
 
 

JGL 2/2016 
 
 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 

SESSIÓ DECISÒRIA ORDINÀRIA DE 15 DE GENER DE 2016 

 
A la Casa Consistorial d’Esplugues de Llobregat, a la sala de reunions, a les 
tretze hores i trenta minuts del dia 15 de gener de 2016, es reuneix la Junta de 
Govern Local en sessió decisòria ordinària, en primera convocatòria, sota la 
Presidència de l'alcaldessa Sra. Pilar Díaz Romero, amb l'assistència dels 
regidors Sr. Eduard Sanz García, Sra. Sara Forgas Úbeda, Sra. Montserrat 
Zamora Angulo, Sr. Albert Comellas Novillo, Sr. Manuel Pozo López i Sr. 
Santiago Siquier Fado. 
 
Assisteix igualment l'interventor director de l'Àrea de recursos generals i 
econòmics, Sr. Francisco Javier Vicén Encuentra. 
 
Actua de secretari el de l'Ajuntament Sr. Pedro Carmona Pérez. 
 
Oberta la sessió per la Sra. alcaldessa, s'hi entra en l'examen i debat dels 
assumptes que es relacionen a l'ordre del dia. 
 
 
ACORD NÚMERO U.- Aprovació, si escau, de l’acta núm. 45/15 
corresponent a la sessió ordinària de data 18 de desembre de 2015.                             
                    
Per la Sra. alcaldessa i en relació a l’esborrany de l’acta núm. 45/15 
corresponent a la sessió ordinària de  data 18 de desembre de 2015 es 
pregunta si hi ha objecció d'alguna classe i no assenyalant-se'n cap, s'aprova  
l’esmentada acta per unanimitat i en compliment del que disposa l'article 107 
de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya i l'article 
110 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats 
locals, es transcriurà al llibre d'actes, autoritzant-se amb les signatures de la  
Sra. alcaldessa i Sr. secretari. 
 

TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

 
ACORD NÚMERO DOS.- Proposta per declarar suficient la documentació 
aportada per JOSÉ MARÍA PÉREZ RETAMERO, sobre la comunicació de 
l’inici de l’activitat de comerç al detall de productes d’alimentació al local 
del carrer Ave Maria, núm. 1 local 5. (Exp. T120-2015-119).  



 
“El senyor JOSÉ MARÍA PÉREZ RETAMERO, va aportar la documentació 
tècnica oportuna per desenvolupar l’activitat de comerç al detall de productes 
d’alimentació, al carrer Ave Maria, núm. 1, local 5, d’aquesta població. (Exp. 
T120-2015-00119). 
 
Posteriorment, el senyor JOSÉ MARÍA PÉREZ RETAMERO va presentar escrit 
sol·licitant l’anul·lació de la liquidació d’import 875,00€ generada en concepte 
de Taxa per a la Prestació dels Serveis d’ Intervenció de l’ Administració 
Municipal en activitats i instal·lacions, manifestant que reunia els requisits per 
acollir-se a la bonificació contemplada a les ordenances fiscals municipals per a 
empreses de nova creació. 
 
Atès que es tracta d’una activitat sotmesa al règim de comunicació. 
 
Atès l’informe emès pels Serveis Tècnics Municipals obrant a l’expedient.  

Atès l’informe emès per Intervenció amb relació a la reclamació sobre la 
liquidació generada.  

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 JOSÉ MARÍA PÉREZ RETAMERO, en la qual efectua el tràmit 
de comunicació de l’activitat de comerç al detall de productes d’alimentació, 
al carrer Ave Maria, núm. 1, local 5, d’aquesta població. (Exp. T120-2015-
00119). 
 
2n.- Estimar la reclamació formulada pel Sr. JOSE MARÍA PÉREZ 
RETAMERO, contra la liquidació pel concepte de Taxa per la Prestació dels 
Serveis d’ Intervenció de l’ Administració Municipal en les activitats i 
instal·lacions, per l’activitat de comerç al detall de productes d’alimentació al 
carrer Ave Maria, núm. 1, local 5. 

3r.- Anul·lar la liquidació núm. 1054102-402589, d’import 875,00€ i girar una 
altra de nova núm. 1063483-5379, d’import 525,00€, amb aplicació de la 
bonificació del 40%, per tractar-se d’empresa de nova creació i activitat 
regulada com a procediment de comunicació d’activitats innòcues, segons 
disposen els articles 5.7) Quota tributària i 6.2) Bonificacions, de l’ Ordenança 
fiscal, núm. 5. 

