
 
 

 

 

JGL 16/2016 

 
 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 

SESSIÓ DECISÒRIA ORDINÀRIA DE 29 D’ABRIL DE 2016 

 
A la Casa Consistorial d’Esplugues de Llobregat, a la sala de reunions, a les 
tretze hores i quaranta minuts del dia 29 d’abril de 2016, es reuneix la Junta de 
Govern Local en sessió decisòria ordinària, en primera convocatòria, sota la 
Presidència de l'alcaldessa Sra. Pilar Díaz Romero, amb l'assistència dels 
regidors Sr. Eduard Sanz García, Sra. Montserrat Zamora Angulo, Sr. Albert 
Comellas Novillo i Sr. Manuel Pozo López. 
 
Assisteix igualment l'interventor director de l'Àrea de recursos generals i 
econòmics, Sr. Francisco Javier Vicén Encuentra. 
 
Actua de secretari el de l'Ajuntament Sr. Pedro Carmona Pérez. 
 
Oberta la sessió per la Sra. alcaldessa, s'hi entra en l'examen i debat dels 
assumptes que es relacionen a l'ordre del dia. 
 
 
ACORD NÚMERO U.- Aprovació, si escau, de l’acta núm. 13/16 
corresponent a la sessió ordinària de data 8 d’abril de 2016.     
                         
Per la Sra. alcaldessa i en relació a l’esborrany de l’acta núm. 13/16 
corresponent a la sessió ordinària de  data  8 d’abril de 2016 es pregunta si hi 
ha objecció d'alguna classe i no assenyalant-se'n cap, s'aprova  l’esmentada 
acta per unanimitat i en compliment del que disposa l'article 107 de la Llei 
8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya i l'article 110 del 
Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, es 
transcriurà al llibre d'actes, autoritzant-se amb les signatures de la  Sra. 
alcaldessa i Sr. secretari. 

 

 

 



TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

 
ACORD NÚMERO DOS.- Proposta per estimar les al·legacions formulades 
pel senyor Vasile Surcica en referència a una queixa veïnal sobre 
l’accessibilitat al local de l’activitat escola de boxa, que es desenvolupa al 
local ubicat a la plaça del Sol núm.3-4, bxs. 2a d’aquesta població. 
(Exp.T214-2013-12). 
 
“Arran d’una queixa anònima denunciant la manca d’accessibilitat per a 
persones amb mobilitat reduïda de l’activitat d’escola de boxa que es 
desenvolupa a la plaça del Sol, núm. 3-4, bxs 2a, d’aquesta municipi, (Exp. 
T214-2013-12), es va requerir el seu titular, el senyor VASILE SURCICA, per a 
que es manifestés amb relació a aquest fet. 
 
Posteriorment, en data 18/11/2015, el senyor VASILE SURCICA presenta la 
instància amb número de registre 2015-19821 adjuntat un escrit signat per 
tècnic competent com a contestació al requeriment municipal. 
 
Atès l’informe emès pels Serveis Tècnics Municipals obrant a l’expedient, del 
qual resulta:  

- Que l’esmentada documentació exposa que, en base especialment a les 
Taules TAAC o Taules d’Accessibilitat a les Activitats a Catalunya i considerant 
l’activitat desenvolupada i la dificultat d’adaptar el local, es podria autoritzar la 
realització de l’activitat en les condicions actuals sense necessitat de disposar 
d’accés adaptat des de l’exterior de l’edifici. 

- Que, valorant les justificacions exposades, les Taules d’Accessibilitat a les 
Activitats a Catalunya, el tipus d’activitat realitzada i la seva ubicació (zona 
industrial), es poden estimar de manera favorable les al·legacions presentades 
i, per tant, autoritzar-se el desenvolupament de l’activitat sense disposar de 
l’accés adaptat.  

- Que cal destacar que si bé l’accés no compleix amb dita normativa, la resta 
del gimnàs sí que ho fa, tant en recorreguts interiors com en dotació de servei 
higiènic i vestuari.  

- Que aquesta valoració es fa en aquest cas concret, sense que pugui causar 
precedent i sense perjudici que, en cas de canvi normatiu o de les condicions 
de funcionament i exercici de l’activitat, es pugui exigir la seva adaptació, prèvia 
valoració i estudi de possibilitats.  

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.- Estimar les al·legacions formulades pel senyor VASILE SURCICA amb 
relació a l’existència de barreres arquitectòniques en l’accés exterior de 
l’activitat d’escola de boxa que es desenvolupa a la plaça del Sol, núm. 3-4, 
bxs 2a, d’aquesta municipi, (Exp. T214-2013-12). 

2n.- Comunicar al senyor VASILE SURCICA que, en aquest cas i sense que 
sigui causa de precedent, no és necessari adaptar l’esglaó d’entrada a l’edifici, 
que no compleix la normativa sobre supressió de barreres arquitectòniques. 
 
3r.- Advertir al senyor VASILE SURCICA que en cas de canvi normatiu o de les 
condicions de funcionament i exercici de l’activitat, es podrà exigir la seva 
adaptació prèvia valoració i estudi de possibilitats. 

ACORD NÚMERO TRES.- Proposta per donar assabentat i conforme amb 
la transmissió del títol acreditatiu per a l’exercici de l’activitat de bar (amb 
cuina) que es desenvolupa al local ubicat al carrer Tomás Bretón, núm. 30 
d’aquesta població a favor de Carlos Pascual Ruiz, i així mateix declarar 
com a suficient la documentació que consta a l’expedient en la qual 
efectua el tràmit d’actualització del títol acreditatiu de l’esmentada 
activitat. (Exp. T214-2013-56). 

“Mitjançant la instància amb número de registre d’entrada 2013-8536 de data 
4/07/2013 es va iniciar la tramitació de l’actualització del títol acreditatiu per 
desenvolupar l’activitat de bar (amb cuina) al local ubicat al carrer Tomàs 
Bretón, núm. 30 cantonada amb carrer Ignasi Iglesias, núm. 59, d’aquesta 
població. (Exp. T214-2013-56). 

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

Atès l’informe emès pels Serveis Tècnics Municipals obrant a l’expedient del 
què resulta:  

- Que amb la certificació final aportada es va presentar una justificació sobre 
les condicions d’aïllament acústic, indicant, en concret, que el local disposa 
d’un aïllament a soroll aeri de 59,8 dB (A) i que, per aquesta circumstància, el 
soroll queda limitat a un valor màxim de 83,8 dB(A) de soroll d’emissió en horari 
nocturn.  
 
- Que, d’acord amb aquesta limitació i també amb allò indicat a l’Ordenança 
municipal de protecció contra sorolls, amb els valors obtinguts l’activitat cal 
considerar-la del Grup IV, segons l’Annex 11, nivell d’immissió acústica dins del 
recinte de fins 84 dB(A), la qual cosa porta implícita (en locals de restauració) 
que no es pot disposar de sistemes de reproducció de so.  
Així mateix, una activitat del Grup IV, amb un aïllament de 59,8 dB(A), 
únicament podrà exercir la seva activitat en horari diürn i vespertí (de 7:00 h a 
23:00 h, Annex 8). 

- Que, per aquest motiu i per finalitzar la tramitació de l’expedient, es va 
requerir al titular la presentació d’una manifestació expressa per escrit 
conforme era coneixedor d’aquests aspectes i es comprometia a respectar-los 



(tot això sense perjudici que, cas de molèsties comprovades, s’exigeixin noves 
mesures addicionals). 

- Que durant la tramitació d’aquest expedient s’ha produït el canvi de titularitat a 
favor del senyor CARLOS PASCUAL RUIZ i que aquest, en data 20/04/2016, 
signa compareixença amb la manifestació i compromís abans esmentats. 
 
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 CARLOS PASCUAL RUIZ, per finalitzar la tramitació de 
l’actualització del títol acreditatiu per desenvolupar l’activitat de bar (amb 
cuina) al local ubicat al carrer Tomàs Bretón, núm. 30 cantonada amb carrer 
Ignasi Iglesias, núm. 59, d’aquesta població. (Exp. T214-2013-56). 

2n.- Donar l’assabentat i conforme amb la transmissió del títol acreditatiu per a 
l’exercici de l’activitat de bar (amb cuina) al local ubicat al carrer Tomàs 
Bretón, núm. 30, cantonada amb carrer Ignasi Iglesias, núm. 59, a favor de 
CARLOS PASCUAL RUIZ. 

3r.- Advertir a la CARLOS PASCUAL RUIZ, que tal com estableix la Llei 
General Tributària vigent, queda obligat al pagament a aquest Municipi de les 
deutes i responsabilitats tributàries derivades de l’exercici de l’activitat de la què 
passa a ser titular i que poden estar pendents a nom del transmitent. 
 
4t.- Reiterar a CARLOS PASCUAL RUIZ que a causa de l’aïllament de què 
disposa l’establiment i en base a l’estudi acústic aportat i la certificació tècnica, 
l’activitat no disposarà de sistemes de reproducció de so i únicament es podrà 
exercir en horari diürn i vespertí (de 7:00 h a 23:00 h). En cas de molèsties 
contrastades es poden exigir noves mesures addicionals. 

5è.- Comunicar a CARLOS PASCUAL RUIZ, que pot continuar l’exercici de l’ 
activitat de bar (amb cuina) al local ubicat al carrer Tomàs Bretón, núm. 30, 
cantonada amb carrer Ignasi Iglesias, núm. 59, 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. 

6è.- 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.” 
 
 
ACORD NÚMERO QUATRE.- Proposta per denegar la sol·licitud 
presentada per la senyora Clara Martín Rincón, en representació del bar-
restaurant “La Nonna” (RESMAR ESPLUGUES,S.L.) per ampliar l’activitat 
que es desenvolupa al local ubicat al carrer Laureà Miró, núm.225 amb 
una zona de terrassa al pati exterior de l’establiment. (Exp.166/06). 

“La senyora Clara Martín Rincón, en representació del bar- restaurant “La 
Nonna” (RESMAR ESPLUGUES, S.L.) del carrer Laureà Miró, núm. 225, 
presenta la instància amb número de registre d’entrada 2016-5524 de data 
1/04/2016, sol·licitant autorització per ampliar l’esmentada activitat amb una 
zona de terrassa al pati exterior de l’establiment. (Exp. 166/06). 
 
Atès l’informe emès pels Serveis Tècnics Municipals obrant a l’expedient del 
què resulta:  

- Que l’activitat disposa de llicència municipal d’activitats concedida en Junta de 
Govern Local de data 12/01/2007, essent una mesura correctora de les 
imposades, la següent: 

. El pati interior d’illa no podrà ser utilitzat per al desenvolupament de 
l’activitat. 
 
- Que la citada mesura correctora va ser imposada atès que qualsevol activitat 
exterior de restauració generaria un nivell d’emissió i immissió acústica superior 
als màxims permesos, i s’estaria incomplint la Llei 16/2002, de 28 de juny, de 
protecció contra la contaminació acústica (DOGC núm. 3675, de 11/7/02), per 
tal de garantir la no producció de molèsties per sorolls i/o vibracions als veïns, i 
el Reglament que la desenvolupa. 

Aquest fet representa un incompliment normatiu no esmenable, atès que els 
patis no es poden cobrir per motius urbanístics, ni tant sols per aïllar 
acústicament i han d’estar exempts d’activitats. 

- Que per aquest motiu s’informa desfavorablement la sol·licitud 
presentada.  
 
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.- Denegar la sol·licitud presentada per la senyora Clara Martín Rincón, en 
representació del bar- restaurant “La Nonna” (RESMAR ESPLUGUES, S.L.), 
per ampliar l’activitat del carrer Laureà Miró, núm. 225 amb una zona de 



terrassa al pati exterior de l’establiment, pels motius indicats a la part 
expositiva. (Exp. 166/06).” 

A les 13:45 hores s’incorpora a la sessió la regidora Sra. Sara Forgas Úbeda. 

 
ACORD NÚMERO CINC.- Proposta per prendre en consideració l’informe 
emès per la Direcció General de Prevenció i Extinció d’Incendis i 
Salvaments en relació a l’activitat d’oficines destinades a coworking que 
desenvolupa l’empresa Indunaves,S.L., al local ubicat al carrer Mestre 
Joan Corrales, núm. 107-109. (Exp. T120-2016-10). 

