 
3 BASTERRECHEA-TEJADA ARQUITECTES, S.L.P. 100,00 
5 SINERGIA TOTAL, S.L. 88,34 
4 TECPLAN Enginyeria i Urbanisme, S.L. 83,39 
12 ENGINYERIA DE LES TERRES DE L’EBRE 83,38 
21 ROSELLÓ-SANGENIS ARQUITECTES, SCP 83,30 
15 BERRYSAR, S.L. 81,29 
1  C.I.G. ENGINYERIA, S.L.P.  78,29 
19 INGENIEROS EMETRES, S.L.P. 75,44 
2 PHILAE INGENIERIA DE PROYECTOS, S.L. 73,45 

6 IDOM CONSULTING, ENGINEERING, 
ARCHITECTURE, S.A.U. 69,48 

13 SUSANA RODRIGUEZ SALGADO ARQUITECTURA 59,59 



Y URBANISMO, S.L.P. 
22 VIAQUA, TECNICS EN INFRAESTRUCTURES,S.L. 55,59 
14 AUDINGINTRAESA, S.A. 53,58 
18 SBS SIMON I BLANCO, S.L.P. 50,62 
20 INGLOBA GROUP ASESORES, S.L 49,67 
25 E3 SOLINTEG, S.L. 48,25 
8 DOPEC ENGINYERIA I ARQUITECTURA, S.L. 44,06 
17 PROIDO CONSULTORS, S.L. 41,11 
26 TADEC, S.L.P. 35,73 

24 BJASS-BLAI PEREZ I JORDI RAMOS 
ARQUITECTES ASSOCIATS, S.L.P. 30,18 

11 PAYMACOTAS ENGINEERING, S.A. 23,19 
9 IDP INGENIERIA Y ARQUITECTURA IBERIA, S.L. 16,95 
16 CIRCULAR SCP 11,50 
La puntuació total pel LOT 4 en ordre decreixent és la següent: 

Núm EMPRESES Puntuació 
20 INGLOBA GROUP ASESORES, S.L 100,00 
3 BASTERRECHEA-TEJADA ARQUITECTES, S.L.P. 99,95 
2 PHILAE INGENIERIA DE PROYECTOS, S.L. 89,95 
15 BERRYSAR, S.L. 89,53 
21 ROSELLÓ-SANGENIS ARQUITECTES, SCP 76,75 
4 TECPLAN Enginyeria i Urbanisme, S.L. 75,79 
5 SINERGIA TOTAL, S.L. 74,13 
1  C.I.G. ENGINYERIA, S.L.P.  71,32 
17 PROIDO CONSULTORS, S.L. 69,08 

22 VIAQUA, TECNICS EN 
INFRAESTRUCTURES,S.L. 68,30 

11 PAYMACOTAS ENGINEERING, S.A. 66,64 
14 AUDINGINTRAESA, S.A. 66,64 
8 DOPEC ENGINYERIA I ARQUITECTURA, S.L. 65,40 
12 ENGINYERIA DE LES TERRES DE L’EBRE 64,97 
19 INGENIEROS EMETRES, S.L.P. 63,30 
26 TADEC, S.L.P. 61,64 
25 E3 SOLINTEG, S.L. 60,72 
9 IDP INGENIERIA Y ARQUITECTURA IBERIA, S.L. 60,34 

6 IDOM CONSULTING, ENGINEERING, 
ARCHITECTURE, S.A.U. 58,30 

23 SGS TECNOS, S.A. 53,06 
10 COESTECNIC, S.L.P. 52,61 

13 SUSANA RODRIGUEZ SALGADO 
ARQUITECTURA Y URBANISMO, S.L.P. 49,98 

18 SBS SIMON I BLANCO, S.L.P. 42,48 
16 CIRCULAR SCP 33,32 



24 BJASS-BLAI PEREZ I JORDI RAMOS 
ARQUITECTES ASSOCIATS, S.L.P. 25,32 

 
Els Serveis Tècnics municipals van emetre informe el 24 de març de 2017, 
manifestant que aquest servei està separat en 4 lots amb el següent resultat: 
 
LOT 1: Carrer Francesc Llunell, l’oferta més avantatjosa presentada per 
TECPLAN ENGINYERIA I URBANISME, S.L., amb una baixa del 
61,0696426374%, per un import total de 15.123,79 €, es podria considerar com 
a desproporcionada o temerària, de conformitat amb el que disposa l’article 85 
del Reglament de Contractes del Estat i que d’acord amb el que preveu l’article 
152.3 del TRLCSP, procedia concedir audiència a l’empresa esmentada per tal 
de justificar la seva oferta.  

Atès l’informe emès pels Serveis Tècnics Municipals, de data 24 de març de 
2017, posant de manifest la compareixença de ratificació feta pel Sr. Xavier 
Frigola Mercader, en representació de TECPLAN ENGINYERIA I URBANISME, 
S.L. i que la documentació justificativa de la seva oferta es correcta i es justifica 
adequadament, i que per tant, es considera que és l’oferta més avantatjosa, 
proposant requerir la documentació corresponent i la constitució de la garantía 
definitiva, a l’empresa esmentada amb proposta d’adjudicació al seu favor, una 
vegada complimentat el requeriment. 

Atès que la Mesa de Contractació reunida en data 27 de març de 2017, 
accepta i dóna la conformitat en tots els seus extrems a l’esmentat informe 
tècnic i acorda elevar proposta a l’òrgan de contractació per tal que requereixi 
la constitució de la fiança definitiva i presentació de la documentació 
corresponent, a TECPLAN ENGINYERIA I URBANISME, S.L. 

Ates que en data 5 d’abril de 2017 TECPLAN ENGINYERIA I URBANISME, 
S.L. ha presentat fiança definitiva relativa al present contracte, per import total 
de 1.249,90 €, i ha presentat la documentació acreditativa del compliment de 
les obligacions tributaries i amb la seguretat social. 

LOT 2: Carrer Sant Francesc Xavier, l’oferta més avantatjosa presentada per 
BASTERRECHEA-TEJADA ARQUITECTOS, S.L.P., amb una baixa del 
59,86329911888%, per un import total de 12.342,00 €, es podria considerar 
com a desproporcionada o temerària, de conformitat amb el que disposa 
l’article 85 del Reglament de Contractes del Estat i que d’acord amb el que 
preveu l’article 152.3 del TRLCSP, procedia concedir audiència a l’empresa 
esmentada per tal de justificar la seva oferta. 

Atès l’informe emès pels Serveis Tècnics Municipals, de data 24 de març de 
2017, posant de manifest la compareixença de ratificació feta pels Srs.Félix 
Basterrechea Ayuso i Fernando Tejada Sedano, en representació de 
BASTERRECHEA-TEJADA ARQUITECTOS, S.L.P. i que la documentació 
justificativa de la seva oferta es correcta i es justifica adequadament, i que per 
tant, es considera que és l’oferta més avantatjosa, proposant requerir la 
documentació corresponent i la constitució de la garantía definitiva, a l’empresa 
esmentada amb proposta d’adjudicació al seu favor, una vegada complimentat 
el requeriment. 



Atès que la Mesa de Contractació reunida en data 27 de març de 2017, 
accepta i dóna la conformitat en tots els seus extrems a l’esmentat informe 
tècnic i acorda elevar proposta a l’òrgan de contractació per tal que requereixi 
la constitució de la fiança definitiva i presentació de la documentació 
corresponent, a BASTERRECHEA-TEJADA ARQUITECTOS, S.L.P. 

Ates que en data 5 d’abril de 2017 BASTERRECHEA-TEJADA 
ARQUITECTOS, S.L.P. ha presentat fiança definitiva relativa al present 
contracte, per import total de 1.020,00 €, i ha presentat la documentació 
acreditativa del compliment de les obligacions tributaries i amb la seguretat 
social. 

