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JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 

SESSIÓ DECISÒRIA ORDINÀRIA DE 10 DE FEBRER DE 2017 

 
A la Casa Consistorial d’Esplugues de Llobregat, a la sala de reunions, a les 
tretze hores i quaranta-tres minuts del dia 10 de febrero de 2017, es reuneix la 
Junta de Govern Local en sessió decisòria ordinària, en primera convocatòria, 
sota la Presidència de l'alcaldessa Sra. Pilar Díaz Romero, amb l'assistència 
dels regidors Sr. Eduard Sanz García, Sra. Sara Forgas Úbeda, Sra. 
Montserrat Zamora Angulo, Sr. Albert Comellas Novillo i Sr. Manuel Pozo 
López. 
 
Excusa la seva absència per malaltia el regidor Sr. Santi Siquier Fadó. 
 
Assisteix igualment l'interventor director de l'Àrea de recursos generals i 
econòmics, Sr. Francisco Javier Vicén Encuentra. 
 
Actua de secretari el de l'Ajuntament Sr. Pedro Carmona Pérez. 
 
Oberta la sessió per la Sra. alcaldessa, s'hi entra en l'examen i debat dels 
assumptes que es relacionen a l'ordre del dia. 
 
 
ACORD NÚMERO U.- Aprovació, si escau, de les actes núm. 1/17 
corresponent a la sessió ordinària de data 9 de gener de 2017 i núm. 2/17  
corresponent a la sessió ordinària de data 13 de gener de 2017.                        
 
Per la Sra. alcaldessa i en relació a l’esborrany de les actes núm. 1/17 
corresponent a la sessió ordinària de  data  9 de gener de 2017 y núm. 2/17 
corresponent a la sessió ordinària de  data 13 de gener de 2017, es pregunta si 
hi ha objecció d'alguna classe i no assenyalant-se'n cap, s'aproven les 
esmentades actes 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 transcriuran al llibre d'actes, autoritzant-se amb les signatures de la  
Sra. alcaldessa i Sr. secretari. 
 

TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

ACORD NÚMERO DOS.- Proposta d’aprovació d’una qualificació 
urbanística de la finca situada al carrer Casal Sant Jordi, núm. 36, 
sol·licitada per la Sra. Núria Serra González, en representació de 
DIAGONAL COMPANY (Exp. 2309-2017-004). 



 
“La senyora Núria Serra Gonzalez, en representació de Diagonal Company, 
sol·licita qualificació urbanística, de la finca situada al carrer Casal Sant Jordi, 
36, d’Esplugues de Llobregat. (Exp. 2309-2017-004). 
 
Atès l'informe emès pels Serveis Tècnics Municipals. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
1.- Aprovar l'informe emès pels Serveis Tècnics Municipals en data 2 de febrer 
de 2017, que a continuació es transcriu: 
 
“1. Sol·licitud 
 
Per registre de data 17/01/2017 i número 2017 00000775, la Sra. M. Núria 
Serra presenta a aquest Ajuntament instància sol·licitant informe urbanístic 
sobre la qualificació urbanística d’un solar situat al carrer Casal de Sant Jordi, 
36. 
 
2. Finca 
 
Finca situada al carrer del Casal de Sant Jordi, 36. En l’actualitat, la finca es 
troba edificada. 
 
3. Planejament urbanístic 
 
Pla General Metropolita d’Ordenació Urbana de l’Entitat Metropolitana de 
Barcelona (PGM) de data 14/7/76 concretada per la seva transcripció refosa a 
escala 1/2000 definitivament aprovada el 11/ 3/83. 
 
Modificació Puntual del PGM en el sector del Terme Municipal d’Esplugues de 
Llobregat afectat pel soterrament de les línies elèctriques aèries d’Alta Tensió 
de FECSA, aprovada definitivament pel Govern de la Generalitat el 20 de juliol 
de 2004. 
 
Text Refòs del Pla Parcial Urbanístic del Sector Afectat pel Soterrament de les 
línies elèctriques Aèries d’Alta Tensió de FECSA a Esplugues de Llobregat, 
aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona de 
la Generalitat de Catalunya el 17 de novembre de 2004. 
 
Modificació Puntual per a l’adaptació de determinades previsions urbanístiques 
del Pla General Metropolità en el sector d’esplugues de Llobregat afectat pel 
soterrament de les línies elèctriques aèries d’Alta Tensió de FECSA, aprovada 
definitivament pel Conseller de Política Territorial i Obres Públiques en data 14 
d’abril de 2010. 
 
Modificació Puntual per a l’adaptació de determinades previsions urbanístiques 
del Text Refòs del Pla Parcial Urbanístic del Sector Afectat pel Soterrament de 
les línies elèctriques Aèries d’Alta Tensió de FECSA a Esplugues de Llobregat, 
aprovada definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona 
de la Generalitat de Catalunya el 13 de maig de 2010. 



4. Qualificació urbanística 
 
Zona residencial d’ús d’habitatge unifamiliar Finestrelles Sud (clau 105/FS). 
 
La parcel·la objecte del present informe és l’anomenada FS2-08. S’adjunta 
plànol identificatiu de la finca de la Modificació Puntual per a l’adaptació de 
determinades previsions urbanístiques del Text Refós del Pla Parcial Urbanístic 
del Sector Afectat pel Soterrament de les línies elèctriques Aèries d’Alta Tensió 
de FECSA a Esplugues de Llobregat, aprovada definitivament per la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Barcelona de la Generalitat de Catalunya el 13 de 
maig de 2010. 
 
5. Condicions d’edificació 
 
Son les establertes en l’article 9 de la Modificació Puntual per a l’adaptació de 
determinades previsions urbanístiques del Text Refós del Pla Parcial Urbanístic 
del Sector Afectat pel Soterrament de les línies elèctriques Aèries d’Alta Tensió 
de FECSA a Esplugues de Llobregat, aprovada definitivament per la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Barcelona de la Generalitat de Catalunya el 13 de 
maig de 2010. 
 
Les principals característiques són les següents: 
Tipus d’ordenació: Edificació aïllada 
Ús: Habitatge unifamiliar 
Ocupació màxima: 70 % de la parcel.la 
Façana mínima: 14 m. 
Separacions a llindes: 3 m a cadascuna d’elles. 
Alçada màxima: 9’50 m. (PB + 2 pisos) 
Sostre màxim FS2-8: 130’13 m2. 
 
