
 
 

 

 

JGL 4/2016 
 
 

JUNTA  DE GOVERN LOCAL 

 

SESSIÓ DECISÒRIA ORDINÀRIA DE 29 DE GENER 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 29 de gener de 2016, es reuneix la 
Junta de Govern Local en sessió decisòria ordinària, en primera convocatòria, 
sota la Presidència de l'alcaldessa Sra. Pilar Díaz Romero, amb l'assistència 
dels regidors Sr. Eduard Sanz García, Sra. Sara Forgas Úbeda, Sra. 
Montserrat Zamora Angulo, Sr. Albert Comellas Novillo, Sr. Manuel Pozo López 
i Sr. Santiago Siquier Fado. 
 
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. 1/16 
corresponent a la sessió ordinària de data 8 de gener de 2016.           
 
Per la Sra. alcaldessa i en relació a l’esborrany de l’acta núm. 1/16 
corresponent a la sessió ordinària de  data  8 de gener de 2016 es pregunta si 
hi ha objecció d'alguna classe i no assenyalant-se'n cap, s'aprova  l’esmentada 
acta per unanimitat i en compliment del que disposa l'article 107 de la Llei 
8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya i l'article 110 del 
Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, es 
transcriurà al llibre d'actes, autoritzant-se amb les signatures de la  Sra. 
alcaldessa i Sr. secretari. 
                 

 

 



TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

 
ACORD NÚMERO DOS.- Proposta d’aprovació del projecte presentat per 
LABORATORIO ALDO-UNIÓN, S.L., que contempla l’ampliació de la 
llicència concedida per l’activitat de producció, emmagatzematge i serveis 
complementaris d’una empresa farmacèutica al carrer Sabina Mitjavila, 
núm. 58-68, d’aquesta població. (Exp. T120-2015-00039). 
 
“A instància de LABORATORIO ALDO-UNIÓN, S.L., s’ha iniciat la tramitació de 
la llicència per ampliació d’una activitat de producció, emmagatzematge i 
serveis complementaris d’una empresa farmacèutica al carrer Sabina 
Mitjavila, núm. 58-68, d’aquesta població. (Exp. T120-2015-00039). 
 
Atès l’informe favorable emès pels Serveis Tècnics Municipals. 
 
Atès que l’ Òrgan Tècnic Ambiental Municipal, en la sessió celebrada el dia 
22/01/2016, va donar la conformitat a la instal·lació de referència. 
 
Atès l’informe en matèria de prevenció d’incendis emès per la Direcció General 
de Prevenció, Extinció d’ Incendis i Salvaments en data 8/06/2015 i aprovat 
mitjançant l’acord de la Junta de Govern Local en sessió ordinària del dia 
26/06/2015.  
 
De conformitat amb el que disposa l'article 92 del Reglament d'Obres, Activitats 
i Serveis dels Ens Locals, i l’article 6 de l’Ordenança Reguladora de I.I.A.M. en 
activitats i instal·lacions. 
 
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.- Aprovar el projecte presentat per LABORATORIO ALDO-UNIÓN, S.L., per 
la llicència per ampliació d’una activitat de producció, emmagatzematge i 
serveis complementaris d’una empresa farmacèutica al carrer Sabina 
Mitjavila, núm. 58-68, d’aquesta població. (Exp. T120-2015-00039). 
 
2n.- Concedir llicència a LABORATORIO ALDO-UNIÓN, S.L., per a l’ampliació 
de l’activitat de producció, emmagatzematge i serveis complementaris 
d’una empresa farmacèutica al carrer Sabina Mitjavila, núm. 58-68, d’aquesta 
població. (Exp. T120-2015-00039). 
 
3r.- Condicionar l’ esmentada aprovació de la llicència a la implantació de les 
mesures correctores que a continuació s’indiquen, en el termini de dos mesos: 
 



. Protegir la instal·lació elèctrica de conformitat amb les normes del Reglament 
Electrotècnic per a Baixa Tensió (REBT) i les seves Instruccions Tècniques 
Complementàries ITC-BT. 
 
. Complir amb el RD 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic 
de l’Edificació, CTE (BOE núm. 74, de 28/3/06), i especialment amb els 
documents bàsics de protecció contra incendis DB-SI, de seguretat d’utilització 
i accessibilitat DB-SUA, d’estalvi energètic DB-HE i de salubritat DB-HS. 
 
. Donar compliment al Reial Decret 2.267/2004, de 3 de desembre, pel qual 
s’aprova el Reglament de Seguretat contra incendis en els establiments 
industrials.  
 
. Instal·lar al local o sobre cada màquina, segons convingui, aïllament acústic 
que impedeixi la transmissió de sorolls a l'exterior i a altres locals aliens, on no 
s'han de percebre intensitats sonores superiors als límits fixats referents a la 
protecció contra sorolls i vibracions. 
 
. La present llicència no inclou l'aprovació de la instal·lació elèctrica, ni 
qualsevol altra, l'autorització de la qual sigui competència dels Serveis 
Territorials d'Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya o d'altres 
organismes. 
 
. Complir les disposicions dictades per organismes o entitats no municipals, que 
siguin d'aplicació en matèria subjecta a Llicències. 
 
. Qualsevol modificació substancial de la distribució dels espais i superfícies, 
especialment si impliquen un augment de la zona de públic o de les 
d’emmagatzematge, pot ser causa d’anul·lació de la present llicència, essent 
necessària la sol·licitud d’una nova llicència per modificacions. 
 
. Ajustar l’activitat als criteris i paràmetres exigibles per la normativa sobre 
accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques, d’acord amb 
l’Ordenança Municipal per la que s’estableixen disposicions complementàries 
del Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei de promoció 
de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del 
Codi d’Accessibilitat (BOP núm. 239, de 5/10/02), el propi Decret i el DB-SUA 9 
del CTE. El grau d’accessibilitat exigible serà el següent: 
 
. Disposar d’accés adaptat 
. Disposar d’itinerari adaptat. 
. Disposar de cambra higiènica adaptada. 
. Mobiliari adaptat. 
. Desenvolupar l’activitat de forma que compleixi les condicions exigides per la 
Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica 
(DOGC núm. 3675, de 11/7/02), per tal de garantir la no producció de molèsties 
per sorolls i/o vibracions als veïns confrontants, així com la resta de normativa 
d’aplicació, incloent el Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova 
el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la 
contaminació acústica, i se n’adapten els annexos (DOGC núm. 5506, de data 



16/11/2009). 
 
