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JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 

SESSIÓ DECISÒRIA ORDINÀRIA DE 5 DE MAIG DE 2017 

 
A la Casa Consistorial d’Esplugues de Llobregat, a la sala de reunions, a les 
deu hores i cinc minuts del dia 5 de maig 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. Manuel Pozo López i Sr. Santi Siquier i Fadó. 
 
Assisteix igualment l'interventor director de l'Àrea de recursos generals i 
econòmics, Sr. Francisco Javier Vicén Encuentra. 
 
Actua de secretari el de l'Ajuntament Sr. Pedro Carmona Pérez. 
 
Oberta la sessió per la Sra. alcaldessa, s'hi entra en l'examen i debat dels 
assumptes que es relacionen a l'ordre del dia. 

 
 

TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

ACORD NÚMERO U.- Proposta d’autorització de la cessió d’ús de la plaça 
126, del soterrani primer del pàrquing d’Angel Guimerà, sol·licitat pel Sr. 
Isidoro Pérez Albier. 

“El senyor Isidoro Pérez Albir, sol·licita autorització per a la cessió d'ús de la 
plaça núm. 126 de la planta soterrani -1 de l'aparcament d’Angel Guimerà, a 
favor de la senyora Maria Carmen Chamorro Álvarez, pel preu de 4.000,00€, 
segons instància registrada d'entrada a l'Ajuntament amb el núm. 7810 de data 
28-04-2017. 
 
Els senyors Isidoro Pérez Albir i Maria Antonia Ruiz Gómez son titulars de la 
plaça d’aparcament mitjançant escriptura pública núm. 4581 de data 16 
d’octubre de 1996, davant la Notaria Sra. Berta Garcia Prieto, inscrita al 
Registre de la Propietat. 

La recepció provisional de les obres de l'aparcament i urbanització va ser 
acordada pel Ple Municipal en sessió ordinària de data 10 de febrer de 1993, 
iniciant-se el termini de la concessió de 50 anys. 



En el plec de clàusules regulador de la concessió aprovat i la seva modificació 
posterior acordada per l'Ajuntament Ple de data 13 de novembre de 1991, 
s'estipula que el concessionari podrà efectuar cessions d'ús de places 
d'aparcament a terceres persones, per gaudir parcialment de la concessió amb 
tots els requisits i condicions que figuren en el mateix, que hauran de ser 
autoritzades per l'Ajuntament i formalitzar-se en Escriptura pública, que 
s'inscriurà al Registre de la Propietat. 

També s'assenyala que els cessionaris de places d'aparcament podran a la 
vegada cedir el seu ús a terceres persones prèvia autorització d'aquest 
Ajuntament i compliment de les formalitats esmentades. En aquesta segona 
cessió i en les successives l'Ajuntament tindrà dret de tempteig sobre dites 
places.  
 
Atès que aquest Ajuntament no considera oportú exercir el dret de tempteig en 
el present cas. 

Atès que l'Ajuntament Ple en sessió de data 21 de setembre de 2011, va 
acordar la delegació en la Junta de Govern Local, de les facultats 
corresponents per l'autorització de les cessions d'ús de places d'aparcament a 
terceres persones i per l'exercici en el seu cas del dret de tempteig sobre la 
plaça o places objecte de cessió en segones i successives cessions en les 
condicions i amb els requisits previstos en el Plec de Condicions regulador de 
la concessió. 

Atesa la clàusula 25 del Plec de clàusules reguladores de la concessió i la seva 
modificació acordada per el Ple Municipal de data 13 de novembre de 1991.  
 
Atès que el preu proposat per la cessió d’ús de la plaça sol·licitada no excedeix 
del preu màxim actualitzat d’acord amb l’establert a la clàusula 25 del plec de 
condiciones regulador de la concessió. 

Atès l' informe emès pels Serveis Jurídics Municipals. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1. Autoritzar als senyors Isidoro Pérez Albir i Maria Antonia Ruiz Gómez, la 
cessió d'ús de la plaça núm. 126 de la planta soterrani -1 de l'aparcament 
d’Angel Guimerà, a favor de la senyora Maria Carmen Chamorro Álvarez, pel 
preu de 4.000,00 €. 

2. Condicionar l'efectivitat de la cessió d'ús de la plaça d'aparcament que 
s'autoritza a la seva formalització mitjançant escriptura pública especificant 
preu, termini i altres condicions establertes en la clàusula 25 del Plec regulador 
de la concessió de conformitat amb el mateix i a la seva inscripció al Registre 
de la Propietat. Tot això haurà d'acreditar-se davant d'aquest Ajuntament en el 
termini màxim de dos mesos comptats des de la recepció del present acord. 
 
3. Aprovar la liquidació la taxa per autorització de cessions d'ús en concessions 
administratives, a partir de segones cessions (Ordenança Fiscal núm. 9) 



d'import 240,40 €, i corresponent a la plaça d’aparcament número 148, amb 
càrrec a valor núm. 01398654/0000164421.”  

 
ACORD NÚMERO DOS.- Proposta d’autorització de la cessió d’ús de la 
plaça 150, del soterrani primer del pàrquing d’Angel Guimerà, sol·licitat 
pel Sr. José López Abril. 

“El senyor José López Abril, en representació dels Srs. Cristina i Sergio López 
Navarro, sol·licita autorització per a la cessió d'ús de la plaça núm. 150 de la 
planta soterrani -1 de l'aparcament d’Angel Guimerà, a favor de la senyora 
Mercedes Gómez Serrano, pel preu de 5.800,00€, segons instància registrada 
d'entrada a l'Ajuntament amb el núm. 7704 de data 27-04-2017. 

Els senyors Cristina i Sergio López Navarro son titulars de la plaça 
d’aparcament mitjançant escriptura pública núm. 1794 de data 28 de juliol de 
1992, davant el Notari Sr. José Vicente Galdon Garrido, inscrita al Registre de 
la Propietat. 

La recepció provisional de les obres de l'aparcament i urbanització va ser 
acordada pel Ple Municipal en sessió ordinària de data 10 de febrer de 1993, 
iniciant-se el termini de la concessió de 50 anys. 