Es preveu el manteniment d’aquelles edificacions construïdes amb anterioritat a 
l’aprovació definitiva del Pla Parcial modificat, tant si resulten compatibles amb 
les disposicions de les normes urbanístiques com si no ho són. En aquest 
darrer cas, s’hi admetran amb caràcter exclusiu les obres de consolidació, 
rehabilitació i canvi d’ús, sempre d’acord amb les condicions bàsiques del 
document de Pla Parcial. És important assenyalar, a aquest efectes, que 
l’edificació existent en aquesta parcel·la es troba en aquesta situació de volum 
disconforme. 
 
S’adjunta al present informe fitxa de resultat del Projecte de Reparcel·lació 
aprovat inicialment per l’Ajuntament d’Esplugues en data 15 de novembre de 
2013. És important assenyalar que, d’acord amb el compte de liquidació 
provisional del Projecte de Reparcel·lació, la responsabilitat que correspon a 
aquesta finca respecte l’esmentat compte és de 4.740’10 €. 
 
Tanmateix, l’esmentat Projecte de Reparcel·lació resta suspès per acord de la 
Junta de Govern de l’Ajuntament de data 15 d’abril de 2016, fins que es 
presenti un nou text Refós del Projecte de Reparcel·lació que contempli el 
compliment de les condicions establertes a l’aprovació inicial i les modificacions 
resultants de la resolució de les al·legacions formulades. Igualment, en l’acord 



de 15 d’abril de 2016 es mantenia la suspensió de llicències de parcel·lació i 
edificació en els àmbits del Pla Parcial Urbanístic que, com a resultat de la 
modificació de planejament tenen una parcel·lació diferent a l’anterior. Donades 
les circumstàncies descrites, i, pel que fa a la parcel·la objecte d’aquest 
informe, no és possible concedir llicències d’obra fins que no es presenti i 
s’aprovi definitivament un nou Projecte de Reparcel·lació i s’aixequi la 
suspensió de l’atorgament de llicències decretada. 
 
En data 30 de setembre de 2016 la Junta de Govern de l’Ajuntament 
d’Esplugues va aprovar un document de Modificació del Protocol de les 
Actuacions per a l’Execució i Recepció per fases de les obres d’urbanització del 
Pla Parcial Urbanístic del Sector Afectat pel Soterrament de les línies 
elèctriques Aèries d’Alta Tensió de FECSA a Esplugues de Llobregat signat pel 
Sr. Juan Manuel Sanahuja en nom i representació de la Junta de Compensació 
de l’esmentat Pla Parcial. Aquest document situa la parcel·la objecte d’aquest 
informe en la FASE 1 i determina que, en el cas de sol.licitar-se una llicència 
d’obres, aquesta s’atorgarà condicionada a l’execució simultània de les obres 
d’urbanització següent: 
 
1. Inici i finalització de les obres d’electrificació definitiva del sector. 
2. Recepció de les obres d’urbanització de l’àmbit Sud. 
3. Recepció de les obres d’urbanització de l’illa definida pels carrers Anguera i 
Sala, Avinguda Traginers, Jacint Esteva Fontanet i Professor Barraquer. 
4. Recepció de les obres d’urbanització de l’illa definida pels carrers Juan de la 
Cierva, Finestrelles, Av. Ahrensburg i Casal de Sant Jordi. 
5. Recepció de l’obra extrasectorial O.E.13 (tractament del carrer Sant Mateu) i 
de tota la zona sud. 
6. Recepció de les obres del projecte constructiu de la clava sota la B23 i 
reparació del tub ARMCO. 
7. Recepció de les obres d’urbanització de la zona verda Av. Jacint Esteva 
Fontanet, incloent la zona verda en l’entorn del pas sota la B23. 
8. Recepció de l’obra extrasectorial O.E.05 (Av. Ahrensburg). 
9. Recepció de l’obra extrasectorial O.E.09 (Modificació ramal accés a 
l’autopista). 
10. Recepció de l’obra extrasectorial O.E.07 (Enllaç Trias Fargas). 
11. Recepció de l’obra extrasectorial O.E.14 (Pas vianants sota la sortida B23). 
12. Recepció de l’obra complementària O.C.06 (Murs del Col.legi Isabel de 
Villena) i zona verda de l’entorn de l’escola Isabel de Villena, incloent el carrer 
Anguera i Sala, entre Professor Barraquer i Juan de la Cierva. 
13. Reposició de la zona afectada pel pas de les línies d’AT en el terme 
municipal de l’Hospitalet de Llobregat. 
14. Recepció de l’obra extrasectorial O.E.01 (Plaça Jacinto Benavente). 
 
Aquest protocol recull també la condició següent: “En el cas de no acomplir en 
el termini d’un any (a partir del 30 de setembre de 2016) per finalitzar les 
actuacions incloses en la Fase 1 o de 2 anys (a partir, igualment, del 30 de 
setembre de 2016) per a les actuacions indicades als punts 1 al 4 de la Fase 1, 
s’ordenarà la paralització de les obres d’edificació començades i afectades per 
la fase 1”. No es podrà obtenir tampoc llicència de primera ocupació de les 
llicències concedides fins que no s’hagin finalitzat i recepcionat per part de 



l’Ajuntament la totalitat de les obres previstes en cadascuna de les fases.  
 

 



 

 
  

  

 
ACORD NÚMERO TRES.- Proposta per declarar com a suficient la 
documentació presentada per MIGUEL MONTERO RAMÍREZ, en la qual 
efectua el tràmit d’actualització del títol acreditatiu per exercir l’activitat 
de bar menjars al local ubicat al carrer Àngel Guimerà, núm. 144, bxs, 
d’aquesta població. (Exp. 71/81). 
 
“El senyor MIGUEL MONTERO RAMÍREZ, va aportar la documentació tècnica 
oportuna per tramitar l’actualització del títol acreditatiu per desenvolupar 



l’activitat de bar menjars al local ubicat al carrer Àngel Guimerà, núm. 144, 
bxs, d’aquesta població. (Exp. 71/81). 
 
Atès que es tracta d’una activitat sotmesa al règim de comunicació. 
 
Atès l’informe favorable emès pels Serveis Tècnics Municipals obrant a 
l’expedient.  

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

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1r.- Declarar com a suficient la documentació que consta a l’expedient 
presentada per MIGUEL MONTERO RAMÍREZ, en la qual efectua el tràmit 
d’actualització del títol acreditatiu per exercir l’activitat de bar menjars al local 
ubicat al carrer Àngel Guimerà, núm. 144, bxs, d’aquesta població. (Exp. 
71/81). 