. Garantir l'adient ventilació i renovació d'aire a l'establiment, adequada a la 
capacitat i característiques de l'activitat desenvolupada. 
 
. Instal·lar les unitats exteriors d’aire condicionat a l’interior del local o la coberta 
de l’edifici, no poden ser instal·lades ni a patis ni a façanes exteriors de l’edifici, 
en compliment de la normativa urbanística, amb la sortida d’aire de 
condensació cap a l’exterior, sense que sigui causa de cap tipus de molèstia 
als veïns confrontants (per tal de donar compliment, per assimilació, a allò 
exposat als art. 86 a 97 del Títol II, Capítol 2n, de les Ordenances 
Metropolitanes de l’Edificació, i en especial a l’art. 94.2, i referint-se a l’estètica 
exterior que ha de disposar l’establiment). Cas necessari, cal instal·lar les 
unitats condensadores dins d'un encapsulat que incorpori un silenciador en la 
seva sortida a l'exterior, per tal de garantir la no producció de molèsties per 
sorolls i/o vibracions. 
 
. La present llicència no autoritza la realització de cap tipus d'obres, per a la 
qual cosa s'ha de sol·licitar el corresponent permís. 
 
. L’activitat complirà les condicions exigides per la normativa sobre prevenció i 
protecció contra incendis i per les directrius exigides per la Direcció General de 
Prevenció, Extinció d’ Incendis i Salvaments (Bombers). En aquest sentit, la 
present llicència s’atorga considerant també l’informe favorable d’aquesta 
Direcció de data 8/06/2015 (informe referència Bombers exp. núm. 
24/2011/003762).  
 
. Les zones indicades com a sense ús, no podran ser utilitzades per al 
desenvolupament de l’activitat. Val a dir, que quan aquestes zones es desitgin 
utilitzar, caldrà realitzar la corresponent ampliació de llicència que sigui 
d’aplicació. 
 
4t.- Advertir a LABORATORIO ALDO-UNIÓN, S.L., que amb la sol·licitud de 
visita de comprovació cal aportar la següent documentació: 
 
. Certificat final d’instal·lacions signat pel tècnic autor del projecte. 
.   Declaració responsable signada per la titularitat. 
. Acta de revisió de la instal·lació elèctrica signada per instal·lador autoritzat o 
còpia del butlletí realitzat en el seu dia, que acrediti que dita instal·lació és 
conforme al Reglament electrotècnic i les seves instruccions tècniques, així 
com d’altres instal·lacions subjectes a normativa específica (clima, gas, aparells 
elevadors…). 
 
. Certificats d’homologació conforme els sistemes i instal·lacions de protecció i 
prevenció contra incendis han estat executades d'acord amb la normativa 
vigent, per instal·lador degudament autoritzat (extintors, BIEs, ruixadors  ...). 
 
. Contracte concertat amb empresa mantenidora degudament homologada i 
acreditada per al manteniment dels elements de protecció contra incendis. 
 



. Certificats, còpia dels assaigs dels materials i tota aquella documentació 
complementària acreditativa que justifiqui que s’assoleix la resistència al foc i 
grau de protecció que li són exigibles a les estructures metàl·liques o de fusta, 
cas que n’existeixin, i cóm s’hi assoleix. En el cas que la protecció o ignifugació 
de dites estructures es realitzi amb un producte de recobriment o revestiment 
químic (morters, perlites o vermiculites, pintures intumescents o productes 
anàlegs), cal aportar certificació o dictamen d’espessors, realitzat per una 
entitat d'inspecció i control homologada per la Generalitat, que certifiqui que el 
producte emprat en la ignifugació o protecció contra incendis de l’estructura es 
correspon amb el que es justifica al projecte i que el procés seguit en la seva 
aplicació és el definit pel fabricant, per tal d’assolir el grau de Resistència i/o 
Estabilitat al Foc exigible (R o REI, segons RD 312/2005, de 18 de març). 
 
. Declaració de residus actualitzada i les corresponents fitxes d'acceptació, o bé 
s’ha d’acreditar documentalment que l’activitat s'ha donat d'alta a l'Inventari 
Permanent de Productors de Resi-dus Industrials de la Junta de Residus. 
 
5è.- Advertir a LABORATORIO ALDO-UNIÓN, S.L., que en el moment de la 
inspecció o Posada en Servei de l’activitat es comprovarà si la naturalesa de 
l’activitat desenvolupada exigeix una qualificació més rigorosa i si les mesures 
correctores adoptades són suficients o bé s’han d’adoptar altres mesures 
correctores complementàries a les ja imposades. 
 
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 6.470,20 euros, 
(càrrec-valor 1077413-33333) que serà notificada per l’ Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona.” 
  
 
ACORD NÚMERO TRES.- Proposta per declarar suficient la documentació 
aportada per NESTLÉ ESPAÑA, S.A. per a l’ampliació del títol acreditatiu 
de l’activitat de comerç al detall de productes d’alimentació i perfumeria, 
règim d’autoservei d’empresa, per a productes propis del Grup Nestlé 
(fase II i final –aparcament exterior-), a l’ avinguda dels Països Catalans, 
núm. 25-51, d’aquesta població. (Exp. T120-2014-00031). 
 
“El senyor José Pablo Martín Montalvillo, en representació de NESTLÉ 
ESPAÑA, S.A. va aportar la documentació tècnica oportuna per a l’ampliació 
del títol acreditatiu de l’activitat de comerç al detall de productes 
d’alimentació i perfumeria, règim d’autoservei d’empresa, per a productes 
propis del Grup Nestlé (fase II i final –aparcament exterior-), a l’ avinguda 
dels Països Catalans, núm. 25-51, d’aquesta població. (Exp. T120-2014-
00031). 
 
Atès que es tracta d’una activitat sotmesa al règim de comunicació. 
 
Atès l’informe emès pels Serveis Tècnics Municipals obrant a l’expedient del 
qual resulta:  



- Que amb data 15/4/14 va ser presentada la documentació preceptiva 
comunicant l’inici de l’activitat de la referència, tot i que en una primera fase (o 
Fase I), a l’espera de realitzar un accés des de la zona exterior. Aquesta fase 
inicial va ser informada favorablement pel tècnic municipal en data 28/04/2014, 
i informada per la Junta de Govern Local en sessió ordinària del dia 
09/05/2014. Quedava condicionada a la presentació de la documentació 
corresponent a la Fase II, que queda referida a l’aparcament exterior, propi i 
exclusiu per a aquesta activitat.  