En el plec de clàusules regulador de la concessió aprovat i la seva modificació 
posterior acordada per l'Ajuntament Ple de data 13 de novembre de 1991, 
s'estipula que el concessionari podrà efectuar cessions d'ús de places 
d'aparcament a terceres persones, per gaudir parcialment de la concessió amb 
tots els requisits i condicions que figuren en el mateix, que hauran de ser 
autoritzades per l'Ajuntament i formalitzar-se en Escriptura pública, que 
s'inscriurà al Registre de la Propietat. 

També s'assenyala que els cessionaris de places d'aparcament podran a la 
vegada cedir el seu ús a terceres persones prèvia autorització d'aquest 
Ajuntament i compliment de les formalitats esmentades. En aquesta segona 
cessió i en les successives l'Ajuntament tindrà dret de tempteig sobre dites 
places.  
 
Atès que aquest Ajuntament no considera oportú exercir el dret de tempteig en 
el present cas. 

Atès que l'Ajuntament Ple en sessió de data 21 de setembre de 2011, va 
acordar la delegació en la Junta de Govern Local, de les facultats 
corresponents per l'autorització de les cessions d'ús de places d'aparcament a 
terceres persones i per l'exercici en el seu cas del dret de tempteig sobre la 
plaça o places objecte de cessió en segones i successives cessions en les 
condicions i amb els requisits previstos en el Plec de Condicions regulador de 
la concessió. 

Atesa la clàusula 25 del Plec de clàusules reguladores de la concessió i la seva 
modificació acordada per el Ple Municipal de data 13 de novembre de 1991.  
 



Atès que el preu proposat per la cessió d’ús de la plaça sol·licitada no excedeix 
del preu màxim actualitzat d’acord amb l’establert a la clàusula 25 del plec de 
condiciones regulador de la concessió. 

Atès l' informe emès pels Serveis Jurídics Municipals. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1. Autoritzar als senyors Cristina i Sergio López Navarro, la cessió d'ús de la 
plaça núm. 150 de la planta soterrani -1 de l'aparcament d’Angel Guimerà, a 
favor de la senyora Mercedes Gómez Serrano, pel preu de 5.800,00 €. 
 
2. Condicionar l'efectivitat de la cessió d'ús de la plaça d'aparcament que 
s'autoritza a la seva formalització mitjançant escriptura pública especificant 
preu, termini i altres condicions establertes en la clàusula 25 del Plec regulador 
de la concessió de conformitat amb el mateix i a la seva inscripció al Registre 
de la Propietat. Tot això haurà d'acreditar-se davant d'aquest Ajuntament en el 
termini màxim de dos mesos comptats des de la recepció del present acord. 
 
3. Aprovar la liquidació la taxa per autorització de cessions d'ús en concessions 
administratives, a partir de segones cessions (Ordenança Fiscal núm. 9) 
d'import 240,40 €, i corresponent a la plaça d’aparcament número 150, amb 
càrrec a valor núm. 01398654/0000164406.” 

 
ACORD NÚMERO TRES.- Proposta d’aprovació de les obres d’adequació 
de la planta primera del numero 24 de la Plaça Santa Magdalena, per 
contracte menor. (Exp. G541-2017-006). 

“Atès l’informe dels Serveis Tècnics Municipals de data 2 de maig de 2017, 
proposant la realització de les obres d’adequació de la planta primera del 
numero 24 de la plaça Santa Magdalena, d’aquesta població, i la seva 
contractació per contracte menor, per raó de la quantia. 

Atès que en l’esmentat informe manifesten que han sol·licitat ofertes per a 
l’execució de les obres esmentades, a tres empreses, i han presentat oferta les 
següents empreses: 

 

EMPRESA 

OFERTA 
ECONOMICA  

(IVA inclòs) 
  Contratas 
Gimeno 2006, 
S.L. 

18.274,63 € 

Novapox, S.L. 21.660,20 € 
Construcciones 
y 
Rehabilitaciones 

12.425,32 € 



Vicenç, S.L. 
 
I que una vegada fetes les valoracions, proposen adjudicar les obres de 
referència, a favor de l’empresa CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES 
VICENÇ, S.L. pel preu net de 10.268,86 €, més l’IVA del 21% d’import 2.156,46 
€, en total 12.425,32 € IVA inclòs, i s’estima com a oferta més convenient per 
ajustar-se millor a les condicions d’aquest contracte.  

Atesos articles 138.3 i 111 del Text refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, sobre 
possibilitat de contractar obres, per contracte menor por raó de la quantia, la 
qual no excedeix de 50.000 €. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1.- Aprovar l’execució de les obres d’adequació de la planta primera del numero 
24 de la plaça Santa Magdalena, d’aquesta població, per contracte menor, i 
adjudicar-les a favor de l’empresa CONSTRUCCIONES Y 
REHABILITACIONES VICENÇ, S.L. (CIF B-63635171), pel preu de 10.268,86 
€, més l’ IVA del 21% per import de 2.156,46 €, en total 12.425,32 €, IVA inclòs, 
d’acord amb l’oferta presentada. 

2.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent per import de 
12.425,32 €, IVA inclòs, amb càrrec a la partida pressupostària número 
12.93302.21200 del Pressupost Municipal de 2017. 

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

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

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

-Registre administratiu de presentació de les factures: Punt d’Atenció al Ciutadà 
Central situat a la Pl. Santa Magdalena núm. 24.  

-Òrgan de contractació: Junta de Govern Local.  

- Òrgan administratiu comptable: Intervenció Municipal.  

- Òrgan administratiu destinatari: Servei de Manteniment i Espai Públic. 
 
3.- La Direcció Facultativa dels treballs esmentats estarà a càrrec del Enginyer 
de Camins, Canals i Ports, Director de Manteniment i Espai Públic José Maria 
González Lera, i de Maria Falgàs Castellà Casals, Arquitecte Tècnica i com a 



Coordinadora de Seguretat i Salut es designa a l’Arquitecta Tècnica de 
Seguretat i Serveis, Yelena Sánchez Prados.” 