“El senyor Eduardo Sanz Gómez, en representació d’ INDUNAVES, S.L., va 
aportar la documentació tècnica oportuna per sol·licitar informe de prevenció 
d’incendis municipal com a pas previ a la sol·licitud del corresponent títol 
acreditatiu per desenvolupar l’activitat d’ oficines destinades a coworking, al 
local ubicat al carrer Mestre Joan Corrales, núm. 107-109, d’aquesta població. 
(Exp. T120-2016-00010)… 

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

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

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1r.- Prendre en consideració l’informe que els Serveis Tècnics Municipals han 
emès en data 26/04/2016, amb relació a l’activitat d’ oficines destinades a 
coworking, al local ubicat al carrer Mestre Joan Corrales, núm. 107-109, 
d’aquesta població. (Exp. T120-2016-00010). 

2n.- Comunicar a INDUNAVES, S.L., les conclusions de l’informe emès pels 
Serveis Tècnics Municipals, del qual resulta que: 

..” 
Atès que la documentació presentada reuneix les condicions de seguretat 
contra Incendis que determina la reglamentació d’aplicació, s’emet informe 
favorable. 
...” 
 
3r.- Advertir a INDUNAVES, S.L., que ha d’executar i mantenir les mesures de 
seguretat previstes a la documentació tècnica, establertes per la reglamentació 
d’aplicació. 
 
4t.- Comunicar a INDUNAVES, S.L., que ha de sol·licitar la corresponent 
llicència d’activitats sotmesa al règim administratiu que li sigui d’aplicació i 
aportar el corresponent certificat final d’instal·lacions. 



5è.- Aquesta conformitat restarà condicionada al pagament de la taxa per a la 
prestació dels serveis d’Intervenció Integral de l’Administració municipal en 
activitats i instal·lacions (Ordenança Fiscal núm. 5) d’import 300,00 euros, 
(càrrec-valor 1156673-169747) que serà notificada per l’ Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona.” 

 

ACORD NÚMERO SIS.- Proposta per prendre en consideració l’informe 
emès per la Direcció General de Prevenció i Extinció d’Incendis i 
Salvaments en relació a l’activitat de magatzem de mòbils i accessoris 
que desenvolupa l’empresa Tecga Shop, S.L., al local ubicat al carrer Sant 
Gabriel, núm. 18 bxs. (Exp. T120-2016-23). 

“El senyor Xavi Arnall Duch, en representació de TECGA SHOP, S.L., va 
aportar la documentació tècnica oportuna per sol·licitar informe de prevenció 
d’incendis municipal com a pas previ a la sol·licitud del corresponent títol 
acreditatiu per desenvolupar l’activitat de magatzem de mòbils i accessoris, 
al local ubicat al carrer Sant Gabriel, núm. 18, bxs, d’aquesta població. (Exp. 
T120-2016-00023). 
 
Atès l’informe favorable emès pels Serveis Tècnics Municipals obrant a 
l’expedient.  

Atesa la delegació de la Sra. Alcaldessa en la Junta de Govern Local, per 
decret núm. 1.466, de 18 de juny de 2015, de les atribucions establertes a l’art. 
21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local 
en la seva redacció introduïda per Llei 57/2003, de 16 de desembre. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
1r.- Prendre en consideració l’informe que els Serveis Tècnics Municipals han 
emès en data 25/04/2016, amb relació a l’activitat de magatzem de mòbils i 
accessoris, al local ubicat al carrer Sant Gabriel, núm. 18, bxs, d’aquesta 
població. (Exp. T120-2016-00023). 
 
2n.- Comunicar a TECGA SHOP, S.L., les conclusions de l’informe emès pels 
Serveis Tècnics Municipals, del qual resulta que: 
 
..” 
Atès que la documentació presentada reuneix les condicions de seguretat 
contra Incendis que determina la reglamentació d’aplicació, s’emet informe 
favorable. 
...” 
 
3r.- Advertir a TECGA SHOP, S.L., que l’esmentat informe no valora altres 
reglamentacions específiques, tret de l’estrictament d’incendis. Tot i això, es 
destaca que les unitats exteriors de clima no podran estar als patis.  
 
4t.- Advertir a TECGA SHOP, S.L., que ha d’executar i mantenir les mesures de 



seguretat previstes a la documentació tècnica, establertes per la reglamentació 
d’aplicació. 
 
5è.- Comunicar a TECGA SHOP, S.L., que ha de sol·licitar la corresponent 
llicència d’activitats sotmesa al règim administratiu que li sigui d’aplicació i 
aportar el corresponent certificat final d’instal·lacions. 
 
6è.- Aquesta conformitat restarà condicionada al pagament de la taxa per a la 
prestació dels serveis d’Intervenció Integral de l’Administració municipal en 
activitats i instal·lacions (Ordenança Fiscal núm. 5) d’import 300,00 euros, 
(càrrec-valor 1156673-169758) que serà notificada per l’ Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona.” 
 
A les 13:50 hores s’incorpora a la sessió el regidor Sr. Santiago Siquier Fadó. 

ACORD NÚMERO SET.- Proposta per donar la conformitat a l’alienació de 
l’habitatge amb protecció oficial de promoció pública, situat al carrer 
Cedres núm. 35, 1è 1a. 

“El dia 20 d’abril de 2016 i amb número d’entrada 6.818, el Sr. Joaquin Santos 
Maya, en representació de la seva mare Antonia Maya Jaen sol·licita a 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat la seva autorització per vendre 
l’habitatge amb protecció oficial de promoció pública del carrer Cedres núm. 35, 
1er 1a, del qual és propietària, als Srs. Josefa Martínez Coronado i Luis 
Menéndez Cervera. 

Per tractar-se d’una finca acollida al règim d’habitatges de protecció oficial de 
promoció pública sobre la que recau un dret de tempteig i retracte a favor de 
l’Ajuntament durant un termini de deu anys comptats des de la formalització de 
l’escriptura de compravenda, el qual ja ha transcorregut i tenir l’obligació de 
comunicar les condicions de l’adquirent, sol·licita l’autorització per poder vendre 
l’esmentat habitatge. 

Vist que les transmissions d’aquests habitatges de promoció pública no estan 
subjectes als requisits previstos al Decret que regula el Registre de sol·licitants 
d’habitatge amb protecció oficial i vista la informació facilitada per l’Agència de 
l’Habitatge als propietaris per la qual la transmissió de l’habitatge de referència 
només la podran transmetre un cop hagin amortitzat la totalitat de les quantitats 
que es paguen a termini i que es podrà vendre, sense demanar autorització 
prèvia, a qualsevol persona que compleixi les condicions per ser titular d’un 
habitatge de protecció oficial de promoció pública. 

Vist que les persones proposades com adquirents de l’habitatge compleixen els 
requisits personals per a ser titulars d’un habitatges de protecció oficial de 
promoció pública i el preu de venda pactat de 42.900 euros no supera el màxim 
establert a la normativa, producte de 477,54 euros el m2 de superfície útil de 
l’habitatge. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 



Primer.- Donar la conformitat a la Sra. Antonia Maya Jaen per a l’alineació del 
habitatge amb protecció oficial de promoció pública de la seva propietat 
emplaçat al carrer Cedres núm. 35, 1er 1a, a favor de la Sr. Josefa Martínez 
Coronado amb DNI núm. 79.140.783Z i del Sr. Luis Menéndez Cervera amb 
DNI núm. 38.443.419T, pel preu de 42.900,00 euros. 

Segon.- Manifestar a la Sra. Antonia Maya Jaen que la compravenda queda 
condicionada a la liquidació de la hipoteca que resta pendent d’amortitzar (a 
data 26 d’abril de 2016 l’import pendent és de 4.816,60 euros), o bé, es sol·liciti 
la corresponent autorització de subrogació a l’Institut Català del Sol, en cas que 
la part compradora volgués subrogar-se en la hipoteca ja existent. 

Tercer.- Notificar el present acord a les persones interessades.” 

ACORD NÚMERO VUIT.- Proposta d'aprovació d'expedient de 
contractació i plecs de condicions relatius a les obres de connexió de 
l'edifici de La Baronda a la xarxa de Telecomunicacions municipal i 
serveis associats de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. (Exp.G451-
2016-003). 

“Atès l’informe dels Serveis Tècnics Municipals, de data 20 d’abril de 2016, 
proposant l’execució de les obres de connexió de l’edifici de La Baronda a la 
xarxa de telecomunicacions municipal i serveis associats de l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat, d’acord amb el projecte redactat pel Servei de 
Manteniment i Espai Públic, amb un pressupost total de 76.249,71 €, IVA 
inclòs, que acompanyen per a la seva aprovació. 

Ates que els Serveis tècnics municipals proposen la contractació de les obres 
de referència per procediment obert de tramitació ordinària i amb un pressupost 
net de 63.016,29 €, més l’IVA del 21% de 13.233,42 €. 

Atès el plec de clàusules administratives particulars redactat, el qual haurà de 
regir la licitació conjuntament amb el projecte. 

Atesos els informes emesos pels Serveis Jurídics i d’Intervenció Municipals. 
 
Atesos els articles 234, 235, 273, 274, 275 i concordants del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel que es va aprovar el Text Refós de la Llei Municipal i 
de Règim Local de Catalunya, i els articles 150 i 157 a 161, 109, 110 i 
concordants del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat 
per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i el plec de clàusules 
administratives particulars que regira el contracte. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1.- Aprovar inicialment el projecte de les obres de connexió de l’edifici de La 
Baronda a la xarxa de telecomunicacions municipal i serveis associats de 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, amb un pressupost total de licitació de 
76.249,71 €, IVA inclòs, desglossat en un preu net de 63.016,29 € i un IVA de 
13.233,42 €, redactat pel Servei Manteniment i Espai Públic. 



2.- Sotmetre al tràmit d'informació pública l'esmentat projecte pel termini de 
trenta dies, mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província, al tauler de la 
Corporació, durant els quals es podrà examinar i formular-hi les al·legacions 
pertinents.  
 
Transcorregut aquest termini sense que s'hagi produït cap reclamació el 
projecte esdevindrà aprovat definitivament sense necessitat d'acord exprés. 
 
3.- Aprovar, així mateix, l’expedient de contractació, per procediment obert, de 
tramitació ordinària, aplicant un únic criteri d’adjudicació, el preu més baix, per 
executar les obres de connexió de l’edifici de La Baronda a la xarxa de 
telecomunicacions municipal i serveis associats de l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat, amb un pressupost net de 63.016,29 €, més un 21% de l’IVA, per 
import de 13.233,42 €, en total 76.249,71 €, IVA inclòs, així com el plec de 
clàusules administratives particulars que regirà el contracte. 

4.- Declarar la despesa derivada d’aquest contracte com a tramitació anticipada 
de conformitat amb els articles 110.2 del Text Refós de la Llei de Contractes 
del Sector Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, i 29.2 de les Bases d’execució del pressupost municipal i 
condicionar de forma suspensiva la formalització i l’adjudicació del contracte de 
les obres de connexió de l’edifici de La Baronda a la xarxa de 
telecomunicacions municipal i serveis associats de l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat a l’existència de crèdit adequat i suficient per a finançar les 
obligacions que se’n derivin. 

5.- Aprovar la convocatòria simultània del procediment obert, mitjançant la 
publicació dels corresponents anuncis. 

6.- Condicionar els anteriors acords a l’aprovació definitiva del projecte.” 

 
ACORD NÚMERO NOU.- Proposta d’aprovació del Conveni de mutu acord 
relatiu a l’expropiació d’una porció de terreny de la finca ubicada al carrer 
Menta, 11 d’aquesta población, destinada a zona verda. 

“L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat per Decret de l’Alcaldia número 2354 
de data 28 d’octubre de 2015, va aprovar el Projecte d’obres ordinàries 
d’urbanització de l’interior d’illa delimitada pels carrers Pere Galvany, Pubilla 
Casas, Hortènsia, Maladeta i Menta, d’aquesta població, redactat pels Serveis 
Tècnics Municipals. 