2n.- Comunicar a MIGUEL MONTERO RAMÍREZ, que pot continuar l’exercici 
de l’activitat de bar menjars al local ubicat al carrer Àngel Guimerà, núm. 144, 
bxs, sense perjudici del compliment de la normativa urbanística, de seguretat, 
de protecció i prevenció contra incendis, i normativa en general que li sigui 
d’aplicació, i que el titular declara complir mitjançant el document corresponent.  
 
3r.- Advertir a la titularitat que en cas necessari o si es considera oportú, els 
Serveis Tècnics Municipals podran practicar opcionalment inspecció a 
l’establiment. Si de la inspecció efectuada resultés l’existència de deficiències a 
esmenar, s’hauran d’adoptar en els terminis que s’estimin. En cas que 
aquestes deficiències comportin un risc per a la salut o la seguretat envers 
tercers, o que existeixin deficiències no esmenables, o que l’activitat no s’ajusti 
a la documentació presentada, s’ordenarà immediatament el cessament de 
l’activitat. 

4t.- Aquesta conformitat restarà condicionada al pagament de la taxa per a la 
prestació dels serveis d’Intervenció Integral de l’Administració municipal en 
activitats i instal·lacions (Ordenança Fiscal núm. 5) d’import 510,00 euros 
(càrrec-valor 1339822-50597), que serà notificada per l’Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona.”  

 
ACORD NÚMERO QUATRE.- Proposta per declarar com a suficient la 
documentació presentada per SITO, REHABILITACIÓN Y REFORMAS, 
S.L., en la qual efectua el tràmit de comunicació d’oficina d’una empresa 
de reformes al local ubicat al carrer Laureà Miró, núm. 307, d’aquesta 
població. (Exp. 2542-2017-2). 



“La senyora Fanny Mariana Lata Guanoquiza, en representació de SITO, 
REHABILITACIÓN Y REFORMAS, S.L., va aportar la documentació tècnica 
oportuna per desenvolupar l’activitat d’oficina d’una empresa de reformes al 
local ubicat al carrer Laureà Miró, núm. 307, d’aquesta població. (Exp. 2542-
2017-2). 
 
Atès que es tracta d’una activitat sotmesa al règim de comunicació. 

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

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

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1r.- Declarar com a suficient la documentació que consta a l’expedient 
presentada per SITO, REHABILITACIÓN Y REFORMAS, S.L., en la qual 
efectua el tràmit de comunicació de l’activitat d’oficina d’una empresa de 
reformes al local ubicat al carrer Laureà Miró, núm. 307, d’aquesta població. 
(Exp. 2542-2017-2). 

2n.-Comunicar a SITO, REHABILITACIÓN Y REFORMAS, S.L., que pot iniciar 
l’exercici de l’activitat d’oficina d’una empresa de reformes al local ubicat al 
carrer Laureà Miró, núm. 307, sense perjudici del compliment de la normativa 
urbanística, de seguretat, de protecció i prevenció contra incendis, i normativa 
en general que li sigui d’aplicació, i que el titular declara complir mitjançant el 
document corresponent. 

3r.- Advertir a la titularitat que en cas necessari o si es considera oportú, els 
Serveis Tècnics Municipals podran practicar opcionalment inspecció a 
l’establiment. Si de la inspecció efectuada resultés l’existència de deficiències a 
esmenar, s’hauran d’adoptar en els terminis que s’estimin. En cas que 
aquestes deficiències comportin un risc per a la salut o la seguretat envers 
tercers, o que existeixin deficiències no esmenables, o que l’activitat no s’ajusti 
a la documentació presentada, s’ordenarà immediatament el cessament de 
l’activitat. 
 
4t.- Aquesta conformitat restarà condicionada al pagament de la taxa per a la 
prestació dels serveis d’Intervenció Integral de l’Administració municipal en 
activitats i instal·lacions (Ordenança Fiscal núm. 5) d’import 525,00, euros 
(càrrec-valor 1339822-53514), que serà notificada per l’Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona.” 

 

 



 

RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS 

ACORD NÚMERO CINC.- Proposta d'aprovació de relacions de despeses i 
reconeixement d'obligacions. 
 
“Per la Secció de Comptabilitat s’han elaborat les següents relacions de 
despesa: 
 
Relació núm. 16 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
26.660,96 € 
Relació núm. 17 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
20.231,13 € 
Relació núm. 18 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
27.396,10 € 
Relació núm. 19 de documents O en fase prèvia per un import total de 
70.673,67 € 
 
Document-proposta de concepte no pressupostari núm. 320173/007 per un 
import de 900,00 €. 
 
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. 16 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 26.660,96 € 
2. Aprovar la relació núm. 17 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 20.231,13 € 
3. Aprovar la relació núm. 18 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 27.396,10 € 
4. Aprovar la relació núm. 19 de documents O en fase prèvia per un import total 
de 70.673,67 € 
5. Aprovar el document-proposta de concepte no pressupostari núm. 
320173/007 per un import de 900,00 €.” 
 
 
ACORD NÚMERO SIS.- Proposta consistent en donar compte de 
l’aprovació del padró de l’Impost sobre vehicles de tracció mecánica de 
l’exercici 2017. 
 
“El padró de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica de l’exercici de 2017 
ha estat confeccionat i aprovat per l’Organisme de Gestió Tributaria de la 
Diputació de Barcelona, ja que l’Ajuntament va delegar-li la gestió i recaptació 
d’aquest impost. 
 
L’import de l’esmentat padró ascendeix a 1.967.482,27 €, que correspon a 



23.932 càrrecs (vehicles). El període de cobrament en voluntària es va fixar del 
dia 1 de març a 3 de maig. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
Donar compte de l'import de l'esmentat padró que ascendeix a 1.967.482,27 €, 
que correspon a 23.932 càrrecs (vehicles). El període de cobrament en 
voluntària es va fixar del dia 1 de març a 3 de maig.” 
 
 
ACORD NÚMERO SET.- Proposta d’aprovació del conveni de pràctiques 
amb una estudiant  de la Facultat de Geografia i Història de la Universitat 
de Barcelona  i  l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat.  