LOT 3: Carrer Sant Gabriel, l’oferta més avantatjosa presentada per 
BASTERRECHEA-TEJADA ARQUITECTOS, S.L.P., amb una baixa del 
50,3728345943%, per un import total de 7.139,00 €, es podria considerar com 
a desproporcionada o temerària, de conformitat amb el que disposa l’article 85 
del Reglament de Contractes del Estat i que d’acord amb el que preveu l’article 
152.3 del TRLCSP, procedia concedir audiència a l’empresa esmentada per tal 
de justificar la seva oferta. 

Atès l’informe emès pels Serveis Tècnics Municipals, de data 24 de març de 
2017, posant de manifest la compareixença de ratificació feta pels Srs.Félix 
Basterrechea Ayuso i Fernando Tejada Sedano, en representació de 
BASTERRECHEA-TEJADA ARQUITECTOS, S.L.P. i que la documentació 
justificativa de la seva oferta es correcta i es justifica adequadament, i que per 
tant, es considera que és l’oferta més avantatjosa, proposant requerir la 
documentació corresponent i la constitució de la garantía definitiva, a l’empresa 
esmentada amb proposta d’adjudicació al seu favor, una vegada complimentat 
el requeriment. 

Atès que la Mesa de Contractació reunida en data 27 de març de 2017, 
accepta i dóna la conformitat en tots els seus extrems a l’esmentat informe 
tècnic i acorda elevar proposta a l’òrgan de contractació per tal que requereixi 
la constitució de la fiança definitiva i presentació de la documentació 
corresponent, a BASTERRECHEA-TEJADA ARQUITECTOS, S.L.P. 

Ates que en data 5 d’abril de 2017 BASTERRECHEA-TEJADA 
ARQUITECTOS, S.L.P. ha presentat fiança definitiva relativa al present 
contracte, per import total de 590,00 €, i ha presentat la documentació 
acreditativa del compliment de les obligacions tributaries i amb la seguretat 
social. 
 
LOT 4: Carrer Gaspar Fàbregas, l’oferta més avantatjosa presentada per 
INGLOBA GROUP ASESORES, S.L., amb una baixa del 60,0310981167%, per 
un import total de 16.322,90 €, es podria considerar com a desproporcionada o 
temerària, de conformitat amb el que disposa l’article 85 del Reglament de 
Contractes del Estat i que d’acord amb el que preveu l’article 152.3 del 
TRLCSP, procedia concedir audiència a l’empresa esmentada per tal de 
justificar la seva oferta. 



Atès l’informe emès pels Serveis Tècnics Municipals, de data 24 de març de 
2017, posant de manifest la compareixença de ratificació feta pel Sr.Artur 
Llansà Martí, en representació de INGLOBA GROUP ASESORES, S.L. i que la 
documentació justificativa de la seva oferta es correcta i es justifica 
adequadament, i que per tant, es considera que és l’oferta més avantatjosa, 
proposant requerir la documentació corresponent i la constitució de la garantía 
definitiva, a l’empresa esmentada amb proposta d’adjudicació al seu favor, una 
vegada complimentat el requeriment. 

Atès que la Mesa de Contractació reunida en data 27 de març de 2017, 
accepta i dóna la conformitat en tots els seus extrems a l’esmentat informe 
tècnic i acorda elevar proposta a l’òrgan de contractació per tal que requereixi 
la constitució de la fiança definitiva i presentació de la documentació 
corresponent, a INGLOBA GROUP ASESORES, S.L. 

Atès que en data 6 d’abril de 2017 INGLOBA GROUP ASESORES, S.L. ha 
presentat fiança definitiva relativa al present contracte, per import total de 
1.349,00 €, i ha presentat la documentació acreditativa del compliment de les 
obligacions tributaries i amb la seguretat social. 

Atès el que preveu l’article 151 i concordants del Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 
de novembre i el plec de clàusules administratives particulars que regeix el 
procediment obert. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1.- Declarar la validesa de la licitació, i adjudicar el contracte per a l’execució 
del servei de redacció del projecte bàsic i executiu de les obres ordinàries de 
reforma i millora de l’accessibilitat de diversos carrers d’Esplugues de 
Llobregat, per procediment obert, a favor de: 

LOT 1: Carrer Francesc Llunell: TECPLAN ENGINYERIA I URBANISME, S.L. 
(NIF B17926601), per un import net de 12.499,00 €, més 2.624,79 € en 
concepte d’IVA, en total 15.123,79 €, IVA inclòs, que suposa una baixa del 
61,0696426374 %, un termini d’execució de 3 mesos i que hauran d’executar 
d’acord amb el contingut de l’oferta presentada, resta de compromisos, i plec 
de condicions econòmic administratives particulars aprovats. 

Comunicar a l’adjudicatari l’obligació de signar el contracte en el termini dels 15 
dies hàbils següents al de la notificació de la present adjudicació, així com 
l’obligació de satisfer a aquest Ajuntament la quantitat de 37,66 €, corresponent 
a la publicació del anunci de licitació en el BOP. 

Si el pagament és fa en metàl·lic s'haurà de fer mitjançant transferència al 
compte de titularitat de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat de l'entitat 
Caixabank SA núm. : IBAN ES45 2100 0148 5502 0000 6291, especificant qui 
fa l’ingrés i el concepte. 

LOT 2: Carrer Sant Francesc Xavier:BASTERRECHEA-TEJADA 
ARQUITECTOS, S.L.P. (NIF B61927422), per un import net de 10.200,00 €, 



més 2.142,00 € en concepte d’IVA, en total 12.342,00 €, IVA inclòs, que suposa 
una baixa del 59,8632991188 %, un termini d’execució de 3 mesos i que 
hauran d’executar d’acord amb el contingut de l’oferta presentada, resta de 
compromisos, i plec de condicions econòmic administratives particulars 
aprovats.  
 
Comunicar a l’adjudicatari l’obligació de signar el contracte en el termini dels 15 
dies hàbils següents al de la notificació de la present adjudicació, així com 
l’obligació de satisfer a aquest Ajuntament la quantitat de 30,53 €, corresponent 
a la publicació del anunci de licitació en el BOP. 

Si el pagament és fa en metàl·lic s'haurà de fer mitjançant transferència al 
compte de titularitat de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat de l'entitat 
Caixabank SA núm. : IBAN ES45 2100 0148 5502 0000 6291, especificant qui 
fa l’ingrés i el concepte. 

LOT 3: Carrer Sant Gabriel: BASTERRECHEA-TEJADA ARQUITECTOS, 
S.L.P. (NIF B61927422), per un import net de 5.900,00 €, més1.239,00 € en 
concepte d’IVA, en total 7.139,00 €, IVA inclòs, que suposa una baixa del 
50,3728345943 %, un termini d’execució de 3 mesos i que hauran d’executar 
d’acord amb el contingut de l’oferta presentada, resta de compromisos, i plec 
de condicions econòmic administratives particulars aprovats. 

Comunicar a l’adjudicatari l’obligació de signar el contracte en el termini dels 15 
dies hàbils següents al de la notificació de la present adjudicació, així com 
l’obligació de satisfer a aquest Ajuntament la quantitat de 17,76 €, corresponent 
a la publicació del anunci de licitació en el BOP. 

Si el pagament és fa en metàl·lic s'haurà de fer mitjançant transferència al 
compte de titularitat de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat de l'entitat 
Caixabank SA núm. : IBAN ES45 2100 0148 5502 0000 6291, especificant qui 
fa l’ingrés i el concepte. 

LOT 4: Carrer Gaspar Fàbregas: INGLOBA GROUP ASESORES, S.L. (NIF 
B65804932), per un import net de 13.490,00 €, més 2.832,90 € en concepte 
d’IVA, en total 16.322,90 €, IVA inclòs, que suposa una baixa del 
60,0310981167 %, un termini d’execució de 3 mesos i que hauran d’executar 
d’acord amb el contingut de l’oferta presentada, resta de compromisos, i plec 
de condicions econòmic administratives particulars aprovats. 