 
ACORD NÚMERO QUATRE.- Proposta de requeriment de fiança relativa a 
les obres de reforma i rehabilitació dels vestidors del camp de futbol del 
Moli. (Exp. G451-2017-003). 

“La Junta de Govern Local en sessió del dia 17 de març de 2017, va acordar 
aprovar l’expedient de contractació, per procediment obert, de tramitació 
ordinària, per a l’execució de les obres de reforma i rehabilitació dels vestidors 
del Camp Municipal de Futbol del Molí d’Esplugues de Llobregat, segons 
projecte redactat per l’arquitecte Xavier Gilabert i Ralda, per un import de 
659.570,34 €, més un 21% de l’IVA, per import de 138.509,77 €, en total 
798.080,11 € IVA inclòs, així com el plec de clàusules administratives 
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 
21/03/2017, es van presentar setze ofertes subscrites per les següents 
empreses: RIGEL OVER, S.L: CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS FAUS, S.A: 
SEGUROBRUM, S.L: M I J GRUAS, S.A: GILEBERT MIRO, S.A: DIVISA 
BARCELONA, S.A. amb UTE MONTAJES INDUSTRIALES BARCELONA, S.A. 
i amb UTE TEMPO OBRAS E INFRAESTRICTURAS, S.L: INVEX OBRES I 
INSTAL.LACIONS, S.L: NOVAPOX, S.L: MCM PROJECTS I SERVEIS, S.A: 
CONSTRUCTORA Y REHABILITADORA SECLA, S.A: CONSTRUCCIONES 
FERTRES, S.L: GRUPMAS EDIFICACIO, S.L: CONSTRUCCIONES Y 
REHABILITACIONES VICENÇ, S.L: TOP PROYECTOS Y CONTRATAS, S.L: 
ARTIFEX INFRAESTRUCTURAS, S.L: MON VERTICAL, S.L.U. 

La mesa de contractació celebrada en data 25 d’abril de 2017 va posar de 
manifest que l’oferta més avantatjosa presentada per INVEX OBRES I 
INSTAL·LACIONS, S.L., amb una baixa del 28,7183517076%, 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 concedir audiència a 
l’empresa esmentada per tal de justificar la seva oferta, i que presentés: 

- Llistat del personal propi d’ofici destinat a l’execució de l’obra, així com el tipus 
de contracte de cadascú, i la seva justificació de forma fefaent.  

- Llistat dels subcontractistes que intervindran a l’obra, justificant la seva 
solvència tècnica, així com els treballs i percentatge d’obra a executar per 
cadascú d’ells.  

- Aportar el llistat dels amidaments i pressupost desglossat, incloent els preus 
unitaris, segons l’oferta presentada.  

- Justificació de la reducció del termini d'execució ofertat (2 mesos).  



Així en data 26 d’abril de 2017 i núm. de registre de sortida 5476 es va requerir 
a l’empresa INVEX OBRES I INSTAL·LACIONS, S.L que presentés la 
justificació a la seva oferta segons els requeriments anteriors. 

Atès l’informe emès pels Serveis Tècnics Municipals, de data 3 de maig de 
2017, posant de manifest que la documentació justificativa de l’oferta 
presentada per l’empresa INVEX OBRES I INSTAL.LACIONS, S.L., en data 3 
de maig de 2017 es correcta i es justifica adequadament, i que per tant, es 
considera que és l’oferta més avantatjosa, per un import total de 568.884,66 €, 
IVA inclòs, així com l’execució de la millora num. 2 del plec, un termini 
d‘execució de 2 mesos i la resta de compromisos inclosos a l’oferta, i que 
correspon a una baixa del 28,7183517076 % 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 4 de maig de 2017, accepta i 
dóna la conformitat en tots els seus extrems a l’esmentat informe tècnic 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 INVEX 
OBRES I INSTAL.LACIONS, S.L., per un import total de 568.884,66 €, amb un 
pressupost net de 470.152,61 € i una part d’IVA de 98.732,05 €, i la resta de 
compromisos inclosos a l’oferta, i que correspon a una baixa del 
28,7183517076 %. 

Atès que de conformitat amb el que disposen les clàusules 17 i 21 del plec de 
clàusules administratives particulars aprovat, al tractar-se d’una oferta 
considerada inicialment com a presumptament desproporcionada, procedirà 
una garantia complementària del 5% de la definitiva, que en conseqüència serà 
d’un 10% del preu d’adjudicació, IVA exclòs, que ascendeix a la quantitat de 
47.015,26 €. 

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 INVEX OBRES I INSTAL·LACIONS, S.L. (CIF B-
25691700), per a que en el termini dels 10 dies hàbils següents al de la 
notificació d’aquest requeriment, presenti en aquest ajuntament la 
documentació acreditativa del compliment de les obligacions tributaries i amb la 
seguretat social i la documentació que acrediti la capacitat i solvència exigida 
segons les previsions dels plecs de clàusules administratives particulars, i 
dipositi en la Tresoreria municipal la quantitat de 47.015,26 € en concepte de 
fiança definitiva d’aquest contracte per executar les obres de reforma i 
rehabilitació dels vestidors del Camp Municipal de Futbol del Molí d’Esplugues 
de Llobregat, d’aquesta població. 



Transcorregut aquest termini sense que INVEX OBRES I INSTAL·LACIONS, 
S.L., acrediti la constitució de la fiança definitiva, es considerarà que el licitador 
ha retirat la seva oferta i es procedirà a requerir al següent de la llista.  
 
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 CINC.- Proposta d’aprovació inicial del Projecte 
d'urbanització denominat “Projecte d’obres ordinàries de reforma i millora 
de l’accessibilitat del carrer Finestrelles, Passeig Sant Joan de Déu i 
carrer Santa Rosa, d’Esplugues de Llobregat. 

“El 23 de març de 2017, (Registre general d'entrada núm. 2017 00005168), el 
senyor Albert Bota i Arqué, en representació de l’Ordre Hospitalària Germans 
de Sant Joan de Déu i de l’Hospital Sant Joan de Déu, presenta el projecte 
d’urbanització denominat “Projecte d’obres ordinàries de reforma i millora de 
l’accessibilitat del carrer Finestrelles, passeig Sant Joan de Déu i carrer Santa 
Rosa, d’Esplugues de Llobregat”.  