- Que en data 20/11/2015 va ser presentada la documentació preceptiva 
comunicant l’inici de l’activitat de la referència referida a la segona fase i final (o 
Fase II).  

- Que es pot considerar com a suficient la documentació presentada per la 
titularitat, en la qual efectua el tràmit de comunicació de l’activitat de la 
referència, en la seva Fase II final, com a comerç i garatge aparcament annex, 
admetent com a vàlida la proposta presentada tant de classificació de l’activitat 
com del règim que li atorga.  

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 NESTLÉ ESPAÑA, S.A., en la qual efectua el tràmit d’ampliació 
del títol acreditatiu de l’activitat de comerç al detall de productes 
d’alimentació i perfumeria, règim d’autoservei d’empresa, per a productes 
propis del Grup Nestlé (fase II i final –aparcament exterior-), a l’ avinguda 
dels Països Catalans, núm. 25-51, d’aquesta població. (Exp. T120-2014-
00031). 
 
2n.- Comunicar a NESTLÉ ESPAÑA, S.A., que pot continuar l’exercici de 
l’activitat de comerç al detall de productes d’alimentació i perfumeria, 
règim d’autoservei d’empresa, per a productes propis del Grup Nestlé, 
incloent l’aparcament exterior, propi i exclusiu per a aquesta activitat, a l’ 
avinguda dels Països Catalans, núm. 25-51, 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 546,00 euros, 
(càrrec-valor 1077413-33342) que serà notificada per l’ Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona.” 

 
ACORD NÚMERO QUATRE.- Proposta d’aprovació del projecte presentat 
per DANFORD INVERSIONES, S.L., per a la modificació per canvis no 
substancials, amb la instal·lació d’un nou dispensador, d’una activitat 
d’estació de servei al carrer Vic, núm. 12-14, parcel•les 3 i 4, d’aquesta 
població. (Exp. T076-2013-00001). 

“A instància de DANFORD INVERSIONES, S.L., s’ha iniciat la tramitació de 
l’ampliació de la llicència per modificacions no substancials, amb la instal·lació 
d’un nou dispensador de carburant, d’una activitat d’estació de servei al carrer 
Vic, núm. 12-14, parcel·les 3 i 4, d’aquesta població. (Exp. T076-2013-00001). 
 
Atès l’informe favorable emès pels Serveis Tècnics Municipals del qual resulta:  
 
- Que la modificació que es proposa a la documentació presentada es pot 
considerar dins de l’activitat general desenvolupada a l’edifici, com a una 
modificació i ampliació no substancial. 

- Que, en conseqüència, les mesures correctores a aplicar són les mateixes 
mesures que s’indicaven a l’informe favorable del tècnic municipal de llicències 
de data 19/02/2013, amb el qual es va proposar la Llicència Ambiental 
corresponent, aprovada finalment per la Junta de Govern Local en sessió 
ordinària de data 22/02/2013. L’Acta de Posada en Servei favorable va ser 
emesa en data 24/09/2013. 

Atès que l’ Òrgan Tècnic Ambiental Municipal, en la sessió celebrada el dia 
22/01/2016, va donar la conformitat a la modificació de referència. 
 
De conformitat amb el que disposa l'article 92 del Reglament d'Obres, Activitats 
i Serveis dels Ens Locals, i l’article 6 de l’Ordenança Reguladora de I.I.A.M. en 
activitats i instal·lacions. 

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.- Aprovar el projecte presentat per DANFORD INVERSIONES, S.L., que 
contempla la modificació per canvis no substancials de la llicència d’estació de 



servei del carrer Vic, núm. 12-14, parcel·les 3 i 4, amb la instal·lació d’un nou 
dispensador de carburant. (Exp. T076-2013-00001). 

2n.- Concedir l’ampliació de la llicència per modificacions no substancials a 
DANFORD INVERSIONES, S.L., amb la instal·lació d’un nou dispensador de 
carburant a l’ activitat d’estació de servei del carrer Vic, núm. 12-14, parcel·les 
3 i 4, d’aquesta població. (Exp. T076-2013-00001). 

3r.- Requerir a DANFORD INVERSIONES, S.L. que un cop realitzada aquesta 
modificació aporti la següent documentació: 

- Certificat Final d’Instal·lacions, que acrediti que dita implantació ha estat 
realitzada d’acord amb la documentació presentada i que la resta de l’edifici i 
les seves instal·lacions no han sofert canvis respecte la Llicència atorgada. 
 
- Document signat amb compromís que indiqui que, amb la pròxima revisió de 
la Llicència, s’aportarà nou projecte general i global que reflecteixi i incorpori la 
proposta objecte de la present modificació per canvis no substancials. 
 
4t.- Advertir a DANFORD INVERSIONES, S.L., que la resta de condicions de 
funcionament i l’exercici de l’activitat, han de ser les mateixes que les 
informades favorablement per la Junta de Govern Local en sessió ordinària de 
data 22/02/2013 i confirmades per l’Acta de Posada en Servei favorable de 
data 24/09/2013. 

5è.- 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 1.682,63 euros, 
(càrrec-valor 1077413-33361) que serà notificada per l’ Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona.” 

 
ACORD NÚMERO CINC.- Proposta d’aprovació del projecte presentat per 
NIMBONENS, S.L., per a l’actualització i ampliació de la llicència per 
canvis no substancials (per ampliació de superfície), d’una activitat de 
ludoteca i llar d’infants al carrer Josep Rodoreda, núm. 9-11-13-17, 
d’aquesta població. (Exp. T120-2009-00085). 

“A instància de NIMBONENS, S.L., s’ha iniciat la tramitació de l’actualització i 
ampliació de la llicència per canvis no substancials assimilables a Comunicació 
Prèvia, amb un augment de superfície, d’una activitat de ludoteca i llar 
d’infants al carrer Josep Rodoreda, núm. 9-11-13-17, d’aquesta població. 
(Exp. T120-2009-00085). 

Atès l’informe favorable emès pels Serveis Tècnics Municipals del qual resulta:  
 
- Que la modificació que es proposa a la documentació presentada es pot 
considerar dins de l’activitat general desenvolupada a l’edifici, com a una 
modificació no substancial, tot i tractar-se d’una ampliació de superfície i 
dotació de les instal·lacions. 