“Atès el Conveni de pràctiques entre de la Facultat de Geografia i Història de la 
Universitat de Barcelona i l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat per a la 
realització de pràctiques d’una estudiant per la col·laboració en les diferents 
activitats que desenvolupen els Museus de la Ciutat en les tasques diàries de 
conservació, documentació, didàctica, difusió i gestió.  

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

La Junta de Govern acorda, per unanimitat:  

1.- Aprovar el Conveni de pràctiques entre la Facultat de Geografia i Història de 
la Universitat de Barcelona i l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat per a la 
realització de pràctiques de l’alumna Alba Villegas Arroyo per la col·laboració 
en les diferents activitats que desenvolupen els Museus de la Ciutat en les 
tasques diàries de conservació, documentació, didàctica, difusió i gestió.  

El nombre de pràctiques que realitzarà l’alumne serà de 300 hores totals, 
distribuïdes en 5 hores diàries, durant el període de l’1 de març a 1 de juny de 
2017.  

2.- Nomenar tutor de l’estudiant esmentada a Roser Vilardell Tarruella directora 
del Servei de Patrimoni Cultural.  

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

 
ACORD NÚMERO VUIT.- Proposta per declarar en situació de jubilació 
forçosa per edat a la directora del Servei de Tresoreria i Hisenda.  



“En data 27 de febrer d’enguany causarà baixa per jubilació per edat la tècnica 
d’Administració General que ocupa lloc de directora del Servei de Tresoreria i 
Hisenda Asunción Albanell Trullàs. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1r.- Declarar a Asunción Albanell Trullàs, en situació de jubilació forçosa per 
edat amb efectes del dia 28 de febrer de 2017. 

2n.- Reconèixer una obligació de 1.347,96 € a la funcionària de referència, en 
concepte de premi de jubilació als 65 anys, segons el que estableix l’article 
24.1 dels Pactes de Condicions Socioeconòmiques i Laboral del personal 
funcionari d’aquest Ajuntament, quantitat reduïda en un 5% tenint en compte 
l’aplicació del Reial decret llei 8/2010, de 20 de maig, pel que s’adopten 
mesures extraordinàries per la reducció del dèficit públic, condicionat a 
l’existència de crèdit en la partida pressupostària corresponent. 

3r.- Abonar a la funcionaria esmentada la quantitat que correspongui en 
concepte de quitança.” 

 
ACORD NÚMERO NOU.- Proposta d'aprovació d'expedient de 
contractació, mitjançant procediment obert i dels plecs de condicions 
relatius al subministrament en règim de lloguer i el muntatge i 
desmuntatge d´estands/carpes per a Firesplugues 2017. 

“Atesa la necessitat de contractar els estands/carpes així com el seu muntatge i 
desmuntatge per a la 17ª edició de Firesplugues, que es celebrarà els dies 13 i 
14 de maig, d'acord amb la descripció tècnica realitzada per la Directora del 
Servei d’Empresa i Ocupació als plecs de condicions tècniques. 

En funció del que disposen els articles 9, 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 per a la contractació del subministrament en 
règim de lloguer, el muntatge i desmuntatge d’estands/carpes per a 
Firesplugues 2017, per un import màxim de 41.793,40€, IVA inclòs, a càrrec de 
la partida 144300122699 del pressupost municipal en vigor. 



SEGON.- Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert i 
aprovar els plecs de condicions econòmic administratives i tècniques relatius al 
contracte, amb un pressupost de licitació màxim de 34.540,00 €, més 7.253,40 
€ en concepte d’IVA -21%- (import total del contracte, 41.793,40€, 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.” 

ACORD NÚMERO DEU.- Proposta relativa al servei de suport auxiliar de 
l'edifici municipal "La Baronda". 

“La Junta de Govern Local en sessió del dia 18 de novembre de 2016, va 
acordar aprovar l’expedient de contractació, per procediment obert, i tramitació 
urgent, del servei de suport auxiliar per a la custòdia de l’edifici municipal Espai 
Baronda, per un import de 53.462,40€, IVA no inclòs, d’acord amb els plecs de 
clàusules particulars que regeixen aquesta contractació. 

Segons consta a l’expedient, dins del termini assenyalat per a la presentació de 
pliques, d’acord amb l’anunci publicat al Butlletí Oficial de la província de data 
28/11/2016, es van presentar cinc ofertes subscrites per les següents 
empreses:  
 
1. SERVIGESPLAN, S.L.  

2. SERVEIS AUXILIARS SVL CONTROL 2012 , S.L.U.  

3. NARGY SERVICIOS AUXILIARES, S.L.  

4. INTEGRA MGSI CET CATALUNYA, S.L.  

5. INTEGRACION SOCIAL DE MINUVALIDOS, S.L.  

El Director de la Unitat Jurídic Administrativa de Serveis Generals va emetre 
informe el 30 de gener de 2017, manifestant que l’oferta més avantatjosa 
presentada per INTEGRACION SOCIAL DE MINUVALIDOS, S.L., amb una 
baixa del 24,244945%, es podria considerar com a desproporcionada o 
temerària, de conformitat amb el que disposa l’article 85 del Reglament de 
Contractes del Estat i que d’acord amb el que preveu l’article 152.3 del 
TRLCSP, procedia requerir a l’empresa esmentada per tal de justificar la seva 
oferta, i que presentés: 

- Llistat del personal propi que destinaria a l’execució del contracte, així com el 
tipus de contracte de cadascú, esmentant si es tracta de personal assistit, o no, 
i la seva justificació de forma fefaent.  

- Justificació detallada de tots els costos que integren el preu ofertat, tant els de 
personal (incloent els de caràcter social) com els de materials o instruments 
que s’aplicarien a l’execució.  



- Aportació del conveni regulador que s’aplica al personal que es destini a 
l’execució del contracte.  

- Declaració dels ajuts o beneficis que obté l’empresa per raó de destinar a 
personal assistit a l’execució del contracte, si escau.  

- Explicació detallada del procediment i recursos que es destinaran a l’execució 
del manteniment bàsic de la instal·lació que li es exigible al contractista.  

- Aportació del pla d’igualtat intern que l’empresa ha declarat a la seva oferta 
que té aprovat i implantat.  

- Tota aquella documentació que considereu adient per tal de justificar que 
l'oferta presentada no incorre en temeritat per presentar valors anormals o 
desproporcionats.  