4t.- Comunicar a JOSÉ MARÍA PÉREZ RETAMERO, que pot iniciar l’exercici 
de l’activitat de comerç al detall de productes d’alimentació, al carrer Ave 
Maria, núm. 1, local 5, 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. 

5è.- 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. 
 
6è.- Aquesta conformitat restarà condicionada al pagament de la taxa per a la 
Prestació dels Serveis d’Intervenció Integral de l’Administració Municipal en 
activitats i instal·lacions (Ordenança Fiscal núm. 5) d’import 525,00 euros, 
(càrrec-valor 1063483-5379), indicada en el punt 3r, i que serà notificada per l’ 
Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.” 

 
ACORD NÚMERO TRES.- Proposta per declarar suficient la documentació 
aportada per LAURA FERNÁNDEZ TORRES, sobre la comunicació de 
l’inici de l’activitat de merceria al local del carrer Pubilla Casas, núm. 27 
bxs. (Exp. T120-2015-120). 

“La senyora LAURA FERNÁNDEZ TORRES, va aportar la documentació 
tècnica oportuna per desenvolupar l’activitat de merceria, al carrer Pubilla 
Casas, núm. 27, bxs, d’aquesta població. (Exp. T120-2015-00120). 

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

Atès l’informe 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 LAURA FERNÁNDEZ TORRES, en la qual efectua el tràmit de 
comunicació de l’activitat de merceria, al carrer Pubilla Casas, núm. 27, bxs, 
d’aquesta població. (Exp. T120-2015-00120). 

2n.- Comunicar a LAURA FERNÁNDEZ TORRES, que pot iniciar l’exercici de 
l’activitat de merceria, al carrer Pubilla Casas, núm. 27, bxs, 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 1054102-410618). Ja abonada en data 18/12/2015.” 

 
ACORD NÚMERO QUATRE.- Proposta de suspensió de la tramitació de 
l’atorgament de llicència per executar obres de construcció d’un habitatge 
unifamiliar aïllat a la finca del carrer Frontó, núm. 18. (Exp. T032-2015-46). 
 
“El senyor Jordi Alonso Pérez sol·licita llicència municipal per a executar 
obres de construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat a la finca del carrer Frontó 
núm. 18 (referència cadastral 3824907DF2832D0001RD), segons projecte 
tècnic aportat a tal efecte. (Expedient T032-2015-46). 

Atès l’informe emès pels Serveis Tècnics Municipals del que resulta que el 
projecte presentat pren com a base un plànol topogràfic realitzat sobre el 
terreny existent, que no es correspon amb el terreny inicial, sinó amb el 
modificat com a conseqüència d’uns moviments de terres realitzats sense 
llicència per l’anterior propietari de la finca. 

Atès que el terreny inicial és el que s’ha de considerar a efectes de 
denominacions de plantes sota i sobre rasant i determinacions urbanístiques 
derivades, per poder seguir la tramitació s’ha de presentar el projecte ajustat a 
aquest terreny, representat en el corresponent plànol topogràfic, amb les 
corresponents seccions longitudinals i transversals del mateix , llindes i 
interiors, realitzades perpendicularment a les cotes de nivell. 

Atesa la delegació de la Sra. alcaldessa en Junta de Govern Local, per decret 
núm. 1.484 de 15 de juny de 2011, de les atribucions establertes a l'art. 21.1.q) 
de la Llei 11/1999, de 21 d’abril, de modificació 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: 

1.- Suspendre la tramitació de l’atorgament de llicència d’obres sol·licitada per 
Jordi Alonso Pérez per a la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat a la 
finca del carrer Frontó núm. 18, fins que s’aporti la corresponent documentació 
ajustada a les rasants originals.” 



ACORD NÚMERO CINC.- Proposta de suspensió de la tramitació de 
l’atorgament de llicència per executar obres de rehabilitació de la coberta 
est i torrassa de l’edifici Torre dels Lleons existent a la finca de la plaça 
Doña Carolina, núm. 1. (Exp. T032-2015-50). 