- Que, en conseqüència, les mesures correctores a aplicar són les mateixes 
mesures que s’indicaven a l’informe favorable del tècnic municipal de llicències 
de data 24/08/2010, amb el qual es va proposar la Llicència Ambiental 
corresponent, informada també favorablement per la Ponència Ambiental en la 
sessió celebrada en data 01/12/2010, i aprovada finalment per la Junta de 
Govern Local en sessió ordinària de data 10/12/2010. L’Acta de Posada en 
Servei favorable va ser emesa en data 04/06/2012. 

Atès que l’ Òrgan Tècnic Ambiental Municipal, en la sessió celebrada el dia 
22/01/2016, va donar la conformitat a la modificació i ampliació de referència. 
 
De conformitat amb el que disposa l'article 92 del Reglament d'Obres, Activitats 
i Serveis dels Ens Locals, i l’article 6 de l’Ordenança Reguladora de I.I.A.M. en 
activitats i instal·lacions. 

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.- Aprovar el projecte presentat per NIMBONENS, S.L., que contempla 
l’actualització i ampliació de la llicència per canvis no substancials assimilables 
a Comunicació Prèvia, amb un augment de superfície, d’una activitat de 
ludoteca i llar d’infants al carrer Josep Rodoreda, núm. 9-11-13-17, d’aquesta 
població. (Exp. T120-2009-00085). 

2n.- Concedir a NIMBONENS, S.L., l’actualització i ampliació de la llicència per 
canvis no substancials assimilables a Comunicació Prèvia, amb un augment de 
superfície, d’una activitat de ludoteca i llar d’infants al carrer Josep Rodoreda, 
núm. 9-11-13-17, d’aquesta població. (Exp. T120-2009-00085). 

3r.- Requerir a NIMBONENS, S.L., que un cop realitzada aquesta modificació, i 
com a pas previ a la visita de comprovació, aporti la següent documentació:  
 
- Certificat Final d’Instal·lacions, que acrediti que dita implantació ha estat 
realitzada d’acord amb la documentació presentada i que la resta de l’edifici i 
les seves instal·lacions no han sofert canvis respecte la Llicència atorgada. 
 
4t.- Advertir a NIMBONENS, S.L., que la resta de condicions de funcionament i 
l’exercici de l’activitat, han de ser les mateixes que les informades 
favorablement per la Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 
10/12/2010 i confirmades per l’Acta de Posada en Servei favorable de data 
04/06/2012. 
 
5è.- 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 510,00 euros, 



(càrrec-valor 1077413-33381) que serà notificada per l’ Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona.” 

 
ACORD NÚMERO SIS.- Proposta d’aprovació del projecte presentat per 
EUROFINS BIOPHARMA PRODUCT TESTING SPAIN, S.L.U., per a la 
modificació per canvis no substancials, d’una activitat de laboratori 
d’anàlisis clíniques i farmacèutiques (sense aparells de raig X) a l’edifici 
delimitat pels carrers Josep Argemí, Juli Garreta, Gall i Josep Rodoreda, 
locals de planta 1a, local 7è i planta baixa, d’aquesta població. (Exp. 
126/05). 
 
“A instància d’ EUROFINS BIOPHARMA PRODUCT TESTING SPAIN, S.L.U., 
s’ha iniciat la tramitació de la modificació per canvis no substancials de la 
llicència d’una activitat de laboratori d’anàlisis clíniques i farmacèutiques 
(sense aparells de raig X) a l’edifici delimitat pels carrers Josep Argemí, Juli 
Garreta, Gall i Josep Rodoreda, locals de planta 1a, local 7è i planta baixa, 
d’aquesta població. (Exp. 126/05). 

Atès que s’ha comprovat que la correcta denominació de la societat titular és la 
d’EUROFINS BIOPHARMA PRODUCT TESTING SPAIN, S.L.U., i no la d’ 
EUROFINS BIOPHARMA PRODUCT TESTING SPAIN, S.L., que és la que 
constava a l’expedient. 

Atès l’informe favorable emès pels Serveis Tècnics Municipals del qual resulta:  
 
- Que en data 08/06/2015, ha estat presentada una comunicació prèvia, per 
canvis no substancials, produïts per unes modificacions de distribució en 
algunes de les sales, sense alterar-se ni l’activitat ni els equipaments. En 
aquest sentit, s’ha aportat un projecte justificatiu i un certificat acreditatiu, signat 
per tècnic competent.  

- Que, en base als arguments presentats, es considera que es pot informar 
favorablement la proposta presentada en el sentit que es tracta d’una 
modificació no substancial.  

- Que, en conseqüència, les mesures correctores a aplicar són les mateixes 
que s’indicaven en l’informe favorable del tècnic municipal de llicències de data 
03/02/2006, amb el qual es va proposar la Llicència Ambiental inicial 
corresponent, informada també favorablement per l’Oficina de Gestió Ambiental 
Unificada (OGAU), i aprovada finalment per la Junta de Govern Local en sessió 
ordinària de data 04/04/2008. L’Acta de Posada en Servei favorable va ser 
emesa en data 12/11/2010.  

- Que existeix una queixa veïnal que denuncia sorolls provocats pel 
funcionament dels equips de refrigeració i/o climatització ubicats a la façana del 
C/ Josep Argemí. Tot i tractar-se d’un tema puntual, i amb independència del 
present informe favorable, serà necessari que el titular ratifiqui que aquests 
equips continuen emetent nivells de soroll per sota dels permesos per la 
normativa vigent, la qual cosa implica presentar un estudi acústic justificatiu.  



Atès que l’ Òrgan Tècnic Ambiental Municipal, en la sessió celebrada el dia 
22/01/2016, va donar la conformitat a la modificació de referència. 
 
De conformitat amb el que disposa l'article 92 del Reglament d'Obres, Activitats 
i Serveis dels Ens Locals, i l’article 6 de l’Ordenança Reguladora de I.I.A.M. en 
activitats i instal·lacions. 

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.- Esmenar les dades obrants a l’expedient en el sentit de corregir la 
denominació de la societat titular per la d’ EUROFINS BIOPHARMA PRODUCT 
TESTING SPAIN, S.L.U. 