El projecte aprovat té com a objectiu la urbanització de l’espai interior situat 
entre els edificis de la illa delimitada pels carrers Pere Galvany, Pubilla Cases, 
Hortènsia, Maladeta i Menta, qualificat en el Pla General Metropolità com a 
zona 17/6 de renovació urbana de transformació de l’ús en zona verda i com a 
Parcs actuals i jardins de caràcter local, clau 6 a), en el Pla Especial de Millora 
Urbana aprovat en desenvolupament del Pla General, per acord de la Comissió 
d’Urbanisme de Barcelona de 17 de juliol de 1991, terrenys que van ser 



adquirits per expropiació forçosa per part d’aquest ajuntament en execució del 
planejament assenyalat. 

A la memòria del projecte es manifesta que dins de l’àmbit del projecte, hi ha 
una petita porció de terreny que forma part de la parcel·la del carrer Menta 
núm. 11, afectada de zona verda que encara és de propietat privada, i que 
ajuntament tramitarà l’adquisició d’aquesta porció. 

L’afectació de la finca situada al carrer Menta, 11, on hi ha construït un edifici 
en règim de propietat horitzontal, es concreta en una porció de la mateixa, de 
12,60 metres quadrats, destinada a pati de llums, actualment amb un cobert 
existent a nivell de planta baixa, que s’utilitza pel titular del local de planta 
baixa, destinat a bar- restaurant, expedient 111/2006, si bé la llicencia de 
l’esmentat ús va ser atorgada de conformitat amb la disposició transitòria 
desena de les Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità, el que va 
comportar la renúncia a qualsevol indemnització per l’ús autoritzat a precari en 
cas d’expropiació de la porció afectada a zona verda, que va ser formalitzada 
segons Acta notarial de data 22-10-2009. 

La descripció de la porció de finca a adquirir per expropiació és la següent: 
 
“Porción de terreno de forma triangular, destinada a zona verde, de superficie 
12,60 metros cuadrados, situada al fondo de la finca de calle de la Menta 
número 11 del municipio de Esplugues de Llobregat, antes número 11 de la 
calle de Hierbabuena de l’Hospitalet de Llobregat. Linda: al Este, con la finca 
de la cual se ha segregado de calle Menta, 11, en línea de tres metros con 
setenta y cuatro centímetros que va desde la coordenada F-B1 
(424676,4580447) hasta la coordenada F-B2 (424674,4580450); al Oeste, en 
línea recta de siete metros con veintitrés centímetros que va de la coordenada 
F-B2 (424674,4580450) a la coordenada F-B3 (424671, 4580444), con finca de 
Leonardo Cunill, hoy con dos fincas de propiedad municipal situadas en el patio 
interior de manzana destinadas a zona verde; al Sur, en línea recta de seis 
metros y tres centímetros que va de la coordenada F-B3 (424671, 4580444) a 
la coordenada F-B1 (424676,4580447), con resto de la mayor finca de la que 
se segregó la matriz, hoy con otras dos fincas de propiedad municipal situadas 
en el patio interior de manzana destinadas a zona verde”. 

Aquesta porció de terreny es segregarà pel límit Oest de la finca matriu, 
propietat de la Comunitat de Propietaris, que consta inscrita al Registre de la 
Propietat d’Esplugues de Llobregat, al volum 237, llibre 237, full 108, finca 
12.670, inscripcions 1a i 4a. La finca té la referència cadastral 
4706804DF2840F. 
 
L’esmentada porció de terreny està qualificada en el Pla General Metropolità 
com a zona 17/6 de renovació urbana de transformació de l’ús en zona verda i 
com a Parcs actuals i jardins de caràcter local, clau 6 a), en el Pla Especial de 
Millora Urbana aprovat en desenvolupament del Pla General, per acord de la 
Comissió d’Urbanisme de Barcelona de 17 de juliol de 1991; i la declaració 
d’utilitat pública i la necessitat d’ocupació dels terrenys i edifici corresponent ve 
implícita amb l’aprovació de l’esmentat planejament, d’acord amb allò que 



disposa l’art. 109 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat per Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat per la Llei 3/2012 de 22 de febrer. 
 
Amb data 25 d’abril de 2016 el Sr. Gregorio Gallego Alcocer, President de la 
Comunitat de Propietaris de la finca situada al carrer Menta, 11, en 
representació de la mateixa, ha signat document de mutu acord per 
l’expropiació de la porció de terreny de 12,60 m2 de superfície, situada a la part 
posterior de la finca situada al carrer Menta, 11, d’aquesta població, per la 
quantitat alçada per tots els conceptes inclòs el premi d’afecció, de 14.000,00€, 
lliure de càrregues, gravàmens i ocupants. 

En l’esmentat Conveni de mutu acord, donat que les obres d’urbanització de la 
zona verda estan en curs d’execució, el senyor Gregorio Gallego en la 
representació que ostenta, autoritza a l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat 
per a que procedeixi a l’ocupació anticipada, a partir de la data de formalització 
del conveni, de la porció de terreny expropiada per tal d’executar les obres 
d’urbanització de la zona verda d’acord amb el projecte aprovat. 
 
L’adquisició per expropiació forçosa de la finca de referència és possible de 
conformitat amb el que disposa l’art. 110 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme i 
arts. 208 i següents del Reglament de la Llei d’Urbanisme, i s’ajustarà al 
procediment establert a la Llei d’Expropiació Forçosa. 

Atesos l’informe emès per l’arquitecte municipal, Director d’urbanisme i el que 
disposen els arts. 109, 110 i concordants del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, 
aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat per la Llei 3/2012 
de 22 de febrer; arts. 208 i següents del Reglament de la Llei d’Urbanisme; art. 
24 i concordants de la Llei d’Expropiació Forçosa i el seu Reglament; art. 
53.1.q) del text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, 
aprovat per Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril; i la delegació de la Sra. 
Alcaldessa en la Junta de Govern Local, per Decret núm. 1466 de 18 de juny 
de 2015. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1.- Procedir a l’expropiació forçosa de la porció de terreny de 12,60 m2 de 
superfície, a segregar de la finca situada al carrer Menta, 11, d’aquesta 
població, qualificada com a Parcs actuals i jardins de caràcter local, clau 6 a), 
en el Pla Especial de Millora Urbana aprovat en desenvolupament del Pla 
General Metropolità vigent, com a Parcs actuals i jardins de caràcter local, clau 
6 a), en el Pla Especial de Millora Urbana aprovat en desenvolupament del Pla 
General, per al seu destí a zona verda, considerant-se implícita la declaració 
d’utilitat pública i la necessitat d’ocupació del terreny i cobert corresponent, amb 
l’aprovació de l’esmentat pla i en aplicació de l’art. 109 del Text Refós de la Llei 
d’Urbanisme, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat per 
la Llei 3/2012 de 22 de febrer. 

2.- Aprovar el Conveni de mutu acord subscrit amb data 25 d’abril de 2016 
entre l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat i el Sr. Gregorio Gallego Alcocer, 
President de la Comunitat de Propietaris de la finca situada al carrer Menta, 11, 



per a l’expropiació de la porció de terreny de 12,60 m2 de superfície de la finca 
propietat de la Comunitat de propietaris, lliure de càrregues, gravàmens i 
ocupants, per la quantitat alçada per tots els conceptes de 14.000,00 €. 
 
Aquesta aprovació queda condicionada a l’aprovació de l’expedient de 
modificació de crèdits que contempla la corresponent despesa per l’Ajuntament 
Ple. 
 
3.- Acceptar l’autorització concedida a l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat 
per a que procedeixi a l’ocupació anticipada, a partir de la data de formalització 
del conveni, 25 d’abril de 2016, de la porció de terreny expropiada per tal 
d’executar les obres d’urbanització de la zona verda d’acord amb el projecte 
aprovat. 
 
4.- Formalitzar l’Acta de pressa de possessió i pagament del preu just de 
conformitat amb els pactes del Conveni, facultant a la Sra. Alcaldessa per a 
l’esmentada formalització.” 

RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS 

 
ACORD NÚMERO DEU.- 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. 96 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
13.097,77 € 

Relació núm. 104 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
20.255,28 € 

Relació núm. 105 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
36.109,49 € 

Relació núm. 106 de documents O en fase prèvia per un import total de 
36.584,92 € 

Relació núm. 107 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
75.563.68 € 

Relació núm. 109 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
29.299,39 € 

Relació núm. 110 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
192,37 € 

Relació núm. 111 de documents O en fase prèvia per un import total de 
36.065,17 € 



Liquidacions corresponents al mes d’abril de 2016, per un import de 48.914,53 
€ practicades per l’Organisme de Gestió Tributària en virtut de conveni en vigor 
sobre delegació de gestió i recaptació voluntària i executiva de tributs locals. 

Liquidacions corresponents al mes d’abril de 2016, per un import de 8.252,50 € 
practicades per l’Organisme de Gestió Tributària en virtut de conveni en vigor 
sobre delegació de la gestió i recaptació de les multes de circulació. 

Quota empresa de les Assegurances Socials de mes de març per un import de 
338.913,85 € i compensació IT del mes de març per un import de 14.447,24 € 

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. 96 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 13.097,77 € 

2. Aprovar la relació núm. 104 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 20.255,28 € 

3. Aprovar la relació núm. 105 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 36.109,49 € 

4. Aprovar la relació núm. 106 de documents O en fase prèvia per un import 
total de 36.584,92 € 

5. Aprovar la relació núm. 107 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 75.563.68 € 

6. Aprovar la relació núm. 109 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 29.299,39 € 

7. Aprovar la relació núm. 110 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 192,37 € 

8. Aprovar la relació núm. 111 de documents O en fase prèvia per un import 
total de 36.065,17 € 

9. Aprovar el document-proposta de concepte no pressupostari núm. 
32016/00981 per un import de 1.800,00 €. 

10. Aprovar les liquidacions corresponents al mes d’abril de 2016, per un import 
de 48.914,53 € practicades per l’Organisme de Gestió Tributària en virtut de 
conveni en vigor sobre delegació de gestió i recaptació voluntària i executiva de 
tributs locals. 

11. Aprovar les liquidacions corresponents al mes d’abril de 2016, per un import 
de 8.252,50 € practicades per l’Organisme de Gestió Tributària en virtut de 
conveni en vigor sobre delegació de la gestió i recaptació de les multes de 



circulació. 
 
12. Aprova la quota empresa de les Assegurances Socials de mes de març per 
un import de 338.913,85 € i compensació IT del mes de març per un import de 
14.447,24 €.” 

 
ACORD NÚMERO ONZE.- Proposta d'aprovació d'expedient de 
contractació, mitjançant procediment obert i dels plecs de condicions 
relatius a  l’adquisició i implantació d’una eina integral d’administració 
electrònica per a la gestió dels documents i tràmits a l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat. 
 
“Atesa la necessitat de contractar l’adquisició i implantació d’una eina integral 
d’administració electrònica per a la gestió dels documents i tràmits de 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, d'acord amb la descripció tècnica 
realitzada per l’equip de projecte Ajuntament Obert i Digital i traslladada pel seu 
coordinador als plecs de condicions tècniques. 

En funció del que disposen els articles 12, 19, 109 i 110 del Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós la Llei de 
Contractes del Sector Públic, sobre disposicions comuns dels contractes, pel 
que fa referència a la naturalesa del contracte, i tot en relació amb l' article 
274.2 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, 
aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i dels articles 115 i 116 del 
T.R.L.C.S.P., sobre plecs de clàusules particulars, on es fa preceptiva 
l'aprovació de l'expedient de contractació i els plecs de condicions tècniques i 
econòmiques que han de regir en el contracte. 

Vist l'informe dels Serveis Jurídics i la fiscalització prèvia per part de la 
Intervenció municipal. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Aprovar la despesa plurianual per a la contractació de l’adquisició i 
implantació d’una eina integral d’administració electrònica per a la gestió dels 
documents i tràmits de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, per un import 
màxim de 181.500,00€, IVA inclòs, import que es reparteix entre els exercicis 
2016 i 2017, sent la distribució de la despesa dels referits exercicis la següent: 
 
· Any 2016: 90.750,00€, a càrrec de la partida 11 92000 64100 del pressupost 
municipal en vigor. 

