
 
 

 

 

JGL 30/2016 
 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 

SESSIÓ DECISÒRIA ORDINÀRIA DE 9 DE SETEMBRE 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 9 de setembre de 2016, es reuneix la 
Junta de Govern Local en sessió decisòria ordinària, en primera convocatòria, 
sota la Presidència de l'alcaldessa Sra. Pilar Díaz Romero, amb l'assistència 
dels regidors Sr. Eduard Sanz García, Sra. Sara Forgas Úbeda, Sra. 
Montserrat Zamora Angulo, Sr. Albert Comellas Novillo, Sr. Manuel Pozo López 
i Sr. Santiago Siquier Fadó. 
 
Assisteix igualment l'interventor director de l'Àrea de recursos generals i 
econòmics, Sr. Francisco Javier Vicén Encuentra. 
 
Actua de secretari el de l'Ajuntament Sr. Pedro Carmona Pérez. 
 
Oberta la sessió per la Sra. alcaldessa, s'hi entra en l'examen i debat dels 
assumptes que es relacionen a l'ordre del dia. 

 
 

TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 
ACORD NÚMERO U.- Proposta de sol•licitud de subvenció per a despeses 
de reparacions, manteniment i conservació del Pla únic d’obres i serveis 
de Catalunya, per al període 2016- 2017, d’acord amb les bases aprovades 
mitjançant el Decret 273/2016, de 12 de juliol, publicat al DOGC núm. 7162, 
de 14 de juliol.  
 
“Assumpte: Sol·licitud de subvenció per al Pla únic d’obres i serveis de 
Catalunya per al període 2016-2017. 
 
Vist el Decret 273/2016, de 12 de juliol, pel qual s’aproven les bases 
reguladores de la línia de subvencions per a despeses de reparacions, 
manteniment i conservació del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya per al 
període 2016-2017, i s’obre la convocatòria per a aquest període. 
 
Vista la Memòria descriptiva de les despeses que es finançaran a càrrec de la 
subvenció, elaborada pels Serveis tècnics municipals. 
 



Vist l’informe emès per l’assessora jurídica de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, 
de 8 de setembre de 2016, que estableix el següent: 
 
“Antecedents  
 
El 14 de juliol de 2016, es va publicar al DOGC núm. 7162 el Decret 273/2016, 
de 12 de juliol, pel qual s’aproven les bases reguladores de la línia de 
subvencions per a despeses de reparacions, manteniment i conservació del Pla 
únic d'obres i serveis de Catalunya per al període 2016-2017, i s’obre la 
convocatòria per a aquest període. 
 
Mitjançant el Decret 155/2012, de 20 de novembre, es van aprovar les bases 
reguladores i d'execució del PUOSC destinades a subvencionar inversions dels 
ens locals, però també a subvencionar les despeses corrents de reparacions, 
manteniment i conservació, previstes en la classificació econòmica de 
l'estructura dels pressupostos locals amb un triple objectiu: contribuir a l'impuls 
econòmic local i promoure accions de suport en el sector de la construcció; 
alliberar despesa corrent dels ens locals per destinar-la a altres accions que 
garanteixin l'estat del benestar, i fomentar la cultura del manteniment de les 
inversions fetes abans de l'inici de noves obres. 
 
Aquest Decret va ser modificat pel Decret 206/2013, de 30 de juliol, de 
modificació del termini d'execució de la línia de subvencions per a inversions i 
la línia de subvencions per a despeses de reparació, manteniment i 
conservació. 
 
En aquests moments, i mitjançant el Decret 273/2016, de 12 de juliol de 2016, 
s’aprova la convocatòria del PUOSC per a les anualitats 2016 i 2017 de la línia 
de subvencions per a despeses de reparacions, manteniment i conservació, 
s'aproven les bases reguladores de les subvencions i s'obre la convocatòria per 
a aquest període. 
 
Aquesta convocatòria té caràcter pluriennal, ja que comprèn els exercicis 2016 i 
2017 i 2018. 
 
Segons s’indica en l’article 5 del Decret de referència, aquestes subvencions es 
regeixen pel procediment de concurrència simple, segons el qual s'atorgaran 
amb la presentació de la sol·licitud i el compliment de tots els requisits 
continguts en les bases, i la subvenció que s'atorga a cada ens local sol·licitant 
es calcula en funció de les fórmules establertes en l'annex 2 d’aquell. 
 
D’acord amb l’article 4 de les bases reguladores de la subvenció, L'òrgan 
competent de l'ens local ha d'aprovar les sol·licituds, que s'han de formalitzar i 
trametre pel secretari, a través dels mitjans telemàtics de l'extranet de les 
administracions catalanes, a l'adreça http://www.eacat.cat. 
 
Juntament amb el model de sol·licitud, cal presentar una memòria descriptiva 
de les despeses que es finançaran a càrrec de la subvenció. 
 

http://www.eacat.cat/


A aquests efectes, els Serveis tècnics municipals han elaborat una Memòria 
que descriu aquestes despeses. 
 
Fonaments de dret 
 
L’òrgan competent per a la sol·licitud i acceptació de subvencions d’entitats 
públiques és la Junta de Govern Local, per delegació expressa realitzada 
mitjançant el Decret núm. 1466, de 18 de juny de 2015. 
 
Conclusions 
 
Per tot l’exposat, només resta concloure que correspon sotmetre a la 
consideració de la Junta de Govern Local l’aprovació de la presentació de la 
sol·licitud de la subvenció per al Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per al 
període 2016-2017, d’acord amb la Memòria descriptiva de les despeses que 
es finançaran a càrrec de la subvenció, elaborada pels Serveis tècnics 
municipals en compliment de l’article 4.4 del Decret 273/2016, de 12 de juliol, 
pel qual s’aproven les bases reguladores de la línia de subvencions per a 
despeses de reparacions, manteniment i conservació del Pla únic d'obres i 
serveis de Catalunya per al període 2016-2017.” 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
PRIMER.- SOL·LICITAR la subvenció per al Pla únic d’obres i serveis de 
Catalunya (PUOSC) per al període 2016-2017, d’acord amb la Memòria 
descriptiva de les despeses que es finançaran a càrrec de la subvenció, 
elaborada pels Serveis tècnics municipals en compliment de l’article 4.4 del 
Decret 273/2016, de 12 de juliol, pel qual s’aproven les bases reguladores de la 
línia de subvencions per a despeses de reparacions, manteniment i 
conservació del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya per al període 2016-
2017. 
 
SEGON.- PRESENTAR la petició de la subvenció, a través de la plataforma 
EACAT, i amb els requisits establerts a les bases reguladores de la subvenció, 
adjuntant certificat d’aquest acord i la memòria descriptiva indicada en l’apartat 
anterior.” 
 
ACORD NÚMERO DOS.- Proposta per suspendre el tràmit d’aprovació 
inicial de la modificació del Pla Especial d’equipament i ordenació 
volumètrica per la construcció d’un centre mèdic de consultes externes al 
carrer Sant Mateu, núm. 24-26, d’Esplugues de Llobregat, a l’empara dels 
apartats 2 i 3 de l’article 89 del text refós de la Llei d'urbanisme, fins que 
sigui aportat un nou document.  
 
Es retira de l’Ordre del dia. 
 
ACORD NÚMERO TRES.- Proposta per declarar com a suficient la 
documentació presentada per MERCEDES SOLER LITE, en la qual efectua 
el tràmit de comunicació de l’activitat de centre d’estètica i massatges al 
local ubicat al carrer Hortènsia, núm. 9, baixos, d’aquesta població. (Exp. 



T120-2016-00040). 
 
“La senyora MERCEDES SOLER LITE, va aportar la documentació tècnica 
oportuna per desenvolupar l’activitat de centre d’estètica i massatges al local 
ubicat al carrer Hortènsia, núm. 9, baixos, d’aquesta població. (Exp. T120-
2016-00040). 
 
Atès que es tracta d’una activitat sotmesa al règim de comunicació. 
 
Atès l’informe favorable emès pels Serveis Tècnics Municipals obrant a 
l’expedient.  

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

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1r.- Declarar com a suficient la documentació que consta a l’expedient 
presentada per MERCEDES SOLER LITE, en la qual efectua el tràmit de 
comunicació de l’activitat de centre d’estètica i massatges al local ubicat al 
carrer Hortènsia, núm. 9, baixos, d’aquesta població. (Exp. T120-2016-00040). 

2n.- Comunicar a MERCEDES SOLER LITE, que pot iniciar l’exercici de 
l’activitat de centre d’estètica i massatges al local ubicat al carrer Hortènsia, 
núm. 9, baixos, sense perjudici del compliment de la normativa urbanística, de 
seguretat, de protecció i prevenció contra incendis, i normativa en general que li 
sigui d’aplicació, i que el titular declara complir mitjançant el document 
corresponent.  
 
3r.- Advertir a la titularitat que en cas necessari o si es considera oportú, els 
Serveis Tècnics Municipals podran practicar opcionalment inspecció a 
l’establiment. Si de la inspecció efectuada resultés l’existència de deficiències a 
esmenar, s’hauran d’adoptar en els terminis que s’estimin. En cas que 
aquestes deficiències comportin un risc per a la salut o la seguretat envers 
tercers, o que existeixin deficiències no esmenables, o que l’activitat no s’ajusti 
a la documentació presentada, s’ordenarà immediatament el cessament de 
l’activitat. 
 
4t.- Aquesta conformitat restarà condicionada al pagament de la taxa per a la 
prestació dels serveis d’Intervenció Integral de l’Administració municipal en 
activitats i instal·lacions (Ordenança Fiscal núm. 5) d’import 875,00 euros, 
(càrrec-valor 1142301-142891). Ja abonada en data 6/04/2016.” 

ACORD NÚMERO QUATRE.- Proposta per ampliar l’autorització per la 
tinença d’animals domèstics concedida al senyor JOSÉ MIGUEL 
FUENTES BUITRAGO fins a quatre gats adults i les cries que, 
esporàdicament, se’n puguin derivar, al domicili del carrer Rovellat, núm. 
18, esc. B, pis 2n 4a, d’aquesta població. (Exp. T120-2014-00059). 



“Mitjançant acord de la Junta de Govern Local adoptat en sessió ordinària del 
dia 30/01/2015 es va concedir autorització al senyor JOSÉ MIGUEL FUENTES 
BUITRAGO per la tinença d’animals domèstics, concretament una parella de 
gats de competició i la possible cria esporàdica d’aquests, al domicili del carrer 
Rovellat, núm. 18, esc. B, pis 2n 4a, d’aquesta població. (Exp. T120-2014-
00059). 
 