2n.- Aprovar el projecte presentat per EUROFINS BIOPHARMA PRODUCT 
TESTING SPAIN, S.L.U., que contempla la modificació per canvis no 
substancials de la llicència d’una activitat de laboratori d’anàlisis clíniques i 
farmacèutiques (sense aparells de raig X) a l’edifici delimitat pels carrers 
Josep Argemí, Juli Garreta, Gall i Josep Rodoreda, locals de planta 1a, local 7è 
i planta baixa, d’aquesta població. (Exp. 126/05). 

3r.- Concedir a EUROFINS BIOPHARMA PRODUCT TESTING SPAIN, S.L.U., 
la modificació per canvis no substancials de la llicència d’una activitat de 
laboratori d’anàlisis clíniques i farmacèutiques (sense aparells de raig X) 
a l’edifici delimitat pels carrers Josep Argemí, Juli Garreta, Gall i Josep 
Rodoreda, locals de planta 1a, local 7è i planta baixa, d’aquesta població. (Exp. 
126/05). 
 
4t.- Requerir a EUROFINS BIOPHARMA PRODUCT TESTING SPAIN, S.L.U., 
que un cop realitzada aquesta modificació aporti la següent documentació:  
 
- Certificat Final d’Instal·lacions, que acrediti que dita implantació ha estat 
realitzada d’acord amb la documentació presentada i que la resta de l’edifici i 
les seves instal·lacions no han sofert canvis respecte la Llicència atorgada. 
 
- Document signat per la titularitat amb compromís que indiqui que, amb la 
pròxima revisió de la Llicència, s’aportarà nou projecte general i global que 
reflecteixi i incorpori la proposta objecte de la present modificació per canvis no 
substancials.  

- Estudi acústic signat per tècnic competent que justifiqui que els equips de 
refrigeració i/o climatització continuen emetent nivells de soroll per sota dels 
permesos per la normativa vigent.  



5è.- Atorgar a EUROFINS BIOPHARMA PRODUCT TESTING SPAIN, S.L.U., 
el termini d’ 1 MES, a comptar des de la recepció de la present notificació, per a 
la presentació de la documentació requerida en el punt anterior. 

6è.- Advertir a EUROFINS BIOPHARMA PRODUCT TESTING SPAIN, S.L.U., 
que la resta de condicions de funcionament i l’exercici de l’activitat, han de ser 
les mateixes que les informades favorablement per la Junta de Govern Local i 
l’Oficina de Gestió Ambiental Unificada (OGAU), i confirmades per l’Acta de 
Posada en Servei i el Control Inicial presentat al registre en data 12/05/2010 
(Control de data 18/03/2010). 

7è.- 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 2.566,75 euros, 
(càrrec-valor 1077413-33371) que serà notificada per l’ Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona.” 

 

ACORD NÚMERO SET.- Proposta d’aprovació d’una sol•licitud de 
necessitat a la Diputació de Barcelona, dins l’àmbit del seu Catàleg de 
Concertació, en el marc del pla “Xarxa de Governs Locals 2016 – 2019”, 
per desenvolupar l’actuació “foment del lloguer assequible”, any 2016. 
 
“El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat en data 26 de novembre de 2015 
va aprovar el Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019", que és l'instrument 
preferent per a l'exercici de les funcions d'assistència i cooperació local de la 
Diputació de Barcelona, així com el seu Protocol general, mitjançant el qual 
s'estableixen els principis que regeixen el Pla i el marc general i la metodologia 
d'implementació de les actuacions i dels recursos que es comprenguin al Pla.  
 
El Protocol general configura el Catàleg de serveis (en endavant, Catàleg) com 
un dels instruments que, juntament amb les Meses de concertació i els 
Programes complementaris, preveuen i orienten el funcionament del sistema de 
concertació i l'accés als àmbits de cooperació. 

El Catàleg de concertació de la Diputació de Barcelona (d’ara endavant, 
Catàleg) és una relació de recursos que, en el marc del Pla “Xarxa de Governs 
Locals 2016- 2019”, aprova la Diputació de Barcelona amb la finalitat de 
satisfer les necessitats manifestades pels Governs locals. Aquest Catàleg, 
relatiu a l’any 2016, va ser aprovat per la Junta de Govern de la Diputació en 
data 17 de desembre de 2015, així com el seu règim regulador i la seva 
convocatòria. 
 
El punt 1.4 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019" indica que “la 
participació dels ens locals que tinguin consideració de destinataris del Pla 
implica l'adhesió al present Protocol. A conseqüència d'això, els ens 
assumeixen el contingut del Protocol per al desenvolupament d'un marc de 
col·laboració mutu i accepten reconduir els actes i instruments de cooperació 
que s'adoptin d'acord amb les directrius establertes en aquest Protocol.” 



 
Atesa la necessitat de suport descrita per l’Àmbit de Territori i Sostenibilitat, 
referida a l’any 2016, pel desenvolupament de l’actuació “Foment del lloguer 
assequible”. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Sol·licitar a la Diputació de Barcelona la necessitat econòmica 
referida a la fitxa de l’actuació “Foment del lloguer assequible” (Àrea de la 
Diputació: Territori i Sostenibilitat; Programa: Gestió local de l’habitatge, el 
lloguer i la rehabilitació; Recurs: foment del lloguer assequible; Cost total: 
105.000 euros; Import sol·licitat: 5.000 euros), dins el Catàleg de Concertació 
2016 de la Diputació de Barcelona, en el marc del Pla “Xarxa de Governs 
Locals 2016- 2019”, per tal de desenvolupar l’activitat descrita per l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat, per l’any 2016.” 

 
ACORD NÚMERO VUIT.- Proposta d’aprovació inicial de la Modificació del 
Pla Especial per a l'assignació d'usos i definició de paràmetres 
urbanístics del sector situat entre l'Av. Països Catalans i els carrers 
Melcior Llavinés i Sometents, promogut per la FUNDACIO PRIVADA 
FINESTRELLES (Exp. T010-2015-004). 

“El Sr. Luis Viguera Espejo, en representació de la Fundació privada pro-
disminuïts psíquics Finestrelles, presenta projecte de Modificació del Pla 
Especial per a l’assignació d’usos i definició de paràmetres urbanístics al sector 
situat entre l’avinguda Països Catalans i els carrers Melcior Llavinés i 
Sometents, d’Esplugues de Llobregat, per a la seva tramitació i aprovació. 
 