· Any 2017: 90.750,00,€. 

SEGON.- Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert i 
aprovar els plecs de condicions econòmic administratives i tècniques relatius al 
contracte per a l’adquisició i implantació d’una eina integral d’administració 
electrònica per a la gestió dels documents i tràmits de l’Ajuntament d’Esplugues 
de Llobregat, amb un pressupost de licitació màxim de 150.000,00€, més 



31.500,00 € en concepte d’IVA -21%- (import total del contracte, 181.500,00€, 
IVA inclòs). 

TERCER.- Convocar la licitació, d'acord amb el que estableixen els articles 
142, 143 i 159 del T.R.L.C.S.P., publicant el corresponent anunci, que anirà a 
càrrec de l’empresa adjudicatària, al Butlletí Oficial de la Província i al perfil del 
contractant de la pàgina web municipal. 

Els anteriors acords es sotmeten a la condició suspensiva de comptar amb la 
consignació pressupostària adequada i suficient, respecte els pressupostos de 
l’any 2017.  

 
ACORD NÚMERO DOTZE.- Proposta de resolució de la sol·licitud d’ingrés 
a l’espai “Esplugues Coworking” presentada per la Sra. Beatriz Guerrero 
Sánchez.  
 
“El mes de març de 2013 tots els grups politics amb representació a 
l’Ajuntament van subscriure un pacte per a la dinamització econòmica i 
l’ocupació a Esplugues de Llobregat, que contemplava diferents actuacions.  
 
El mes de desembre 2013 la Taula del Pressupost Participatiu, integrada per 
representants de la ciutadania, polítics i tècnics municipals, va acordar la 
posada en marxa d’un espai de coworking. 

En data 30 de juliol de 2014, el Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària aprovà  
els preus públics a abonar per les persones usuàries de l’Esplugues 
Coworking, que s’ubica a la planta baixa de l’edifici Molí, al barri de Can 
Vidalet.  
 
En data 26 de setembre de 2014, la Junta de Govern Local en sessió ordinària 
va aprovar el seu Règim de funcionament. 

En data 15 d’abril de 2016, ha estat presentada sol·licitud d’ingrés a l’espai 
Esplugues Coworking per part de la Sra. Beatriz Guerrero Sánchez, qui 
sol·licita poder ubicar-se a l’espai reservat a persones emprenedores. 
 
Vist l’informe emès per la Tècnica del servei d’Atenció a l’Empresa del 
Departament d’Empresa i Ocupació municipal, on es fa esment a que revisada 
la documentació aportada, la sol·licitud és conforme als requisits establerts al 
règim de funcionament. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Estimar la sol·licitud d’ingrès a l’espai “Esplugues Coworking” 
presentada per la Sra. Beatriz Guerrero Sánchez a l’espai reservat a persones 
emprenedores. 
 
La sol·licitud fa referència a un espai per a una persona, en modalitat de 
jornada parcial tarda (20h/setmana). Atès que el preu públic establert per 
ocupació d’un espai a jornada parcial tarda és de 35€ més IVA, el preu 



resultant per l’ocupació de l’espai sol·licitat és de 35,00€ euros, més el 21% de 
l’IVA corresponent, és a dir, 42,35€ al mes. 

SEGON.- Comunicar a la Sra. Beatriz Guerrero Sánchez que, prèviament a 
l’ocupació de l’espai, haurà de realitzar l’ingrés d’una fiança per import de 
70,00€.” 
 
 
ACORD NÚMERO TRETZE.- Proposta d’aprovació del conveni de 
col·laboració a subscriure entre l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat i 
la Diputació de Barcelona, per a la posada a disposició i utilització de la 
plataforma telemàtica XALOC. 
 
“La Diputació de Barcelona, dins del seu àmbit d’actuació d’assistència i 
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis té com a eixos d’actuació 
prioritaris, en matèria de polítiques locals de mercat de treball, potenciar la 
qualitat, l’impacte i l’eficiència del sistema públic local d’ocupació a través de la 
Xarxa de Serveis Locals d’Ocupació i promoure l’adaptabilitat d’aquest sistema 
a les necessitats territorials i a l’evolució de la cojuntura socioeconòmica. 
 
Per tal de millorar la metodología i facilitar la gestió de les entitats que disposen 
de dispositius que presten serveis d’intermediació laboral, la Diputació de 
Barcelona va elaborar l’Aplicació Metodològica XALOC. Es tracta d’un sistema 
integral que incorpora diverses funcionalitats per optimitzar la planificació, la 
gestió i l’avaluació de l’activitat en relació amb els serveis que les entitats 
presten als ciutadans i a les empreses, en l’àmbit de la intermediació laboral. 
 
L’area de Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Barcelona 
disposa d’una eina, la Plataforma Telemàtica XALOC, que facilita la 
planificació, gestió i avaluació de les activitats dels Serveis Locals d’Ocupació 
que presten serveis d’intermediació laboral. 

El passat dia 22 de gener de 2016, la Junta de Govern Local aprovà la 
sol·licitud d’alta a la Diputació de la plataforma telemàtoca XALOC en 
condiderar-se d’interés l’ús de la mateixa per: 

1. incrementar la qualitat de l’atenció en matèria d’intermediació laboral. 

2. permetre millorar l’ocupabilitat de les persones en incrementar les seves 
possibilitats de trobar feina. 

3. promocionar la qualificació professional de les persones tot adaptant-la a les 
necessitats del teixit empresarial i  

4. establir vincles de col·laboració amb les empreses per detectar les seves 
necessitats de personal i oferir-los candidatures qualificades per cobrir les 
seves vacants de llocs de treball. 

Seguint el procediment d’alta, el 9 de març de 2016, s’aprovà per Decret 
núm.679 la creació del fitxer automatitzat que conté dades de caràcter personal 
XALOC de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat i el corresponentent anunci 



de la creació del mateix al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, així com 
la inscripció en el Registre General de Protecció de Dades. 

Finalitzat tot el procés d’alta, correspon procedir a l’aprovació i signatura del 
conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat i la 
Diputació de Barcelona per a la posada a disposició i utilització de la plataforma 
telemàtica XALOC. 

Atès que el Servei d’Empresa i Ocupació ha informat addient el contingut del 
model de conveni redactat i proposat per la Diputació de Barcelona. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

ÚNIC.- Aprovar el text del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat i la Diputació de Barcelona per a la posada a 
disposició i utilització de la plataforma telemàtica XALOC i autoritzar la Sra. 
Alcaldessa per a la signatura del mateix.” 

 
ACORD NÚMERO CATORZE.- Proposta de contractació menor del servei 
de Newsletter municipal del Pont d’Esplugues 2016. 
  
“Atesa la necessitat de contractar el servei de confecció quinzenal d’un diari 
digital –newsletter- anomenat “El Pont d’Esplugues” on s’inclogui una relació de 
notícies sobre Esplugues per enviar, a través de correu electrònic, a les 
persones que hagin sol·licitat dit servei. 

Als efectes de procedir a una contractació menor de l’esmentat objecte, el 
departament de Comunicació ha demanat oferta a l’empresa QU PUBLICIDAD, 
S.C.P., i previ anàlisi de la mateixa proposa l’adjudicació ja que compleix tots 
els requisits exigits per l’Ajuntament, per un preu de 2.928,20€, IVA inclòs per a 
tot l’any 2016. 

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

Atès el que disposen els articles 111, 138.3 i 156.2 del Reial Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre de 2011, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
de Contractes del Sector Públic, així com la directiva 2014/24/CE, del 
Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació 
pública, en aquelles disposicions que siguin d’efecte directe. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Aprovar la despesa referida al contracte de servei de –newsletter- 
municipal de “El Pont d’Esplugues” 2016, per un import màxim de 2.928,20€, 
IVA inclòs, a càrrec de la partida 12 92401 22706 del pressupost municipal 
vigent. 
 
SEGON.- Adjudicar a l’empresa QU PUBLICIDAD, S.C.P., amb CIF 
J66008368, el contracte consistent en el servei de –newsletter- municipal de “El 



Pont d’Esplugues” per tot l’any 2016, per un import màxim de 2.420,00€, més 
508,20€ d’IVA (21%), total contracte 2.928,20€ IVA, inclòs. 

Les factures mensuals presentades pel contractista, que s’incorporaran a 
l’expedient, compliran els efectes de formalització del contracte, sense perjudici 
de formalitzar en document administratiu la resta de condicions i requisits del 
servei. 
 
El pagament s’efectuarà segons les condicions habituals de l’ajuntament, 
mitjançant transferència bancària, prèvia presentació de la factura 
corresponent, degudament conformada pel tècnic responsable del servei. 
 
 
ACORD NÚMERO QUINZE.- Proposta de pròrroga d'un contracte de 
subministrament de màquines copiadores i impressores. 
 
“Mitjançant acord de la Junta de Govern Local, de 23 de març de 2012, es va 
adjudicar a l’empresa KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS SPAIN, 
S.A. el contracte relatiu al subministrament, en règim de lloguer a preu per 
pàgina, de màquines copiadores i impressores, destinades a cobrir les 
necessitats de diferents ubicacions a l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, 
per un import 97.930,08 euros, més 17.627,41 en concepte d’IVA (import total 
del contracte, 115.557,49 euros, IVA inclòs), fins el mes d’abril de 2016 inclòs. 
 
Atesa la proximitat d’aquest termini i sent vigent la mateixa necessitat, la Junta 
de Govern va acordar, en sessió del passat dia 22 de gener, aprovar 
l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert i convocar la licitació 
per adjudicar el contracte de subministrament, en règim de lloguer sense opció 
de compra, de 38 equips nous multifunció, destinats a cobrir les necessitats de 
diferents ubicacions de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat i un programari 
de gestió integral dels equips. 

Aquest procediment segueix el seu tràmit previ a l’adjudicació que no podrà ser 
abans de la finalització del primer contracte, el proper dia 1 de maig, el que 
generaria un problema de provisió d’un servei imprescindible per al normal i 
correcte funcionament dels diversos departaments municipals. 

Per aquesta raó, els Serveis Jurídics han estimat que, existint una causa 
d’evident interès públic, i sense que això comporti un perjudici per al 
contractista, el més adient seria procedir a una pròrroga obligatòria, per un 
termini d’un mes, en el contracte relatiu al subministrament, en règim de lloguer 
a preu per pàgina, de màquines copiadores i impressores, ja que seria suficient 
per permetre l’adjudicació i entrada en vigor del nou contracte. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Aprovar la despesa corresponent a la pròrroga obligatòria del 
contracte relatiu al subministrament, en règim de lloguer a preu per pàgina, de 
màquines copiadores i impressores destinades a cobrir les necessitats de 
diferents ubicacions a l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, per un import 



màxim de 2.468,65€, amb càrrec a la partida 11 92001 20600 del pressupost 
municipal en vigor. 

SEGON.- Prorrogar obligatòriament per un mes (de l’1 al 31 de maig de 2016) 
el contracte relatiu al subministrament, en règim de lloguer a preu per pàgina, 
de màquines copiadores i impressores destinades a cobrir les necessitats de 
diferents ubicacions a l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, que va ser 
adjudicat per aquest mateix òrgan de contractació en sessió celebrada el 23 de 
març de 2012, per un import màxim de 2.468,65€, IVA inclòs. 

L’empresa contractista, KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS SPAIN, 
S.A., amb CIF A-81069197, mantindrà les condicions de prestació i dret a preu 
durant el període prorrogat que s’estableixen en els plecs, acord d’adjudicació i 
oferta presentada. 

 
ACORD NÚMERO SETZE.- Proposta consistent en declarar la no admissió 
d'una plica i de requeriment del dipòsit de fiança a una empresa licitadora 
en el procediment obert per a la contractació del subministrament en 
règim de lloguer, sense opció de compra, de 38 equips nous multifunció 
destinats a cobrir les necessitats de diferents ubicacions de l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat i un programari de gestió integral dels equips. 