“ESTEVA GREWE, ROSA MARIA Y CIA, CB sol·licita llicència municipal per a 
executar obres de rehabilitació de la coberta est i torrassa de l’edifici nomenat 
Torre dels Lleons situat a la finca de la plaça Doña Carolina núm. 1 (referència 
cadastral 3918603DF2831H0001WO), segons projecte tècnic aportat a tal 
efecte. (Expedient T032-2015-50). 

Atès l’informe emès pels Serveis Tècnics Municipals del que resulta que el 
projecte presentat té bàsicament per objecte la rehabilitació de l’estructura i els 
elements complementaris de coberta i torrassa de part de la Torre dels Lleons, 
actualment en mal estat. L’actuació proposada es considera coherent amb els 
elements catalogats un cop rehabilitades les cobertes, mantenint les mateixes 
característiques en relació a pendents, tractaments i aspecte exterior originals. 
 
Alhora manifesten que s’ha de sol·licitar el corresponent informe preceptiu a la 
Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de Barcelona, de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
Atesa la delegació de la Sra. alcaldessa en Junta de Govern Local, per decret 
núm. 1.484 de 15 de juny de 2011, de les atribucions establertes a l'art. 21.1.q) 
de la Llei 11/1999, de 21 d’abril, de modificació 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: 

1.- Suspendre la tramitació de l’atorgament de llicència d’obres sol·licitada per 
ESTEVA GREWE, ROSA MARIA Y CIA, CB per a la rehabilitació de la coberta 
est i torrassa de l’edifici nomenat Torre dels Lleons situat a la finca de la plaça 
Doña Carolina núm. 1, fins disposar del preceptiu informe de la Comissió 
Territorial del Patrimoni Cultural de Barcelona, de la Generalitat de Catalunya, 
per tractar-se d’una actuació sobre un element catalogat. 

2.- Completar el projecte presentat amb la documentació que es relaciona a 
continuació: 
 
2.1. Plànols de l’estat actual i definitiu de la façana lateral amb front al carrer 
dels Lleons, indicant tots el seus elements (cornises,...). 

2.2. Reportatge fotogràfic de la totalitat de les façanes (principal, posterior i 
lateral del cos principal de la Torre dels Lleons). 

2.3. CD amb el projecte complet i certificat de coincidència entre el suport 
electrònic i el suport paper signat pel tècnic redactor i el promotor. 



2.4. Full d’assumeix de permanència en obra de tècnic competent, en 
compliment de l’article 129 de les OOMME. 

2.5. Plànols signats per part del promotor.” 

 

ACORD NÚMERO SIS.- Proposta relativa a la condició 2.1 de l’acord de la 
Junta de Govern Local de data 4/4/2008 sobre llicència de Comercial 
Escolà, SL per magatzem de begudes al carrer Gaspar Fàbregas núm. 92-
98 (Exp. 9/07 AC). 

“Per acord de la Junta de la Junta de Govern Local de 4 d’abril de 2008 es va 
concedir l’ampliació i actualització de la llicència concedida a COMERCIAL 
ESCOLA, S.L. per realitzar les instal·lacions necessàries a fi de desenvolupar 
l'activitat d’emmagatzematge tancat al públic per a comercialització de begudes 
alcohòliques amb oficines annexes, al carrer Gaspar Fàbregas i Roses, núm. 
92-98, d'aquesta població, d’acord amb el que estableix la disposició transitòria 
desena de les Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità (Exp. 9/07). 
 
Aquesta llicència es va condicionar, entre d’altres extrems, al compliment del 
següent: 
 
“2.1.- L'interessat ha d'aportar document acreditatiu de l’acceptació del caràcter 
provisional de la llicència i de la renúncia expressa a qualsevol dret o 
indemnització que li pogués correspondre per l’ordre de l’Ajuntament de 
cessament i desallotjament total o parcial de l’ús i activitat que s’autoritza, en 
l’expedient que, en el seu moment pogués iniciar-se, que haurà de realitzar 
mitjançant acta notarial inscrita en el Registre de la Propietat, tenint en compte 
que el local on es vol desenvolupar l'ús projectat es troba en un edifici que el 
Pla General Metropolità de 1976 ha qualificat com a fora d'ordenació que 
l'afecta parcialment per sistema viari bàsic, clau zona 5. Aquest document s’ha 
d’aportar a la sol·licitud de l’acta de posada en servei. 
El compliment d'aquesta condició serà requisit indispensable per que la 
llicència tingui plena executivitat.” 