El document presentat té per objecte adequar les determinacions urbanístiques 
del Pla Especial vigent a les necessitats actuals i futures de la Fundació privada 
pro-disminuïts psíquics Finestrelles ampliant, així mateix, l’ús sanitari 
assistencial amb el docent, com a ús complementari del principal i lligat al taller 
ocupacional del Centre. 

Atesos els informes emesos pels Serveis Tècnics i Jurídics Municipals, i els 
articles 96, 67, 78, 101, 85, 73 i concordants del Text Refós de la Llei 
d’Urbanisme, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat per 
la Llei 3/2012 de 22 de febrer; i concordants del Reglament de l’esmentada Llei, 
aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol. 

Atesa la delegació de la Sra. Alcaldessa en la Junta de Govern Local, per 
Decret núm. 1466 de 18 juny de 2015, de les atribucions establertes a l’art. 
21.1.j) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de les Bases del Règim Local, 
modificada la seva redacció per la Llei 57/2003, de 16 de desembre. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1.- Aprovar inicialment el projecte de Modificació del Pla Especial per a 
l’assignació d’usos i definició de paràmetres urbanístics al sector situat entre 



l’avinguda Països Catalans i els carrers Melcior Llavinés i Sometents, 
d’Esplugues de Llobregat, promogut per la Fundació privada pro-disminuïts 
psíquics Finestrelles, amb les següents condicions: 

1.1 En el punt 3 – Situació, àmbit i delimitació, de la Memòria, substituir el Títol 
“Situació, Àmbit i Delimitació per “Situació, Àmbit i Edificacions existents”. 
 
L’edificabilitat corresponent a les edificacions existents indicada en aquest punt 
ha de ser coherent amb la indicada al quadre 9-Resum compartiu de 
determinacions urbanístiques. 

1.2. En el punt 5-Planejament vigent i qualificació urbanística, de la Memòria 
eliminar el que no tingui relació amb aquestes determinacions, com tipus 
d’odenació, edificabilitat, ocupació, número de plantes, ARM.  
 
1.3. En el punt 7-Determinacions urbanístiques del Pla Especial, de la Memòria, 
substituir “El Pla especial vigent planteja uns gàlibs....” per “El Pla especial 
vigent estableix unes determinacions urbanístiques.....” 

1.4. En el punt 7a)- Perímetre i perfil regulador, de la Memòria, substituir “...als 
plànols 05,06 i 07” per “... al plànols O-02, O-03 i O-04” 

1.5. En el punt 7c)-Edificabilitat, de la Memòria, pel càlcul de la edificabilitat 
ponderada , s’han de justificar l’IEN de les qualificacions urbanístiques a les 
quals el límit de l’equipament dona front (relació entre la edificabilitat total 
assignada pel planejament i superfície de sòl ) , aplicant de forma proporcional 
el percentatge de tots els perímetres ( la parcel·la te 8 límits) confrontant a 
cadascuna i el coeficient d’edificabilitat respectiu, d’acord amb la següent 
expressió: 
 
e = (L1 x e1 ) + ( L2 x e2 ) + .... + (Ln x en) 

on e es l’índex d’edificabilitat que es vol calcular per a l’equipament , L es el 
percentatge del perímetre total ( la suma dels fragments ( 1+.....n) és el 100 per 
100 del perímetre) i en el l’índex d’edificabilitat respectiva de cada tram. 
 
Els citats perímetres i IEN de cada tram , una vegada justificades ,s’han de 
representar gràficament en el plànol del punt 7.c) -Edificabilitat de la Memòria 
del document. 

1.6. En el punt 9 –Quadre resum comparatiu de determinacions urbanístiques, 
de la Memòria ,corregir el que correspongui, d’acord amb les condicions 
establertes en la present proposta. 

1.7. En el punt 10 –Normes Urbanístiques, de la Memòria, s’ha d’indicar el tipus 
d’ordenació i corregir el que correspongui d’acord amb les condicions 
establertes en la present proposta. 



1.8. En el plànol O-01 i concordants s’han d’indicar les parts d’edificació 
situades sobre rasant , corresponent a PB i a PB+1 PP i les seves altures 
reguladores màximes. 

1.9. En el plànol O-02 s’ha de representar exclusivament l’àmbit de 
planejament, l’edificació existent, les distancies mínimes a llindes, el perímetre 
regulador segons planejament vigent i el perímetre regulador sobre i sota 
rasant proposat, indicant a la llegenda “Nou perímetre regulador sobre i sota 
rasant” i eliminant la referència al número màxim de plantes i ARM. 
 
1.10. Corregir el punt 7 d)- Altura/ARM de la Memòria, indicant que l’edificació 
que, s’escau, es situï a menys de 6m.del llinda al carrer Melcior Llavinés ha de 
ser de PB amb una alçada regulador màxima de 3,50 m. 

Indicar que les cotes de referència de les edificacions existents son les 
determinades al planejament vigent, i que per a les noves edificacions es 
determinaran d’acord amb l’article 226.2 de les NNUU. 

Representar en els plànols corresponents les zones on es pot edificar PB amb 
una ARM de 3,50 m. i PB+1PP amb una ARM de 7,50 m. 

1.11 En el punt 7 f) – Ús, de la Memòria, s’ha d’indicar : 

Que l’ús docent es un ús exclusiu pels usuaris del centre, complementari del 
principal i lligat al Taller ocupacional. 

Que sota rasant únicament s’admeten els usos d’aparcament, magatzems i 
espais tècnics ,comptabilitzant com edificabilitat qualsevol ús que suposi 
permanència, i que es prohibeix expressament l’ús de dormitoris en aquestes 
plantes.  
 
1.12. En el Quadre resum del punt 9 de la Memòria corregir el que 
correspongui, d’acord amb les condicions establertes en la present proposta. 
 
1.13 En el punt 10 – Normes urbanístiques ,de la Memòria, corregir el que 
correspongui d’acord amb les condicions establertes en la present proposta. 
 
1.14. En general corregir la Memòria i plànols per que siguin coherents una 
vegada complertes les condicions imposades i eliminar llegendes que no 
tinguin relació amb la determinació representada gràficament als plànols. 
 
2.- Suspendre l'atorgament de llicències de parcel·lació, edificació, reforma, 
rehabilitació o enderrocament de construccions, d'instal·lació d'activitats o usos 
concrets i d'altres autoritzacions municipals connexes establertes per la 
legislació sectorial, sense perjudici del que es permet en aplicació de l’article 
102.4 del Reglament del Text refós de la Llei d’Urbanisme, en l'àmbit de 
planejament, assenyalat en el plànol denominat - I-02 Topogràfic -, durant el 
termini d'un any, extingint-se aquesta suspensió amb l'aprovació definitiva del 
projecte i, en tot cas, pel transcurs d'aquest termini. 