Comunicar a l’adjudicatari l’obligació de signar el contracte en el termini dels 15 
dies hàbils següents al de la notificació de la present adjudicació, així com 
l’obligació de satisfer a aquest Ajuntament la quantitat de 40,85 €, corresponent 
a la publicació del anunci de licitació en el BOP. 

Si el pagament és fa en metàl·lic s'haurà de fer mitjançant transferència al 
compte de titularitat de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat de l'entitat 
Caixabank SA núm. : IBAN ES45 2100 0148 5502 0000 6291, especificant qui 
fa l’ingrés i el concepte. 



2.- Excloure les ofertes presentades per les empreses CONSULTORIA 
TECNICAS Y PROYECTOS 1999, S.L., per no coincidir l’import total ofertat 
amb la suma dels imports individuals de cada lot i tampoc es va admetre pel lot 
núm. 3, l’oferta núm. 23 presentada per SGS TECNOS, S.A., per superar 
l’import tipus de licitació. 

3.- Aprovar les disposicions de les despeses corresponents: 

-LOT 1: TECPLAN ENGINYERIA I URBANISME, S.L., provist de CIF 
B17926601 amb un import net de 12.499,00 €, més 2.624,79 € en concepte 
d’IVA, en total 15.123,79 euros, IVA inclòs), amb càrrec a la partida 2017-12-
15320-61900 corresponen al pressupost municipal en vigor. 
-LOT 2: BASTERRECHEA-TEJADA ARQUITECTOS, S.L.P., provist de CIF 
B61927422 amb un import net de 10.200,00 €, més 2.142,00 € en concepte 
d’IVA, en total 12.342,00 euros, IVA inclòs), amb càrrec a la partida 2017-12-
15320-61900 corresponen al pressupost municipal en vigor. 
-LOT 3: BASTERRECHEA-TEJADA ARQUITECTOS, S.L.P., provist de CIF 
B61927422 amb un import net de 5.900,00 €, més 1.239,00 € en concepte 
d’IVA, en total 7.139,00 euros, IVA inclòs), amb càrrec a la partida 2017-12-
15320-61900 corresponen al pressupost municipal en vigor. 
-LOT 4: INGLOBA GROUP ASESORES, S.L., provist de CIF B65804932 amb 
un import net de 13.490,00 €, més 2.832,90 € en concepte d’IVA, en total 
16.322,90 euros, IVA inclòs), amb càrrec a la partida 2017-12-15320-61900 
corresponen al pressupost municipal en vigor. 

4.- Notificar la present adjudicació als licitadors i, simultàniament, publicar-la en 
el perfil del contractant, juntament amb l’informe tècnic de valoració de les 
proposicions.” 

RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS 

ACORD NÚMERO CINC.- 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. 72 de documents ADO en fase prèvia per un import total 
16.376,12 € 

Relació núm. 73 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
154.042,92 € 

Relació núm. 74 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
20.130,90 € 

Relació núm. 75 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
1.048,03 € 

Relació núm. 76 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
3.038,48 € 



Relació núm. 78 de documents O en fase prèvia per un import total de 
105.579,79 € 

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. 72 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total 16.376,12 € 

2. Aprovar la relació núm. 73 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 154.042,92 € 

3. Aprovar la relació núm. 74 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 20.130,90 € 

4. Aprovar la relació núm. 75 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 1.048,03 € 

5. Aprovar la relació núm. 76 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 3.038,48 € 

6. Aprovar la relació núm. 78 de documents O en fase prèvia per un import total 
de 105.579,79 €.” 

 
ACORD NÚMERO SIS.- Proposta d'aprovació de la nòmina corresponent a 
la mensualitat d'abril, l'incentiu de productivitat, serveis extraordinaris i 
altres retribucions del personal d'aquest Ajuntament. 

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

De conformitat amb l’acord plenari de data 23 de gener de 2013, en el qual ha 
estat aprovada l’adequació de les retribucions municipals a través de la Relació 
de Llocs de Treball, a la llei 7/2007, de 12 d’abril, del Estatuto Básico del 
Empleado Público i disposicions concordants; de conformitat, també, amb les 
disposicions sobre Despeses de Personal contingudes en la Llei prorrogada de 
Pressupostos Generals de l’Estat pel 2016, a les disposicions econòmiques del 
prorrogat Conveni d’aplicació al personal laboral i Pactes de condicions socio-
econòmiques del personal funcionari, 2008-2011, en allò que no estigui derogat 
o en suspens i a la taula salarial d’aquest Ajuntament. 

D’acord amb el que disposa l’article 135 del Reial decret legislatiu 1/1994, de 
20 de juny, pel qual es va aprovar el text refós de la Llei general de la Seguretat 
Social, de conformitat amb l’article 32.6 de la Llei 42/1994, de 30 de desembre, 
de mesures fiscals, administratives i d’ordre social, respecte dels subsidis 
corresponents en situació d’incapacitat temporal; i en relació amb el personal 



que està en situació d’incapacitat temporal per malaltia comuna o accident de 
treball; D’acord també amb el que disposa sobre la incapacitat transitòria i 
indisposicions el Real Decret Legislatiu 20/2012, de 13 de juliol, i els acords 
paritaris que al respecte van signar Ajuntament i Representació Sindical. 
 
Tenint en compte el que disposa l’article 6 i la disposició transitòria cinquena, 
punt 5, del Reial Decret 480/1993, de 2 d’abril, pel qual s’integrarà al Règim 
General de la Seguretat Social el Règim Especial de la Seguretat Social dels 
funcionaris de l’Administració Local, en relació a la prestació per incapacitat 
temporal derivada de contingències comuns dels funcionaris integrats, en 
relació amb el que disposa l’esmentat article 11 del Conveni. 

Vist les diferents regularitzacions de nòmines de març de diferents treballadors 
amb motiu de baixes i altes d’it i at i baixa per extinció de la comissió de serveis 
d’un agent de la policia local, una vegada abonada la nòmina, per un import 
total de 909,45 euros. 

Atesa la despesa corresponent a la nòmina del mes d’abril de l’any actual que 
ascendeix a la suma total de 844.197,88 euros. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1r.- Aprovar el pagament, en la nòmina del mes d’abril d’enguany, de les 
quantitats que, de forma individualitzada, consten a l’annex d’aquest expedient i 
que, de forma global, són les que s’indiquen a continuació: 

DIETES CARRECS ELECTES 6.099,00  
QUILOMETRATGE 72,90  
SERVEIS EXTRAORDINARIS 14.820,92  
FESTIUS 844,57  
PRODUCTIVITAT PL EN HORARI FESTIU 7.085,37  
NOCTURNITAT AGENTS 5.452,59  
PRODUCT. NOCTURNITAT 88,15  
PAGA JUNY 5.577,50  
PAGA DESEMBRE 4.475,58  
VACANCES 421,82  
AJUT RD 1493/2011 616,00  
IP/PRODUCTIVITAT ALIENES LLOC TREBALL 62.913,95  
CONDIC. ESPECIAL RIGIDESA HORARIA 4.511,57  
CONDIC. RISC ESPECIAL 792,09  
CONDICIO ESPECIAL BOSSA HORARIA 414,40  
PRODUCTIVITAT GUARDIA 725,80  
DIETES 617,10  
ASSISTENCIA AL JUTJAT 250,00  
COMPLEMENT DE MALALTIA 8.364,70  
COMPLEMENT D'ACCIDENT 275,46  
IT MALALTIA A CÀRREC EMPRESA 2.940,52  



IT MALALTIA  60% S. SOCIAL 1.885,47  
IT MALALTIA 75% S. SOCIAL 33.700,93  
ACCIDENT 2.180,99  
 
2.- Aprovar la despesa corresponent al mes d’abril de l’any actual que 
ascendeix a la suma total de 844.197,88 euros. 