Posteriorment, el senyor JOSÉ MIGUEL FUENTES BUITRAGO ha presentat la 
instància amb número de registre d’entrada 2016-13240 en data 12/07/2016 
sol·licitant poder disposar d’una parella més de gats per la cria en les mateixes 
condicions que fins ara. 

La Unitat Tècnica d’Inspecció ha practicat nova visita de comprovació a 
l’esmentat domicili i ha emès informe favorable del qual resulta: 

- Que l’habitatge reuneix les mateixes condicions que fa un any pel que fa a 
l’habitabilitat i es troba en bon estat de neteja i manteniment, així com que 
reuneix les mateixes mesures de seguretat que ja disposava en aquell moment. 
 
- Que els animals estan al corrent de vacunes i desparatitzacions i es troben 
inscrits al Cens Municipal d’Animals Domèstics (ANICOM), tot això portat pel 
Centre Veterinari ROC VERD, d’Esplugues de Llobregat. 

- Que el titular dels animals està associat a ASFEC, Associació Felina de 
Catalunya. 
 
- Que per tot això es considera que es pot concedir l’ ampliació del nucli 
zoològic fins a quatre gats adults i les cries que, esporàdicament, se’n puguin 
derivar. 
 
- Que, per tan, el resultat de la inspecció és FAVORABLE, amb els següents 
condicionants:  
 
· No produir molèsties i incomoditats als veïns com a conseqüència de la 
possessió d’animals domèstics (article 81.12 de l’Ordenança Municipal de 
Convivència Ciutadana).  

· Mantenir l’absència d’activitat econòmica relacionada amb aquests animals.  

Atès l’informe emès pels Serveis Tècnics Municipals obrant a l’expedient del 
qual resulta que, considerant el resultat de la visita realitzada per l’inspector 
sanitari, s’informa de manera favorable la sol·licitud formulada per tal que el 
titular pugui tramitar el corresponent permís de Nucli Zoològic i passar a 
disposar així d’una segona parella de gats de cria.  

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.- Ampliar l’autorització per la tinença d’animals domèstics concedida al 
senyor JOSÉ MIGUEL FUENTES BUITRAGO fins a quatre gats adults i les 
cries que, esporàdicament, se’n puguin derivar, al domicili del carrer Rovellat, 
núm. 18, esc. B, pis 2n 4a, d’aquesta població. (Exp. T120-2014-00059). 
 
2n.-Condicionar la present autorització al compliment de les següents mesures 
correctores:  
 
· No produir molèsties i incomoditats als veïns com a conseqüència de la 
possessió d’animals domèstics (article 81.12 de l’Ordenança Municipal de 
Convivència Ciutadana).  

· Mantenir l’absència d’activitat econòmica relacionada amb aquests animals.”  

ACORD NÚMERO CINC.- Proposta per declarar com a suficient la 
documentació presentada per LAHCEN SAIDI, en la qual efectua el tràmit 
de comunicació de l’activitat de perruqueria barberia al local ubicat al 
carrer Verge de la Mercè, núm. 34 B, local 6, d’aquesta població. (Exp. 
T120-2016-00071). 
 
“El senyor LAHCEN SAIDI, va aportar la documentació tècnica oportuna per 
desenvolupar l’activitat de perruqueria barberia al local ubicat al carrer Verge 
de la Mercè, núm. 34 B, local 6, d’aquesta població. (Exp. T120-2016-00071). 

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

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

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

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1r.- Declarar com a suficient la documentació que consta a l’expedient 
presentada per LAHCEN SAIDI, en la qual efectua el tràmit de comunicació de 
l’activitat de perruqueria barberia al local ubicat al carrer Verge de la Mercè, 
núm. 34 B, local 6, d’aquesta població. (Exp. T120-2016-00071). 

2n.-Comunicar a LAHCEN SAIDI, que pot iniciar l’exercici de l’activitat de 
perruqueria barberia al local ubicat al carrer Verge de la Mercè, núm. 34 B, 
local 6, sense perjudici del compliment de la normativa urbanística, de 
seguretat, de protecció i prevenció contra incendis, i normativa en general que li 
sigui d’aplicació, i que el titular declara complir mitjançant el document 
corresponent.  
 



3r.- Advertir a la titularitat que en cas necessari o si es considera oportú, els 
Serveis Tècnics Municipals podran practicar opcionalment inspecció a 
l’establiment. Si de la inspecció efectuada resultés l’existència de deficiències a 
esmenar, s’hauran d’adoptar en els terminis que s’estimin. En cas que 
aquestes deficiències comportin un risc per a la salut o la seguretat envers 
tercers, o que existeixin deficiències no esmenables, o que l’activitat no s’ajusti 
a la documentació presentada, s’ordenarà immediatament el cessament de 
l’activitat. 

4t.- Aquesta conformitat restarà condicionada al pagament de la taxa per a la 
prestació dels serveis d’Intervenció Integral de l’Administració municipal en 
activitats i instal·lacions (Ordenança Fiscal núm. 5) d’import 525,00 euros, 
(càrrec-valor 1240228-336320) que serà notificada per l’ Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona.” 

ACORD NÚMERO SIS.- Proposta per aixecar l'ordre de cessament 
imposada a 4 A BERLIN, S.C.P amb relació a l'activitat de terrassa exterior 
del local ubicat al carrer Rafael Casanovas, núm. 1, local 41, d'aquesta 
població. (Exp. 29/89, Bar Berlín). 

“Vist l’informe dels Serveis tècnics municipals, d’1 de setembre de 2016, que 
estableix el següent: 

“INFORMA: 
 
a) Amb data 19/07/2016 ha estat presentada la documentació preceptiva 
comunicant l’ampliació de la llicència de l’activitat de la referència, que 
mitjançant el present tràmit desitja obtenir el permís escaient per disposar d’una 
nova terrassa annexa a l’establiment.  

b) Examinada la documentació i proposta presentada, el tècnic que sotasigna 
considera que la classificació del règim proposat és correcte, subjecta al 
següent règim administratiu:  

Classificació de l’activitat: 

Règim: Comunicació prèvia per normativa sectorial específica 

Segons la normativa vigent: 

. Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les 
activitats, LPCA (DOGC núm. 5524, de 11/12/09), i modificacions posteriors. 
 
. Ordenança tipus d’intervenció municipal ambiental, de seguretat i de salut 
pública (BOPB de 19/10/12). 

. Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles 
públics i activitats recreatives. 



. Llei 16/2015, del 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.  

c) Examinada la documentació presentada per la titularitat, el tècnic que 
sotasigna considera que és suficient i que s’ajusta a allò requerit per la 
normativa d’aplicació per al règim d’activitats subjectes a comunicació prèvia.  

d) Tot i allò indicat fins ara, la terrassa del present establiment està actualment 
precintada per acord de la Junta de Govern Local, reunida en sessió ordinària 
del dia 22/06/2016, perquè era emprada sense disposar dels permisos 
escaients i que amb el present tràmit s’ha regularitzat.  

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

1.- Considerar com a suficient la documentació presentada per la titularitat, en 
la qual efectua el tràmit de comunicació de l’activitat de la referència, admetent 
com a vàlida la proposta presentada tant de classificació de l’activitat com del 
règim que li atorga.  

2.- D’acord amb el punt anterior, i en base a la normativa aplicable, es proposa 
a la Junta de Govern Local, aixecar l’ordre de cessament de la terrassa, atès 
que s’ha aportat la documentació necessària.  

3.- Cas que la Junta de Govern Local, doni el seu vist i plau, la titularitat podrà 
iniciar l’exercici de l’activitat de la referència, 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. En aquest sentit, una vegada l’activitat 
pugui fer ús de la nova zona de terrassa i en un termini d’un més, caldrà 
presentar un estudi acústic amb mesures reals, que justifiqui la normativa 
d’aplicació, atès que l’estudi teòric acústic presentat actualment, planteja 
diversos escenaris que es considera que s’han de verificar a la realitat.  

4.- Comunicar a la titularitat que, 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 
subsanar, s’hauran d’adoptar en els terminis que s’estimin. Cas que aquestes 
deficiències comportin un risc per a la salut o la seguretat envers tercers, o que 
existeixin deficiències no subsanables, o que l’activitat no s’ajusti a la 
documentació presentada, s’ordenarà l’immediat cessament de l’activitat.  

5.- Comunicar a la Junta de Govern tot allò anterior, per al seu coneixement i 
als efectes oportuns.”  

Vist l’informe jurídic emès per l’assessora jurídica de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat, de 7 de setembre de 2016, que estableix el següent:  
 



 
“Antecedents 

El 22 de juny de 2016, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Esplugues 
de Llobregat va acordar el següent: 

“1r.- Ordenar a 4 A BERLIN, S.C.P., el cessament de l’activitat de la terrassa 
exterior del local del carrer Rafael Casanovas, núm. 1, local 41, (Exp. 29/89, 
Bar Berlín), en el termini de 48 HORES, comptades a partir de la recepció de la 
present notificació per no disposar del corresponent títol acreditatiu pel seu ús.  
 
2n.- Advertir a 4 A BERLIN, S.C.P. que en cas d’incompliment del punt anterior 
en el termini fixat, els Serveis Tècnics Municipals, assistits per agents de la 
Policia Local, procediran a precintar tots aquells elements necessaris per 
impedir l’ús de la terrassa. 

3r.- Advertir a 4 A BERLIN, S.C.P. que el cessament s’ha de mantenir mentre 
no es presenti la documentació i justificacions ja notificades prèviament i fins 
que no s’obtingui la conformitat municipal i la corresponent ampliació del títol 
acreditatiu.  
 
4t.- Advertir a 4 A BERLIN, S.C.P. que l’incompliment del cessament voluntari 
pot comportar també la imposició de les sancions que s’estimin convenients, 
sense perjudici del precinte esmentat.” 

El 23 de juny de 2016, la persona interessada va rebre la notificació d’aquest 
acord, segons consta acreditat a l’expedient administratiu amb referència 
29/89. 
 
El 27 de juny de 2016, (Registre general d'entrada núm. 2016 00012155), el 
senyor Ricardo Pujol Vázquez, en representació de la societat 4 A BERLIN, 
SCP, presenta una instància mitjançant la qual sol·licita una pròrroga per a 
presentar la documentació requerida. 