3.- Procedir a la informació pública de l’esmentat projecte i acord pel termini 
d’un mes mitjançant publicació del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de 
la Província, un diari, tauler i web de la Corporació, així com notificació 
individualitzada als propietaris afectats, i sol·licitar els informes preceptius 
corresponents. 
 
4.- Manifestar a la Fundació privada Finestrelles que transcorregut el termini 
d’informació pública, haurà de presentar text refós del projecte que reculli les 
condicions assenyalades a l’aprovació inicial i les modificacions que poguessin 
resultar de l’exposició pública.” 

 

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. 3 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
157.474,55 € 
 
Document ADO núm. 92016/0026 en fase prèvia per un import total de 
1.042,56 € 
 
Document-proposta de concepte no pressupostari núm. 32016/0097 per un 
import de 1.800,00 € 
 
Document-proposta de concepte no pressupostari núm. 32016/0098 per un 
import de 750,00 €. 
 
Liquidacions corresponents al mes de gener de 2016, per un import de 
68.544,67 € practicades per l’Organisme de Gestió Tributària en virtut de 
conveni en vigor sobre delegació de gestió i recaptació voluntària i executiva de 
tributs locals. 
 
Liquidacions corresponents al mes de gener de 2016, per un import de 
5.582,18 € practicades per l’Organisme de Gestió Tributària en virtut de 
conveni en vigor sobre delegació de la gestió i recaptació de les multes de 
circulació. 
 
Liquidació del 4rt trimestre de l’Impost sobre el Valor Afegit del 2015 
 
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. 3 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 157.474,55 € 
 
2. Aprovar el document ADO núm. 92016/0026 en fase prèvia per un import 
total de 1.042,56 € 
 
3. Aprovar el document-proposta de concepte no pressupostari núm. 
32016/0097 per un import de 1.800,00 €. 
 
4. Aprovar el document-proposta de concepte no pressupostari núm. 
32016/0098 per un import de 750,00 €. 
 
5. Aprovar les liquidacions corresponents al mes de gener de 2016, per un 
import de 68.544,67 € practicades per l’Organisme de Gestió Tributària en virtut 
de conveni en vigor sobre delegació de gestió i recaptació voluntària i executiva 
de tributs locals. 
6. Aprovar les liquidacions corresponents al mes de gener de 2016, per un 
import de 5.582,18 € practicades per l’Organisme de Gestió Tributària en virtut 
de conveni en vigor sobre delegació de la gestió i recaptació de les multes de 
circulació. 
 
7. Aprovar la liquidació corresponent al 4t trimestre de l’Impost sobre el Valor 
Afegit (mod. 303) de l’any 2015 per un import total de -2.586,46 €.”  
 
 
ACORD NÚMERO DEU.- Proposta d'aprovació de bases i convocatòria per 
proveir una plaça de tècnic/a de cultura en règim de personal laboral 
temporal, mitjançant concurs específic lliure. 
 
“La plantilla de personal laboral d’aquest Ajuntament, inclou una plaça vacant 
d’un tècnic/a de cultura, nivell C1 amb una valoració de grup de sou 10B1. 

Vist que l’esmentada plaça estaria inclosa en l’àmbit de declaració de serveis 
essencials o de caràcter prioritari que va efectuar el Ple en sessió celebrada de 
16 de juny de 2014.  

Consta a l’expedient, que els òrgans de representació i seccions sindicals, 
legalment constituïts, han tingut accés a la proposta que s’eleva a aprovació, 
amb les corresponents bases, redactades pel Servei de Gestió de les 
Persones.  

De conformitat amb les atribucions en el article 21.1 g) de la Llei de Bases de 
Règim Local, en relació amb l’article 110 del Reglament del Personal al Servei 
de les Entitats Locals,  

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 



1.- Aprovar les bases i convocar el procés selectiu per a la contractació d’un 
tècnic/a de cultura en règim de personal laboral temporal, mitjançant concurs 
oposició.  

2.- Procedir a la publicació del text íntegre de les bases en el Butlletí Oficial de 
la Província i la convocatòria en aquest Butlletí i en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya, Tauler d’Edictes Virtual i web municipal.  

3.- Informar dels anteriors acords el Comitè d’Empresa i la Junta de Personal.”  

 
ACORD NÚMERO ONZE.- Proposta d'aprovació de bases i convocatòria 
per proveir dues places de sergent de la policia local, mitjançant concurs 
oposició intern. 

“La plantilla municipal inclou dues places de sergent de Policia Local (C1) i que 
es considera oportú cobrir en aquest moment, pel sistema de promoció interna.  

Consta a l’expedient, que els òrgans de representació i seccions sindicals, 
legalment constituïts, han tingut accés a la proposta que s’eleva a aprovació, 
amb les corresponents bases, redactades pel Servei de Gestió de les 
Persones.  

De conformitat amb les atribucions en el article 21.1 g) de la Llei de Bases de 
Règim Local, en relació amb l’article 110 del Reglament del Personal al Servei 
de les Entitats Locals,  

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1.- Aprovar les bases i convocar el procés per a la provisió, pel sistema de 
concurs oposició i per promoció interna, de dues places de sergent de la Policia 
Local (C1), vacants de la plantilla de funcionaris d’aquest Ajuntament.  

2.- Procedir a la publicació de les bases en el Butlletí Oficial de la Província i la 
convocatòria en aquest Butlletí i en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya.  

3.- Informar dels anteriors acords el Comitè d’Empresa i la Junta de Personal.”  

 
ACORD NÚMERO DOTZE.- Proposta d'aprovació del conveni tipus 
d'adhesió a la xarxa CORH o espai presencial de la Comunitat de 
Recursos Humans de la Diputació de Barcelona. 

“Atès que el Servei de Gestió de les Persones de l’ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat forma part de la xarxa “Comunitat de Recursos Humans” (en 
endavant, CORH) des dels seus inicis, essent aquesta comunitat un espai que 
es desenvolupa en una doble vessant: presencial i virtual. Ambdós espais 
tenen com a finalitat compartir i gestionar el coneixement entre els 
professionals dedicats al món de la gestió de recursos humans a l’administració 



pública. 
 