Vist l’informe tècnic favorable, emès el 12 d’abril de 2017 pels Serveis tècnics 
municipals del Servei d’Obres Públiques, que estableix el següent:  

“INFORME:  

En data 30 de gener de 2015 segons el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, es va publicar l’aprovació definitiva del projecte executiu d’obres de 
reforma i millora de la urbanització de diferents trams dels carrers Finestrelles, 
Santa Rosa i Passeig de Sant Joan de Déu, a l’entorn de l’Hospital de Sant 
Joan de Déu, amb un pressupost total de 216.274,52 €.  

Aquest projecte és va aprovar amb una sèrie de condicions, tal com reflexa 
l’informe tècnic de data 12 de novembre de 2014, entre les quals, calia 
incorporar la despesa econòmica per soterrar els serveis de BT/MT del carrer 
Finestrelles.  

Prèviament a l’inici dels treballs, l’ajuntament conjuntament amb el promotor de 
les obres, va considerar oportú incloure els treballs per executar el nou 
enllumenat del carrer Finestrelles, així com les despeses derivades del 
soterrament de les línies d’Ednesa, i disposar d’un document que incorporés 
totes les mancances o deficiències del projecte aprovat.  

Donat l’important increment econòmic, es va decidir deixar sense validesa el 
projecte aprovat, i redactar un nou document que contemplés tots els treballs 
inclosos en el primer projecte, així com totes les condicions i/o noves 
demandes sol·licitades per l’ajuntament.  



En data 23 de març de 2017, es va presentar instància per part dels Sr. Albert 
Bota i Arqué, com a representant de L’Ordre Hospitalària Germans de Sant 
Joan de Déu i de l’Hospital Sant Joan de Déu, amb número de registre 5168, 
adjuntant el projecte d’urbanització denominat “Projecte d’obres ordinàries de 
reforma i millora de l’accessibilitat del carrer Finestrelles, passeig Sant Joan de 
Déu i carrer Santa Rosa, d’Esplugues de Llobregat”, sol·licitant que prèvies les 
tramitacions que calgui, es doni per iniciada l’obra.  

El pressupost total del projecte puja la quantitat total de 484.855,82 €, amb un 
import net de 400.707,29 € i una part d’IVA de 84.148,53 €. El projecte ha estat 
redactat per Llongueras Clotet Arquitectes S.L.P.  

A la vista de la documentació presentada, els tècnics sotasignants comproven 
que aquesta és correcta, i s’ajusta a les peticions sol·licitades per l’ajuntament 
segons diferents reunions i comunicacions, sempre a través dels Serveis 
Tècnics Municipals.  

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ  

Els Tècnics sotasignants informen favorablement la documentació aportada, i 
proposa a l’ajuntament l’aprovació del projecte d’urbanització “Projecte d’obres 
ordinàries de reforma i millora de l’accessibilitat del carrer Finestrelles, passeig 
Sant Joan de Déu i carrer Santa Rosa, d’Esplugues de Llobregat”, i proposa a 
l’ajuntament l’aprovació del projecte amb les següents condicions que hauran 
de ser acceptades formalment tant pels promotors com pels redactors del 
projecte:  

1. S’ha d’aportar full d’assumeix corresponent a la Direcció Facultativa de les 
obres, així com la designació del coordinador de seguretat.  

2. Abans d’iniciar els treballs, s’aportarà la solvència tècnica del contractista 
principal, referit a la tipologia de l’obra a executar, tant a la Direcció Facultativa 
com als Serveis Tècnics Municipals, així com la de tots els industrials que 
intervinguin a l’obra, per tal de ser valorada i conformada per les dues parts.  

3. A la finalització de les obres i abans de la seva recepció, es lliurarà davant 
l’Ajuntament el projecte as-built de l’obra realment executada, incloent entre 
altres documents, el pressupost definitiu de tots els treballs executats.  

4. Sempre que s’hagi de sol·licitar un nou servei (aigua, gas, electricitat, 
telefonia, fibra òptica, ...), els treballs d’implantació d’aquests s’hauran de 
coordinar conjuntament amb la direcció facultativa i dita companyia, prèviament 
a l’execució de l’acabament del paviment, ja sigui de voreres o vial.  

5. A l’inici de l’obra serà imprescindible realitzar la corresponent acta de 
replanteig i inici d’obra, en presència de la Direcció Facultativa, què sol·licitarà 
la presència dels Serveis Tècnics Municipals per a efectuar la comprovació de 
dit replanteig.”  



Vist l’informe de l’assessora jurídica de l’Àmbit de Territori i Sostenibilitat, de 2 
de maig de 2017, que estableix el següent:  

“El 23 de març de 2017, (Registre general d'entrada núm. 2017 00005168), el 
senyor Albert Bota i Arqué, en representació de l’Ordre Hospitalària Germans 
de Sant Joan de Déu i de l’Hospital Sant Joan de Déu, presenta el projecte 
d’urbanització denominat “Projecte d’obres ordinàries de reforma i millora de 
l’accessibilitat del carrer Finestrelles, passeig Sant Joan de Déu i carrer Santa 
Rosa, d’Esplugues de Llobregat”. 

En relació amb aquest document, cal posar en relleu el següent: 

Antecedents  
 
El 23 de setembre de 2011, l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat va 
subscriure un conveni amb l’Ordre Hospitalari de Sant Joan de Déu, mitjançant 
el qual l’Ordre mencionada va cedir gratuïtament una porció de terreny de 
131m², de la qual n’era titular, amb l’objecte de permetre que la vorera del 
carrer Finestrelles assolís una amplada d’11,70m. Un dels pactes fets constar 
en aquell document preveia que l’Ordre es faria càrrec de la urbanització de la 
porció de terreny objecte de cessió, amb les característiques pròpies d’un vial, i 
el projecte es tramitaria com a un projecte d’urbanització. 