3.- Aprovar la despesa corresponent a la nòmina de regularització del mes de 
març de l’any actual que ascendeix a l'import total de 909,45 euros. 
 
4.- Informar el Comitè d’Empresa i la Junta de Personal.” 

ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA 

ACORD NÚMERO SET.- Proposta d'aprovació d'un acord de col·laboració 
entre l'Obra Social dels Germans de Sant Joan de Deu i l'Ajuntament 
d'Esplugues de Llobregat per l'organització de la 7a Cursa Solidària Ciutat 
d'Esplugues - Hospital de Sant Joan de Déu. 

“L’Obra Social dels Germans de Sant Joan de Déu i l’Ajuntament d’Esplugues 
de Llobregat venen col·laborant en diferents projectes de caire solidària i 
esportiu i, en concret, des de l’any 2011 en l’organització de la 1a Cursa 
Solidària Ciutat d’Esplugues – Hospital de Sant Joan de Déu. 

El resultat d’aquesta primera Cursa va ser una participació propera a les 750 
persones, participació que s’ha incrementat fins arribar als 1.670 participants en 
la darrera edició de la mateixa (la sisena). 

L’abast de l’activitat va requerir la col.laboració en l’organització 18 voluntaris 
de Creu Roja, 2 ambulàncies, 8 fisioterapeutes, 6 vehicles d’organització, 2 
motos, 42 controladors/es, 2 càmeres de televisió i 2 fotògrafs professionals. 
 
L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat té prevista l’organització i realització de 
la 7a Cursa Solidària Ciutat d’Esplugues – Hospital de Sant Joan de Déu el 
diumenge 21 de maig de 2017. 

Atès que és voluntat de les dues institucions mantenir aquest nivell de 
col·laboració per tal de fer viable el projecte de la 7a Cursa Solidària Ciutat 
d’Esplugues – Hospital de Sant Joan de Déu. 

Vist l’informe emès pel Director del Servei d’Esports i Equipaments. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Aprovar el text de l’acord de col·laboració entre l’Obra Social dels 
Germans de Sant Joan de Déu i l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat per 
l’organització de la 7a Cursa Solidària Ciutat d’Esplugues – Hospital de Sant 
Joan de Déu. 

SEGON.- Aprovar una despesa de 25.000 euros, a càrrec de la partida 
36.34100.22609 - Activitats esportives - del pressupost municipal en vigor, per 



fer front a les despeses previstes per l'organització de l'esdeveniment.” 
 
 
ACORD NÚMERO VUIT.- Proposta d’aprovació dels comptes justificatius 
presentats per l’entitat AMPA ESCOLA FOLCH I TORRES, en concepte de 
liquidació de les subvencions atorgades per al desenvolupament de 
diverses activitats, any 2016. 

“L’Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions i les Bases 
Reguladores per a l’atorgament de subvencions per a l’any 2016 defineixen, 
entre d’altres, els requisits exigits a les entitats beneficiàries dels ajuts atorgats, 
per aquest Ajuntament, pel desenvolupament d’activitats i /o projectes en 
qualsevol dels àmbits reflectits a les esmentades bases, en quant a l’obligació 
de justificar l’aplicació donada als fons rebuts, referida tant a la forma 
d’acreditar la realització de l’activitat o projecte pel qual es va concedir la 
subvenció, com al procediment intern a seguir per valorar i aprovar aquesta 
justificació. 
 
La Junta de Govern Local va atorgar a l’entitat AMPA ESCOLA FOLCH I 
TORRES els següents ajuts econòmics pel desenvolupament de les activitats 
que a continuació s’indiquen: 

data aprovació activitat / projecte subvencionat import atorgat 
29/07/2016 Activitats Extraescolars 1.000,00 € 

16/12/2016 Introducció a la Programació i la Robòtica  
620,99 €  

 
 
Vist que en data 9 de març de 2017 l’entitat presenta comptes justificatius 
relatius a la despesa executada pel desenvolupament de les esmentades 
activitats i que aquests contenen tots els requisits exigits a l‘Ordenança General 
reguladora de la concessió de subvencions i a les Bases Reguladores per a 
l’atorgament de subvencions, segons informes emesos per la Unitat Jurídic 
administrativa de l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania i el Servei d’Educació. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat AMPA 
ESCOLA FOLCH I TORRES en relació a les subvencions atorgades durant 
l’exercici 2016, pel desenvolupament de les activitats que a continuació 
s’indiquen: 
 
 

Activitat / projecte subvencionat Import atorgat Import 
justificat 

Activitats Extraescolars 1.000,00 € 4.808,50 € 

Introducció a la Programació i la Robòtica  
620,99 €  1.944,80 € 



ACORD NÚMERO NOU.- Proposta d’aprovació dels comptes justificatius 
presentats per l’entitat AMPA ESCOLA JOAN MARAGALL, en concepte de 
liquidació de la subvenció atorgada per al desenvolupament de l’activitat 
“Suport a les activitats educatives”, any 2016.  

“L’Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions i les Bases 
Reguladores per a l’atorgament de subvencions per a l’any 2016 defineixen, 
entre d’altres, els requisits exigits a les entitats beneficiàries dels ajuts atorgats, 
per aquest Ajuntament, pel desenvolupament d’activitats i /o projectes en 
qualsevol dels àmbits reflectits a les esmentades bases, en quant a l’obligació 
de justificar l’aplicació donada als fons rebuts, referida tant a la forma 
d’acreditar la realització de l’activitat o projecte pel qual es va concedir la 
subvenció, com al procediment intern a seguir per valorar i aprovar aquesta 
justificació. 
 
En data 29 de juliol de 2016, la Junta de Govern Local va atorgar a l’entitat 
AMPA ESCOLA JOAN MARAGALL una subvenció de 700,00 euros pel 
desenvolupament de l’activitat “Suport a les activitats educatives”. 

Vist que en data 13 de març de 2017 l’entitat presenta comptes justificatius 
relatius a la despesa executada pel desenvolupament de l’esmentada activitat i 
que aquests contenen tots els requisits exigits a l‘Ordenança General 
reguladora de la concessió de subvencions i a les Bases Reguladores per a 
l’atorgament de subvencions, segons informes emesos per la Unitat Jurídic 
administrativa de l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania i el Servei d’Educació. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat AMPA 
ESCOLA JOAN MARAGALL, per valor de 1.429,02 euros, en relació a la 
subvenció de 700,00 euros atorgada pel desenvolupament de l’activitat “Suport 
a les activitats educatives”. 

 
ACORD NÚMERO DEU.- Proposta d’aprovació dels comptes justificatius 
presentats per l’entitat AMPA ESCOLA MATILDE ORDUÑA, en concepte 
de liquidació de la subvenció atorgada per al desenvolupament de 
l’activitat “Una escola per a tothom: pública i de qualitat”, any 2016. 

“L’Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions i les Bases 
Reguladores per a l’atorgament de subvencions per a l’any 2016 defineixen, 
entre d’altres, els requisits exigits a les entitats beneficiàries dels ajuts atorgats, 
per aquest Ajuntament, pel desenvolupament d’activitats i /o projectes en 
qualsevol dels àmbits reflectits a les esmentades bases, en quant a l’obligació 
de justificar l’aplicació donada als fons rebuts, referida tant a la forma 
d’acreditar la realització de l’activitat o projecte pel qual es va concedir la 
subvenció, com al procediment intern a seguir per valorar i aprovar aquesta 
justificació. 
 
En data 29 de juliol de 2016, la Junta de Govern Local va atorgar a l’entitat 
AMPA ESCOLA MATILDE ORDUÑA una subvenció de 1.460,00 euros pel 



desenvolupament de l’activitat “Una escola per a tothom: pública i de qualitat”. 
 