Atesos els escrits presentats per la Sra. Natalia Escola Subiela, en 
representació de COMERCIAL ESCOLA, S.L. i NAFRAES 2013, S.L. en dates 
17-07-2014 i 24-10-2014, respectivament, posant de manifest que la situació 
d’afectació parcial a sistema viari bàsic clau 5, afecta únicament al xamfrà dels 
carrers Gaspar Fàbregas i Roses i Enric Morera, d’aquesta població; que la 
porció afectada es cedirà a l’Ajuntament de forma gratuïta i lliure de càrregues 
en el moment de la substitució total de l’edificació existent en la parcel·la; i que 
qualsevol obra o instal·lació que es faci en l’esmentada porció de finca tindrà 
caràcter provisional i haurà de cessar quan ho indiqui l’Ajuntament, sense dret 
a indemnització per aquestes obres o instal·lacions o pel que pogués afectar a 
la resta de l’activitat a causa del seu cessament. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 



1.- Manifestar a les empreses COMERCIAL ESCOLA, S.L. i NAFRAES 2013, 
S.L. que en relació a la llicència concedida per a l’ampliació i actualització de la 
llicència per realitzar les instal·lacions necessàries a fi de desenvolupar 
l'activitat d’emmagatzematge tancat al públic per a comercialització de begudes 
alcohòliques amb oficines annexes, al carrer Gaspar Fàbregas i Roses, núm. 
92-98, d'aquesta població, per tal de donar compliment a l’apartat 2.1 de l’acord 
de la Junta de Govern Local de 4-04-2008, haurà de presentar Acta notarial 
inscrita en el Registre de la Propietat, formulant el compromís de cessió a 
l’Ajuntament de forma gratuïta i lliure de càrregues de la porció de terreny 
situada al xamfrà de la finca de referència, afectada de sistema viari bàsic clau 
5, segons el Pla General Metropolità vigent, en el moment de la substitució total 
de l’edificació existent en la parcel·la; fent constar que accepten expressament 
que qualsevol obra i instal·lació que es faci en l’esmentada porció de finca 
tindrà caràcter provisional i haurà de cessar quan ho indiqui l’Ajuntament, amb 
renúncia a indemnització pel cessament d’aquestes obres i instal·lacions o pel 
que aquest pogués afectar a la resta de l’activitat. 

2.- Notificar el present acord a les societats COMERCIAL ESCOLA, S.L. i 
NAFRAES 2013, S.L. als efectes corresponents.” 

 

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 relacions de despesa 
corresponent a l’exercici 2015, d’acord amb el que disposa l’article 13 de la 
instrucció que regula el procediment de registre i tramitació de les factures 
aprovat por la Junta de Govern Local en data 23 de desembre de 2014, són les 
següents: 
 
Relació núm. 506 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
50.363,07 € 
Relació núm. 507 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
4.995,48 € 
Relació núm. 508 de documents O en fase prèvia per un import total de 
296.376,80 € 
Relació núm. 509 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
329,60 € 
Relació núm. 510 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
86.815,78 € 
Relació núm. 511 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
7.335,48 € 
Relació núm. 513 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
18.181,40 € 
Relació núm. 514 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
842,92 € 



Relació núm. 516 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
12.895,56 € 
Relació núm. 517 de documents O en fase prèvia per un import total de 
4.045,10 € 
Relació núm. 518 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
30.306,21 € 
Relació núm. 519 de documents O en fase prèvia per un import total de 
150.815,19 € 
Relació núm. 520 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
5.105,28 € 
Relació núm. 521 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
91.196,08 € 
Relació núm. 522 de documents O en fase prèvia per un import total de 
79.297,94 € 
 
Quota empresa de les Assegurances Socials de mes de desembre 2015 d’un 
import de 249.714,95 € i compensació IT del mes de desembre per un import 
de 11.142,00 € 
 
Liquidació i ingrés a compte sobre rendiments del treball i activitats 
econòmiques del mes de desembre 2015. 
 
Liquidació del quart trimestre 2015 de les retencions i ingressos a comptes 
procedents d’arrendaments d’immobles i urbans. 
 