“La Junta de Govern Local en sessió del dia 22 de gener de 2016 va aprovar 
l’expedient de contractació, per procediment obert, relatiu al subministrament, 
en règim de lloguer sense opció de compra, de 38 equips nous multifunció 
destinats a cobrir les necessitats de diferents ubicacions a l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat i un programari de gestió integral dels equips, amb un 
pressupost de licitació màxim de 155.000,00€, més 32.550,00€ en concepte 
d’IVA -21%- (import total del contracte, 187.550,00€, IVA inclòs). 

Així mateix va aprovar i els plecs de condicions econòmic-administratives i 
tècniques que regeixen aquesta contractació. 

D'acord amb el que estableix l’article 143 de la Llei de Contractes del Sector 
Públic, en concordança amb l'article 277 de la Llei Municipal i de Règim Local 
de Catalunya, aprovada per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, es va 
procedir a la convocatòria, publicant anunci al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 
Transcorregut el termini de presentació d’ofertes, i d’acord amb el procediment 
utilitzat, s'han presentat dues proposicions, subscrites per: 

1) Konica Minolta BSS, SA. 

2) Servicios Microinformàtica, SA (SEMIC). 

Traslladades les ofertes a la Unitat Tècnica de Sistemes d’Informació, per tal 
que aquest servei procedeixi a la seva valoració i informe previ a la proposta 
d’adjudicació, aquest l’emet amb data 11 d’abril en el següent sentit: 
 



“Una vegada analitzades les dues ofertes presentades per les empreses 
SEMIC i KONICA MINOLTA, informo que:  

1r.- La empresa SEMIC no compleix amb els requeriments tècnics mínims 
obligatoris que es demanaven en els Plecs tècnics amb 3 dels models 
presentats.  

En els models de la Classe A i Classe F (equips multifunció DIN-A3 color) un 
dels requeriments tècnics obligatoris que es demanen és que el temps 1a copia 
i el temps de la primera impressió tant en blanc i negre com en color fossin 
màxim 7s i 9 segons respectivament. (pàg.15)  

Els models LEXMARK XS950 presentats per SEMIC no compleixen amb 
aquests requeriments de temps de la 1a còpia que es demanen en els Plecs 
tècnics. Els temps d’aquest model són:  

Temps 1 còpia B/N 7,1 segons 

Temps 1 còpia Color 10,4 segons  

Tampoc compleixen aquest mateix requisit (valors exigits 10’’ i 12’’, 
respectivament) els Model XS796 presentats per la Classe C (DIN-A4 color). 
(pàg. 16).  

El temps d’aquest model és:  

Temps 1 còpia B/N 12,5 segons 

2n.- La empresa Konica Minolta ha presentat un escrit per registre al·legant 
que:  

“Primero: En el "Pliego de prescripciones técnicas" para el suministro de los 
equipos multifunción destinados al Excmo. Ayuntamiento de Esplugues de 
Llobregat, se especifica en el punto Nº16 "Requerimientos técnicos mínimos 
obligatorios de los equipos" en el apartado "Clase C - 18 Equipos multifunción 
(impresión, copiadora, escáner) de entorno departamental DIN-A4 COLOR" 
que el tiempo de primera copia e impresión debe tener un máximo de 10 
segundos para copias e impresiones en blanco y negro y máximo de 12 
segundos para copias e impresiones en color. Las máquinas presentadas por 
la empresa Semic, "LEXMARK - XS796" no cumple con lo dispuesto en este 
punto. 
 
En las especificaciones técnicas del producto XS796 en el apartado de 
productividad, se establecen los tiempos de primera copia en 12,5 segundos 
para copias en blanco y negro y 14 segundos para copias en color. Por lo tanto 
no cumple con los criterios establecidos en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas por sobrepasar el máximo establecido.  

Segundo: El mismo modelo para suministrar los "18 Equipos multifunción 
(impresión, copiadora, escáner) de entorno departamental DIN-A4 COLOR" - 



XS796 de Lexmark, no figura en la página web de Lexmark Ibérica, así como 
en los principales mercados europeos, por lo que se considera como producto 
descatalogado y por lo tanto obsoleto. Por esto las garantías que pueden 
ofrecer bienes descatalogados son deficientes teniendo en cuenta que el 
contrato de suministro tiene una duración de 44 meses. 
En virtud de lo expuesto, SOLICITA  

Que se tenga por presentado este escrito de alegaciones en contra del modelo 
presentado por la empresa SEMIC, entendiendo motivo suficiente considerar 
dicha oferta no aceptable y se declare la nulidad de la misma.” 
 
Hem pogut constatar el que al·lega l’empresa Kónica Minolta BSS, SA, en el 
seu escrit en el sentit que “...El modelo XS796- de Lexmark, no figura en la 
página web de Lexmark Ibérica, así como en los principales mercados 
europeos, por lo que se considera como producto descatalogado”, i sense 
necessitat d’entrar a valorar si per aquesta raó es tracta de producte que es 
qualifica com a “obsoleto”, o que “…Por esto las garantías que pueden ofrecer 
bienes descatalogados son deficientes teniendo en cuenta que el contrato de 
suministro tiene una duración de 44 meses”, el cert és que el plec de 
condicions que regeix aquest contracte no està preparat per admetre productes 
de segona mà, descatalogats, o en circumstàncies que plantegin dubtes sobre 
la igualtat d’oportunitats de les empreses ofertants a l’hora de comparar els 
productes. 

3r.- Conseqüentment amb els punts anteriors, l’oferta de SEMIC ha de 
considerar-se fora dels plecs de condicions d’aquest contracte i per aquesta raó 
no hauria de ser estimada. En coherència amb aquest plantejament, només es 
valora els elements corresponents a l’oferta presentada per Konica Minolta 
BSS. SA., comparant-la amb el barem estipulat en el contracte:  

PROPOSTA KONICA MINOLTA BUSSINESS SOLUTIONS SPAIN, S.A.  

1.- Baixa sobre el preu de licitació (60 punts) 60 punts  

Oferta econòmica.- 131.707€ IVA no inclòs 

La part corresponent a l’IVA ascendeix a 27.658,47€ 

Ha fet una baixa de 28.184,53€ 

2.- Millores tècniques (40 punts) 40 punts  

La puntuació global obtinguda és de 100 punts sobre 100 punts i es justifica la 
conveniència de proposar l’adjudicació del contracte a KONICA MINOLTA 
BUSSINESS SOLUTIONS SPAIN, S.A.” 

La Mesa de Contractació, en sessió celebrada el passat dia 21 d’abril de 2016, 
va donar la seva conformitat a l’informe transcrit i emès pel Director de 
Sistemes d’Informació. 



Vist l’informe dels Serveis Jurídics i atès el que estableix l’article 151 del Reial 
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós 
de la Llei de Contractes del Sector Públic. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Declarar la NO ADMISSIO de la proposició presentada per 
l’empresa Servicios Microinformàtica, SA (SEMIC), per haver presentat a la 
mateixa tres models ( classes A, F i C) que no compleixen amb requeriments 
tècnics obligatoris establerts en els plecs de condicions que regeixen aquesta 
contractació. A més, s’ha pogut constatar que un dels models presentats, a 
més està descatalogat, sense que els plecs de condicions hagin deixat oberta 
aquesta opció. 

SEGON.- Requerir a la mercantil KONICA MINOLTA BUSSINESS 
SOLUTIONS SPAIN, S.A. per a què en el termini màxim de deu dies hàbils a 
comptar des del següent al que rebi la notificació dipositi la fiança definitiva 
d’import 6.585,35€, relativa a la contractació del subministrament, en règim de 
lloguer sense opció de compra, de 38 equips nous multifunció destinats a cobrir 
les necessitats de diferents ubicacions a l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat 
i un programari de gestió integral dels equips, amb l’advertiment que, en cas de 
no dipositar la fiança en termini, es considerarà que el licitador ha retirat la seva 
oferta. 
 
Així mateix, en aquest termini haurà de presentar els justificants conforme es 
troba al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries i amb la 
Seguretat Social, o bé autoritzar a l’Ajuntament a l’obtenció d’aquests certificats 
via interoperabilitat administrativa.” 

. 

ACORD NÚMERO DISSET.- Proposta consistent en donar compte de les 
sentències del Jutjat Contenciós  Administratiu núm. 2 de Barcelona i  del 
Jutjat Contenciós  Administratiu núm. 3 de Barcelona.  

“Es dóna compte de les sentències següents: 
 
•  Sentència núm. 95/2016 del Jutjat Contenciós Administratiu Núm. 2 de 
Barcelona, mitjançant la qual s’inadmet  el recurs contenciós administratiu núm. 
408/2013-Y, interposat per CAUFEC, S.A., contra la resolució de l’Organisme 
de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, desestimatòria de la 
sol·licitud presentada en quant a la forma de practicar la liquidació en concepte 
d’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, exercici 
2013, del municipi d’Esplugues de Llobregat. 
 
•  Sentència núm. 114/2016 del Jutjat Contenciós Administratiu Núm. 2 de 
Barcelona, mitjançant la qual es desestima el recurs contenciós administratiu 
núm. 126/2015-S, interposat per la Sra. Victoria Muñoz Medina contra decret 
de l’Alcaldia de 9 de gener de 2015, per desestimació de reclamació de 
responsabilitat patrimonial.  



 
•  Sentència núm. 137/2016 del Jutjat Contenciós Administratiu Núm. 3 de 
Barcelona, mitjançant la qual es desestima el recurs contenciós administratiu 
núm. 392/2014-V, interposat per FCC CONSTRUCCION, S.A. contra l’acord de 
18 de juny de 2014 del Ple de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat.  
 
La Junta de Govern es dóna per assabentada.”    
 

ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA 

 
ACORD NÚMERO DIVUIT.- Proposta d'aprovació d'expedient de 
contractació, mitjançant procediment obert, i de plecs de condicions 
relatius a la gestió del servei públic "Llar d'infants municipal Montesa". 

“Atesa la necessitat de contractar la gestió del servei públic “Escola Bressol 
Montesa”, d'acord amb la descripció tècnica als plecs de condicions que 
consten a l’expedient. 

En funció del que disposen els articles 10, 19, 109 i 110 del Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós la Llei de 
Contractes del Sector Públic, sobre disposicions comuns dels contractes, pel 
que fa referència a la naturalesa del contracte, i tot en relació amb l' article 
274.2 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, 
aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i dels articles 115 i 116 del 
T.R.L.C.S.P., sobre plecs de clàusules particulars, on es fa preceptiva 
l'aprovació de l'expedient de contractació i els plecs de condicions tècniques i 
econòmiques que han de regir en el contracte. 

En funció del que disposa l’article 174 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 
de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals, sobre els compromisos de despesa de caràcter plurianual. 
 
Vist l'informe dels Serveis Jurídics i la fiscalització prèvia per part de la 
Intervenció municipal. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Aprovar la despesa plurianual per a la contractació de la gestió del 
servei públic “Escola Bressol Montesa”, cursos 2016-2017, 2017-2018 i 2018-
2019, per un import màxim anual de 76.909,68 euros, sent la distribució 
màxima de la despesa dels referits exercicis la següent: 

· Any 2016: 25.636,56 euros (a càrrec de la partida 2016.47.32300.47200). 

· Any 2017: 76.909,68 euros 

· Any 2018: 76.909,68 euros 

· Any 2019: 51.273,12 euros 



SEGON.- Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert, i 
aprovar els plecs de condicions econòmic administratives i tècniques relatius a 
la gestió del servei públic “Escola Bressol Montesa”, cursos 2016-2017, 2017-
2018, 2018-2019 i 2019-2020, amb un pressupost màxim anual de 76.909,68 
euros. 
 
TERCER.- Convocar la licitació, d'acord amb el que estableixen els articles 
142, 143 i 159.2 del T.R.L.C.S.P., publicant el corresponent anunci, que anirà a 
càrrec de l’empresa adjudicatària, al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, per un termini mínim de 15 dies naturals per a presentació de 
proposicions. Així mateix, i de conformitat amb l’article 142.4 del T.R.L.C.S.P. 
l’anunci de licitació es publicarà, així mateix, al perfil del contractant de la 
pàgina web municipal. 