El 5 de juliol de 2016, els Serveis tècnics municipals, acompanyats d’agents de 
la Policia Local d'Esplugues de Llobregat, es personen a l’emplaçament de 
referència als efectes que el titular cessi l’ús de la terrassa. S’aixeca Acta en la 
qual es posa de manifest que el titular desmunta la terrassa, i que cal mantenir 
el cessament de l’ús de la terrassa mentre no legalitzi la situació. 

El 6 de juliol de 2016, (Registre general d'entrada núm. 2016 00012909) el 
senyor Ricardo Pujol Vázquez, en representació de la societat 4 A BERLIN, 
SCP, presenta certificat de l’Administrador de finques de la Junta de Propietaris 
dels locals de la Mallola, que estableix que no té coneixement de cap oposició 
per part de cap propietari de la Comunitat a què es faci ús de la terrassa. El 7 
de juliol de 2016, (Registre general d'entrada núm. 2016 00012935) el senyor 
Ricardo Pujol Vázquez, en representació de la societat 4 A BERLIN, SCP, 
presenta el full d’encàrrec professional a un enginyer industrial. 



L’11 de juliol de 2016, (Registre general d'entrada núm. 2016 00013157), el 
mateix interessat presenta dues còpies del projecte de modificació de la 
llicència d’activitats, i el 12 de juliol de 2016, (Registre general d'entrada núm. 
2016 00013210) presenta certificat energètic i d’extintors. 

El 15 de juliol de 2016, els Serveis tècnics municipals emeten un informe en el 
qual posen de manifest que cal l’autorització explícita de la Comunitat de 
propietaris; que el projecte no conté cap annex ambiental, amb justificació del 
compliment de la normativa acústica; ni justifica el compliment de la normativa 
d’accessibilitat; el Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el 
Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives, i un extrem relatiu a la 
documentació gràfica que calia esmenar. 

El 19 de juliol de 2016, (Registre general d'entrada núm. 2016 00013689), el 
senyor Ricardo Pujol Vázquez, en representació de la societat 4 A BERLIN, 
SCP, presenta una memòria complementària i un document de la Comunitat de 
propietaris que autoritza l’ús d’una zona privativa de la comunitat per a instal·lar 
la terrassa de l’establiment, i plànol d’emplaçament on es grafia la zona 
ampliada de la terrassa. 

El 21 de juliol de 2016, els Serveis tècnics municipals van emetre un nou 
informe sobre la documentació prèviament presentada, que la persona 
interessada va retirar segons compareixença. 

En la mateixa data, 21 de juliol de 2016, (Registre general d'entrada núm. 2016 
00013868), i el 28 de juliol de 2016, (Registre general d'entrada núm. 2016 
00014168) el senyor Ricardo Pujol Vázquez, en representació de la societat 4 
A BERLIN, SCP, presenta documentació complementària, entre la que consta 
certificat de l’Administrador de finques de la Junta de Propietaris dels locals de 
la Mallola, de data 21 de juliol de 2016, que estableix que en la Junta 
extraordinària de propietaris de la mateixa data, per unanimitat dels presents i 
representats es va adoptar l’acord únic de “...autorizar explícitamente al Sr. 
Ricard Pujol, (Café Berlín), al uso del pasillo comunitario para la 
instalación de la terraza del bar Café Berlín.” Adjunten còpia de l’Acta 
aixecada amb ocasió de la celebració de la Junta indicada. 

L’1 de setembre de 2016, els Serveis tècnics municipals han emès un informe 
tècnic favorable, en tant que consideren que ha estat presentada tota la 
documentació preceptiva, comunicant l’ampliació de la llicència pel que fa a la 
terrassa; que l’activitat està subjecta al règim de comunicació, d’acord amb la 
normativa sectorial aplicable, i conclou que podria aixecar-se l’ordre de 
cessament de l’ús de la terrassa imposat per acord de la Junta de Govern Local 
de 22 de juny de 2016, malgrat indicar també que, quan estigui en 
funcionament la terrassa, caldrà efectuar l’estudi acústic amb mesures reals. 
 
Fonaments de dret 

Vist el Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament 
d’espectacles públics i activitats recreatives, dictat en desenvolupament de la 



Llei 11/2009, de 6 d juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i 
les activitats recreatives;  

Vista 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;  

D’acord amb la normativa sectorial aplicable, l’activitat de referència resta 
subjecte al règim de comunicació prèvia. Ara bé, també cal tenir en compte que 
la Junta de Govern Local va adoptar un acord de cessament de l’activitat.  

L’òrgan competent per a resoldre aquesta petició és la Junta de Govern Local, 
segons delegació expressa 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, efectuada pel 
Decret d’alcaldia núm. 1.466, de 18 de juny de 2015.  

Conclusions 
 
Vista la documentació que consta a l’expedient, i l’informe favorable dels 
Serveis tècnics municipals, s’informa favorablement.” 

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: 

PRIMER.- ADMETRE i considerar com a suficient la documentació presentada 
per la titularitat, en la qual efectua el tràmit de comunicació de l’activitat de la 
referència, admetent com a vàlida la proposta presentada tant de classificació 
de l’activitat, com del règim que li atorga.  

SEGON.- AIXECAR L’ORDRE DE CESSAMENT de la terrassa, atès que s’ha 
aportat la documentació necessària, de manera que podrà iniciar l’exercici de 
l’activitat de la referència, 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.  

TERCER.- ORDENAR a la persona interessada que, EN UN TERMINI MÀXIM 
D’UN MES, a comptar des del dia següent a la recepció de la notificació 
d’aquest acord, i una vegada l’activitat pugui fer ús de la nova zona de terrassa, 
presenti un estudi acústic amb mesures reals, que justifiqui la normativa 
d’aplicació.  

QUART.- INDICAR a la persona interessada que, cas necessari o si es 
considera oportú, els Serveis Tècnics municipals podran practicar opcionalment 
inspecció a l’establiment, i ADVERTIR que, si de la inspecció efectuada 
resultés l’existència de deficiències a subsanar, s’hauran d’adoptar en els 



terminis que s’indiquin i que, en cas que aquestes deficiències comportin un 
risc per a la salut o la seguretat envers tercers, o que existeixin deficiències no 
subsanables, o que l’activitat no s’ajusti a la documentació presentada, 
s’ordenarà l’immediat cessament de l’activitat.  

CINQUÈ.- 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, que 
serà notificada per l’ Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona.”  

RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS 

ACORD NÚMERO SET.- 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. 232 de documents O en fase prèvia per un import total de 
23.967,46 € 
 
Relació núm. 233 de documents ADO en fase prèvia per un import total 
10.682,14 € 
 
Relació núm. 234 de documents O en fase prèvia per un import total 
843.330,75 € 
 
Relació núm. 235 de documents ADO en fase prèvia per un import total 
63.468,32 € 
 
Relació núm. 236 de documents ADO en fase prèvia per un import total 
5.581,97 € 
 
Relació núm. 237 de documents O en fase prèvia per un import total 80.604,09 
€ 
 
Relació núm. 239 de documents ADO en fase prèvia per un import total 
56.257,75 € 
 
Relació núm. 240 de documents O en fase prèvia per un import total 12.063,72 
€ 
 
Document ADOJ núm. 92016/8690 per un import de 64,29 €. 
 
Liquidació i ingres a compte sobre rendiments del treball i activitats 
econòmiques del mes d’agost. 
 
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. 232 de documents O en fase prèvia per un import 
total de 23.967,46 € 
 
2. Aprovar la relació núm. 233 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total 10.682,14 € 
 
3. Aprovar la relació núm. 234 de documents O en fase prèvia per un import 
total 843.330,75 € 
 
4. Aprovar la relació núm. 235 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total 63.468,32 € 
 
5. Aprovar la relació núm. 236 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total 5.581,97 € 
 
6. Aprovar la relació núm. 237 de documents O en fase prèvia per un import 
total 80.604,09 € 
 
7. Aprovar la relació núm. 239 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total 56.257,75 € 
 
8. Aprovar la relació núm. 240 de documents O en fase prèvia per un import 
total 12.063,72 € 
 
9. Aprovar el document ADOJ núm. 92016/8690 per un import de 64,29 €. 
 
10. Aprovar la liquidació i ingrés a compte sobre rendiments del treball, 
activitats econòmiques del mes d’agost (mod. 111) per un import total de 
154.980,61 €.” 
 
ACORD NÚMERO VUIT.- Proposta per declarar la jubilació anticipada per 
edat d'una funcionària en categoría d’administrativa de la plantilla de 
funcionaris. 
 
“L’administrativa de la plantilla de funcionaris d'aquest Ajuntament Mª del 
Carmen Jurado García, presenta instància en la que manifesta que el proper 5 
d’octubre de 2016 complirà 63 anys, pel que sol·licita acollir-se a la situació de 
jubilació anticipada per edat.” 
 
Vist l’acord assolit i signat amb la representació sindical en data 22 de març de 
2013, pel que fa al Pla de jubilacions parcials i anticipades, a efectes de la 
Disposició Final 12ª de la Llei 27/2011 d’1 d’agost sobre actualització, 
adequació i modernització del sistema de Seguretat Social. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 



 
1r.- Declarar en situació de jubilació anticipada per edat a l’administrativa de la 
plantilla de funcionaris d’aquest Ajuntament Mª del Carmen Jurado García, amb 
efectes 6 d’octubre de 2016. 
 
2n.- Reconèixer una obligació de 14.878,35 € a la funcionaria de referència, en 
concepte de premi de jubilació anticipada als 63 anys, segons el que estableix 
l’article 24.1 dels Pactes de Condicions Socioeconòmiques i Laboral del 
personal funcionari d’aquest Ajuntament, quantitat reduïda en un 5% tenint en 
compte l’aplicació del Reial decret llei 8/2010, de 20 de maig, pel que s’adopten 
mesures extraordinàries per la reducció del dèficit públic, condicionat a 
l’existència de crèdit en la partida pressupostària corresponent. 
 
3r.- Procedir a la liquidació que li correspongui en la nòmina del mes d’octubre 
de l’any en curs.” 
 
ACORD NÚMERO NOU.- Proposta per donar compte de l'excedència 
voluntària d'una treballadora laboral. 
 
“Atès que per Decret de l’Alcaldia núm 1899 d’1 de setembre de 2016, es va 
resoldre declarar en situació de excedència voluntària a la tècnica de Serveis 
Socials de la plantilla laboral de l’Ajuntament. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
Donar compte del Decret de l'Alcaldia núm 1899 d’1 de setembre de 2016, pel 
que es va resoldre declarar en situació de excedència voluntària a la tècnica de 
Serveis Socials de la plantilla laboral de l’Ajuntament, segons consta en 
document annex.” 
 