El 30 de gener de 2015, es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona l’aprovació definitiva del projecte executiu d’obres de reforma i 
millora de la urbanització de diferents trams dels carrers Finestrelles, Santa 
Rosa i Passeig de Sant Joan de Déu, a l’entorn de l’Hospital de Sant Joan de 
Déu, amb un pressupost total de 216.274,52 €.  

El 23 de març de 2017, l’Ordre Hospitalària Germans de Sant Joan de Déu i de 
l’Hospital Sant Joan de Déu, presenta el projecte d’urbanització denominat 
“Projecte d’obres ordinàries de reforma i millora de l’accessibilitat del carrer 
Finestrelles, passeig Sant Joan de Déu i carrer Santa Rosa, d’Esplugues de 
Llobregat”. 
 
El 12 d’abril de 2017, els Serveis tècnics municipals del Servei d’Obres 
Públiques han emès un informe tècnic favorable sobre l’aprovació inicial del 
Projecte d'urbanització, amb unes observacions que caldrà esmenar abans de 
l’aprovació definitiva.  

Segons indiquen els Serveis tècnics municipals en el seu informe, abans de 
l’inici dels treballs previstos al Projecte d'urbanització aprovat definitivament, 
l’Ajuntament, conjuntament amb el promotor de les obres, van considerar 
oportú incloure els treballs per a executar el nou enllumenat del carrer 
Finestrelles, així com les despeses derivades del soterrament de les línies 
d’ENDESA, i disposar d’un document que incorporés totes les mancances o 
deficiències del projecte aprovat.  

Atès l’important increment econòmic de l’obra, es va decidir deixar sense 
validesa el Projecte d'urbanització aprovat definitivament, i redactar un nou 



document que preveiés tots els treballs inclosos en el primer projecte, així com 
totes les condicions i/o noves demandes sol·licitades per l’Ajuntament.  

Aquest és, doncs, el document que se sotmet a aprovació inicial en aquests 
moments. 
 
Fonaments de dret 

D’acord amb l’article 72 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, mitjançant el 
qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, els projectes d'urbanització 
són projectes d'obres que tenen per finalitat posar en pràctica l'execució 
material de les determinacions dels plans d'ordenació urbanística municipal i 
dels plans urbanístics derivats en els àmbits d'actuació urbanística. 
 
Aquests projectes poden fer referència a totes les obres d'urbanització o 
únicament a les obres d'urbanització bàsiques, que comprenen les relatives al 
sanejament, incloent-hi els col·lectors d'aigües pluvials, els col·lectors d'aigües 
residuals i les actuacions adequades relacionades amb la depuració d'aigües 
residuals; la compactació i l'anivellament de terrenys destinats a carrers o vies, 
incloent-hi el pas de vianants, i les xarxes de subministrament i distribució 
d'aigua, d'energia elèctrica i de connexió a les xarxes de telecomunicacions.  
 
Els projectes d'urbanització no poden modificar les determinacions del 
planejament que executen. 

La documentació dels projectes d'urbanització ha de comprendre una memòria 
descriptiva de les característiques de les obres, el plànol de situació 
degudament referenciat i els plànols de projecte i de detall, el plec de 
prescripcions tècniques, els amidaments, els quadres de preus, el pressupost i 
el pla d'etapes. 

En aplicació de l’article 89.6 del Text refós de la Llei d'urbanisme, els 
ajuntaments aproven inicialment i definitivament els projectes d'urbanització 
seguint la tramitació que estableix l'article 119.2. 

El procediment previst per l’article 119.2 del Text refós de la Llei d'urbanisme, 
requereix una aprovació inicial i una aprovació definitiva per part de 
l'administració actuant. 

Un cop aprovat inicialment el projecte, ha d'ésser posat a informació pública per 
un termini d'un mes, i s'ha de demanar un informe als organismes públics i 
establir un termini d'un mes perquè les empreses de subministrament de 
serveis afectades es pronunciïn sobre el projecte. 

Dins aquest termini s'ha de concedir audiència a les persones interessades, 
amb citació personal, en cas de documents de promoció privada. 

La notificació de l'acord d'aprovació definitiva s'ha de produir en el termini de 
dos mesos des del finiment del termini d'informació pública. En cas contrari, 



s'entén que el projecte ha quedat aprovat definitivament per silenci 
administratiu positiu. 

En aplicació de l’article 21.1.j) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim 
jurídic, la competència per a l’aprovació dels projectes d’urbanització correspon 
a l’alcalde o alcaldessa de l’ajuntament. Aquesta competència, no obstant això, 
ha estat expressament delegada en la Junta de Govern Local, a partir del 
Decret d’alcaldia núm.1466, de 18 de juny de 2015. 

Conclusions 
 
D’acord amb l’informe dels Serveis tècnics municipals del Servei d’Obres 
Públiques, el Projecte d'urbanització presentat per a la seva aprovació, d’una 
banda, preveu tots els treballs inclosos en el primer Projecte d'urbanització 
aprovat definitivament i, de l’altra, totes les condicions i/o noves demandes 
sol·licitades per l’Ajuntament. Per tant, a tots els efectes, el Projecte 
d'urbanització objecte d’informe, una vegada aprovat definitivament, substituirà 
el Projecte d'urbanització l’aprovació definitiva del qual es va publicar al Butlletí 
oficial de la província de Barcelona, de 30 de gener de 2015. 

Per tot l’exposat, només resta concloure que s’informa favorablement el 
projecte d’urbanització denominat “Projecte d’obres ordinàries de reforma i 
millora de l’accessibilitat del carrer Finestrelles, passeig Sant Joan de Déu i 
carrer Santa Rosa, d’Esplugues de Llobregat”, d’acord amb la documentació 
aportada el 23 de març de 2017, (RGE núm. 2017 00005168), pel senyor Albert 
Bota i Arqué, en representació de l’Ordre Hospitalària Germans de Sant Joan 
de Déu i de l’Hospital Sant Joan de Déu, i que correspon sotmetre el document 
a la Junta de Govern Local per a la seva aprovació inicial per a seguir el tràmit 
de l’article 119.2 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, mitjançant el qual 
s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme.” 