Vist que en data 7 de novembre de 2016 l’entitat presenta comptes justificatius 
relatius a la despesa executada pel desenvolupament de l’esmentada activitat i 
que aquests contenen tots els requisits exigits a l‘Ordenança General 
reguladora de la concessió de subvencions i a les Bases Reguladores per a 
l’atorgament de subvencions, segons informes emesos per la Unitat Jurídic 
administrativa de l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania i el Servei d’Educació. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat AMPA 
ESCOLA MATILDE ORDUÑA, per valor de 1.522,78 euros, en relació a la 
subvenció de 1.460,00 euros atorgada pel desenvolupament de l’activitat “Una 
escola per a tothom: pública i de qualitat”. 

 
ACORD NÚMERO ONZE.- Proposta d’aprovació dels comptes justificatius 
presentats per l’entitat ASSOCIACIÓ AMICS DE LA MICOLOGIA 
D’ESPLUGUES en concepte de liquidació de la subvenció atorgada per al 
desenvolupament de la seva Programació anual, any 2016. 

“L’Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions i les Bases 
Reguladores per a l’atorgament de subvencions per a l’any 2016 defineixen, 
entre d’altres, els requisits exigits a les entitats beneficiàries dels ajuts atorgats, 
per aquest Ajuntament, pel desenvolupament d’activitats i /o projectes en 
qualsevol dels àmbits reflectits a les esmentades bases, en quant a l’obligació 
de justificar l’aplicació donada als fons rebuts, referida tant a la forma 
d’acreditar la realització de l’activitat o projecte pel qual es va concedir la 
subvenció, com al procediment intern a seguir per valorar i aprovar aquesta 
justificació. 
 
En data 21 d’octubre de 2016, la Junta de Govern Local va atorgar a l’entitat 
ASSOCIACIÓ AMICS DE LA MICOLOGIA D’ESPLUGUES una subvenció de 
1.350,00 euros pel desenvolupament de la programació anual, any 2016. 
 
Vist que en data 13 de març de 2017 l’entitat presenta comptes justificatius 
relatius a la despesa executada pel desenvolupament de l’esmentada activitat i 
que aquests contenen tots els requisits exigits a l‘Ordenança General 
reguladora de la concessió de subvencions i a les Bases Reguladores per a 
l’atorgament de subvencions, segons informes emesos per la Unitat Jurídic 
administrativa de l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania i el Servei de Cultura. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat ASSOCIACIÓ 
AMICS DE LA MICOLOGIA D’ESPLUGUES, per valor de 1.708,84 euros, en 
relació a la subvenció de 1.350,00 euros atorgada pel desenvolupament de la 
programació anual, any 2016.” 



ACORD NÚMERO DOTZE.- Proposta d’aprovació dels comptes 
justificatius presentats per l’entitat ASSOCIACIÓ DIAS en concepte de 
liquidació de la subvenció atorgada per al desenvolupament de la 
programació anual pel projecte “Suport educatiu”, any 2016. 

“L’Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions i les Bases 
Reguladores per a l’atorgament de subvencions per a l’any 2016 defineixen, 
entre d’altres, els requisits exigits a les entitats beneficiàries dels ajuts atorgats, 
per aquest Ajuntament, pel desenvolupament d’activitats i /o projectes en 
qualsevol dels àmbits reflectits a les esmentades bases, en quant a l’obligació 
de justificar l’aplicació donada als fons rebuts, referida tant a la forma 
d’acreditar la realització de l’activitat o projecte pel qual es va concedir la 
subvenció, com al procediment intern a seguir per valorar i aprovar aquesta 
justificació. 
 
En data 16 de desembre de 2016, la Junta de Govern Local va atorgar a 
l’entitat ASSOCIACIÓ DIAS una subvenció de 2.000,00 euros pel 
desenvolupament de la Programació Anual del Projecte “Suport Educatiu”. 
 
Vist que en data 13 de febrer de 2017 l’entitat presenta comptes justificatius 
relatius a la despesa executada pel desenvolupament de l’esmentada activitat i 
que aquests contenen tots els requisits exigits a l‘Ordenança General 
reguladora de la concessió de subvencions i a les Bases Reguladores per a 
l’atorgament de subvencions, segons informes emesos per la Unitat Jurídic 
administrativa de l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania i el Servei d’Acció Social. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat ASSOCIACIÓ 
DIAS, per valor de 2.392,14 euros, en relació a la subvenció de 2.000,00 euros 
atorgada pel desenvolupament de la Programació Anual del Projecte “Suport 
Educatiu”. 
 
 
ACORD NÚMERO TRETZE.- Proposta d’aprovació dels comptes 
justificatius presentats per l’entitat AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA 
PER A LA GENT GRAN D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT en concepte de 
liquidació de la subvenció atorgada per al desenvolupament de la seva 
Programació anual, any 2016. 

“L’Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions i les Bases 
Reguladores per a l’atorgament de subvencions per a l’any 2016 defineixen, 
entre d’altres, els requisits exigits a les entitats beneficiàries dels ajuts atorgats, 
per aquest Ajuntament, pel desenvolupament d’activitats i /o projectes en 
qualsevol dels àmbits reflectits a les esmentades bases, en quant a l’obligació 
de justificar l’aplicació donada als fons rebuts, referida tant a la forma 
d’acreditar la realització de l’activitat o projecte pel qual es va concedir la 
subvenció, com al procediment intern a seguir per valorar i aprovar aquesta 
justificació. 
 
En data 30 de setembre de 2016, la Junta de Govern Local va atorgar a l’entitat 



AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA PER A LA GENT GRAN D’ESPLUGUES 
DE LLOBREGAT una subvenció de 4.000,00 euros pel desenvolupament de la 
Programació Anual. 

Vist que en data 6 de febrer de 2017 l’entitat presenta comptes justificatius 
relatius a la despesa executada pel desenvolupament de l’esmentada activitat i 
que aquests contenen tots els requisits exigits a l‘Ordenança General 
reguladora de la concessió de subvencions i a les Bases Reguladores per a 
l’atorgament de subvencions, segons informes emesos per la Unitat Jurídic 
administrativa de l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania i el Servei d’Educació. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat AULA 
D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA PER A LA GENT GRAN D’ESPLUGUES DE 
LLOBREGAT, per valor de 4.866,91 euros, en relació a la subvenció de 
4.000,00 euros atorgada pel desenvolupament de la Programació anual any 
2016.” 
 
 
ACORD NÚMERO CATORZE.- Proposta d’aprovació dels comptes 
justificatius presentats per l’entitat ASSOCIACIÓ CULTURAL DE BAILE 
STANDARD LATINO en concepte de liquidació de la subvenció atorgada 
per al desenvolupament de l’activitat “Pràctica i difusió del ball de saló”, 
any 2016. 

“L’Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions i les Bases 
Reguladores per a l’atorgament de subvencions per a l’any 2016 defineixen, 
entre d’altres, els requisits exigits a les entitats beneficiàries dels ajuts atorgats, 
per aquest Ajuntament, pel desenvolupament d’activitats i /o projectes en 
qualsevol dels àmbits reflectits a les esmentades bases, en quant a l’obligació 
de justificar l’aplicació donada als fons rebuts, referida tant a la forma 
d’acreditar la realització de l’activitat o projecte pel qual es va concedir la 
subvenció, com al procediment intern a seguir per valorar i aprovar aquesta 
justificació. 
 
En data 16 de setembre de 2016, la Junta de Govern Local va atorgar a l’entitat 
ASOCIACIÓN CULTURAL DE BAILE STANDAR LATINO una subvenció de 
300,00 euros pel desenvolupament de l’activitat “Pràctica i difusió dels balls de 
saló, salsa, funky i altres”, any 2016. 