ACORD NÚMERO DEU.- Proposta per prendre raó de la subrogació de la 
societat "AREM PROJECTS, SL", a la posició arrendadora de 
"INMUEBLES RUIZ 2014, SL", en el contracte d'arrendament del solar 
ubicat a carrer Verge de la Paloma 21-53 d'Esplugues de Llobregat.  
 
“Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 28 de novembre de 
2008 es va aprovar formalitzar amb Promociones RUVE, SA., el contracte de 
lloguer del solar ubicat al carrer Verge de la Paloma 21-53 d’Esplugues de 
Llobregat, destinat a dipòsit municipal de vehicles.  

En data 24 d’abril de 2015 la Junta de Govern va prendre raó de la subrogació 
de la societat “Inmuebles Ruiz 2014, SL., a la posició arrendadora de 
l’esmentat contracte d’arrendament, prèvia comunicació de que s’havia produït 
un canvi de titularitat dominical sobre el bé objecte del contracte.  

El passat 12 de juliol, aquesta empresa ha comunicat que ha fet una aportació 
en l’operació d’ampliació de capital de la societat AREM PROJECTS SL., que 
comprèn la titularitat de la finca que és objecte d’aquest contracte 
d’arrendament, significant que donada la data d’aquest negoci jurídic, procedeix 
efectuar els pagaments al nou arrendador des de la data de l’1 de juny passat.  



Han estat aportades per la propietat i examinades pels serveis jurídics 
municipals les escriptures i resta de documentació, degudament inscrita, que 
justifica la validesa de les manifestacions recollides.  

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

ÚNIC.- Prendre raó de la subrogació de la societat AREM PROJECTS SL., 
amb CIF B66580499 i domicili al carrer Francesc Layret, núm. 35, local, 
d’Esplugues de Llobregat a la posició arrendadora que fins ara ocupava 
Inmuebles Ruiz 2014, SL, amb CIF A58391392, en el contracte d’arrendament 
del solar ubicat al carrer Verge de la Paloma 21-53 d’Esplugues de Llobregat, 
amb efectes de l’1 de juny de 2016.”  

ACORD NÚMERO ONZE.- Proposta d'adjudicació d'un contracte menor 
per a la redacció d'un pla de previsió d'emergències per a cada un dels 
tres mercats de marxants ubicats en el municipi d'Esplugues de 
Llobregat. 
 
“Atès l’informe dels Serveis Tècnics Municipals, de data 25 de juliol de 2016, 
proposant la realització del servei d’assistència tècnica anomenat redacció d’un 
pla de previsió d’emergències per a cada un dels tres mercats de marxants 
(venda no sedentària), d’aquesta població, d’acord amb el plec de condicions 
tècniques redactat i la seva contractació per contracte menor amb un 
pressupost net de 3.500,00 €, mes l’IVA del 21% d’import 735,00 €, en total 
4.235,00 €, IVA inclòs. 

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

ACM Risclab Transfereix la informació a ICESE 
ICESE Prevención S’interessa per l’encàrrec però 

comunica que no presentarà oferta. 
Jordi Culleré Sandoval No presenta oferta 
Inprein, S.L. No presenta oferta 
Job Asesoría y Gestión, SL Presenta ofertes tècnica i 

econòmica 
Adrià Onsès Giribet No presenta oferta 
Tema, seguridad & medio ambiente No presenta oferta 

i que proposen adjudicar el servei de referència, a favor de l’empresa JOB 
ASESORIA Y GESTION, S.L. (B-60502507), ja que es valora com a oferta més 
favorable per l’Ajuntament, pel preu net de 3.150,00 €, més l’IVA del 21% 
d’import 661,50 €, en total 3.811,50 €. 

Atesos articles 138.3 i 111 del Text refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, sobre 
possibilitat de contractar serveis, per contracte menor por raó de la quantia, la 
qual no excedeix de 18.000 €. 



La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1.- Aprovar el plec de condicions tècniques, pel servei d’assistència tècnica 
anomenat redacció d’un pla de previsió d’emergències per a cada un dels tres 
mercats de marxants (venda no sedentària), d’aquesta població, amb un 
pressupost de contracte de 4.235,00 €, IVA inclòs. 

2.- Aprovar l’execució del servei esmentat mitjançant contracte menor, i 
adjudicar-lo a favor de l’empresa JOB ASESORIA Y GESTION, S.L. (CIF B-
60502507), pel preu de 3.150,00 €, més l’IVA del 21% de 661,50 €, en total 
3.811,50 €, IVA inclòs, que l’haurà de portar a terme d’acord amb el plec 
aprovat i l’oferta presentada. 

3.- Aprovar la despesa corresponent per import de 3.811,50 €, IVA inclòs, amb 
càrrec a la partida pressupostària número 14 43000 22699 del Pressupost 
General de 2016. 

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

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

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

- Registre administratiu de presentació de les factures: Les factures de més de 
5.000 €, no emeses per persones físiques, es presentaran obligatòriament pel 
canal electrònic a traves de la plataforma e.F.A.C.T. Les factures emeses per 
persones físiques i les d’import inferior a 5.000 € es podran presentar en suport 
paper al Punt d’Atenció a la Ciutadania de plaça Santa Magdalena núm. 24, i 
també pel canal electrònic.  

-Òrgan de contractació: Junta de Govern Local.  

-Òrgan administratiu comptable: Intervenció Municipal. 

-Òrgan administratiu destinatari: Servei d’Empresa i Ocupació.” 

ACORD NÚMERO DOTZE.- Proposta de pagament de la bestreta d’una 
part de la subvenció concedida per l'Àrea Metropolitana de Barcelona a 
l'empresa Labco Buildings SL, pel projecte “Rehabilitació edifici 
desocupat i remodelació plaça ús públic PI La PLana”, en que 
l'Ajuntament actua com a entitat col•laboradora. 

“L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) va publicar al BOP de data 
29/07/2015 l’anunci de convocatòria d’un programa de subvencions als 



projectes de millora d'infraestructures i de competitivitat de polígons industrials i 
àrees d'activitat econòmica. 

L’objecte del programa és impulsar, dins l’àmbit territorial de l’AMB, 
l’establiment d’una línia de subvenció als ajuntaments metropolitans per tal de 
fomentar la realització d’actuacions tant públiques, com de col·laboració i/o 
cooperació amb les empreses i/o agrupacions d’empreses, vinculades i/o 
ubicades en un polígon industrial o àrea d’activitats econòmiques (en endavant 
PAE), que tinguin un impacte dinamitzador a nivell metropolità.  
 
A les bases reguladores d’aquesta línia de subvenció (BOP 19/06/2015) 
s’estableix que les actuacions poden ser promogudes i/o executades pels 
propis ajuntaments, per les associacions d’empreses i per empreses privades 
individuals, en aquest últim cas obligatòriament en projectes promoguts 
conjuntament amb els ajuntaments. 

Es contempla a les bases esmentades que l’ajuntament, a banda de promoure i 
sol·licitar subvenció per actuacions executades per la pròpia corporació local, 
haurà de vehicular les sol·licituds en el terme municipal del qual es vulgui dur a 
terme l’actuació subvencionable. Els ajuntaments respectius actuaran com a 
entitats col·laboradores, d’acord amb l’article 12 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions i, al respecte, col·laboraran en la gestió de 
la subvenció de la manera següent: 

- Lliurant a l’AMB la documentació necessària relacionada a la base 6ª. 
- Distribuint els imports de les subvencions atorgades per l’AMB. 
- Qualsevol incidència, tràmit, gestió relacionada amb les presents bases que 
hagin de realitzar, associacions d’empreses, i/o empreses es vehicularan 
mitjançant el seu ajuntament i, per tant, l’AMB es relacionarà directament amb 
aquests ajuntaments. 

- Així mateix les entitats col·laboradores hauran de donar compliment a les 
obligacions establertes en l’article 15 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions. 

En data 26/05/2016, la Gerència de l’Àrea Metropolitana de Barcelona ha resolt 
aprovar, en els mateixos termes de la sol·licitud, les subvencions sol·licitades 
per Labco Buildings, SL entre d’altres, d’acord amb el següent quadre: 

Núm. 
Expedient 
AMB Interessat Projecte 

Import 
atorgat Bestreta 

pagada 

2348/15 

Labco 
Buildings, 
SL 

Rehabilitació edifici 
desocupat i remodelació 
plaça ús públic P.I. La Plana 317.380,10€ 63.476,02€ 

 
Vist que l’Ajuntament ja ha rebut el pagament de la bestreta del 20% de la 
subvenció per a la realització del projecte “Rehabilitació edifici desocupat i 
remodelació plaça ús públic P.I. La Plana. 



Vist que la base 14 de les bases, en el seu últim paràgraf dictamina que els 
beneficiaris del sector privat hauran de presentar davant de l’AMB, abans 
d’efectuar el pagaments, una garantia per l’import igual a la quantitat dels 
pagaments anticipats (20% inicial), d’acord amb el que estableix l’article 17 de 
la Llei 38/2003, de 21 de juliol, que aprova el Reglament de la Llei 38/2003. 
 
Atès que la empresa LABCO Buildings, S.L. ja ha presentat, en data 12 
d’agost, document justificatiu de l’aval a favor de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, en concepte de garantia pel 20% de la bestreta de la subvenció 
atorgada, i per un import de 63.476,00€, que a la vegada ha estat presentat 
davant l’AMB el dos de setembre de 2016. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Únic.- Autoritzar la Tresoreria municipal a efectuar el pagament de la quantitat 
de 63.476,00€ a la empresa LABCO Buildings, S.L. en concepte de la bestreta 
del 20% del projecte “Rehabilitació edifici desocupat i remodelació plaça ús 
públic P.I. La Plana”, d’acord amb el Decret de l’AMB de data 26/05/2016.” 
 
ACORD NÚMERO TRETZE.- Proposta de personació en el recurs 
contenciós administratiu núm. 27/2016 E del Jutjat contenciós 
administratiu número 7 de Barcelona, contra reclamació per 
responsabilitat patrimonial.  