Els anteriors acords es sotmeten a la condició suspensiva de comptar amb la 
consignació pressupostària adequada i suficient, respecte els pressupostos 
dels anys 2017, 2018 i 2019, respectivament. 

 

ACORD NÚMERO DINOU.- Proposta d’aprovació de la subvenció anual a 
la FUNDACIÓ ASPROSEAT PROA ESPLUGUES corresponent a l’any 2016.  
 
“L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat presta suport econòmic a la 
FUNDACIÓ ASPROSEAT PROA ESPLUGUES, mitjançant l’atorgament d’una 
subvenció anual. 

La FUNDACIÓ ASPROSEAT PROA ESPLUGUES té com a finalitat la inserció 
sociolaboral de persones amb discapacitat psíquica d’Esplugues i altres 
municipis de la comarca, mitjançant la realització de treball productiu remunerat 
al Centre Especial de Treball. La Fundació també ofereix el servei de Centre 
Ocupacional a persones amb edat laboral que degut a l’elevat grau de 
discapacitat no es poden incorporar al Centre Especial de Treball. 
 
En data 23 de febrer d’enguany s’ha registrat en aquest Ajuntament la 
sol·licitud de subvenció anual presentada per la Fundació per a la realització de 
les seves activitats durant l’any 2016. 

El pressupost municipal de l’exercici 2016 inclou una dotació econòmica per 
poder fer front a aquesta aportació. 

Vist l’informe emès per la Tècnica d’Atenció Social i Igualtat. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Atorgar a la FUNDACIÓ ASPROSEAT PROA ESPLUGUES, provista 
de NIF G-61766986, l’import de 24.117 euros, en concepte de subvenció anual 
corresponent a l’exercici de 2016, amb càrrec a la partida econòmica 68 23100 
48017 - Fundació disminuïts psíquics - del pressupost municipal en vigor.” 
 
 



ACORD NÚMERO VINT.- Proposta d'aprovació d'una subvenció a favor de 
l'entitat SALUT MENTAL BAIX LLOBREGAT en execució del conveni en 
vigor, any 2016. 

“La Junta de Govern Local va acordar en sessió del 25 d’abril del 2014 
l’aprovació del conveni de col·laboració amb l’entitat Salut Mental Baix 
Llobregat (Associació de Familiars), amb una vigència prevista pel període 
2014-2016.  
 
En data 12 de febrer 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 Tècnica de Salut Pública. 

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

Vista la regulació del Reglament Municipal 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 SALUT MENTAL BAIX 
LLOBREGAT ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS (NIF: G61010245), per un import 
de 974,00 euros, amb càrrec a la partida del pressupost municipal en vigor 
68.31100.48003 (Conveni amb Salut Mental Baix Llobregat Associació de 
Familiars).  
 
SEGON.- Ratificar la vigència del conveni del col·laboració amb l’entitat SALUT 
MENTAL BAIX LLOBREGAT ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS (NIF: G61010245) 
per a l’any 2016 i atorgar a aquesta entitat la subvenció corresponent per 
import 974,00 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-UN.- Proposta d’aprovació dels comptes 
justificatius presentats per l'entitat ASSOCIACIÓ DE JUBILATS I 
PENSIONISTES CAN CLOTA 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 ASSOCIACIÓ JUBILATS I 
PENSIONISTES CAN CLOTA el següent ajut econòmic pel desenvolupament 
de la següent activitat i en la data que així mateix s’indica: 

Data aprovació Activitat Import 
03/07/2015 Programació anual conveni en vigor 6.228,00 euros 
 
Vist que en data 11 de gener de 2016, l’entitat ASSOCIACIÓ JUBILATS I 
PENSIONISTES CAN CLOTA 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 Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat ASSOCIACIÓ 
JUBILATS I PENSIONISTES CAN CLOTA (CIF: G60163060) 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 conveni en vigor 6.228,00 euros 6.260,36 euros 
 
 
 
ACORD NÚMERO VINT-I-DOS.- Proposta d’aprovació dels comptes 
justificatius presentats per l'entitat ASSOCIACIÓ PER LA LLUITA 
CONTRA LES MALALTIES DEL RONYÓ (ALCER) 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 ALCER el següent ajut 
econòmic pel desenvolupament de la següent activitat i en la data que així 
mateix s’indica: 

Data aprovació Activitat Import Data Pagament 
27/11/2015 Aportació Conveni 440,00 euros 16/12/2015 
 
Vist que en data 15 de febrer de 2016, l’entitat ALCER 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 Tècnica de Salut Pública. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat ALCER (CIF: 
G08698367) 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 

Aportació Conveni 440,00 euros 1.156,76 euros 
 
 
 
ACORD NÚMERO VINT-I-TRES.- Proposta d’aprovació dels comptes 
justificatius presentats per l'entitat ESCOLA FOLCH I TORRES en 
concepte de justificació de la subvenció atorgada per al desenvolupament 
de l’activitat “Projecte d’implementació de tecnología emergent: ipad’s”, 
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 ESCOLA FOLCH I TORRES el 
següent ajut econòmic pel desenvolupament de la següent activitat i en la data 
que així mateix s’indica: 

Data aprovació Activitat Import 
16/10/2015 “Projecte d’implementació de tecnologia 

emergent: ipad’s” 
7.752,00 euros 

 
Vist que en data 21 de gener de 2016, l’entitat ESCOLA FOLCH I TORRES 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 Coordinadora Tècnica d’Educació. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat ESCOLA 
FOLCH I TORRES (CIF: Q0868051D) en relació a la subvenció atorgada per 
aquest Ajuntament pel desenvolupament de l’activitat que a continuació 
s’esmenta, d’acord amb el següent quadre: 

ACTIVITAT/S – ANY 2015 IMPORT 
ATORGAT 

IMPORT 
JUSTIFICAT 

Projecte d’implementació de tecnologia 
emergent: ipad’s 

7.752,00 euros  9.032,78 euros 

 
 
ACORD NÚMERO VINT-I-QUATRE.- Proposta d’aprovació dels comptes 
justificatius presentats per l'entitat FUNDACIÓ ASPROSEAT PROA 
ESPLUGUES en concepte de justificació de la subvenció atorgada per al 
desenvolupament de l’activitat “XVII Concurs pintura i dibuix”, 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 el següent ajut econòmic pel 
desenvolupament de la següent activitat i en la data que així mateix s’indica: 

 



Data  
aprovació 

Activitat Import 

18/12/2015 XVII Concurs de pintura i dibuix 296,50 euros 
 
Vist que en data 18 de desembre de 2016, l’entitat FUNDACIÓ ASPROSEAT 
PROA 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 d’Acció Social 
i Salut. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat FUNDACIÓ 
ASPROSEAT PROA ESPLUGUES (CIF: G61766986) 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 

XVII Concurs de pintura i dibuix 296,50 euros 474,42 euros 
 
 
ACORD NÚMERO VINT-I-CINC.- Proposta d’aprovació dels comptes 
justificatius presentats per l'entitat FUTBOL ASSOCIACIÓ ESPLUGUENC 
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 
ASSOCIACIÓ ESPLUGUENC el següent ajut econòmic pel desenvolupament 
de la següent activitat i en la data que així mateix s’indica: 

Data aprovació Activitat Import 
03/07/2015 Programació anual conveni en vigor 7.000,00 euros 
 
Vist que en data 14 de desembre de 2015, l’entitat CLUB DE FUTBOL 
ASSOCIACIÓ ESPLUGUENC 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 d’Esports i 
Equipaments. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat CLUB DE 
FUTBOL ASSOCIACIÓ ESPLUGUENC (CIF G61396065) 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 conveni en vigor 7.000,00 euros 19.687,83 euros 
 
 
 
ACORD NÚMERO VINT-I-SIS.- Proposta d’aprovació dels comptes 
justificatius presentats per l'entitat INSTITUT JOANOT MARTORELL en 
concepte de justificació de les subvencions atorgades per al 
desenvolupament del Projecte "Sembrando amor como el maíz, Ecuador”, 
anys 2013 i 2014. 

“En data 19 de juny de 2013 el Ple de l’Ajuntament va atorgar a l’entitat 
INSTITUT JOANOT MARTORELL una subvenció de 8.000 euros pel 
desenvolupament de l’activitat “Continuació del projecte Sembrando amor 
como el maíz” a Equador, rebent la contrapart la subvenció al país de destí en 
data 19 de febrer de 2014. 

En data 28 de maig de 2014, l’entitat I’INSTITUT JOANOT MARTORELL , va 
presentar compte justificatiu relatiu a la despesa executada pel 
desenvolupament de l’esmentada activitat. 

Així mateix, en data 18 de juny 2014 el Ple de l’Ajuntament va aprovar 
l’atorgament a la mateixa entitat una subvenció de 4.000,00 euros pel mateix 
concepte (“Continuació del projecte Sembrando amor como el maíz”). Respecte 
l’any 2014, la subvenció encara no ha estat satisfeta, doncs encara no han 
pogut aprovar-se els comptes justificatius relatius a l’any 2013. Tot i això, donat 
que el projecte ja ha estat executat, en data 5 de febrer de 2016, l’entitat 
I’INSTITUT JOANOT MARTORELL, va presentar compte justificatiu relatiu a la 
despesa executada l’any 2014. 

Dels informes que consten a l’expedient, respecte les justificacions dels 
respectius anys, es desprèn la següent informació: 

Any 2013 

- No totes les factures i rebuts presentats contenen tots els requisits exigits per 
la normativa legal establerta (les deficiències son les que s’indiquen a l’informe 
de la Unitat Jurídicoadministrativa que consta a l’expedient, de data 25 de juny 
de 2015). 



- Després d’un extens període de tramitació d’aquests expedients, amb 
comunicacions freqüents amb la contrapart del país de destí per tal d’intentar 
solucionar al màxim les diferents deficiències detectades, encara quedarien per 
justificar respecte la subvenció de l’any 2013, 3.826,25 dòlars, que 
equivaldrien, amb el tipus de canvi aplicat dòlar/euros per aquesta subvenció 
en concret (1,35 – s’adjunta certificat -), a 2.787,57 euros. 

- La contrapart ja no disposa de més factures ni mitjans per esmenar les 
factures esmentades. 

Any 2014 

- Les factures i rebuts presentats contenen tots els requisits exigits per la 
normativa legal establerta i excedeixen amb escreix de l’import de la subvenció, 
tal i com consta a l’informe de la Unitat Jurídicoadministrativa de data 25 de 
febrer de 2016. 

- Es tracta d’una activitat sobre la qual encara no s’han pagat els 4.000 euros 
reconeguts per acord de Ple municipal de data 18 de juny de 2014, doncs a 
data d’avui no s’han pogut aprovar els comptes d’aquesta entitat en l’àmbit de 
Cooperació al Desenvolupament relatius a l’any 2013 per les deficiències 
comentades anteriorment. 

En data 13 de novembre de 2015 l’INSTITUT JOANOT MARTORELL presenta 
escrit on demana, respecte la justificació de l’any 2013 i respecte l’obligació de 
retornar els 3.826,25 dòlars, poder descomptar dita quantitat del total de la 
subvenció 2014, com a solució menys gravosa, tant des d’un punt de vista 
econòmic com organitzatiu, per la contrapart. 

Vistos els informes emesos per la Tècnica de Cooperació i per la Unitat 
Jurídicadministrativa de l’Àmbit d’ Atenció Social i Ciutadania que consten als 
respectius antecedents. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat INSTITUT 
JOANOT MARTORELL, amb NIF Q-5855630-I, en relació a la subvenció 
atorgades per aquest Ajuntament l’any 2013 pel desenvolupament del projecte 
a continuació s’esmenta, d’acord amb el següent quadre: 

ACTIVITATS  IMPORT 
ATORGAT 

IMPORT 
JUSTIFICAT 

Continuació del projecte Sembrando amor como el 
maíz. Equador. Any 2013 

8.000,00 € 5.212,43 € 

 
En conseqüència, procediria reclamar el reintegrament de la quantitat de 
2.787,57 euros. 