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. 506 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 50.363,07 € 
 
2. Aprovar la relació núm. 507 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 4.995,48 € 
 
3. Aprovar la relació núm. 508 de documents O en fase prèvia per un import 
total de 296.376,80 € 
 
4. Aprovar la relació núm. 509 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 329,60 € 
 
5. Aprovar la relació núm. 510 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 86.815,78 € 
 
6. Aprovar la relació núm. 511 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 7.335,48 € 



 
7. Aprovar la relació núm. 513 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 18.181,40 € 
 
8. Aprovar la relació núm. 514 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 842,92 € 
 
9. Aprovar la relació núm. 516 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 12.895,56 € 
10. Aprovar la relació núm. 517 de documents O en fase prèvia per un import 
total de 4.045,10 € 
 
11. Aprovar la relació núm. 518 de documents ADO en fase prèvia per un 
import total de 30.306,21 € 
 
12. Aprovar la relació núm. 519 de documents O en fase prèvia per un import 
total de 150.815,19 € 
 
13. Aprovar la relació núm. 520 de documents ADO en fase prèvia per un 
import total de 5.105,28 € 
 
14. Aprovar la relació núm. 521 de documents ADO en fase prèvia per un 
import total de 91.196,08 € 
 
15. Aprovar la relació núm. 522 de documents O en fase prèvia per un import 
total de 79.297,94 € 
 
16. Aprovar la quota empresa de les Assegurances Socials de mes de 
desembre 2015 d’un import de 249.714,95 € i compensació IT del mes de 
desembre per un import de 11.142,00 € 
 
17. Aprovar la liquidació i ingrés a compte sobre rendiments del treball, 
activitats econòmiques del mes de desembre (mod. 111)per un import total de 
261.033,86 €. 
 
18. Aprovar la liquidació de les retencions i ingressos a compte procedents del 
quart trimestre del 2015 d’arrendaments d’immobles urbans (mod. 115) per un 
import de 1.907,58 €.” 
 
 
ACORD NÚMERO VUIT.- Proposta d'aprovació de l’oferta pública 
d'ocupació de l’any 2016. 
 
“1. De conformitat amb l’article 70.2 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut 
Bàsic de l’Empleat Públic i l’article 91 de la Llei de Bases de Règim Local, 
l’Ajuntament ha d’aprovar anualment l’Oferta Pública d’Ocupació, que ha 
d’incloure les necessitats de recursos humans, amb assignació pressupostària, 
que han de proveir-se mitjançant la incorporació de personal de nou ingrés.  



2. La Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos Generals de l’ Estat 
Espanyol per l’any 2016 (BOE núm. 260, de 30 d’octubre de 2015), estableix a 
l’article 20, en relació a l’oferta d’ocupació pública i altres instruments similars 
de gestió de la provisió de necessitats de personal, que durant l’exercici 2016 
respectant les disponibilitats pressupostàries del Capítol I, es procedirà a la 
incorporació de nou personal en determinats àmbits i sectors i administracions, 
considerats prioritaris pel govern i que afectin el funcionament dels serveis 
públics essencials, en el que la normativa fixa com a màxim el 50% de la taxa 
de reposició d’efectius; a excepció de les places de policia Local, 
assessorament jurídic, prevenció i extinció d’incendis, personal que presta 
assistència directa als usuaris de serveis socials, personal que realitza 
prestacions i polítiques actives en matèria d’ocupació i les de promoció interna, 
que la normativa preveu una taxa de reposició del 100%.  

3. La incorporació de nous professionals en l’ Oferta Pública d’Ocupació del 
2016 es destina en una alta proporció a àmbits de perfil social (9), com ara 
assistència social, ocupació i seguretat pública, i és el resultat de l’aplicació de 
la taxa de reposició de personal del 100%, atès que la pròpia Llei de 
Pressupostos Generals de l’Estat permet cobrir aquests sectors al 100% i, es 
considera convenient incloure totes les places vacants en l’Oferta Pública 
d’Ocupació, sempre que es doni compliment a les determinacions contingudes 
a l’article 20 de l’esmentada Llei.  