Vist que en data 8 de març de 2017 l’entitat presenta comptes justificatius 
relatius a la despesa executada pel desenvolupament de l’esmentada activitat i 
que aquests contenen tots els requisits exigits a l‘Ordenança General 
reguladora de la concessió de subvencions i a les Bases Reguladores per a 
l’atorgament de subvencions, segons informes emesos per la Unitat Jurídic 
administrativa de l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania i el Servei de Cultura. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 



Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat ASOCIACIÓN 
CULTURAL DE BAILE STANDAR LATINO, per valor de 1.424,16 euros, en 
relació a la subvenció de 300,00 euros atorgada pel desenvolupament de 
l’activitat Pràctica i difusió dels balls de saló, salsa, funky i altres”, any 2016.” 
 
 
ACORD NÚMERO QUINZE.- Proposta d’aprovació dels comptes 
justificatius presentats per l’entitat CENTRO EXTREMEÑO “MUÑOZ 
TORRERO” en concepte de liquidació de la subvenció atorgada per al 
desenvolupament de la seva Programació anual, any 2016. 

“L’Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions i les Bases 
Reguladores per a l’atorgament de subvencions per a l’any 2016 defineixen, 
entre d’altres, els requisits exigits a les entitats beneficiàries dels ajuts atorgats, 
per aquest Ajuntament, pel desenvolupament d’activitats i /o projectes en 
qualsevol dels àmbits reflectits a les esmentades bases, en quant a l’obligació 
de justificar l’aplicació donada als fons rebuts, referida tant a la forma 
d’acreditar la realització de l’activitat o projecte pel qual es va concedir la 
subvenció, com al procediment intern a seguir per valorar i aprovar aquesta 
justificació. 
 
En data 16 de setembre de 2016, la Junta de Govern Local va atorgar a l’entitat 
CENTRO EXTREMEÑO MUÑOZ TORRERO una subvenció de 4.982,00 euros 
pel desenvolupament de la programació anual, any 2016. 

Vist que en data 10 de març de 2017 l’entitat presenta comptes justificatius 
relatius a la despesa executada pel desenvolupament de l’esmentada activitat i 
que aquests contenen tots els requisits exigits a l‘Ordenança General 
reguladora de la concessió de subvencions i a les Bases Reguladores per a 
l’atorgament de subvencions, segons informes emesos per la Unitat Jurídic 
administrativa de l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania i el Servei de Cultura. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat CENTRO 
EXTREMEÑO MUÑOZ TORRERO, per valor de 6.629,11 euros, en relació a la 
subvenció de 4.982,00 euros atorgada pel desenvolupament de la programació 
anual, any 2016.” 

 
ACORD NÚMERO SETZE.- Proposta d’aprovació dels comptes 
justificatius presentats per l’entitat COLLA DE BASTONERS 
D’ESPLUGUES en concepte de liquidació de la subvenció atorgada per al 
desenvolupament de la seva Programació anual, any 2016.  

“L’Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions i les Bases 
Reguladores per a l’atorgament de subvencions per a l’any 2016 defineixen, 
entre d’altres, els requisits exigits a les entitats beneficiàries dels ajuts atorgats, 
per aquest Ajuntament, pel desenvolupament d’activitats i /o projectes en 
qualsevol dels àmbits reflectits a les esmentades bases, en quant a l’obligació 
de justificar l’aplicació donada als fons rebuts, referida tant a la forma 



d’acreditar la realització de l’activitat o projecte pel qual es va concedir la 
subvenció, com al procediment intern a seguir per valorar i aprovar aquesta 
justificació. 
 
En data 2 de desembre de 2016, la Junta de Govern Local va atorgar a l’entitat 
COLLA DE BASTONERS D’ESPLUGUES una subvenció de 2.852,00 euros pel 
desenvolupament de la programació anual, any 2016. 

Vist que en data 15 de març de 2017 l’entitat presenta comptes justificatius 
relatius a la despesa executada pel desenvolupament de l’esmentada activitat i 
que aquests contenen tots els requisits exigits a l‘Ordenança General 
reguladora de la concessió de subvencions i a les Bases Reguladores per a 
l’atorgament de subvencions, segons informes emesos per la Unitat Jurídic 
administrativa de l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania i el Servei de Cultura. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat COLLA DE 
BASTONERS D’ESPLUGUES, per valor de 3.505,26 euros, en relació a la 
subvenció de 2.852,00 euros atorgada pel desenvolupament de la programció 
anual, any 2016.” 

 
ACORD NÚMERO DISSET.- Proposta d’aprovació dels comptes 
justificatius presentats per l’entitat COORDINADORA D’ASSOCIACIONS 
PER LA LLENGUA D’ESPLUGUES en concepte de liquidació de la 
subvenció atorgada per al desenvolupament de diverses activitats, any 
2016.  
 
“L’Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions i les Bases 
Reguladores per a l’atorgament de subvencions per a l’any 2016 defineixen, 
entre d’altres, els requisits exigits a les entitats beneficiàries dels ajuts atorgats, 
per aquest Ajuntament, pel desenvolupament d’activitats i /o projectes en 
qualsevol dels àmbits reflectits a les esmentades bases, en quant a l’obligació 
de justificar l’aplicació donada als fons rebuts, referida tant a la forma 
d’acreditar la realització de l’activitat o projecte pel qual es va concedir la 
subvenció, com al procediment intern a seguir per valorar i aprovar aquesta 
justificació. 
 
En data 16 de setembre de 2016, la Junta de Govern Local va atorgar a l’entitat 
COORDINADORA D'ASSOCIACIONS PER A LA LLENGUA (CAL) una 
subvenció de 1.180,00 euros pel desenvolupament de les activitats 
“Correllengua / Projecte Xarrem / Sortida / Flama Canigó / Festa Major / Fira 
Nadal”. 
 
Vist que en data 13 de març de 2017 l’entitat presenta comptes justificatius 
relatius a la despesa executada pel desenvolupament de l’esmentada activitat i 
que aquests contenen tots els requisits exigits a l‘Ordenança General 
reguladora de la concessió de subvencions i a les Bases Reguladores per a 
l’atorgament de subvencions, segons informes emesos per la Unitat Jurídic 
administrativa de l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania i el Servei de Cultura. 



La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat 
COORDINADORA D'ASSOCIACIONS PER A LA LLENGUA (CAL), per valor 
de 1.214,62 euros, en relació a la subvenció de 2.617,01.180,00 euros 
atorgada pel desenvolupament de les activitats “Correllengua / Projecte Xarrem 
/ Sortida / Flama Canigó / Festa Major / Fira Nadal”. 

 
ACORD NÚMERO DIVUIT.- Proposta d’aprovació dels comptes 
justificatius presentats per l’entitat CORAL MUSICORUM D’ESPLUGUES 
en concepte de liquidació de la subvenció atorgada per al 
desenvolupament de la seva Programació anual, any 2016. 

“L’Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions i les Bases 
Reguladores per a l’atorgament de subvencions per a l’any 2016 defineixen, 
entre d’altres, els requisits exigits a les entitats beneficiàries dels ajuts atorgats, 
per aquest Ajuntament, pel desenvolupament d’activitats i /o projectes en 
qualsevol dels àmbits reflectits a les esmentades bases, en quant a l’obligació 
de justificar l’aplicació donada als fons rebuts, referida tant a la forma 
d’acreditar la realització de l’activitat o projecte pel qual es va concedir la 
subvenció, com al procediment intern a seguir per valorar i aprovar aquesta 
justificació. 
 
En data 9 de setembre de 2016, la Junta de Govern Local va atorgar a l’entitat 
CORAL MUSICORUM ESPLUGUES una subvenció de 2.022,00 euros pel 
desenvolupament de la programació anual, any 2016. 