Per tot l’exposat, 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat:  

PRIMER.- APROVAR INICIALMENT el projecte d’urbanització denominat 
Projecte d’obres ordinàries de reforma i millora de l’accessibilitat del carrer 
Finestrelles, passeig Sant Joan de Déu i carrer Santa Rosa, d’Esplugues de 
Llobregat, d’acord amb la documentació aportada el 23 de març de 2017, (RGE 
núm. 2017 00005168), per l’Ordre Hospitalària Germans de Sant Joan de Déu i 
de l’Hospital Sant Joan de Déu, d’acord amb el procediment de l’article 119.2 
del Text refós de la Llei d'urbanisme, amb les condicions de l’informe dels 
Serveis tècnics municipals, de 12 d’abril de 2017, transcrites a la part expositiva 
d’aquest acord. 

SEGON.- SOTMETRE el document a informació pública per un termini d'un 
mes, amb la publicació de l’edicte corresponent al Butlletí oficial de la província 
de Barcelona; a un dels diaris de premsa periòdica de més divulgació en l’àmbit 
municipal, i al web municipal. 



TERCER.- SOL·LICITAR informe sobre el projecte a les empreses de 
subministrament de serveis afectades, i que l’emetin en un termini d'un mes, en 
els termes de l’article 89.6 del Text refós de la Llei d'urbanisme. 

QUART.- NOTIFICAR aquest acord a les persones interessades.” 

ACORD NÚMERO SIS.- Proposta d’aprovació de l'Annex al Conveni de 
col•laboració entre l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, l’entitat 
Solidança Treball E.I, SL, i la cooperativa Roba Amiga, per a la col•locació 
de contenidors a la via pública del municipi d’Esplugues de Llobregat, per 
a l’ampliació del número de contenidors. 

“Vist el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat i 
les entitats dedicades a la inserció sociolaboral de col·lectius en risc d’exclusió, 
SOLIDANÇA TREBALL, EMPRESA D’INSERCIÓ, S.L. i ROBA AMIGA, 
SOCIETAT COOPERATIVA CATALANA LIMITADA, que contempla la 
col·locació de contenidors de recollida selectiva de roba i calçat usats a la via 
pública o altres espais públics del municipi d’Esplugues de Llobregat, aprovat 
per la Junta de Govern Local de 23 de novembre de 2012. 

Vist l’informe favorable dels Serveis tècnics municipals de Medi Ambient, de 28 
d’abril de 2017, que estableix el següent: 

“Vist el conveni de col·laboració aprovat en Junta de Govern Local en sessió 
ordinària el 23 de novembre de 2012 on es concreta els següents 
emplaçaments de 4 contenidors de recollida de roba usada a: 

Parc Pompeu Fabra 

Av. Jacint Esteva Fontanet 

Av. de La Miranda 

Via Augusta. 

Vist l’evolució de la recollida selectiva de roba usada hi és en augment i 
satisfactòria en la logística, i que el conveni de col·laboració finalitza el 1 de 
desembre del 2017. 

D’entre les activitats desenvolupades per Manteniment i Espai Públic (Medi 
Ambient), les que fan referència, sensibilització i fins i tot educació per el medi 
ambient, es duen a terme mitjançant proveïdors externs a l’organització. La 
contractació d’empreses, l’aprovació de convenis de pràctiques i proves pilots 
són exemples de col·laboració en general. 

L’entitat Solidança va presentar proposta d’ampliació dels numero de 
contenidors dintre del col·laboració de prova pilot, sense cost per l’Ajuntament. I 
s’ha ampliat, en dos fases, l’àmbit d’actuació a la resta de barris del municipi 
amb les següents noves ubicacions: 



1a fase 

Av. Isidre Martí 

Rambla del Carme 

Carrer Sebastià Irla 

Carrer Josep Anselm Clavé 

Carrer Josep Maria Puig i Cadafalch 

2ª fase 

Carrer Bartomeu Bermejo 

Carrer Juan de la Cierva 

Carrer Mestre Manuel de Falla 

Carrer Baronessa de Maldà 

Carrer Francesc Layret 

Carrer Severo Ochoa 

Carrer Molí 

Carrer Magnòlies 

Carrer Lleialtat 

Al respecte, s’informa que en l’esmenta proposta d’ampliació de la prova pilot 
implica una millora qualitativa i quantitativa de la recollida selectiva municipal ja 
que es disminueix la fracció rebuig i s’augmenta la fracció roba usada amb la 
finalitat de reutilitzar-la. 

De tot això els tècnics que signen proposen que s’afegeix com annex al 
conveni signat entre aquest Ajuntament i l’entitat Solidança, el mapa i llistat 
adjunt a l’informe, entenent que la col·laboració es d’interès per a les dues parts 
i no té cost per l’Ajuntament.” 

Vist l’informe de l’assessora jurídica de l’Àmbit de Territori i Sostenibilitat, de 2 
de maig de 2017, que estableix el següent: 

“Antecedents  
 
El 23 de novembre de 2012, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat va aprovar el següent: 



“Atesa la proposta de Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Esplugues 
de Llobregat i les entitats dedicades a la inserció sociolaboral de col·lectius en 
risc d’exclusió, SOLIDANÇA TREBALL, EMPRESA D’INSERCIÓ, S.L. i ROBA 
AMIGA, SOCIETAT COOPERATIVA CATALANA LIMITADA, que contempla la 
col·locació de contenidors de recollida selectiva de roba i calçat usats a la via 
pública o altres espais públics del municipi d’Esplugues de Llobregat, en el 
marc del Programa Roba Amiga, així com les condicions que regularan aquesta 
col·laboració.  
 
Atès que aquest Ajuntament considera prioritàries totes les actuacions 
encaminades a la inserció sociolaboral de col·lectius en risc d’exclusió. 