S’incorpora també places reservades a la promoció interna, que no computen a 
efectes del càlcul de la taxa de reposició atès que cal reforçar, d’una banda, 
l’estructura policial, vist que existeixen vacants de comandaments cobertes fins 
ara amb adscripcions provisionals (2) i que afecten a la direcció i operativa del 
cos i estan dotades amb pressupost i altres places que ens ajudaran a 
consolidar la promoció interna i la carrera administrativa. En ambdos casos és 
aplicable també la taxa de reposició del 100%.  

I per últim, s’inclou dins l’ Oferta Pública d’Ocupació del 2016 places que estan 
subjectes a la taxa de reposició del 50% (1) que es calcula a partir de la 
diferència entre el nombre plantilla fixa que al llarg de l’exercici pressupostari 
de 2015 van deixar de prestar serveis i el nombre plantilla fixa que s’hi van 
incorporar o hi van reingressar des de situacions que no comportessin reserva 
de lloc de treball.  

De conformitat amb el que estableix l’article 54 ss. Del Reglament del Personal 
al Servei de les Entitats Locals. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1. Aprovar l’oferta pública d’ocupació de 2016 fixada en els següents termes: 
FUNCIONARIS DE CARRERA  

NOMBRE: 1  

RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: Torn Lliure  



MODALITAT DE SELECCIÓ: Concurs- Oposició  

ESCALA: Administració especial  

SUBESCALA: SERVEIS ESPECIALS, ESCALA BASICA  

GRUP: C2  

CATEGORIA: AGENT DE POLICIA LOCAL  

ADSCRIT A: Servei de la Policia Local  

PERSONAL LABORAL  

NOMBRE: 4  

RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: Torn Lliure  

MODALITAT DE SELECCIÓ: Concurs- Oposició  

GRUP: A2  

CATEGORIA: TREBALLADOR/A SOCIAL  

NOMBRE: 1  

RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: Torn Lliure  

MODALITAT DE SELECCIÓ: Concurs- Oposició  

GRUP: A2  

CATEGORIA: EDUCADOR/A SOCIAL  

NOMBRE: 3  

RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: Torn Lliure  

MODALITAT DE SELECCIÓ: Concurs- Oposició  

GRUP: A2  

CATEGORIA: TÈCNIC/A D’OCUPACIÓ  

ADSCRIT A: Servei d’Ocupació  

NOMBRE: 1  

RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: Torn Lliure  



MODALITAT DE SELECCIÓ: Concurs- Oposició  

GRUP: AP  

CATEGORIA: OPERARI  

PROMOCIÓ INTERNA:  

NOMBRE: 2  

RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: Promoció interna  

MODALITAT DE SELECCIÓ: Concurs- Oposició  

ESCALA: Administració Especial  

SUBESCALA: SERVEIS ESPECIALS, ESCALA INTERMITJA  

GRUP: C2  

CATEGORIA: SERGENT DE POLICIA LOCAL  

ADSCRIT A: Servei de la Policia Local  

NOMBRE: 2  

RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: Promoció interna  

MODALITAT DE SELECCIÓ: Concurs- Oposició  

ESCALA: Administració General  

CATEGORIA: TÈCNIC/A DE GESTIÓ  

NOMBRE: 6  

RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: Promoció interna  

MODALITAT DE SELECCIÓ: Concurs- Oposició  

ESCALA: Administració General  

GRUP: C1  

CATEGORIA: ADMINISTRATIU/VA  

2.Publicar l’oferta pública d’ocupació en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 

3.Informar la Junta de Personal i el Comitè d’Empresa. 



  
ACORD NÚMERO NOU.- Proposta consistent en donar compte de la 
jubilació anticipada per edat d'una funcionària d’aquest ajuntament. 

“La coordinadora administrativa de Disciplina Urbanística, funcionària d’aquest 
Ajuntament, que consta en annex a aquest acord, presenta instància en la que 
manifesta que el proper 26 de gener complirà 64 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.- Donar compte de la jubilació anticipada per edat de la coordinadora 
administrativa de Disciplina Urbanística, i que consta en annex a aquest acord, 
amb efectes 27 de gener de 2016. 

2n.- Reconèixer una obligació de 8.115,11 € a la funcionària de referència, en 
concepte de premi de jubilació anticipada als 64 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 de gener 
de l’any en curs.” 

 
ACORD NÚMERO DEU.- Proposta d'aprovació del conveni de 
col·laboració amb l'IES Francesc Ferrer i Guàrdia per a la realització de 
pràctiques d'un alumne a l'Ajuntament d’Esplugues de Llobregat.  