Vist que en data 15 de març de 2017 l’entitat presenta comptes justificatius 
relatius a la despesa executada pel desenvolupament de l’esmentada activitat i 
que aquests contenen tots els requisits exigits a l‘Ordenança General 
reguladora de la concessió de subvencions i a les Bases Reguladores per a 
l’atorgament de subvencions, segons informes emesos per la Unitat Jurídic 
administrativa de l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania i el Servei de Cultura. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat CORAL 
MUSICORUM ESPLUGUES, per valor de 2.872,62 euros, en relació a la 
subvenció de 2.022,00 euros atorgada pel desenvolupament de la programació 
anual, any 2016.” 

ACORD NÚMERO DINOU.- Proposta d’aprovació dels comptes 
justificatius presentats per l’ESCOLA CAN VIDALET, en concepte de 
liquidació de la subvenció atorgada per al desenvolupament de l’activitat 
“Projecte de remodelació i actualització de la biblioteca escolar”, any 
2016. 

“L’Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions i les Bases 
Reguladores per a l’atorgament de subvencions per a l’any 2016 defineixen, 
entre d’altres, els requisits exigits a les entitats beneficiàries dels ajuts atorgats, 



per aquest Ajuntament, pel desenvolupament d’activitats i /o projectes en 
qualsevol dels àmbits reflectits a les esmentades bases, en quant a l’obligació 
de justificar l’aplicació donada als fons rebuts, referida tant a la forma 
d’acreditar la realització de l’activitat o projecte pel qual es va concedir la 
subvenció, com al procediment intern a seguir per valorar i aprovar aquesta 
justificació. 
 
En data 30 de setembre de 2016, la Junta de Govern Local va atorgar a l’entitat 
ESCOLA CAN VIDALET una subvenció de 7.752,00 euros pel 
desenvolupament de l’activitat “Projecte de remodelació i actualització 
biblioteca escolar, any 2016”. 

Vist que en data 9 de febrer de 2017 l’entitat presenta comptes justificatius 
relatius a la despesa executada pel desenvolupament de l’esmentada activitat i 
que aquests contenen tots els requisits exigits a l‘Ordenança General 
reguladora de la concessió de subvencions i a les Bases Reguladores per a 
l’atorgament de subvencions, segons informes emesos per la Unitat Jurídic 
administrativa de l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania i el Servei d’Educació. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat ESCOLA CAN 
VIDALET, per valor de 7.803,23 euros, en relació a la subvenció de 7.752,00 
euros atorgada pel desenvolupament de l’activitat “Projecte de remodelació i 
actualització biblioteca escolar, any 2016”. 

 
ACORD NÚMERO VINT.- Proposta d’aprovació dels comptes justificatius 
presentats per l’ESCOLA FOLCH I TORRES, en concepte de liquidació de 
les subvencions atorgades per al desenvolupament de diverses activitats, 
any 2016. 

“L’Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions i les Bases 
Reguladores per a l’atorgament de subvencions per a l’any 2016 defineixen, 
entre d’altres, els requisits exigits a les entitats beneficiàries dels ajuts atorgats, 
per aquest Ajuntament, pel desenvolupament d’activitats i /o projectes en 
qualsevol dels àmbits reflectits a les esmentades bases, en quant a l’obligació 
de justificar l’aplicació donada als fons rebuts, referida tant a la forma 
d’acreditar la realització de l’activitat o projecte pel qual es va concedir la 
subvenció, com al procediment intern a seguir per valorar i aprovar aquesta 
justificació. 
 
La Junta de Govern Local va atorgar a l’entitat ESCOLA FOLCH I TORRES els 
següents ajuts econòmics pel desenvolupament de les activitats que a 
continuació s’indiquen: 

Data aprovació Activitat / Projecte subvencionat Import atorgat 
29/07/2016 Activitats Musicals 1.500,00 € 
29/07/2016 Biblioteconomia 1.500,00 € 
29/07/2016 Activitats complementàries 1.308,30 € 



(sortides i colònies) 

30/09/2016 Projecte d’implementació de les 
tecnologies emergents 7.752,00 € 

16/12/2016 Treballem les emocions mitjançant 
l’arterapia 681,58 € 

 
Vist que en data 9 de març de 2017 l’entitat presenta comptes justificatius 
relatius a la despesa executada pel desenvolupament de les esmentades 
activitats i que aquests contenen tots els requisits exigits a l‘Ordenança General 
reguladora de la concessió de subvencions i a les Bases Reguladores per a 
l’atorgament de subvencions, segons informes emesos per la Unitat Jurídic 
administrativa de l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania i el Servei d’Educació. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat ESCOLA 
FOLCH I TORRES en relació a les subvencions atorgades durant l’exercici 
2016, pel desenvolupament de les activitats que a continuació s’indiquen: 
 

Activitat / projecte subvencionat Import atorgat Import 
justificat 

Activitats Musicals 1.500,00 € 3.660,80 € 
Biblioteconomia 1.500,00 € 3.653,90 € 
Activitats complementàries 
(sortides i colònies) 1.308,30 € 8.166,40 € 

Projecte d’implementació de les tecnologies 
emergents 7.752,00 € 7.899,34 € 

Treballem les emocions mitjançant l’arterapia 681,58 € 9.913,57 € 
 
 
 
ACORD NÚMERO VINT-I-UN.- Proposta d’aprovació dels comptes 
justificatius presentats per l’entitat FUNDACIÓ PRO-DISMINUÏTS 
PSÍQUICS FINESTRELLES en concepte de liquidació de la subvenció 
atorgada per al desenvolupament de l’activitat “Jornada de 
sensibilització”, any 2016. 

“L’Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions i les Bases 
Reguladores per a l’atorgament de subvencions per a l’any 2016 defineixen, 
entre d’altres, els requisits exigits a les entitats beneficiàries dels ajuts atorgats, 
per aquest Ajuntament, pel desenvolupament d’activitats i /o projectes en 
qualsevol dels àmbits reflectits a les esmentades bases, en quant a l’obligació 
de justificar l’aplicació donada als fons rebuts, referida tant a la forma 
d’acreditar la realització de l’activitat o projecte pel qual es va concedir la 
subvenció, com al procediment intern a seguir per valorar i aprovar aquesta 
justificació. 
 
En data 16 de desembre de 2016, la Junta de Govern Local va atorgar a 
l’entitat FUNDACIÓ PRO-DISMINUÏTS PSÍQUICS FINESTRELLES una 



subvenció de 585,90 euros pel desenvolupament de l’activitat “Jornada de 
sensibilització”. 
 
Vist que en data 15 de març de 2017 l’entitat presenta comptes justificatius 
relatius a la despesa executada pel desenvolupament de l’esmentada activitat i 
que aquests contenen tots els requisits exigits a l‘Ordenança General 
reguladora de la concessió de subvencions i a les Bases Reguladores per a 
l’atorgament de subvencions, segons informes emesos per la Unitat Jurídic 
administrativa de l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania i el Servei d’Acció Social. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat FUNDACIÓ 
PRO-DISMINUÏTS PSÍQUICS FINESTRELLES, per valor de 754,45 euros, en 
relació a la subvenció de 585,90 euros atorgada pel desenvolupament de 
l’activitat “Jornada de sensibilització”. 

 
ACORD NÚMERO VINT-I-DOS.- Proposta d’aprovació dels comptes 
justificatius presentats per l’entitat GRUP D’ESTUDIS D’ESPLUGUES en 
concepte de liquidació de la subvenció atorgada per al desenvolupament 
de la seva Programació anual, any 2016. 

“L’Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions i les Bases 
Reguladores per a l’atorgament de subvencions per a l’any 2016 defineixen, 
entre d’altres, els requisits exigits a les entitats beneficiàries dels ajuts atorgats, 
per aquest Ajuntament, pel desenvolupament d’activitats i /o projectes en 
qualsevol dels àmbits reflectits a les esmentades bases, en quant a l’obligació 
de justificar l’aplicació donada als fons rebuts, referida tant a la forma 
d’acreditar la realització de l’activitat o projecte pel qual es va concedir la 
subvenció, com al procediment intern a seguir per valorar i aprovar aquesta 
justificació. 
 