Atès l’informe emès pel Tècnic de Medi Ambient posant de manifest que una de 
les prioritats de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat és la implantació i el 
desenvolupament de la recollida selectiva dels residus municipals, i que 
l’actuació que ofereixen les entitats esmentades està orientada a minimitzar els 
impactes ambientals generats pels residus sòlids urbans, ja que consisteix en 
la recollida selectiva de la roba i calçat usats, per a la seva gestió, mitjançant 
contenidors específics, de forma gratuïta, i que es proposa com a prova pilot en 
quatre punts de l’espai públic de la població, que l’Ajuntament posa a disposició 
per la instal·lació dels contenidors, situats als barris de la Mallola, la Miranda, 
Ciutat Diagonal i Finestrelles, concretament: 

- Parc Pompeu Fabra (davant de la parada de BUS EP2) 

- Av Jacint Esteva Fontanet (davant del Col·legi Alemany) 

- Av de la Miranda (davant de la pista esportiva) 

- Via Augusta (davant accés a Urb. La Mallola) 

S’ACORDA: 
 
1.- Aprovar la proposta de Conveni de col·laboració a subscriure entre 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat i les entitats SOLIDANÇA TREBALL, 
EMPRESA D’INSERCIÓ, S.L. i ROBA AMIGA, SOCIETAT COOPERATIVA 
CATALANA LIMITADA, per a la col·locació de contenidors de recollida selectiva 
de roba i calçat usats, per a la seva gestió, de forma gratuïta, com a prova pilot 
en quatre punts de l’espai públic de la població. 

2.- Determinar que els quatre contenidors s’instal·laran a l’espai públic dels 
barris de la Mallola, la Miranda, Ciutat Diagonal i Finestrelles, en el següents 
emplaçaments: 
 
- Parc Pompeu Fabra (davant de la parada de BUS EP2) 

- Av Jacint Esteva Fontanet (davant del Col·legi Alemany) 

- Av de La Miranda (davant de la pista esportiva) 



- Via Augusta (davant accés a Urb. La Mallola) 

3.- Facultar a la Sra. Alcaldessa per a la signatura del Conveni de referència, 
alhora que per a l’aprovació de les modificacions del text que siguin precises, 
sense alterar els elements fonamentals del conveni, prèviament a la seva 
formalització. 
 
4.- Notificar aquest acord a les entitats SOLIDANÇA TREBALL, EMPRESA 
D’INSERCIÓ, S.L. i ROBA AMIGA, SOCIETAT COOPERATIVA CATALANA 
LIMITADA, pel seu coneixement i efectes.” 

Mantenint converses amb l’entitat Solidança Treball E.I, SL, aquesta proposa 
ampliar el número de contenidors de roba, i les noves ubicacions físiques al 
territori d’Esplugues de Llobregat. 

El 28 d’abril de 2017, els Serveis tècnics municipals de Medi Ambient han emès 
un informe favorable sobre l’ampliació del número de contenidors de recollida 
de roba. 

Fonaments de dret 

El Conveni de referència va ser redactat en vigència de la Llei 30/1992, de 26 
de novembre, de procediment administratiu comú. 

D’acord amb la clàusula tercera del Conveni indicat, “Tot canvi de col·locació i/o 
ampliació dels contenidors haurà de ser aprovat per l’ajuntament. 

Vista la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic;  

El Conveni, que data de desembre de 2012, va ser objecte d’aprovació, com 
s’ha vist, per la Junta de Govern Local. 

Conclusions 
 
Tenint en compte els antecedents, i l’informe favorable dels Serveis tècnics 
municipals, s’informa favorablement l’aprovació de l’annex al Conveni de 
col·laboració entre l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, l’entitat Solidança 
Treball E.I, SL, i la cooperativa Roba Amiga, per a la col·laboració de 
contenidors a la via pública del municipi d’Esplugues de Llobregat, per a 
l’ampliació del número de contenidors, amb els emplaçaments proposats.” 
 
Per tot l’exposat. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- APROVAR l’Annex al Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat, l’entitat Solidança Treball E.I, SL, i la cooperativa 
Roba Amiga, per a la col·laboració de contenidors a la via pública del municipi 
d’Esplugues de Llobregat, per a l’ampliació del número de contenidors, en dues 
fases, i en els emplaçaments físics de la ciutat següents: 



1a fase 

Av, Isidre Martí 

Rambla del Carme 

Carrer Sebastià Irla 

Carrer Josep Anselm Clavé 

Carrer Josep Maria Puig i Cadafalch 

2a fase 

Carrer Bartomeu Bermejo 

Carrer Juan de la Cierva 

Carrer Mestre Manuel de Falla 

Carrer Baronessa de Maldà 

Carrer Francesc Layret 

Carrer Severo Ochoa 

Carrer Molí 

Carrer Magnòlies 

Carrer Lleialtat 

SEGON.- COMUNICAR aquest acord a les entitats interessades. 

TERCER.- FACULTAR a la senyora Alcaldessa per a la signatura de tota 
documentació necessària per a fer executiu aquest acord.” 

ACORD NÚMERO SET.- Proposta de presentació d’al•legacions per a 
proposar esmenes a la modificació de la zonificació del mapa de 
protecció envers la contaminació lumínica. 

“Vist l’informe tècnic emès pels Serveis tècnics municipals del Servei de 
Manteniment i Espai Públic, el 28 d’abril de 2017, que estableix el següent: 
 
“INFORME: 
I. ANTECEDENTS I EXPOSICIÓ DE MOTIUS  

1. En data 10 de març de 2017 es rep escrit de la Direcció General de Qualitat 
Ambiental (DGQA), amb la proposta de zonificació del nou mapa de la 
protecció envers la contaminació lumínica, accessible a l’enllaç:  



http://sig.gencat.cat/visors/pcl.html sol·licitant a l’Ajuntament que l’accepti o 
proposi les esmenes com a màxim a data 10 d’abril de 2017.  

2. En data 5 d’abril es sol·licita, mitjançant tramesa genèrica per EACAT, 
pròrroga del termini per informar de les propostes raonades de modificació de 
la zonificació d’Esplugues de Llobregat. En data 20 d’abril, mitjançant EACAT, 
es concedeix la pròrroga sol·licitada fins el 15 de maig inclòs) 

3. La proposta normativa del mapa referència proposa una zonificació de 4 
petites àrees del municipi llindes al PN de la Serra de Collserola que d’acord al 
parer dels tècnics sotasignats es possible la seva modificació segons els 
articles 2, 3.f, 4.1.a, 4.2.c, 5.3 de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació 
ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn. Text 
consolidat vigent des del 14.3.2015 (DOGC núm. 3407, de 12.6.2001) i l’article 
5.c del Decret 190/2015, de 25 d’agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 
31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per la protecció del medi 
nocturn (DOGC núm. 6944, de 27.8.2015).  