“Atès el Conveni de pràctiques entre l’IES Francesc Ferrer i Guàrdia i 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat per a la realització de pràctiques d’un 
alumne per col·laborar en les tasques de cartografiar instal·lacions i obres de 
via pública, especialment les indicades pels responsables de manteniment 
d’edificis i les brigades municipals.  

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

La Junta de Govern acorda, per unanimitat:  



1.- Aprovar el Conveni de pràctiques entre l’IES Francesc Ferrer i Guàrdia per a 
la realització de pràctiques d’un alumne, que consta en annex a aquest acord, 
per col·laborar en les tasques de cartografiar instal·lacions i obres de via 
pública, especialment les indicades pels responsables de manteniment 
d’edificis i les brigades municipals.  

El nombre de pràctiques que realitzarà l’alumne serà de 350 hores totals, 
distribuïdes en 4 hores diàries, en el període comprés del 18 de gener al 6 de 
juny de 2016, en horari de dilluns a divendres de 9 a 13 hores.  

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

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

 

ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA 

 
ACORD NÚMERO ONZE.- Proposta d'acceptació de la subvenció atorgada 
per la Diputació de Barcelona en concepte d'ajut al Programa 
complementari de garantia de la suficiència financera local i de suport a la 
prestació de serveis socials. 

“En data 26 de novembre de 2015 la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona va aprovar, amb una dotació total de 10 milions d’euros, el Programa 
complementari de garantia de la suficiència financera local i de suport a la 
prestació de serveis socials, amb la finalitat de garantir la suficiència de les 
hisendes locals i d’assegurar la prestació dels serveis públics locals, donant 
prioritats als de caràcter bàsic i, molt especialment, als de naturalesa social i 
assistencial. 
 
Els destinataris son els municipis i les entitats municipals descentralitzades de 
a demarcació de Barcelona, els quals podran destinar els ajuts a cobrir 
despeses de naturalesa corrent i d’inversió que s’executin en el període 
comprés entre l’1 de gener de 2015 i el 30 de juny de 2016. 

L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat té aprovada la concessió d’un ajut 
econòmic per import de 91.154,14 euros. 

Per tal de fer efectiva la concessió, els ens destinataris han de presentar 
l’acceptació corresponent abans de 1’1 de febrer de 2016. Amb aquest tràmit 
es procedirà a l’abonament d’una bestreta del 50%, que també es pot avançar 
abans que finalitzi l’any 2015 si l’acceptació es formalitza no més tard del 15 de 
desembre de 2015. 

Vist l’informe emès per la Directora d’Acció Social i Salut Pública. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 



PRIMER.- Acceptar l’ajut d’import 91.154,14 euros, atorgat per la Diputació de 
Barcelona, dins el marc del Programa complementari de garantia de la 
suficiència financera local i de suport a la prestació de serveis socials, any 
2015.” 

 

URGÈNCIA 
 

Prèvia  la declaració d'urgència acordada per unanimitat dels membres de la 
Junta de Govern Local presents, conforme al què estableixen els articles 100 
de la Llei 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 del següent assumpte: 
 
 
ACORD NÚMERO DOTZE.-  Proposta consistent en donar compte de 
diverses sentències dels jutjats contenciosos administratius de 
Barcelona.   
             
“Es dóna compte de les sentències següents: 
 
• Sentència núm. 233/2015 del Jutjat Contenciós Administratiu Núm. 1 de 
Barcelona, mitjançant la qual s’estima parcialment el recurs contenciós 
administratiu núm. 190/2014-1, interposat per l’entitat mercantil CESIONARIA 
VALLÈS O9CCIDENTAL, S.A. contra l’actuació administrativa d’inadmissió del 
recurs.  
 
• Sentència núm. 266/2015 del Jutjat Contenciós Administratiu Núm. 6 de 
Barcelona, mitjançant la qual es declara la inadmissibilitat del recurs contenciós 
administratiu núm. 352/2014 F, interposat per Cristian Antoni Cuesta Ollé 
contra el decret d’Alcaldia de data 14 de juny de 2013, per reclamació de 
responsabilitat patrimonial. 

 
La Junta de Govern es dóna per assabentada.”    
 

I sense més assumptes a tractar, a les catorze hores i trenta 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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