“Mitjançant escrit de data 5 de febrer de 2016, el Jutjat Contenciós 
Administratiu número 7 de Barcelona ha emplaçat a aquest ajuntament per a 
que es personi davant el mateix jutjat en el recurs contenciós administratiu, 
procediment abreujat núm. 27/2016 E, interposat pel senyor Miguel Angel Coin 
Pérez, contra reclamació per responsabilitat patrimonial. 

De conformitat amb allò previst a l’art. 49 i següents de la llei 29/1998, de 13 de 
juliol. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1r.- Personar-se en l'esmentat recurs contenciós administratiu, procediment 
abreujat núm. 27/2016-E, que es tramita en el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 7 de Barcelona. 

2n.- Que la representació i defensa d'aquesta Corporació sigui assumida, 
indistintament, pels lletrats d'aquesta, Juan ABELLA FERNÁNDEZ i Pedro 
CARMONA PÉREZ.” 

ACORD NÚMERO CATORZE.- Proposta de personació en el recurs 
contenciós administratiu núm. 321/2015-B del Jutjat contenciós 
administratiu núm. 5 de Barcelona, contra reclamació per responsabilitat 
patrimonial.  
 
“Mitjançant escrit de data 16 de octubre de 2015, el Jutjat Contenciós 
Administratiu número 5 de Barcelona ha emplaçat a aquest ajuntament per a 



que es personi davant el mateix jutjat en el recurs contenciós administratiu 
núm. 321/2015-B, interposat pel senyor Juan Sánchez Fernández i AXA, 
Seguros Generales S.A. de Seguros y Reaseguros, contra reclamació per 
responsabilitat patrimonial. 

De conformitat amb allò previst a l’art. 49 i següents de la llei 29/1998, de 13 de 
juliol. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1r.- Personar-se en l'esmentat recurs contenciós-administratiu núm 321/2015-
B, que es tramita en el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 de Barcelona. 
 
2n.- Que la representació i defensa d'aquesta Corporació sigui assumida, 
indistintament, pels lletrats d'aquesta, Juan ABELLA FERNÁNDEZ i Pedro 
CARMONA PÉREZ.” 

ACORD NÚMERO QUINZE.- Proposta de personació en el recurs 
contenciós administratiu núm. 6/2016-C del Jutjat contenciós 
administratiu número 7 de Barcelona, contra reclamació per 
responsabilitat patrimonial.  

“Mitjançant escrit de data 27 de gener de 2016, el Jutjat Contenciós 
Administratiu número 7 de Barcelona ha emplaçat a aquest ajuntament per a 
que es personi davant el mateix jutjat en el recurs contenciós administratiu 
núm. 6/2016-C, interposat pel senyor Jordi Blasi Noguera, contra reclamació 
per responsabilitat patrimonial. 

De conformitat amb allò previst a l’art. 49 i següents de la llei 29/1998, de 13 de 
juliol. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1r.- Personar-se en l'esmentat recurs contenciós-administratiu núm. 6/2016-C, 
que es tramita en el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de Barcelona. 
 
2n.- Que la representació i defensa d'aquesta Corporació sigui assumida, 
indistintament, pels lletrats d'aquesta, Juan ABELLA FERNÁNDEZ i Pedro 
CARMONA PÉREZ.” 

ACORD NÚMERO SETZE.- Proposta de personació, com a demandats, en 
el recurs contenciós-administratiu núm. 239/2016 Secció F interposat per 
la Junta de Compensació del Sector Finestrelles, contra l’acord del la 
Junta de Govern Local de data 15 d’abril de 2016, de resoldre les 
al•legacions presentades, mantenir la suspensió de l’atorgament de 
llicències i suspendre l’aprovació definitiva de la Modificació del Text 
Refós del Projecte de Reparcel•lació del Pla Parcial Urbanístic del Sector 
afectat pel soterrament de les línies elèctriques aèries d’alta tensió de 
FECSA, al terme municipal d’Esplugues de Llobregat.  



“Mitjançant escrit amb registre d’entrada a aquest Ajuntament de data 6 de 
setembre de 2016, el Jutjat Contenciós Administratiu número 4 de Barcelona, 
ha emplaçat a aquest Ajuntament per a que es personi en el recurs contenciós-
administratiu núm. 239/2016 Secció F, interposat per la Junta de Compensació 
del Sector Finestrelles, contra l’acord de la Junta de Govern Local del 15 d’abril 
de 2016, de resoldre les al·legacions presentades, mantenir la suspensió de 
l’atorgament de llicències i suspendre l’aprovació definitiva de la Modificació del 
Text Refós del Projecte de Reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic del Sector 
afectat pel soterrament de les línies elèctriques aèries d’alta tensió de FECSA, 
al terme municipal d’Esplugues de Llobregat, fins que fins que es presenti en 
aquest Ajuntament un text refós del projecte de reparcel·lació que contempli el 
compliment de les condicions establertes a l’aprovació inicial i les modificacions 
resultants de la resolució de les al·legacions formulades, que s’haurà aprovat 
per la Junta de Compensació, per a la seva aprovació per part d’aquest 
Ajuntament i posterior publicació, formalització i inscripció en el Registre de la 
Propietat. 
 
De conformitat amb allò previst a l’art. 48, 49 i següents de la Llei 29/1998, de 
13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa-Administrativa. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1.- Personar-se, com a demandats, en el recurs contenciós-administratiu núm. 
239/2016 Secció F interposat per la Junta de Compensació del Sector 
Finestrelles contra l’acord de la Junta de Govern Local del 15 d’abril de 2016, 
de resoldre les al·legacions presentades, mantenir la suspensió de l’atorgament 
de llicències i suspendre l’aprovació definitiva de la Modificació del Text Refós 
del Projecte de Reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic del Sector afectat pel 
soterrament de les línies elèctriques aèries d’alta tensió de FECSA, al terme 
municipal d’Esplugues de Llobregat, fins que es presenti en aquest Ajuntament 
un text refós del projecte de reparcel·lació que contempli el compliment de les 
condicions establertes a l’aprovació inicial i les modificacions resultants de la 
resolució de les al·legacions formulades, que s’haurà aprovat per la Junta de 
Compensació, per a la seva aprovació per part d’aquest Ajuntament i posterior 
publicació, formalització i inscripció en el Registre de la Propietat. 
 
2.- Que la representació i defensa d’aquesta Corporació sigui assumida 
indistintament pels lletrats de la mateixa els senyors PEDRO CARMONA 
PÉREZ i JUAN ABELLA FERNÁNDEZ.” 

ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA 

ACORD NÚMERO DISSET.- Proposta d'aprovació dels comptes 
justificatius presentats per l'entitat ASSEMBLEA COMARCAL CREU ROJA 
ESPLUGUES - SANT JUST DESVERN en concepte de justificació de la 
subvenció atorgada per al desenvolupament de l'activitat “Distribució de 
lots d’aliments”, any 2015. 

“El Reglament de concessió de subvencions de l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat i les Bases Reguladores per a l’atorgament de subvencions per a 
l’any 2015 regulen, entre d’altres, els requisits exigits a les entitats beneficiàries 



dels ajuts atorgats, per aquest Ajuntament, pel desenvolupament d’activitats i /o 
projectes en qualsevol dels àmbits reflectits a les esmentades bases, en quant 
a l’obligació de justificar l’aplicació donada als fons rebuts, referida tant a la 
forma d’acreditar la realització de l’activitat o projecte pel qual es va concedir la 
subvenció, com al procediment intern a seguir per valorar i aprovar aquesta 
justificació.  
 
La Junta de Govern Local va atorgar a l’entitat ASSEMBLEA COMARCAL 
CREU ROJA ESPLUGUES - SANT JUST DESVERN el següent ajut econòmic 
pel desenvolupament de la següent activitat i en la data que així mateix 
s’indica: 

Data aprovació Activitat Import 
04/12/2015 Programació Anual 2015 23.108,53 euros 
 
Vist que en data 22 d’abril de 2016, l’entitat ASSEMBLEA COMARCAL CREU 
ROJA ESPLUGUES - SANT JUST DESVERN va presentar comptes 
justificatius relatius a la despesa executada pel desenvolupament de 
l’esmentada activitat i que aquests contenen tots els requisits exigits al 
Reglament i a les Bases Reguladores per a l’atorgament de subvencions, 
segons informes emesos per la Unitat Jurídic administrativa de l’Àmbit d’Acció 
Social i Ciutadania i la Directora d’Acció Social / la Tècnica de Salut Pública. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat ASSEMBLEA 
COMARCAL CREU ROJA ESPLUGUES - SANT JUST DESVERN (CIF 
Q2866001G) en relació a la subvenció atorgada per aquest Ajuntament pel 
desenvolupament de l’activitat que a continuació s’esmenta, d’acord amb el 
següent quadre: 

ACTIVITAT/S – ANY 2015 IMPORT 
ATORGAT 

IMPORT 
JUSTIFICAT 

Programació Anual 2015 23.108,53 euros 23.383,70 euros 
“ 
 
ACORD NÚMERO DIVUIT.- Proposta d'aprovació dels comptes 
justificatius presentats per l'entitat ASSOCIACIÓ AMICS DE LA 
MICOLOGIA D'ESPLUGUES en concepte de justificació de la subvenció 
atorgada per al desenvolupament de l'activitat "Edició de la revista i 
publicacions", any 2015. 

“El Reglament de concessió de subvencions de l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat i les Bases Reguladores per a l’atorgament de subvencions per a 
l’any 2015 regulen, entre d’altres, els requisits exigits a les entitats beneficiàries 
dels ajuts atorgats, per aquest Ajuntament, pel desenvolupament d’activitats i /o 
projectes en qualsevol dels àmbits reflectits a les esmentades bases, en quant 
a l’obligació de justificar l’aplicació donada als fons rebuts, referida tant a la 
forma d’acreditar la realització de l’activitat o projecte pel qual es va concedir la 
subvenció, com al procediment intern a seguir per valorar i aprovar aquesta 



justificació.  
 