En data 22 de juny de 2016, la Junta de Govern Local va atorgar a l’entitat 
GRUP D’ESTUDIS D’ESPLUGUES una subvenció de 2.023,00 euros pel 
desenvolupament de la programació anual, any 2016. 

Vist que en data 14 de març de 2017 l’entitat presenta comptes justificatius 
relatius a la despesa executada pel desenvolupament de l’esmentada activitat i 
que aquests contenen tots els requisits exigits a l‘Ordenança General 
reguladora de la concessió de subvencions i a les Bases Reguladores per a 
l’atorgament de subvencions, segons informes emesos per la Unitat Jurídic 
administrativa de l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania i el Servei de Cultura. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat GRUP 
D’ESTUDIS D’ESPLUGUES, per valor de 6.742,54 euros, en relació a la 
subvenció de 2.023,00 euros atorgada pel desenvolupament de la programació 
anual, any 2016. 



ACORD NÚMERO VINT-I-TRES.- Proposta de resolució de sol·licituds 
d’ajuts econòmics, dins l’Àmbit d’Acció Social, curs 2016-2017, en 
concepte de beques de menjador escolar. 

“La Junta de Govern Local va aprovar el document “Barems i criteris per a 
l’atorgament d'ajuts econòmics d’Esplugues de Llobregat, curs 2016-2017” en 
sessió ordinària duta a terme en data 13 de maig de 2016. 

L’Ajuntament d’Esplugues, amb la finalitat de garantir les necessitats bàsiques 
en l’àmbit de la infància i adolescència, atorga uns ajuts econòmics 
complementaris en concepte de beques de menjador escolar per als menors 
empadronats a Esplugues i escolaritzats en centres públics d’Esplugues o de 
poblacions veïnes. 

Ateses les 10 sol·licituds d’ajuts econòmics presentades i vist l’informe emès 
per la UJA de l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania, on es fa constar que s’ha 
realitzat la valoració econòmica i administrativa corresponent a aquests tipus 
d’ajuts econòmics, en compliment dels barems i criteris per a l’atorgament 
d’ajuts econòmics de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, curs 2016-2017. 
 
Vist que excepcionalment, per aquelles famílies amb una situació socio-
econòmica de vulnerabilitat, i prèvia valoració dels serveis socials bàsics 
municipals es podrà subvencionar la part que es consideri necessària, que en 
alguns casos arribar al 100% del cost total del servei. 

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

ALUMNE/A 
    Primer 

Cognom Segon Cognom Nom 
Cost 
Activitat % Beca 

E. S L. C. 1.091,20 € 100% 
K.  N. 1.091,20 € 50% 
 
 
SEGON.- Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions corresponents a una 
despesa màxima de 1.636,80 euros, que aniran a càrrec de la partida 
pressupostària 68.23100.48018 del pressupost vigent en concepte de beques 



de menjador escolar, a favor de les persones sol·licitants que es relacionen, 
amb el imports resultants que així mateix s’indiquen:  

ESCOLA JOAN MARAGALL (CIF Centre : Q5855043E)  

TUTOR/A LEGAL  
   Primer 

Cognom 
Segon 
Cognom Nom N.I.F. Cost 

Ajuntament 
Exercici 
2016 

Exercici 
2017 

S L. P. K C.  1.091,20 € 436,48 € 654,72 € 
Z.  A.  545,60 € 218,24 € 327,36 € 

   

TOTALS: 1.636,80 € 654,72 € 982,08 € 

 
TERCER.- Desestimar 8 sol·licituds d’ajuts econòmics en concepte de beques 
de menjador escolar, curs 2016-2017, detallades a l’annex de l’informe adjunt, 
pels motius que al mateix s’indiquen. 

QUART.- Les quantitats reconegudes en la present proposta, per valor total de 
1.636,80 euros, seran pagades proporcionalment en tres terminis, durant els 
mesos d’abril de 2017 i juny de 2017, al centre escolar següent:  

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

Joan 
Maragall Q5855043E 654,72 € 491,04 € 491,04 € 1.636,80 € 

 
El pagament de la quantitat corresponent al tercer termini, es realitzarà de 
manera proporcional en funció del nivell d’assistència a l’activitat dels alumnes 
becats, efectivament acreditada pel centre durant tot el curs. 

CINQUÈ.- Proposar el pagament corresponent al primer tram de les quantitats 
aprovades en la present resolució.” 

 
ACORD NÚMERO VINT-I-QUATRE.- Proposta relativa a la concessió 
d’ajuts per l’Impost sobre béns immobles per a persones en situació de 
vulnerabilitat social, exercici 2016. 

“L’Ajuntament d’Esplugues, amb la finalitat de contribuir a millorar la qualitat de 
vida d’aquelles persones i famílies que viuen amb escassos recursos 
econòmics, atorga uns ajuts econòmics per poder fer front a l’Impost sobre 
Béns Immobles (IBI) per a persones empadronades a Esplugues. 

La Junta de Govern Local en sessió ordinària duta a terme en data 28 de març 
de 2014, va aprovar les bases reguladores per a la concessió d’ajuts relatius a 
l’ impost sobre béns immobles per a persones en situació de vulnerabilitat 
social. 
 



Ateses les 34 sol·licituds presentades i vist l’informe emès per la UJA de l’Àmbit 
d’Acció Social i Ciutadania, on es fa constar que s’ha realitzat la valoració 
econòmica i administrativa corresponent a aquests tipus d’ajuts econòmics, en 
compliment dels barems i criteris exigits a les bases reguladores. 

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 15 sol·licituds d’ajuts econòmics relatius a l’ 
impost sobre béns immobles per a persones en situació de vulnerabilitat social, 
corresponents al exercici 2016, amb una bonificació de 60,00 euros per cada 
cas, que a continuació s’indiquen: 

NºSol.licitud DNI Cognoms i Nom 
P263-2016-05 38544123X Maria Teresa Belles López 
P263-2016-06 47614796N Nathalie Fromageot Bally 
P263-2016-07 38363161N Pablo Peñaranda de los Santos 
P263-2016-09 46559550Y Juan Manuel Estopañan Segovia 
P263-2016-10 48061713Q Brenda Janeth Arroba Salazar 
P263-2016-13 38030269E Josefa Galisteo Galisteo 
P263-2016-16 77880146F Dolores Molina Rojo 
P263-2016-19 00196978Y Olvido Saldaña Fuentes 
P263-2016-20 38356356S Maria Muñoz Rubio 
P263-2016-23 37251761H Fernand Pardos Gracia 
P263-2016-24 23652012P Pilar Porcel Ruiz 
P263-2016-27 48061441C Marciana J. Anchundia Murillo 
P263-2016-28 75471602T Encarna Rodríguez García 
P263-2016-30 36520215X Miguel Angel Alcaide Muñoz 
P263-2016-31 37378839K Maria Linarejos García López 

 
SEGON.- Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions corresponents a una 
despesa total de 900 euros, que aniran a càrrec de la partida pressupostària 
68.23100.48016 del pressupost vigent, en concepte d’ajuts relatius a l’impost 
sobre béns immobles per a persones en situació de vulnerabilitat social. 
 
TERCER.- Suspendre provisionalment el tràmit de resolució de 19 sol·licituds 
en concepte d’ajuts relatius a l’impost sobre béns immobles per a persones en 
situació de vulnerabilitat social, corresponents a l’exercici 2016, que es detallen 
a l’annex de l’informe adjunt, atès que la seva resolució requereix d’un estudi 
més en profunditat de cada cas.” 



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