Atès l’informe emès novament per la Direcció de la Unitat Jurídic Administrativa 
de Serveis Generals, de data 7 de febrer de 2017, posant de manifest que la 
documentació justificativa de l’oferta presentada per l’empresa INTEGRACION 
SOCIAL DE MINUVALIDOS, S.L., en data 3 de febrer de 2017 és correcta i 
adequadament justificada i que, per tant, es considera que és l’oferta més 
avantatjosa, per un import total de 49.005,57€, IVA inclòs, que correspon a una 
baixa del 24,244945%, tot proposant requerir la documentació corresponent i la 
constitució de la garantía definitiva, a l’empresa esmentada amb proposta 
d’adjudicació al seu favor, una vegada complimentat el requeriment.  
 
Atès que la Mesa de Contractació reunida en data 9 de febrer de 2017, accepta 
i dóna la conformitat en tots els seus extrems a l’esmentat informe i acorda 
elevar proposta a l’òrgan de contractació per tal que requereixi la constitució de 
la fiança definitiva i presentació de la documentació corresponent, a l’empresa 
amb l’oferta mes avantatjosa, que ha estat INTEGRACION SOCIAL DE 
MINUVALIDOS, S.L., per un import total de 49.005,57€, amb un pressupost net 
de 40.500,47€ i una part d’IVA de 8.505,10€, i la resta de compromisos 
inclosos a l’oferta, i que correspon a una baixa del 24,244945%.  
 
Atesos els articles 151.2 i concordants del Text Refós de la Llei de Contractes 
del Sector Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre i el plec de clàusules administratives particulars que regeix el 
procediment obert. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1.- Requerir a l’empresa INTEGRACION SOCIAL DE MINUVALIDOS, S.L., 
(CIF B-61098638), per a que en el termini dels cinc dies hàbils següents al de 
la notificació d’aquest requeriment, dipositi en la Tresoreria municipal la 
quantitat de 2.025,02 €, en concepte de fiança definitiva d’aquest contracte del 
servei de suport auxiliar per a la custòdia de l’edifici municipal Espai Baronda, 
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. 

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

ACORD NÚMERO ONZE.- Proposta consistent en donar compte de 
sentència del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya. 

“Vista la Sentència núm. 41/2017 del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, de data 24 de gener de 2017, mitjançant la qual es desestima el 
recurs d’apel·lació amb núm. 150/2016, interposat per la representació del Sr. 
Pedro Pastor Sevillano contra la sentència núm. 71/2016, de data 24 de febrer 
de 2016, dictada pel Jutjat C-A núm. 3 de Barcelona en les actuacions de 
procediment ordinari núm. 121/2014, sobre decisió administrativa de deixar 
sense efecte un procés selectiu local per contractar un operari especialista en 
manteniment de l’espai públic. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Donar compte a la Junta de Govern Local de la Sentència núm. 41/2017 del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, de data 24 de gener de 2017, 
mitjançant la qual es desestima el recurs d’apel·lació amb núm. 150/2016, 
interposat per la representació del Sr. Pedro Pastor Sevillano contra la 
sentència núm. 71/2016, de data 24 de febrer de 2016, dictada pel Jutjat C-A 
núm. 3 de Barcelona en les actuacions de procediment ordinari núm. 121/2014, 
sobre decisió administrativa de deixar sense efecte un procés selectiu local per 
contractar un operari especialista en manteniment de l’espai públic.  
 
La Junta de Govern resta assabentada.” 

ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA 

ACORD NÚMERO DOTZE.- Proposta d’aprovació d’expedient de 
contractació, i plecs de condicions, relatius al servei de dinamització, 
emancipació i participació juvenil. 

“Atesa la necessitat de contractar un servei de dinamització, emancipació i 
participació juvenil, d'acord amb la descripció tècnica realitzada per la Directora 
d’Educació i Ciutadania als plecs de condicions tècniques. 

En funció del que disposa la normativa següent: 

v Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei de Contractes del Sector Públic: 



- Articles 10, 19, 109 i 110, sobre disposicions comuns dels contractes, pel que 
fa referència a la naturalesa del contracte. 

- Article 102.2, sobre la tramitació anticipada de l’expedient de contractació. 
 
- Articles 115 i 116, 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. 

v Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, article 174, 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 una autorització de despesa plurianual corresponent a la 
contractació d’un servei de dinamització, emancipació i participació juvenil, per 
un import màxim de 172.878,18 euros, més 17.287,82 euros en concepte d’IVA 
(10%) – import total del contracte, 190.166 euros, IVA inclòs -, sent la 
distribució màxima de la despesa durant el període de vigència del contracte 
(dos anys) la següent: 

· Any 2017 (juliol - desembre): 48.889,04 euros (partida 36.33400.22706 – 
Dinamització espais juvenils). 

· Any 2018 (gener - desembre): 95.083 euros (partida 36.33400.22706 – 
Dinamització espais juvenils). 

· Any 2019 (gener - juny): 46.193,96 euros (partida 36.33400.22706 – 
Dinamització espais juvenils). 

SEGON.- Aprovar la tramitació de l'expedient de contractació, mitjançant 
procediment obert, i aprovar els plecs de condicions econòmic-administratives i 
tècniques relatives al servei de dinamització, emancipació i participació juvenil, 
amb un pressupost màxim anual de 86.439,09 euros, més 8.643,91 euros en 
concepte d’IVA (10%). 

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, un cop aprovats els 
pressupostos municipals dels anys 2018 i 2019, respectivament, amb caràcter 
definitiu.” 



 
 
ACORD NÚMERO TRETZE.- Proposta d'aprovació de les Bases relatives al 
“7è Fòrum de l’excel·lencia: Treballs de Recerca de Batxillerat” i de les 
Bases relatives al “6è Premi Ciutat d’Esplugues de Llobregat”.  

“Aquest any es celebra el “7è. Fòrum de l’Excel·lència: Treballs de Recerca de 
Batxillerat” i el “6è. Premi Ciutat d’Esplugues de Llobregat” corresponents al 
curs escolar 2016-17. L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat ha fet pública la 
convocatòria als centres educatius de batxillerat de ciutat. 

El Fòrum de Treballs de Recerca i el Premi Ciutat d’Esplugues es fan possible 
gràcies a la participació de l’alumnat i professorat dels centres educatius de 
batxillerat d’Esplugues de Llobregat. Tenen com a objectiu fonamental 
estimular la investigació entre la joventut, potenciar les activitats de recerca 
realitzades per l’alumnat, les seves habilitats comunicatives, l’estimulació i 
valoració de l’esforç, així com donar-les a conèixer a la comunitat educativa. 
 