La Junta de Govern Local va atorgar a l’entitat ASSOCIACIÓ AMICS DE LA 
MICOLOGIA D’ESPLUGUES el següent ajut econòmic pel desenvolupament 
de la següent activitat i en la data que així mateix s’indica: 

Data aprovació Activitat Import 

20/11/2015 EDICIÓ DE LA REVISTA I 
PUBLICACIONS 366,00 euros 

 
Vist que en data 8 de febrer de 2016, l’entitat ASSOCIACIÓ AMICS DE LA 
MICOLOGIA D’ESPLUGUES va presentar comptes justificatius relatius a la 
despesa executada pel desenvolupament de l’esmentada activitat i que aquests 
contenen tots els requisits exigits al Reglament i a les Bases Reguladores per a 
l’atorgament de subvencions, segons informes emesos per la Unitat Jurídic 
administrativa de l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania i la Directora 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 (CIF G58545682) en relació a la 
subvenció atorgada per aquest Ajuntament pel desenvolupament de l’activitat 
que a continuació s’esmenta, d’acord amb el següent quadre: 

ACTIVITAT/S – ANY 2015 IMPORT 
ATORGAT 

IMPORT 
JUSTIFICAT 

EDICIÓ DE LA REVISTA I PUBLICACIONS 366,00 € 455,76 € 
“ 
 
ACORD NÚMERO DINOU.- Proposta d'aprovació dels comptes 
justificatius presentats per l'entitat ASSOCIACIÓ CRISTIANA D'AJUDA 
SOCIAL VIDA en concepte de justificació de la subvenció atorgada per al 
desenvolupament de la seva Programació Anual, any 2015.  

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

Data aprovació Activitat Import 
18/05/2015 Distribució lots d'aliments 2015 2.000,00 euros 



 
Vist que en data 7 de juny de 2016, l’entitat ASSOCIACIO CRISTIANA 
D'AJUDA SOCIAL VIDA va presentar comptes justificatius relatius a la despesa 
executada pel desenvolupament de l’esmentada activitat i que aquests 
contenen tots els requisits exigits al Reglament i a les Bases Reguladores per a 
l’atorgament de subvencions, segons informes emesos per la Unitat Jurídic 
administrativa de l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania i la Directora d’Acció Social 
i Salut Pública. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat ASSOCIACIO 
CRISTIANA D'AJUDA SOCIAL VIDA (CIF G65256307) en relació a la 
subvenció atorgada per aquest Ajuntament pel desenvolupament de l’activitat 
que a continuació s’esmenta, d’acord amb el següent quadre: 

ACTIVITAT/S – ANY 2015 IMPORT 
ATORGAT 

IMPORT 
JUSTIFICAT 

Distribució lots d'aliments 2015 2.000,00 euros 2.522,60 euros 
“ 

ACORD NÚMERO VINT.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius 
presentts per l'entitat ASSOCIACIÓ D'AMICS DEL MODELISME 
FERROVIARI en concepte de justificació de la subvenció atorgada per al 
desenvolupament de la seva Programació anual, any 2015. 

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

Data aprovació Activitat Import 
25/09/2015 Programació Anual 2015 1.400,00 euros 
 
Vist que en data 26 de maig de 2016, l’entitat ASSOCIACIO D'AMICS DEL 
MODELISME FERROVIARI va presentar comptes justificatius relatius a la 
despesa executada pel desenvolupament de l’esmentada activitat i que aquests 
contenen tots els requisits exigits al Reglament i a les Bases Reguladores per a 
l’atorgament de subvencions, segons informes emesos per la Unitat Jurídic 
administrativa de l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania i la Directora de Cultura. 



La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat ASSOCIACIO 
D'AMICS DEL MODELISME FERROVIARI (CIF G60364775) en relació a la 
subvenció atorgada per aquest Ajuntament pel desenvolupament de l’activitat 
que a continuació s’esmenta, d’acord amb el següent quadre: 

ACTIVITAT/S – ANY 2015 IMPORT 
ATORGAT 

IMPORT 
JUSTIFICAT 

Programació Anual 2015 1.400,00 euros 1.727,39 euros 
“ 
 
ACORD NÚMERO VINT-I-UN.- Proposta d'aprovació dels comptes 
justificatius presentats per l'entitat CLUB BASQUET NOU ESPLUGUES en 
concepte de justificació de la subvenció atorgada per al desenvolupament 
de la seva Programació anual, any 2015.  

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

Data aprovació Activitat Import 

10/07/2015 TORNEIG CIUTAT D’ESPLUGUES DE 
BÀSQUET 8.000,00 € 

10/07/2015 FORMACIÓ I COMPETICIÓ DEL 
BÀSQUET 8.500,00 € 

10/07/2015 INICIACIÓ DEL BÀSQUET A LES 
ESCOLES 1.000,00 € 

 
Vist que en data 12 de febrer de 2016, l’entitat CLUB BÀSQUET NOU 
ESPLUGUES va presentar comptes justificatius relatius a les despeses 
executades pel desenvolupament de les esmentades activitats i que aquests 
contenen tots els requisits exigits al Reglament i a les Bases Reguladores per a 
l’atorgament de subvencions, segons informes emesos per la Unitat Jurídic 
administrativa de l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania i la el Director del Servei 
d’Esports i Equipaments. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 



Únic.- Aprovar les justificacions econòmiques presentades per l’entitat CLUB 
BÀSQUET NOU ESPLUGUES (CIF G64941552) en relació a les subvencions 
atorgades per aquest Ajuntament pel desenvolupament de les activitats que a 
continuació s’esmenten, d’acord amb el següent quadre: 

ACTIVITAT/S – ANY 2015 IMPORT 
ATORGAT 

IMPORT 
JUSTIFICAT 

TORNEIG CIUTAT D’ESPLUGUES DE 
BÀSQUET 8.000,00 € 15.035,78 € 

FORMACIÓ I COMPETICIÓ DEL BÀSQUET 8.500,00 € 11.945,96 € 
INICIACIÓ DEL BÀSQUET A LES ESCOLES 1.000,00€ 1.448,13 € 
“ 
 
ACORD NÚMERO VINT-I-DOS.- Proposta d'aprovació dels comptes 
justificatius presentats per l'entitat CLUB DE FUTBOL CAN VIDALET en 
concepte de justificació de la subvenció atorgada per al desenvolupament 
de la seva Programació anual, any 2015.  

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

Data 
aprovació Activitat Import 

31/07/2015 
Programes de promoció de l’esport de 
formació: 
Festa del futbol i els valors educatius 

350,00 € 

31/07/2015 Entrenaments i competicions esportives: 
Competicions Federació Catalana de Futbol 9.250,00 € 

31/07/2015 Esdeveniments i actes esportius: 
Torneig “Ciutat d’Esplugues” de futbol 3.000,00 € 

31/07/2015 Esdeveniments i actes esportius: 
Dia Internacional de la Dona 350,00 € 

 
Vist que en data 29 de febrer de 2016, l’entitat CLUB DE FUTBOL CAN 
VIDALET va presentar comptes justificatius relatius a les despeses executades 
pel desenvolupament de les esmentades activitats i que aquests contenen tots 
els requisits exigits al Reglament i a les Bases Reguladores per a l’atorgament 
de subvencions, segons informes emesos per la Unitat Jurídic administrativa de 



l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania i el Director del Servei d’Esports i 
Equipaments. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
Únic.- Aprovar les justificacions econòmiques presentades per l’entitat CLUB 
DE FUTBOL CAN VIDALET (CIF G58798364) en relació a les subvencions 
atorgades per aquest Ajuntament pel desenvolupament de les activitats que a 
continuació s’esmenten, d’acord amb el següent quadre: 
  

ACTIVITAT/S – ANY 2015 IMPORT 
ATORGAT 

IMPORT 
JUSTIFICAT 

Programes de promoció de l’esport de 
formació: 
Festa del futbol i els valors educatius 

350,00 € 847,00 € 

Entrenaments i competicions esportives: 
Competicions Federació Catalana de Futbol 9.250,00 € 11.387,72 € 

Esdeveniments i actes esportius: 
Torneig “Ciutat d’Esplugues” de futbol 3.000,00 € 4.069,90 € 

Esdeveniments i actes esportius: 
Dia Internacional de la Dona 350,00 € 571,20 € 

 12.950,00 € 16.875,82 € 
“ 

ACORD NÚMERO VINT-I-TRES.- Proposta d'aprovació dels comptes 
justificatius presentats per l'entitat CLUB VOLEIBOL ESPLUGUES en 
concepte de justificació de la subvenció atorgada per al desenvolupament 
de l'activitat "Campionat d'Espanya cadet femení", any 2015.  

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

Data aprovació Activitat Import 
30/10/2015 Campionat d’Espanya Cadet Femení 3.000,00 € 
 
Vist que en data 6 de Juliol de 2015, l’entitat CLUB VOLEIBOL ESPLUGUES 
va presentar comptes justificatius relatius a la despesa executada pel 
desenvolupament de l’esmentada activitat i que aquests contenen tots els 



requisits exigits al Reglament i a les Bases Reguladores per a l’atorgament de 
subvencions, segons informes emesos per la Unitat Jurídic administrativa de 
l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania i el Director del Servei d’Esports i 
Equipaments. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat CLUB 
VOLEIBOL ESPLUGUES (CIF G58819921) en relació a la subvenció atorgada 
per aquest Ajuntament pel desenvolupament de l’activitat que a continuació 
s’esmenta, d’acord amb el següent quadre: 

ACTIVITAT/S – ANY 2015 IMPORT 
ATORGAT 

IMPORT 
JUSTIFICAT 

Campionat d’Espanya Cadet Femení 3.000,00 € 3.935,64 € 
“ 

ACORD NÚMERO VINT-I-QUATRE.- Proposta d'aprovació dels comptes 
justificatius presentats per l'entitat COLLA DE BASTONERS 
D'ESPLUGUES en concepte de justificació de la subvenció atorgada per al 
desenvolupament de la seva Programació anual, any 2015. 

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

Data aprovació Activitat Import 
05/06/2015 Programació Anual 2015 2.852,00 euros 
 
Vist que en data 14 de març de 2016, l’entitat COLLA DE BASTONERS 
D'ESPLUGUES va presentar comptes justificatius relatius a la despesa 
executada pel desenvolupament de l’esmentada activitat i que aquests 
contenen tots els requisits exigits al Reglament i a les Bases Reguladores per a 
l’atorgament de subvencions, segons informes emesos per la Unitat Jurídic 
administrativa de l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania i la Directora de Cultura. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat COLLA DE 
BASTONERS D'ESPLUGUES (CIF G61390084) en relació a la subvenció 



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

ACTIVITAT/S – ANY 2015 IMPORT 
ATORGAT 

IMPORT 
JUSTIFICAT 

Programació Anual 2015 2.852,00 euros 3.517,46 euros 
“ 

ACORD NÚMERO VINT-I-CINC.- Proposta d'aprovació dels comptes 
justificatius presentats per l'entitat CORAL MUSICORUM D'ESPLUGUES 
en concepte de justificació de la subvenció atorgada per al 
desenvolupament de la seva Programació anual, any 2015.  