SEGON.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat INSTITUT 
JOANOT MARTORELL, amb NIF Q-5855630-I, en relació a la subvenció 



atorgades per aquest Ajuntament l’any 2014 pel desenvolupament del projecte 
a continuació s’esmenta, d’acord amb el següent quadre: 

ACTIVITATS  IMPORT 
ATORGAT 

IMPORT 
JUSTIFICAT 

Continuació del projecte Sembrando amor como el 
maíz. Equador. Any 2014 

4.000,00 € 8.603,96 € 

 
TERCER.- Acceptar la petició de l’INSTITUT JOANOT MARTORELL de 
compensar la quantitat a reintegrar de l’any 2013 (2.787,57 euros) amb la 
quantitat a percebre de l’any 2014 (4.000 euros), circumstància que dona com 
a resultat el fet d’haver d’abonar en el moment que procedeixi la quantitat de 
1.212,43 euros.” 

 
ACORD NÚMERO VINT-I-SET.- Proposta de resolució de sol·licituds 
d’ajuts econòmics, dins l’àmbit d’acció social, curs 2015-2016, en 
concepte de beques d’assistència a escoles esportives. 

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

L’Ajuntament d’Esplugues, amb la finalitat de garantir les necessitats bàsiques 
en l’àmbit de la infància i adolescència, atorga uns ajuts econòmics en 
concepte de beques d’activitats esportives per als menors empadronats a 
Esplugues. 
 
Ateses les 43 sol·licituds d’ajuts econòmics presentades i vist l’informe emès 
per la coordinadora de la UJA de l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania, on fa 
constar que s’ha realitzat la valoració econòmica i administrativa corresponent 
a aquests tipus d’ajuts econòmics, en compliment dels barems i criteris per a 
l’atorgament d’ajuts econòmics de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, curs 
2015-2016. 
 
Vist l’informe emès per la directora d’Acció Social. 

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

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

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Estimar un total de 32 sol·licituds d’ajuts econòmics per a la 
integració de les següents persones en concepte de beques d’activitats 



esportives, pel curs 2015-2016, amb els percentatges de bonificació valorats 
per cada cas que s’indiquen: 

Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom Cost Activitat %Beca 

A. B. N. 592,00 € 90% 
B. M. N. 592,00 € 90% 
B. M. W. 592,00 € 90% 
C. F. A. 350,00 € 90% 
D. N. R. 494,00 € 100% 
E. B. F. 245,00 € 90% 
E. B. A. 245,00 € 90% 
E. C. I. J. 147,18 € 100% 
G. O. J. M. 480,00 € 100% 
H. 

 
M. 592,00 € 90% 

L. C. A. 98,12 € 90% 
M. F. I. 245,00 € 90% 
M. G. M. T. 74,20 € 65% 
M. P. M. S. 259,32 € 90% 
M. M. L. 177,36 € 90% 
M. A. D. 400,00 € 90% 
M. F. A. D. 270,00 € 90% 
M. A. J. M. 350,00 € 100% 
M. D. P. B. 260,00 € 90% 
O. S. L. S. G. 592,00 € 90% 
P. 

 
M. 60,00 € 90% 

P. G. H. V. 245,00 € 90% 
S. M. E. 330,00 € 90% 
S. M. K. 446,00 € 90% 
S. M. A. 168,00 € 90% 
S. BEN-AHMED G. 147,18 € 25% 
S. 

 
A. 440,00 € 90% 

V. F. LL. A. 147,18 € 90% 
V. C. M. 147,18 € 90% 
V. C. L. 147,18 € 90% 
V. F. D. G. 350,00 € 90% 
V. B. P. 350,00 € 90% 
 
 
SEGON.- Aprovar una despesa de 9.062,48 euros, amb càrrec a la partida 
pressupostària 68.23100.48018 del pressupost vigent, en concepte de beques 
d’activitats esportives, a favor dels tutors legals que es relacionen, amb el 
imports resultants que així mateix s’indiquen: 

 



FUTBOL ASSOCIACIÓ ESPLUGUENC 
TUTOR/A LEGAL  

   Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom 

 

Cost 
Ajuntament 

Exercici 
2015 

Exercici 
2016 

A. V. V. 
 

360,00 € 120,00 € 240,00 € 
A. P. A. R. 

 

350,00 € 116,67 € 233,33 € 
P. O. A. 

 

234,00 € 0,00 € 234,00 € 
 
CLUB VOLEIBOL ESPLUGUES 
TUTOR/A LEGAL  

   Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom 

 

Cost 
Ajuntament 

Exercici 
2015 

Exercici 
2016 

M. E. V. 
 

297,00 € 99,00 € 198,00 € 
M. E. V. 

 

401,40 € 133,80 € 267,60 € 
M. E. V. 

 

151,20 € 50,40 € 100,80 € 
 
CLUB BASQUET NOU ESPLUGUES 
TUTOR/A LEGAL  

   Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom 

 

Cost 
Ajuntament 

Exercici 
2015 

Exercici 
2016 

A. 
 

R. N. 
 

243,00 € 0,00 € 243,00 € 
K. 

 
L. 

 

396,00 € 132,00 € 264,00 € 
O. M. M. C. 

 

480,00 € 160,00 € 320,00 € 
 
CLUB GIMNASTICA ESPLUGUES LES MORERES 
TUTOR/A LEGAL  

   Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom 

 

Cost 
Ajuntament 

Exercici 
2015 

Exercici 
2016 

B. M. M. 
 

532,80 € 177,60 € 355,20 € 
M.N C. R. 

 

532,80 € 177,60 € 355,20 € 
M. C. R. 

 

532,80 € 177,60 € 355,20 € 
S.L. C. K. L. 

 

532,80 € 177,60 € 355,20 € 
Z. 

 
H. 

 

532,80 € 177,60 € 355,20 € 
       

ASSOCIACIÓ ESPORTIVA PENYA ESPLUGUES 
TUTOR/A LEGAL  

   Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom 

 

Cost 
Ajuntament 

Exercici 
2015 

Exercici 
2016 

B. B. I. 
 

315,00 € 105,00 € 210,00 € 
B. M. L. 

 

220,50 € 73,50 € 147,00 € 
B. MACHUCA L. 

 

220,50 € 73,50 € 147,00 € 
F. M. P. 

 

315,00 € 105,00 € 210,00 € 
F. P. E. 

 

220,50 € 73,50 € 147,00 € 
G. C. R. M. 

 

220,50 € 73,50 € 147,00 € 
V. N. G. I. 

 

315,00 € 105,00 € 210,00 € 



 
DUET ESPLUGUES, S.A. 
TUTOR/A LEGAL  

   Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom 

 

Cost 
Ajuntament 

Exercici 
2015 

Exercici 
2016 

B. A. C. N. 
 

36,79 € 12,26 € 24,53 € 
C. P. V. 

 

147,18 € 49,06 € 98,12 € 
C. C. E. G. 

 

88,30 € 0,00 € 88,30 € 
C. G. A. 

 

132,46 € 44,15 € 88,31 € 
C. G. A. 

 

132,46 € 44,15 € 88,31 € 
F. C. A. S. 

 

132,46 € 44,15 € 88,31 € 
M. G. M. T. 

 

48,23 € 0,00 € 48,23 € 
M. M. C. 

 

159,62 € 53,21 € 106,41 € 
P. L. M.S. 

 

233,38 € 77,79 € 155,59 € 
 
CLUB DE FUTBOL CAN VIDALET 
TUTOR/A LEGAL  

   Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom 

 

Cost 
Ajuntament 

Exercici 
2015 

Exercici 
2016 

P. 
 

A. 
 

54,00 € 0,00 € 54,00 € 
 
MUGENDO ARTS MARCIALS (FIGHTER S.C.P) 
TUTOR/A LEGAL  

   Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom 

 

Cost 
Ajuntament 

Exercici 
2015 

Exercici 
2016 

N. M. M. L. 
 

494,00 € 0,00 € 494,00 € 
 
 
TERCER.- Desestimar un total de 9 sol·licituds d’ajuts econòmics en concepte 
de beques d’activitats esportives, curs 2015-2016, que es detallen a l’annex de 
l’informe adjunt, pels motius que al mateix s’indiquen per cada cas. 
 
QUART.- Acceptar la renúncia presentada a 2 sol·licituds d’ajuts econòmics en 
concepte de beques d’activitats esportives, curs 2015-2016 que es detallen a 
l’annex de l’informe de la UJA de l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania inclòs en 
l’expedient.  
 
CINQUÈ.- Les quantitats reconegudes en la present proposta, per valor total de 
9.062,48 euros, seran pagades a les entitats següents: 

- A l’entitat Futbol Associació Espluguenc, amb NIF G-61.396.065, la quantitat 
de 944,00 euros. 

- Al Club Voleibol Esplugues, amb NIF G-58.819.921, la quantitat de 849,60 
euros. 
 



- Al Club Basquet Nou Esplugues, amb NIF G-64.941.552, la quantitat de 
1.119,00 euros. 

- Al Club Gimnàstica Esplugues Les Moreres, amb NIF G-58.761.289, la 
quantitat de 2.664,00 euros. 

- A l’Associació Esportiva Penya Esplugues, amb NIF G-58.510.876, la 
quantitat de 1.827,00 euros. 

- A Duet Esplugues, S.A., amb NIF A-63.876.346 la quantitat de 1.110,88 
euros. 
 
- Al Club de Futbol Can Vidalet, amb NIF G-58.798.364, la quantitat de 54,00 
euros. 
 
- A FIGHTER S.C.P (Mugendo Arts Marcials), amb NIF J-66.155.078, la 
quantitat de 494,00 euros. 

El pagament de les quantitats reconegudes i efectivament acreditades per les 
entitats es realitzarà de manera proporcional en funció del nivell d’assistència a 
l’activitat dels alumnes becats, durant el període d’abril a juny de 2016.” 
 
 
ACORD NÚMERO VINT-I-VUIT.- Proposta de resolució de sol·licituds 
d’ajuts econòmics, dins l’àmbit d’esports, curs 2015-2016, en concepte de 
beques de natació escolar. 

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

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

Ateses les 28 sol·licituds d’ajuts econòmics presentades i vist l’informe emès 
per la coordinadora de la UJA de l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania, amb el 
vist-i-plau del director de la mateixa unitat jurídic-administrativa, on fa constar 
que s’ha realitzat la valoració social, econòmica i administrativa corresponent a 
aquests tipus d’ajuts econòmics, en compliment dels barems i criteris per a 
l’atorgament d’ajuts econòmics de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, curs 
2015-2016. 
 
Vist el Reglament d'obres, activitats i serveis aprovat mitjançant Decret 
179/1995 de la Generalitat de Catalunya, en la part que regula l'activitat 
subvencionadora de l'Administració. 