A l’efecte es van elaborar unes Bases per a cada Premi amb el següent 
calendari comú per ambdues accions: 

• Presentació de sol·licituds: Fins el 24 de febrer del 2017. 

Els centres presentaran al Registre de l’Ajuntament els Treballs acompanyats 
d’una Relació on constin els títols dels treballs i l’especialitat a la que 
pertanyen. 
 
• Març del 2017 : es revisarà la documentació i el Jurat es reunirà en el 
transcurs d’aquest mes. 

• 25 d’abril 2017 a les 18 hores: els alumnes presentaran els Treballs 
guanyadors a la Sala d’Actes del Consell Català de l’Esport d’Esplugues. L’acte 
s’adreçarà a l’alumnat de 1r. i 2n. de Batxillerat i estarà obert a la comunitat 
educativa. 
 
Vist l’informe emès per la Coordinadora Tècnica d’Educació, on especifica el 
següent per cada tipus d’acció: 

Ø 7è. Fòrum de l’Excel·lència: Treballs de Recerca de Batxillerat 

El Jurat estarà format per professorat dels 7 instituts participants : Joanot 
Martorell, La Mallola, Severo Ochoa, Joaquim Blume, Natzaret, Garbí i Isabel 
de Villena. 

S’atorgarà 1 Premi per cada centre educatiu. Se seleccionarà el millor Treball 
de cada centre. Cada Premi serà dotat per un valor de 200 euros en metàl·lic. 
 
Ø 6è. Premi Ciutat d’Esplugues de Llobregat 

El Jurat estarà format per representants de: Grup d’Estudis d’Esplugues i Aula 
d’Extensió Universitària per a la Gent Gran d’Esplugues. 



S’atorgarà 1 únic Premi. Se seleccionarà el millor Treball de cada centre. Cada 
Premi serà dotat per un valor de 200 euros en metàl·lic. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Aprovar les Bases relatives al “7è. Fòrum de l’Excel·lència : Treballs 
de Recerca de Batxillerat”, així com les Bases relatives al “6è. Premi Ciutat 
d’Esplugues de Llobregat”, corresponents al curs escolar 2016-17.  
 
SEGON.- Aprovar una despesa de 1.400 euros, a càrrec de la partida 
47.32600.48000. del pressupost municipal en vigor per fer front a les 
obligacions econòmiques derivades de les Bases relatives al “7è. Fòrum de 
l’Excel·lència: Treballs de Recerca de Batxillerat”. 

TERCER.- Aprovar una despesa de 200 euros, a càrrec de la partida 
47.32600.48000. del pressupost municipal en vigor per fer front a les 
obligacions econòmiques derivades de les Bases relatives al “6è. Premi Ciutat 
d’Esplugues de Llobregat”. 

 
ACORD NÚMERO CATORZE.- Proposta de modificació del termini de 
justificació de les subvencions rebudes a l’ampara de les Bases 
específiques reguladores de l’atorgament de subvencions de l’Àmbit 
d’Acció Social i Ciutadania, any 2016. 

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

Aquestes bases defineixen el conjunt de condicions i el procediment a seguir 
per a la sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació dels ajuts que 
atorgui l’Ajuntament d’Esplugues a entitats i persones pel desenvolupament 
d’activitats i serveis a la ciutat, així com a entitats ciutadanes pel 
desenvolupament de projectes de desenvolupament en els països del sud i 
brigadistes. 
 
L’article 10 de les esmentades bases disposa el següent: 

· “El termini per a la presentació de la justificació de la subvenció atorgada serà 
de tres mesos, a comptar des de la finalització de la realització de l’activitat que 
es subvenciona, tret de les realitzades l’últim trimestre de l’any, que hauran de 
ser justificades abans del 31 de gener de l’exercici següent.” 

Finalitzat, en data 31 de gener de 2017, el termini de presentació de les 
justificacions de les subvencions rebudes l’any 2016 a l’ampara de les Bases 
esmentades, s’ha fet palès que molt poques entitats han pogut complir amb el 
mateix, fet pel qual caldria atorgar un termini més ampli per a la seva 
presentació. 
 
Vistos els antecedents. 



La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Modificar el termini de justificació de les subvencions rebudes l’any 
2016 a l’ampara de les Bases específiques reguladores de l’atorgament de 
Subvencions de l’àmbit d’Acció Social i Ciutadania de l’Ajuntament 
d’Esplugues, en el sentit que el termini màxim per a justificar dites subvencions 
serà el 15 de març de 2017. 

SEGON.- Notificar aquest acord a les entitats afectades, tot comunicant que el 
no compliment d’aquest termini implicarà de forma automàtica l’inici d’un 
expedient de reintegrament de subvencions respecte aquelles entitats que no 
presentin la justificació de les subvencions rebudes l’any 2016 en el nou termini 
acordat.” 
 
 
ACORD NÚMERO QUINZE.- Proposta d'aprovació dels comptes 
justificatius i d’aprovació d’una subvenció a favor de l'entitat COLLA DE 
GEGANTERS D’ESPLUGUES per al desenvolupament de l'activitat 
"Sortida Gegants a Thuir-França", any 2016. 

“L’Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions de 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat defineix, entre d’altres, les condicions, 
requisits i procediments a seguir per a la concessió i justificació de subvencions 
a càrrec del pressupost municipal. 

En data 13 de gener de 2017 l’entitat COLLA DE GEGANTERS presenta els 
comptes justificatius relatius a la despesa executada pel desenvolupament de 
l’activitat “Sortida gegants a Thuir - França”, any 2016, i instància sol·licitant 
l’atorgament d’una subvenció. Aquests contenen tots els requisits exigits a 
l’Ordenança reguladora de la concessió de subvencions, segons informe emes 
per la Unitat Jurídic administrativa de l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania. 
 
Vist l’informe emès pel Servei de Cultura, pel qual es sustenta l’adequació de 
les despeses realitzades als fins pels quals s’atorga la subvenció i es justifica la 
conveniència de resoldre favorablement, amb caràcter extraordinari, la 
sol·licitud presentada per l’entitat, atès que “inicialment aquesta activitat no 
estava inclosa en el marc de la programació anual objecte de conveni de 
col·laboració vigent entre l’entitat i l’Ajuntament, en conseqüència, demanen 
subvenció extraordinària per afrontar les despeses de trasllat en autocar 
ocasionades per al desenvolupament de l’activitat. Es fa una valoració positiva 
de l’activitat donat el seu valor social i de dinamització veïnal, així com el seu 
caràcter participatiu i de difusió cultural.” 