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

Data aprovació Activitat Import 
18/05/2015 Programació Anual 2015 2.022,00 euros 
 
Vist que en data 11 de març de 2016, l’entitat CORAL MUSICORUM 
ESPLUGUES va presentar comptes justificatius relatius a la despesa 
executada pel desenvolupament de l’esmentada activitat i que aquests 
contenen tots els requisits exigits al Reglament i a les Bases Reguladores per a 
l’atorgament de subvencions, segons informes emesos per la Unitat Jurídic 
administrativa de l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania i la Directora de Cultura. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat CORAL 
MUSICORUM ESPLUGUES (CIF V63082705) en relació a la subvenció 
atorgada per aquest Ajuntament pel desenvolupament de l’activitat que a 
continuació s’esmenta, d’acord amb el següent quadre: 

ACTIVITAT/S – ANY 2015 IMPORT 
ATORGAT 

IMPORT 
JUSTIFICAT 

Programació Anual 2015 2.022,00 euros 2.905,33 euros 
“ 
 



ACORD NÚMERO VINT-I-SIS.- Proposta d'aprovació dels comptes 
justificatius presentats per l'entitat COLLA DE CASTELLERS 
D'ESPLUGUES en concepte de justificació de la subvenció atorgada per al 
desenvolupament de l'activitat "Carnestoltes", any 2015. 

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

Data provació Activitat Import 
24/07/2015 Carnestoltes 2015 400,00 € 
 
Vist que en data 12 de febrer de 2016 l’entitat COLLA DE CASTELLERS 
D’ESPLUGUES, va presentar comptes justificatius relatius a la despesa 
executada pel desenvolupament de l’ esmentada activitat i que aquests 
contenen tots els requisits exigits al Reglament i a les Bases Reguladores per a 
l’atorgament de subvencions, segons informe emès per la Unitat 
Jurídicadministrativa de l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania i la Directora de 
Cultura. 
 
Vist que en relació a la subvenció atorgada, l’entitat ha justificat una despesa 
per import de 461,99 euros, xifra que correspondria a una subvenció de 384,99 
euros. Per tant, si apliquem la diferència entre aquest import i la subvenció 
atorgada en l’exercici 2015 per import de 400,00 euros, manca justificar 55,49 
euros (400,00 -384,99 = 15,01 €), quantitat que l’entitat ha ingressat a la 
Tresoreria municipal en data 18 d’agost de 2016. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat COLLA DE 
CASTELLERS D’ESPLUGUES en relació a la subvenció atorgada per aquest 
Ajuntament pel desenvolupament de l’activitat “Carnestoltes 2015”, any 2015.” 
 
ACORD NÚMERO VINT-I-SET.- Proposta d'aprovació dels comptes 
justificatius presentats per l'entitat PRODUCCIONS DEL BARRI en 
concepte de justificació de la subvenció atorgada per al desenvolupament 
de l'activitat "Esplugues Meets Jamaica", any 2015. 

“El Reglament de concessió de subvencions de l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat i les Bases Reguladores per a l’atorgament de subvencions per a 
l’any 2015 regulen, entre d’altres, els requisits exigits a les entitats beneficiàries 



dels ajuts atorgats, per aquest Ajuntament, pel desenvolupament d’activitats i /o 
projectes en qualsevol dels àmbits reflectits a les esmentades bases, en quant 
a l’obligació de justificar l’aplicació donada als fons rebuts, referida tant a la 
forma d’acreditar la realització de l’activitat o projecte pel qual es va concedir la 
subvenció, com al procediment intern a seguir per valorar i aprovar aquesta 
justificació.  
 
La Junta de Govern Local va atorgar a l’entitat PRODUCCIONS DEL BARRI el 
següent ajut econòmic pel desenvolupament de la següent activitat i en la data 
que així mateix s’indica: 

Data aprovació Activitat Import 
06/03/2015 “Esplugues Meets Jamaica” 1.000,00 euros 
 
Vist que en data 13 de novembre de 2015 i 4 de març de 2016 l’entitat 
PRODUCCIONS DEL BARRI va presentar comptes justificatius relatius a la 
despesa executada pel desenvolupament de l’esmentada activitat i que aquests 
contenen tots els requisits exigits al Reglament i a les Bases Reguladores per a 
l’atorgament de subvencions, segons informes emesos per la Unitat Jurídic 
administrativa de l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania i la Directora del servei 
d’educació i ciutadania. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat 
PRODUCCIONS DEL BARRI (NIF G64094360 ) en relació a la subvenció 
atorgada per aquest Ajuntament pel desenvolupament de l’activitat que a 
continuació s’esmenta, d’acord amb el següent quadre: 

ACTIVITAT/S – ANY 2015 IMPORT ATORGAT IMPORT JUSTIFICAT 
“ Esplugues Meets Jamaica ” 1.000,00 euros 1.207,55 euros 
“ 

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

“La Junta de Govern Local va acordar en sessió del 10 de maig del 2013 
l’aprovació del conveni de col·laboració amb l’entitat Coral Musicorum 
Esplugues, amb una vigència prevista pel període 2013-2016. 

En data 1 de juny de 2016 l’entitat ha sol·licitat la subvenció corresponent a 
l’any 2016, acompanyada del programa d’activitats. 

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



 
Vist l’informe emès per la Directora de Cultura. 

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

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

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

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.-  Aprovar la despesa corresponent a la subvenció anual, any 2016, 
en execució del conveni de col·laboració amb l’entitat CORAL MUSICORUM 
ESPLUGUES (NIF V63082705), per un import de 2.022,00 euros, amb càrrec a 
la partida del pressupost municipal en vigor 33.33400.48025 (Conveni amb 
Coral Musicorum Esplugues). 

SEGON.- Ratificar la vigència del conveni del col·laboració amb l’entitat CORAL 
MUSICORUM ESPLUGUES (NIF V63082705) per a l’any 2016 i atorgar a 
aquesta entitat la subvenció corresponent per import 2.022,00 euros. 

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

ACORD NÚMERO VINT-I-NOU.- Proposta d’aprovació d’un conveni de 
col•laboració amb l’entitat CLUB BASQUET NOU ESPLUGUES. 

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

Dins l’Àmbit d’Esports, la següent entitat ha demanat, en la data que 
s’especifica a continuació, formalització d’un conveni de col·laboració pel 
període 2016-2020 : 

Data  
Sol·licitud 

NIF Entitat  

12/02/2016 G64941552 CLUB BÀSQUET NOU ESPLUGUES 
 
Vist l’informe emès pel Director del Servei d’Esports, informant favorablement 
l’atorgament de subvencions en el marc de dit conveni, per les activitats i 
quanties en ell expressat. 



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

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

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

Primer.- Resoldre individualment la sol·licitud de formalització de conveni 
presentada, aprovant i atorgant la següent despesa, amb càrrec a la partida 
que tot seguit s’indica del pressupost municipal en vigor, any 2016, a favor de 
l’entitat CLUB BÀSQUET NOU ESPLUGUES (NIF G64941552) i pel 
desenvolupament de les activitats que s’esmenten en el respectiu conveni: 

ENTITAT : CLUB BÀSQUET NOU ESPLUGUES  
Programes/ actuacionsDespesaPartida 
Programes de foment de l’esport en edat escolar1.000,00 € 
 
 
36. 34100.48008 
(Conveni amb Club Bàsquet Nou Esplugues) 
Foment del basquetbol a les escoles 
Programes de promoció de l’esport federat 8.500,00 € 
Formació i competició de l’esport del basquetbol 
Esdeveniments i actes esportius8.000,00 € 
Torneig cadet “Ciutat d’Esplugues” de bàsquet 
TOTAL17.500,00 € 
 
 
Segon.- Aprovar el text del conveni de col·laboració a formalitzar amb l’entitat 
CLUB BÀSQUET NOU ESPLUGUES ( NIF G64941552 ), per un període de 
vigència anys 2016-2020, pel desenvolupament de l’esmentades activitats. 
 
Tercer.- Establir que s'entendrà acceptada la corresponent subvenció per part 
de l’entitat beneficiària si en el termini de 15 dies hàbils, comptat a partir de la 
recepció de la notificació dels presents acords, no ha manifestat expressament 
la renúncia. 

Quart.- Condicionar el pagament de la subvenció a la prèvia aportació per part 
de l'entitat dels certificats negatius de penals pertinents del registre de 
delinqüents sexuals, de conformitat amb la previsió continguda a l'article 13 de 
la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció Jurídica del Menor. 
 
Anualment caldrà aportar aquests certificats, així com cada cop que s'incorpori 
personal nou a l'entitat.” 



URGÈNCIES 

Prèvia la declaració d'urgència per unanimitat dels membres de la Junta de 
Govern Local presents, conforme al què estableixen els articles 100 de la Llei 
de 8/1987 de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya i 83 del 
Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, la 
Junta de Govern va passar a tractar dels següents assumptes: 

ACORD NÚMERO TRENTA.- Proposta d'aprovacio del PAU del 
Piromusical de la Festa Major de Sant Mateu 2016. 
 
“Atès el Pla d’autoprotecció del Piromusical de la Festa Major de Sant Mateu 
2016, redactat pel Sr. Daniel Ordoñez López, com a tècnic acreditat per la 
Generalitat, que té com a objectiu establir l’organització i els procediments 
mínims d’actuació dels organismes, serveis i entitats que col·laboren en 
aquesta activitat que es celebrarà el proper dia 21 de setembre de 2016, per tal 
de poder fer front a les situacions de risc i, o bé d’emergència durant la 
realització de l’acte detallat en el mateix. 
 
Atès que a l’informe tècnic emès es proposa l’aprovació del Pla d’autoprotecció 
del Piromusical de la Festa Major de Sant Mateu 2016, i la designació del Cap 
d’emergència, així com la resta de responsables identificats en el propi pla, 
encarregats de la seva correcta gestió i implantació, i notificació del mateix als 
responsables d’emergència. 
 
Atès el Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual es va aprovar el catàleg 
d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es va fixar el 
contingut d’aquestes mesures. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
1.- Aprovar el Pla d’Autoprotecció per a la celebració del Piromusical de la 
Festa Major de Sant Mateu 2016. 
 