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

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Estimar 24 sol·licituds d’ajuts econòmics per a la integració dels 
següents menors en concepte de beques de natació escolar, pel curs 2015-
2016, amb els percentatges de bonificació valorats per cada cas que 
s’indiquen: 

Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom  Nom  

Etapa 
Escolar 

Cost 
Activitat  

% 
Beca 

A P J INFANTIL 89,38 €  100% 
A E M INFANTIL 101,75 €  25% 
C G A INFANTIL 101,75 €  25% 
C R J C INFANTIL 89,38 €  90% 
C R A D INFANTIL 89,38 €  90% 
C C L INFANTIL 89,38 €  40% 
C LL S INFANTIL 89,38 €  90% 
C T R PRIMARIA 71,01 €  90% 
D M J INFANTIL 89,38 €  40% 
EL A N I INFANTIL 101,75 €  90% 
E P E I INFANTIL 89,38 €  65% 
E P E T PRIMARIA 71,01 €  65% 
G M M PRIMARIA 71,01 €  90% 
I A G D INFANTIL 101,75 €  90% 
J B H PRIMARIA 71,01 €  90% 
J B H INFANTIL 89,38 €  90% 
M G J PRIMARIA 71,01 €  65% 
M G P PRIMARIA 71,01 €  65% 
M A J M INFANTIL 101,75 €  90% 
M M B A PRIMARIA 71,01 €  100% 
P G F O PRIMARIA 71,01 €  40% 
R H S PRIMARIA 71,01 €  25% 
V Y A G INFANTIL 101,75 €  90% 
V T M PRIMARIA 71,01 €  65% 
 
SEGON.- Aprovar una despesa total màxima de 1.451,47 euros que aniran a 
càrrec de la partida pressupostària 36.34100.48000 del pressupost vigent, en 
concepte de beques de natació escolar, a favor dels tutors legals que es 
relacionen, amb el imports resultants que així mateix s’indiquen: 

Primer 
Cognom  

Segon 
Cognom  Nom  Cost Aj 2015 2016 

A P A R 91,580 € 34,34 € 57,24 €  



A E Y A 91,580 € 34,34 € 57,24 €  
C E J 25,440 € 9,54 € 15,90 €  
C C A A 35,750 € 13,41 € 22,34 €  
E M M 25,440 € 9,54 € 15,90 €  
G A M. R 46,160 € 17,31 € 28,85 €  
G A M. R 46,160 € 17,31 € 28,85 €  
G N L M 28,400 € 10,65 € 17,75 €  
H 

 
K 17,750 € 6,66 € 11,09 €  

J 
 

A 80,440 € 30,17 € 50,28 €  
J 

 
A 63,910 € 23,97 € 39,94 €  

L G S 80,440 € 30,17 € 50,28 €  
M V A 35,750 € 13,41 € 22,34 €  
M H T J 71,010 € 26,63 € 44,38 €  
M M C F 63,910 € 23,97 € 39,94 €  
N 

 
H 91,580 € 34,34 € 57,24 €  

P T R M 58,100 € 21,79 € 36,31 €  
P T R M 46,160 € 17,31 € 28,850 €  
P P S 89,380 € 33,52 € 55,86 €  
R M M Y 80,440 € 30,17 € 50,28 €  
R M M Y 80,440 € 30,17 € 50,28 €  
T V C 46,160 € 17,31 € 28,85 €  
T 

 
E 63,910 € 23,97 € 39,94 €  

Y P A E 91,580 € 34,34 € 57,24 €  
 
 
TERCER.- Desestimar un total de 4 sol·licituds d’ajuts econòmics en concepte 
de beques de natació escolar, curs 2015-2016, que es detallen a l’annex de 
l’informe adjunt, pels motius que al mateix s’indiquen. 
 
QUART.- Les quantitats reconegudes en la present proposta, per valor total de 
1.451,47 euros, aniran a càrrec de la partida pressupostària 36.34100.48000 
del pressupost vigent, i seran pagades a DUET ESPLUGUES, S.A. amb CIF A-
63.876.346, empresa gestora del servei de natació escolar a Esplugues. 
 
El pagament de les quantitats reconegudes i efectivament acreditades per les 
entitats es realitzarà en tres terminis, de manera proporcional en funció del 
nivell d’assistència a l’activitat dels alumnes becats, durant el període d’abril a 
juny de 2016.”  

 
ACORD NÚMERO VINT-I-NOU.- Proposta de resolució de sol·licituds 
d’ajuts econòmics, dins l’àmbit d’esports, curs 2015-2016, en concepte de 
beques de transport de natació escolar. 

“La Junta de Govern Local va aprovar el document “Barems i criteris per a 
l’atorgament d'ajuts econòmics d’Esplugues de Llobregat, curs 2015-2016” i la 



seva posterior modificació, en sessions ordinàries de dates 22 de maig i 16 
d’octubre de 2015 respectivament. 

L’Ajuntament d’Esplugues, amb la finalitat de garantir les necessitats bàsiques 
en l’àmbit de la infància i adolescència, atorga uns ajuts econòmics en 
concepte de beques de transport del servei de natació escolar per als menors 
escolaritzats en centres públics d’Esplugues. 

Ateses les 27 sol·licituds d’ajuts econòmics presentades i vist l’informe emès 
per la coordinadora de la UJA de l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania, amb el 
vist-i-plau del director de la mateixa unitat jurídic-administrativa, on fa constar 
que s’ha realitzat la valoració social, econòmica i administrativa corresponent a 
aquests tipus d’ajuts econòmics, en compliment dels barems i criteris per a 
l’atorgament d’ajuts econòmics de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, curs 
2015-2016. 
 
Vist el Reglament d'obres, activitats i serveis aprovat mitjançant Decret 
179/1995 de la Generalitat de Catalunya, en la part que regula l'activitat 
subvencionadora de l'Administració. 

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

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Estimar 25 sol·licituds d’ajuts econòmics per a la integració dels 
següents menors en concepte de beques de transport del servei de natació 
escolar, pel curs 2015-2016, amb els percentatges de bonificació valorats per 
cada cas que s’indiquen:  

Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom  Nom  

Etapa 
Escolar 

Cost 
Activitat 

% 
Beca 

A P J INFANTIL 75,00 € 100% 
A E M INFANTIL 80,00 € 25% 
C G A INFANTIL 80,00 € 25% 
C R J C INFANTIL 75,00 € 90% 
C R A D INFANTIL 75,00 € 90% 
C C L INFANTIL 75,00 € 40% 
C LL S INFANTIL 75,00 € 90% 
D M J INFANTIL 37,25 € 40% 
EL A N I INFANTIL 80,00 € 90% 
E P E I INFANTIL 82,10 € 65% 
G M M PRIMARIA 75,00 € 90% 
I A G D INFANTIL 80,00 € 90% 
J B H INFANTIL 75,00 € 90% 
J B H INFANTIL 75,00 € 90% 
M G M 1R PRIM 75,00 € 90% 



M G J PRIMARIA 37,25 € 65% 
M G P PRIMARIA 37,25 € 65% 
M A J M INFANTIL 80,00 € 90% 
M M B A PRIMARIA 75,00 € 100% 
P G F O INFANTIL 75,00 € 40% 
P O A 1R PRIM 71,12 € 90% 
R H S INFANTIL 75,00 € 25% 
R J A G 1R PRIM 75,00 € 90% 
V Y A G INFANTIL 80,00 € 90% 
V T M PRIMARIA 75,00 € 65% 

 
SEGON.- Aprovar una despesa total màxima de 1.326,20 euros, els quals 
aniran a càrrec de la partida pressupostària 36.34100.48000 del pressupost 
vigent, en concepte de beques de transport del servei de natació escolar, a 
favor dels tutors legals que es relacionen, amb el imports resultants que així 
mateix s’indiquen: 

Primer 
Cognom  

Segon 
Cognom  Nom  

Cost 
Aj 2015 2016 

P T R M 53,37 € 20,02 € 33,35 € 
A P A R 72,00 € 24,00 € 48,00 € 
A E Y A 72,00 € 24,00 € 48,00 € 
C E J 20,00 € 6,67 € 13,33 € 
C C A A 30,00 € 11,25 € 18,75 € 
E M M 20,00 € 6,67 € 13,33 € 
G A M. R 24,21 € 9,08 € 15,13 € 
G A M. R 24,21 € 9,08 € 15,13 € 
G N L M 30,00 € 11,25 € 18,75 € 
H 

 
K 18,75 € 7,03 € 11,72 € 

J 
 

A 67,50 € 25,31 € 42,19 € 
J 

 
A 67,50 € 25,31 € 42,19 € 

L G S 67,50 € 25,31 € 42,19 € 
M V A 14,90 € 5,59 € 9,31 € 
M G N 67,50 € 25,31 € 42,19 € 
M H T J 75,00 € 28,13 € 46,88 € 
M M C 67,50 € 25,31 € 42,19 € 
N 

 
H 72,00 € 24,00 € 48,00 € 

O G S 64,01 € 21,34 € 42,67 € 
P P S 75,00 € 28,13 € 46,88 € 
R M M Y 67,50 € 25,31 € 42,19 € 
R M M Y 67,50 € 25,31 € 42,19 € 
R J U M 67,50 € 25,31 € 42,19 € 
T V C 48,75 € 18,28 € 30,47 € 



Y P A E 72,00 € 24,00 € 48,00 € 

 
TERCER.- Desestimar un total de 2 sol·licituds d’ajuts econòmics en concepte 
de beques de transport del servei de natació escolar, curs 2015-2016, que es 
detallen a l’annex de l’informe adjunt, pels motius que al mateix s’indiquen. 
 
QUART.- Les quantitats reconegudes en la present proposta, per valor total de 
1.326,20 euros, seran pagades als centres escolars següents: 

- A l’AMPA Escola Can Vidalet, amb NIF G58219692, la quantitat de 53,37 
euros, els quals aniran a càrrec de la partida pressupostària 36.34100.48000. 
 
- A l’Escola Isidre Marti, amb NIF Q5855027H, la quantitat de 326,25 euros, els 
quals aniran a càrrec de la partida pressupostària 36.34100.48000. 
 
- A l’Escola Folch i Torres, amb NIF Q0868051D, la quantitat de 392,01 euros, 
els quals aniran a càrrec de la partida pressupostària 36.34100.48000. 
 
- A l’Escola Matilde Orduña, amb NIF Q5855033F, la quantitat de 491,25 euros, 
els quals aniran a càrrec de la partida pressupostària 36.34100.48000. 
 
- A l’Escola Lola Anglada, amb NIF Q5856020B, la quantitat de 63,32 euros, els 
quals aniran a càrrec de la partida pressupostària 36.34100.48000. 
 
El pagament de les quantitats reconegudes i efectivament acreditades per les 
entitats es realitzarà en tres terminis, de manera proporcional en funció del 
nivell d’assistència a l’activitat dels alumnes becats, durant el període d’abril a 
juny de 2016.” 

 
ACORD NÚMERO TRENTA.- Proposta de revocació d'ajuts econòmics, 
dins l'àmbit d'esports, curs 2015-2016, en concepte de beques de natació 
escolar amb transport. 

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

La Junta de Govern Local, en data 18 de desembre de 2015 va estimar, entre 
d’altres, dos sol·licituds presentades per S. A. P. M., en representació de la 
menor N. G. P., atorgant uns ajuts del 90% del cost de l’activitat de natació 
escolar, per valor total de 63,91 euros i del cost del transport de la natació 
escolar, per import de 67,50 euros. 

Vist que en data 25/01/2016, S. A. P. M. presenta instància, amb número de 
registre 1.152, sol·licitant l’anul·lació de les beques atorgades per no 
assistència dels menors a les activitats becades, amb efectes octubre 2015 fins 
el juny de 2016. 



Vist l’informe emès pel director d’Equipament i Esports. 

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

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

ÚNIC.- Revocar dos ajuts econòmics atorgats per l’Ajuntament d’Esplugues 
mitjançant acord de Junta de Govern Local de data 18/12/2015, a S. A. P. M., 
en concepte de beques de natació escolar amb transport, de la menor N. G. P., 
amb efectes des d’octubre de 2015 fins juny de 2016, per valor total de 131,41 
euros, atès que no realitza l’activitat objecte dels ajuts.” 

 
ACORD NÚMERO TRENTA-UN.- Proposta de revocació d'ajuts econòmics, 
dins l'àmbit d'acció social, curs 2015-2016, en concepte de beques de 
menjador d'escoles bressol. 

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

La Junta de Govern Local, en data 16 d’octubree de 2015 va estimar, entre 
d’altres, una sol·licitud presentada per J. E. R., en representació del menor K. 
A. M. R., atorgant un ajut del 50% del cost del menjador de l’escola bressol 
Montesa, per valor total de 880,00 euros. 

Vist que en data 18/02/2016, l’Escola Bressol Montesa informa a aquest 
ajuntament que el menor K. A. M. R., no ha assistit a l’activitat becada i que 
causa baixa defintiva del servei, amb efectes des de setembre de 2015 fins 
juliol de 2016. 

Vist l’informe emès per la directora d’Acció Social. 

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

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

ÚNIC.- Revocar l’ajut econòmic atorgat per l’Ajuntament d’Esplugues mitjançant 
acord de Junta de Govern Local de data 16/10/2015, a J. E. R., en concepte de 
beques de menjador d’escoles bressol del menor K. A. M. R., amb efectes des 
de setembre de 2015 fins juliol de 2016, per valor total de 880,00 euros, atès 
que no realitza l’activitat objecte dels ajuts.” 

 



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