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 justificació econòmica presentada per l’entitat COLLA DE 
GEGANTERS, per valor de 980,00 euros, en relació al desenvolupament de 
l’activitat “Sortida gegants a Thuir - França”, any 2016. 

SEGON.- Aprovar i disposar una despesa a favor de COLLA DE GEGANTERS, 
amb NIF V58660838, per import de 980,00 euros, a càrrec de la partida 
33.33400.48004 (Suport Entitats Culturals) pel desenvolupament del l’activitat 
“Sortida gegants a Thuir - França”, any 2016, reconeixent així mateix la 
corresponent obligació. 

TERCER.- Resoldre individualment la sol·licitud de subvenció presentada per 
l’entitat COLLA DE GEGANTERS, amb NIF V58660838, i atorgar una 
subvenció de 980,00 euros, amb caràcter extraordinari, atesa la motivació 
argumentada pels serveis tècnics, pel desenvolupament de l’esmentada 
activitat. 
 
QUART.- Establir que s'entendrà acceptada la corresponent subvenció per part 
de l’entitat beneficiària si en el termini de 15 dies hàbils, comptat a partir de la 
recepció de la notificació dels presents acords, no ha manifestat expressament 
la renúncia. 

CINQUÈ.- Proposar el pagament corresponent a la quantitat aprovada en la 
present resolució.” 

 
ACORD NÚMERO SETZE.- Proposta d’aprovació d’una subvenció a 
l’entitat INSTITUT LA MALLOLA per al desenvolupament de l’activitat “XX 
Intercanvi Esplugues-Ahrensburg”, any 2017. 

“En data 6 de maig de 2016, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat va procedir a l’aprovació de les Bases Reguladores 
de l’atorgament de subvencions a entitats durant l’exercici pressupostari de 
2016. 
 
En data 18 de gener de 2017, l’entitat INSTITUT LA MALLOLA ha presentat 
instància per sol·licitar l’atorgament d’una subvenció amb caràcter extraordinari 
per a la realització de l’activitat “XX Intercanvi Esplugues-Ahrensburg“. 

Vist l’informe emès pel Servei de Patrimoni Cultural i Turisme, per el qual es 
justifica la conveniència de resoldre favorablement la sol·licitud presentada per 
l’entitat per els motius següents: 

· “(...) l’INS LA MALLOLA porta realitzant des de fa vint anys intercanvis 
docents amb alumnes de l’Institut d’Ahrensburg, que reverteixen en una millora 
en la seva formació en l’idioma estranger i en la seva experiència educativa, a 
la vegada que enforteix els llaços entre les dues ciutats agermanades.” 
 
· “Vist que els terminis del concurs general de subvencions d’aquest any, 
encara no estan convocats i que l’INS La Mallola, realitza l’activitat entre els 
propers dies 12 i 19 de març d’enguany, necessiten de poder disposar dels 
recursos econòmics quan abans sigui possible, per poder desenvolupar la 



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

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

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

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Aprovar una despesa de 2.617,00 euros, amb càrrec a la partida 
33.33400.48003 (SUBVENCIÓ AGERMANAMENTS) del pressupost en vigor, a 
favor de l’entitat INSTITUT LA MALLOLA, amb NIF Q5855783F, pel 
desenvolupament de l’activitat “XX Intercanvi Esplugues-Ahrensburg“, any 
2017.  
 
SEGON.- Resoldre individualment la sol·licitud de subvenció amb carácter 
extraordinari presentada per l’entitat INSTITUT LA MALLOLA, amb NIF 
Q5855783F, i atorgar una subvenció de 2.617,00 euros, atesa la motivació 
argumentada pels serveis tècnics, pel desenvolupament de l’esmentada 
activitat. 
 
TERCER.- Establir que s'entendrà acceptada la corresponent subvenció per 
part de l’entitat beneficiària si en el termini de 15 dies hàbils, comptat a partir de 
la recepció de la notificació dels presents acords, no ha manifestat 
expressament la renúncia.” 

 
ACORD NÚMERO DISSET.- Proposta d’aprovació dels comptes 
justificatius presentats per l’entitat AMICS DE LA MÚSICA DE SANTA 
MAGDALENA per al desenvolupament de la seva Programació anual, any 
2016. 

“L’Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions i les Bases 
Reguladores per a l’atorgament de subvencions per a l’any 2016 defineixen, 
entre d’altres, els requisits exigits a les entitats beneficiàries dels ajuts atorgats, 
per aquest Ajuntament, pel desenvolupament d’activitats i /o projectes en 
qualsevol dels àmbits reflectits a les esmentades bases, en quant a l’obligació 
de justificar l’aplicació donada als fons rebuts, referida tant a la forma 
d’acreditar la realització de l’activitat o projecte pel qual es va concedir la 
subvenció, com al procediment intern a seguir per valorar i aprovar aquesta 
justificació. 
 
En data 17 de juny de 2016, la Junta de Govern Local va atorgar a l’entitat 
AMICS DE LA MÚSICA DE SANTA MAGDALENA una subvenció de 7.250,00 
euros pel desenvolupament de la Programació Anual, any 2016. 



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

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat AMICS DE LA 
MÚSICA DE SANTA MAGDALENA, per valor de 11.179,87 euros, en relació a 
la subvenció de 7.250,00 euros atorgada pel desenvolupament de la 
Programació Anual, any 2016.” 

 
ACORD NÚMERO DIVUIT.- Proposta d’aprovació dels comptes 
justificatius presentats per l’entitat ASSOCIACIÓ DE DONES DE LA 
PLANA per al desenvolupament de l’activitat “Trobada de puntaires”, any 
2016. 
 
“L’Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions i les Bases 
Reguladores per a l’atorgament de subvencions per a l’any 2016 defineixen, 
entre d’altres, els requisits exigits a les entitats beneficiàries dels ajuts atorgats, 
per aquest Ajuntament, pel desenvolupament d’activitats i /o projectes en 
qualsevol dels àmbits reflectits a les esmentades bases, en quant a l’obligació 
de justificar l’aplicació donada als fons rebuts, referida tant a la forma 
d’acreditar la realització de l’activitat o projecte pel qual es va concedir la 
subvenció, com al procediment intern a seguir per valorar i aprovar aquesta 
justificació. 
 