2.- Designar com a Cap d’Emergència, titular, del Pla d’Autoprotecció del 
Piromusical de la Festa Major de Sant Mateu 2016, al Director de la Policia 
Local o a l’agent en el que es delegui, així com a la resta de responsables, que 
apareixen identificats en el propi pla, especialment el Sr. Albert Rovira Bertran ( 
responsable de la pirotècnica) i que actuarà com a equip de primera 
intervenció, i al Sr. Paco Garrido de la brigada de manteniment municipal que 
actuarà com a cap d’evacuació i confinament. 
 
3.- Facilitar una còpia del Pla d’Autoprotecció del Piromusical de la Festa Major 
de Sant Mateu 2016, als responsables d’emergència, amb el corresponent 
acusament de rebuda de les mateixes, pel compliment del seu contingut.” 
 
ACORD NÚMERO TRENTA-UN.- Proposta d'aprovació del PAU del Mercat 
Esplugues City de la Festa Major d'Esplugues de Llobregat 2016. 
 
“Atès l'informe emès per l’Enginyer Tècnic Municipal d’Activitats en data 8 de 



setembre de 2016 en relació a la celebració del Mercat Esplugues City de la 
Festa Major d’Esplugues de Llobregat 2016 els dies 16,17 i 18 de setembre 
2016, que es transcriu a continuació: 
 
“ASSUMPTE 
 
. Aprovació del Pla d’Autoprotecció del Mercat Esplugues City que es realitzarà 
dins del marc de la Festa Major de 2016. 
 
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 / mercats públics a l’aire lliure 
en espai no tancats, com és el cas dels mercats de la festa Major, entre d’altres 
celebracions de la cultura popular Catalana, NO són activitats de referència per 
a la protecció civil local i per la seva baixa perillositat. 
 
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, per a la 
realització de la present activitat no era necessari realitzar un pla 
d’autoprotecció que seguís els criteris del citat Decret. 
 
b) Tot i això, per a la realització d’aquesta mateixa celebració de l’any 2015 es 
va redactar un pla d’autoprotecció per part del Sr. Daniel Ordóñez López, com 
a tècnic acreditat per la Generalitat de Catalunya per a desenvolupar aquest 
tipus de Pla i considerant que aquest pla d’autoprotecció té una vigència de 4 
anys i que enguany, no s’han produït canvis que requereixin noves mesures 
correctores, es podria considerar com a vàlid el PAU aprovat en edicions 
anteriors. 
 
Davant d’aquesta situació, el tècnic que sotasigna considera que cal realitzar 
les següents actuacions: 
 
1.- Tornar a aprovar el Pla d’Autoprotecció del Mercat Esplugues City de la 
Festa Major de Sant Mateu 2016 que es realitzarà dins del marc de la Festa 
Major de 2015, atès que continua essent vàlid enguany. 
 
2.- 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. 
 
3.- Nomenar com a responsable del present Pla a l’empresa organitzadora de 
l’esdeveniment, que és Artístic Events, SL representada pel Sr. Pere Saboya 
amb telèfon: 647 514 451. 



 
4.- 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 el Pla d’Autoprotecció del Mercat Esplugues City 
de la Festa Major d’Esplugues de Llobregat 2015, redactat pel Sr. Daniel 
Ordoñez Lopez, com tecnic acreditat per la Generalitat de Catalunya i aprovat 
per la Junta de Govern Local de data 18 de setembre de 2015 i, per tant, 
aplicar-lo a la celebració del Mercat Esplugues City de la Festa Major 
d’Esplugues de Llobregat 2016 que es celebrarà els dies 16, 17 i 18 de 
setembre de 2016. 
 
2) Nomenar com a responsable del present Pla a: Artistic Events, S.L. 
representada pel Sr. Pere Saboya. 
 
3) Facilitar una còpia del Pla d’Autoprotecció de la present festivitat a tots els 
responsables del mateix.” 
 
ACORD NÚMERO TRENTA-DOS.- Proposta d'aprovació del PAU 
celebració concerts de les tres Esplugues de la Festa Major 2016. 
 
“Atès l'informe emès per l’Enginyer Tècnic Municipal d’Activitats en data 8 de 
setembre de 2016 en relació a la celebració dels Concerts de les Tres 
Esplugues de la Festa Major d’Esplugues de Llobregat 2016, els dies 16,17 i 18 
de setembre 2016, que es transcriu a continuació: 
 
 

 

 
“ASSUMPTE 
 
. Aprovació del Pla d’Autoprotecció dels Concerts del Parc de les Tres 
Esplugues que es realitzaran dins del marc de la Festa Major de 2016. 

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 a l’aire lliure en espai 
no tancats, com és el cas dels concerts de festa Major, entre d’altres 
celebracions de la cultura popular Catalana, són activitats de referència per a la 
protecció civil local i amb reglamentació sectorial específica. 

Els concerts de la Festa Major d’Esplugues de Llobregat, per realitzar-se en 
emplaçaments oberts i per tenir aforaments previstos de no més de 2.000 
persones, estarien exempts de realitzar un pla d’autoprotecció segons el citat 
Decret. 
 



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, per a la 
realització de la present activitat no era necessari realitzar un pla 
d’autoprotecció que seguís els criteris del citat Decret. 

b) Tot i això, per a la realització d’aquesta mateixa celebració de l’any 2015 es 
va redactar un pla d’autoprotecció per part del Sr. Daniel Ordóñez López, com 
a tècnic acreditat per la Generalitat de Catalunya per a desenvolupar aquest 
tipus de Pla i considerant que aquest pla d’autoprotecció té una vigència de 4 
anys i que enguany, no s’han produït canvis que requereixin noves mesures 
correctores, es podria considerar com a vàlid el PAU aprovat en edicions 
anteriors. 
 
Davant d’aquesta situació, el tècnic que sotasigna considera que cal realitzar 
les següents actuacions: 

1.- Tornar a aprovar el Pla d’Autoprotecció dels Concerts de les Tres 
Esplugues de la Festa Major de Sant Mateu 2015 que es realitzarà dins del 
marc de la Festa Major de 2016, atès que continua essent vàlid enguany. 
 
2.- 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. 

3.- Facilitar còpia amb acús de rebut del Pla d’Autoprotecció de la present 
festivitat a tots els grups organitzadors, així com a la resta de responsables, 
essent aquest fet responsabilitat directa del Departament de Cultura Municipal.” 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1) Declarar plenament vigent el Pla d’Autoprotecció dels Concerts de les Tres 
Esplugues de la Festa Major 2015, redactat pel Sr. Daniel Ordoñez Lopez, com 
tècnic acreditat per la Generalitat de Catalunya i aprovat per la Junta de Govern 
Local de data 18 de setembre de 2015 i, per tant, aplicar-lo a la celebració dels 
Concerts de les Tres Esplugues de la Festa Major 2016 que es celebrarà els 
dies 16, 17 i 18 de setembre de 2016. 

2) Nomenar com a responsable del present Pla l Director de la Policia Local o a 
l’agent en el que es delegui. 

3) Facilitar una còpia del Pla d’Autoprotecció de la present festivitat a tots els 
grups organitzadors.” 

ACORD NÚMERO TRENTA-TRES.- Proposta d’aprovació del PAU per la 
celebració dels concerts de la Festa Major 2016. 

“Atès l'informe emès per l’Enginyer Tècnic Municipal d’Activitats en data 8 de 
setembre de 2016 en relació a la celebració dels Concerts de la Festa Major 



d’Esplugues de Llobregat 2016, els dies 16,17 i 18 de setembre 2016, que es 
transcriu a continuació: 

“ASSUMPTE 
 
.Aprovació del Pla d’Autoprotecció dels Concerts de la Festa Major d’Esplugues 
que es realitzaran dins del marc de la Festa Major de 2016. 

REFERÈNCIES ANTERIORS – ANTECEDENTS (a destacar) 

Documentació vària obrant a l’expedient (antecedents). 

En base a l’aplicació del Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el 
catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa 
el contingut d’aquestes mesures i llur substitut, el Decret 30/2015; els 
espectacles públics a l’aire lliure en espai no tancats, com és el cas dels 
concerts de festa Major, entre d’altres celebracions de la cultura popular 
Catalana, són activitats 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, essent el procediment d’homologació, mitjançant un acord de 
Junta de Govern Local. 

L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, va aprovar l’any 2013, un Pla 
d’Autoprotecció per a la celebració de la present activitat, redactat pel Sr. 
Daniel Ordóñez López, com a tècnic acreditat per la Generalitat de Catalunya 
per a desenvolupar aquest tipus de Plans. 

El que subscriu, Enginyer Tècnic Municipal d'activitats d'aquest Servei, en 
relació a l'assumpte referenciat, 

INFORMA: 
 
a) Segons allò establert als Decrets 82/2010 i 30/2015 anteriorment citats, 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 fa 3 anys i segons consultes 
realitzades amb el Departament de Cultura, es valora que la celebració de la 
present activitat d’aquest any, seguirà realitzant-se en les mateix condicions 
que l’any passat i no s’ha produït cap canvi en ocupacions i/o altres, que puguin 
arribar a condicionar la realització de l’acte 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 2013, 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: 

. Atenent a tot allò indicat fins ara, especialment allò establert pels citats 
Decrets, que donen una vigència dels Plans d’Autoprotecció de quatre anys, 
sempre que no es realitzin canvis que motivin la seva revisió, aquest tècnic 
proposa a la Junta de Govern Local, tornar a aprovar el Pla d’Autoprotecció de 
l’any 2013, redactat pel Sr. Daniel Ordóñez López, atès que aquest continua 
essent plenament vigent, per a la celebració 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 
que apareixen identificats al propi Pla. 

. Facilitar còpia amb acús de rebut del Pla d’Autoprotecció de la present 
festivitat a tots els participants i/o responsables de l’esdeveniment, 
especialment a l’empresa productora, essent aquest fet responsabilitat directa 
del Departament de Cultura Municipal.” 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1) Declarar plenament vigent el Pla d’Autoprotecció dels Concerts de la Festa 
Major 2013, redactat pel Sr. Daniel Ordoñez Lopez, com tècnic acreditat per la 
Generalitat de Catalunya i aprovat per la Junta de Govern Local de data 6 de 
setembre de 2013 i, per tant, aplicar-lo a la celebració dels Concerts de la 
Festa Major 2016 que es celebrarà els dies 16, 17 i 18 de setembre de 2016. 
 
2) Nomenar com a responsable del present Pla l Director de la Policia Local o a 
l’agent en el que es delegui. 

3) Facilitar una còpia del Pla d’Autoprotecció de la present festivitat a tots els 
grups organitzadors.” 

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