Atès que la CORH, més enllà del treball en xarxa, comporta la prestació de 
serveis de la Diputació als ajuntaments, s’ha optat per formalitzar la pertinença 
a la xarxa mitjançant l’adhesió a un Conveni, d’acord amb la proposta que 
presenta la gerència de Serveis d’Assistència al Govern Local. 
 
Atès que a la clàusula quarta de l’esmentat Conveni, s’indica que els projectes 
consolidats que es duen a terme en el marc de la xarxaCORH són: 
 
· Estudi de ratios dels cos de la policia local dels ajuntaments de la 
xarxaCORH. 
· Anàlisi dels indicadors de gestió de recursos humans dels ajuntaments de la 
xarxaCORH. 
· Anàlisi de les condicions de treball dels ajuntaments de la xarxaCORH. 
· Confecció dels procediments de gestió de recursos humans mitjançant els 
ajuntament de la xarxaCORH. 

· Sistema d’informació de les àrees de recursos humans dels ajuntament de la 
xarxaCORH. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Primer.- Aprovar l’adhesió al Conveni tipus, que consta en annex a aquest 
acord, sobre l’adhesió dels ajuntaments de la demarcació de Barcelona a la 
xarxaCORH o Espai presencial de la Comunitat de Recursos Humans de la 
Diputació de Barcelona. 

Segon.- Notificar l’adhesió de l’Ajuntament a la Diputació de Barcelona per a, 
posteriorment, procedir a la signatura del Conveni.” 

 
ACORD NÚMERO TRETZE.- Proposta d’aprovació del Pla d’autoprotecció 
de la celebració del carnaval 2016. 

“Atès l'informe emès per l’Enginyer Tècnic Municipal d’Activitats en data 20 de 
gener de 2016 en relació a la celebració de la rua i el ball de Carnaval 2016, 
d’Esplugues de Llobregat, el dia 6 de febrer de 2016, que es transcriu 
parcialment a continuació: 

 
“REFERÈNCIES ANTERIORS – ANTECEDENTS (a destacar) 

Documentació vària obrant a l’expedient (antecedents). 

. En base a l’aplicació del Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s’aprova el 
catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa 
el contingut d’aquestes mesures; els espectacles públics, com és el cas de la 
Rua i el Festivitat de Carnaval, es troben incloses dins l’Annex I.B, sent una 
activitat de referència per a la protecció civil local i amb reglamentació sectorial 



específica. 
 
. D’acord a aquest Decret es precís homologar un pla d’autoprotecció per part 
de l’Ajuntament, pel que el procediment d’homologació serà mitjançant un 
acord de Junta de Govern Local. 

. L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, va aprovar l’any passat, un Pla 
d’Autoprotecció per a la celebració de la present festivitat, redactat pels Serveis 
Tècnics Municipals, com a tècnics acreditats per la Generalitat de Catalunya. 
 
El que subscriu, Enginyer Tècnic Municipal d'activitats d'aquest Servei, en 
relació a l'assumpte referenciat, 

INFORMA: 
 
a) Segons allò establert al Decret 30/2015 anteriorment citat, els plans 
d’autoprotecció han de ser revisats sempre que hi hagi una modificació 
substancial i com a mínim cada quatre anys, adjuntant un informe de 
descripció de les actuacions d’implantació i manteniment del pla realitzades des 
de l’anterior homologació del PAU, essent durant aquest període, plenament 
vigent. 
 
b) Revisat el Pla d’Autoprotecció aprovat l’any passat i segons consultes 
realitzades amb el Departament de Cultura, es valora que la celebració 
d’enguany, seguirà realitzant-se en les mateix condicions que l’any passat i no 
s’ha produït cap canvi de rellevància en la producció, ni el muntatge, ni tampoc 
en l’ocupació prevista, que pugui arribar a condicionar la realització de l’acte en 
general o que motivin la implementació de noves mesures correctores 
complementaries a les ja imposades l’any passat i que estaven indicades al pla 
d’autoprotecció que es va realitzar. 

c) El Pla realitzat el 2015, conté els continguts mínims per a ésser homologat i 
conté totes les característiques en quan a riscos a considerar, organigrama, 
fitxes de seguretat, així com els responsables de l’emergència. 

Davant d’aquesta situació, el tècnic que sotasigna considera que cal realitzar 
les següents actuacions: 

· Tornar a aprovar el Pla d’Autoprotecció redactat per a la celebració de la Rua i 
el Ball de Carnaval d’Esplugues de Llobregat per a que també siguin vigent per 
a l’edició d’enguany. 

· Nomenar com a Cap d’Emergència del Pla d’Autoprotecció al Director de la 
Policia Local o a l’agent en el que es delegui, així com la resta de responsables 
dels grups actuants, encarregats de la correcta gestió i implantació del Pla, 
especialment en llurs carrosses i/o comparses. Serà el Departament de Cultura 
Municipal, l’encarregat de comunicar als responsables de tots els grups 
actuants quin és llur càrrec i funció dins de l’organigrama jeràrquic de la present 
celebració.  
 



· Facilitar còpia amb acús de rebut del Pla d’Autoprotecció de la present 
festivitat a tots els grups actuants, així com a la resta de responsables.” 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1.- Declarar plenament vigent i aprovar novament el Pla d’Autoprotecció de la 
rua i el ball de Carnaval 2016 d’Esplugues de Llobregat, redactat per l’enginyer 
Industrial del Servei de Medi Ambient i Serveis Territorials, Miquel Ballabriga i 
Suñe i, per tant, aplicar-lo a la celebració de la rua i el ball de Carnaval 2016, 
d’Esplugues de Llobregat que es celebrarà el dia 6 de febrer de 2016.  
 
2.- Designar com a Cap d’Emergència, titular de l’activitat esmentada, al Sr. 
Juan Antonio González Leyva, Director de la Policia Local i com a suplent, a 
l’agent en qui delegui, per tal que s’encarregui de la correcta gestió i 
implantació del Pla d’Autoprotecció de referència. 

3.- Facilitar copia del Pla, amb acusament de rebuda, a tots els participants, i/o 
responsables de l’acte identificats en el propi Pla, pel compliment del seu 
contingut. Serà el Departament de Cultura Municipal, l’encarregat de comunicar 
als responsables de tots els grups actuants quin és llur càrrec i funció dins de 
l’organigrama jeràrquic de la present celebració.”  

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