En data 16 de setembre de 2016, la Junta de Govern Local va atorgar a l’entitat 
ASSOCIACIÓ DONES DE LA PLANA una subvenció de 520,00 euros pel 
desenvolupament de l’activitat “TROBADA DE PUNTAIRES”. 

Vist que en data 19 de desembre de 2016 l’entitat presenta comptes 
justificatius relatius a la despesa executada pel desenvolupament de 
l’esmentada activitat i que aquests contenen tots els requisits exigits a 
l‘Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions i a les Bases 
Reguladores per a l’atorgament de subvencions, segons informes emesos per 
la Unitat Jurídic administrativa de l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania i el Servei 
de Cultura. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat ASSOCIACIÓ 
DONES DE LA PLANA, per valor de 554,93 euros, en relació a la subvenció de 
520,00 euros atorgada pel desenvolupament de l’activitat “TROBADA DE 
PUNTAIRES”. 
 
 



 

ACORD NÚMERO DINOU.- Proposta d’aprovació dels comptes 
justificatius presentats per l’entitat PALLAPUPAS PALLASSOS 
D’HOSPITAL per al desenvolupament de la seva Programació anual, any 
2016. 
 
D'ordre de la Presidència es proposa i així s'acorda, per unanimitat, que quedi 
sobre la taula per ampliar informació. 

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

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

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

Ateses les 19 sol·licituds d’ajuts econòmics presentades i vist l’informe emès 
per la UJA de l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania, on es fa constar que s’ha 
realitzat la valoració econòmica i administrativa corresponent a aquests tipus 
d’ajuts econòmics, en compliment dels barems i criteris per a l’atorgament 
d’ajuts econòmics de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, curs 2016-2017. 
 
Vist que excepcionalment, per aquelles famílies amb una situació socio-
econòmica de vulnerabilitat, i prèvia valoració dels serveis socials bàsics 
municipals es podrà subvencionar la part que es consideri necessària, que en 
alguns casos arribar al 100% del cost total del servei. 

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

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

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Estimar un total de 9 sol·licituds d’ajuts econòmics per a la integració 
dels següents menors en concepte de beques de menjador escolar, pel curs 
2016-2017, amb els percentatges de bonificació valorats per cada cas que 
s’indiquen: 



ALUMNE/A 
    Primer 

Cognom Segon Cognom Nom 
Cost 
Activitat % Beca 

A. S. A J. 1.091,20 € 100% 
C. P. A. 1.091,20 € 40% 
D. 

 
M. 1.091,20 € 90% 

D. T. L. 1.091,20 € 40% 
F. M. D E. 1.091,20 € 100% 
M. C. G. 1.091,20 € 90% 
M. M. B A. 1.091,20 € 100% 
R. V. A J. 1.091,20 € 50% 
V. T. G A. 654,72 € 100% 
 
SEGON.- Aprovar una despesa màxima de 7.311,04 euros, a càrrec de la 
partida pressupostària 68.23100.48018 del pressupost vigent, en concepte de 
beques de menjador escolar, a favor dels tutors legals que es relacionen, amb 
el imports resultants que així mateix s’indiquen: 
  
ESCOLA CAN VIDALET(CIF Centre :Q5856054A) 
TUTOR/A LEGAL  

   Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom N.I.F. Cost 

Ajuntament 
Exercici 
2016 

Exercici 
2017 

T. R. F. 
 

654,72 € 0,00 € 654,72 € 
   

TOTALS: 654,72 € 0,00 € 654,72 € 
 
ESCOLA GRAS I SOLER(CIF Centre :Q0868038A) 
TUTOR/A LEGAL  

   Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom N.I.F. Cost 

Ajuntament 
Exercici 
2016 

Exercici 
2017 

V. C. J R. 
 

545,60 € 218,24 € 327,36 € 
M.D 

 
Z. 

 

982,08 € 392,83 € 589,25 € 
   

TOTALS: 1.527,68 € 611,07 € 916,61 € 

ESCOLA JOAN MARAGALL (CIF Centre :Q5855043E)  

TUTOR/A LEGAL  
   Primer 

Cognom 
Segon 
Cognom Nom N.I.F. Cost 

Ajuntament 
Exercici 
2016 

Exercici 
2017 

A. S. B J. 
 

1.091,20 € 436,48 € 654,72 € 
F. M.I D. 

 

1.091,20 € 436,48 € 654,72 € 

   

TOTALS: 2.182,40 € 872,96 € 
1.309,44 
€ 

ESCOLA FOLCH I TORRES(CIF Centre :Q0868051D) 
TUTOR/A LEGAL  

   Primer Segon Nom N.I.F. Cost Exercici Exercici 



Cognom Cognom Ajuntament 2016 2017 
M. C. G. 

 

982,08 € 392,83 € 589,25 € 
   

TOTALS: 982,08 € 392,83 € 589,25 € 
 

ESCOLA ISIDRE MARTI(CIF Centre :Q5855027H) 
TUTOR/A LEGAL  

   Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom N.I.F. Cost 

Ajuntament 
Exercici 
2016 

Exercici 
2017 

T. G. S. 
 

436,48 € 174,59 € 261,89 € 
M. H. T J. 

 

1.091,20 € 436,48 € 654,72 € 
P. L. M. 

 

436,48 € 174,59 € 261,89 € 
   

TOTALS: 1.964,16€ 785,66€ 1.178,50€ 

 
TERCER.- Desestimar un total de 10 sol·licituds d’ajuts econòmics en concepte 
de beques de menjador escolar, curs 2016-2017, 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 
7.311,04 euros, seran pagades proporcionalment en tres terminis, durant els 
mesos de març de 2017 i juny de 2017, als centres escolars següents:  

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

Gras i Soler Q0868038A 611,07 € 458,30 € 458,31 € 1.527,68 € 
Can Vidalet Q5855027H 0,00 € 327,36 € 327,36 € 654,72 € 
Joan Maragall Q5855043E 872,96 € 654,72 € 654,72 € 2.182,40€ 
Folch i Torres Q0868051D 392,83 € 294,62 € 294,63 € 982,08 € 
Isidre Marti Q5855027H 785,66 € 589,24 € 589,26 € 1.964,16 € 

 
El pagament de les quantitats corresponents al tercer termini, es realitzarà de 
manera proporcional en funció del nivell d’assistència a l’activitat dels alumnes 
becats, efectivament acreditada pels centres durant tot el curs. 

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

I sense més assumptes a tractar, a les catorze hores i cinquanta-quatre 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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