Aquestes 4 petites àrees tenen qualificació urbanística 6b (parcs i jardins 
urbans, 3 d’elles) i 27 (parc forestal de conservació l’altre).  

La modificació que es proposa és la de considerar-les com a zona de transició 
entre la de màxima protecció E1 i les urbanes E3 i categoritzar-les com a zones 
E2. La motivació radica en el següent: 

· 1: Carrer Pau Vergòs amb carrer Pere Joan: Es tracta d’una zona amb una 
mobilitat elevada de vehicles, al ser una accés important a la plaça Mireia, 
entrada al parc de Collserola. Per tant, requereix d’uns valors lumínics adaptats 
a aquesta realitat i no a la d’una zona de màxima protecció, més si tenim en 
compte qüestions relacionades amb la seguretat viària com la presència de 
porcs senglars. 

· 2: Carrer Ferran Bassa, av. Jacint Estev, av. Traginers i camí bombers: Es 
tracta d’una zona que recentment ha tingut una transformació com a parc urbà 
derivat del desenvolupament d’un planejament, pel que es sol·licita que sigui 
zona de transició. 

· 3: Pistes esportives carrer Tenerife: Es tracta d’un parc urbà existent que amb 
la zonificació proposada queda dividit entre zona E1 i E2. Atenent al mateix 
criteri del punt anterior es proposa que sigui tot E2. 

· 4: Carrer Amadeu Vives, carrer Finestrelles i av. Muntanyenca: Es tracta d’una 
zona que recentment ha tingut una transformació com a parc urbà derivat del 
desenvolupament d’un planejament, pel que es sol·licita que sigui zona de 
transició. 

II. CONCLUSIONS I PROPOSTA DE RESOLUCIÓ  

4. Atenent als motius exposats, els Tècnics sotasignats proposen a 
l’Ajuntament:  

http://sig.gencat.cat/visors/pcl.html


a) Estimar realitzar les esmenes raonades següents:  

Àrea Direcció i clau 
identificació 
urbanística 

UTM31N-
ETRS89 

Zonificació 
proposta 
normativa 

Zonificació 
proposta 
Ajuntament 

Raonament 
urbanístic 

1 Carrer Pau 
Vergòs amb 
carrer Pere 
Joan (27) 

423941.75,  

4582271.18m  

lat 41º 23’ 
18’’ N  

long 2º 5’ 25’’ 
E 

E1 E2 PGM76 

2 Carrer Ferran 
Bassa, av. 
Jacint Estev, 
av. Traginers i 
camí bombers 
(6b) 

424229.75,  

4581958.93m  

lat 41º 23’ 8’’ 
N  

long 2º 5’ 38’’ 
E 

E1 E2 Pla Parcial i 
Modificació PGM 
Finestrelles 
sector 
soterraments 
línies elèctriques 
d’alta tensió 

3 Pistes 
esportives 
carrer Tenerife 
(6b i 28) 

423834.41,  

4582019,47m  

lat 41º 23’ 
10’’ N  

long 2º 6’ 4’’ 
E 

E1 i E3 E2 Modificació PG 
sector i carrer 
Santa Rosa i 
Finestrelles i 
camí de 
Finestrelles i 
Collserola  

Modificació PG 
Parc de la Serra 
de Collserola 

4 Carrer Amadeu 
Vives, carrer 
Finestrelles i 
av. 
Muntanyenca 
(6b) 

424681.37, 
4582132.59 
m  

lat 41º 23’ 
14’’ N  

long 2º 5’ 57’’ 
E 

E1 E2 PERI Finestrelles 
Nord 

S’adjunten els mapes de les 4 zones a modificar.  

b) Sol·licitar al Servei de Prevenció i Control de la Contaminació Acústica i 
Lumínica de la DGQA (av. Diagonal, 523-525, 08929 Barcelona) que tingui en 
consideració els canvis en el mapa definitiu a aprovar.  



El que li comuniquem per al seu coneixement i als efectes oportuns.”  

Vistos els mapes de zones annexats a aquest informe;  

Vist l’informe emès el 3 de maig de 2017, per l’assessora jurídica de l’Àmbit de 
Territori i Sostenibilitat;  

Per tot l’exposat, 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- PRESENTAR les al·legacions a la proposta de zonificació del nou 
mapa de la protecció envers la contaminació lumínica, elaborat per la Direcció 
General de Qualitat Ambiental (DGQA) de la Generalitat de Catalunya, en base 
a l’informe tècnic, i els seus mapes annexos, emès pels Serveis tècnics 
municipals del Servei de Manteniment i Espai Públic, de 28 d’abril de 2017.  

SEGON.- TRAMETRE les al·legacions a través de la plataforma EACAT.”  

RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS 
 

ACORD NÚMERO VUIT.- 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. 82 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
85.893,34 € 

Relació núm. 83 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
28.546,29 € 

Relació núm. 88 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
23.796,34 € 

Relació núm. 89 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
69.008,44 € 

Relació núm. 90 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
81.697,92 € 

Relació núm. 91 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
8.878,10 € 

Relació núm. 92 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
14.473,90 € 

Document ADOJ en fase prèvia per un import total de 300,00€ 
Document O en fase prèvia per un import total de 2.187,59 € 



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. 82 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 85.893,34 € 

2. Aprovar la relació núm. 83 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 28.546,29 € 

3. Aprovar la relació núm. 88 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 23.796,34 € 

4. Aprovar la relació núm. 89 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 69.008,44 € 

5. Aprovar la relació núm. 90 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 81.697,92 € 

6. Aprovar la relació núm. 91 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 8.878,10 € 

7. Aprovar la relació núm. 92 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 14.473,90 € 

8. Aprovar el document ADOJ en fase prèvia per un import total de 300,00 € 

9. Aprovar el documents O en fase prèvia per un import total de 2.187,59 €.” 
 
ACORD NÚMERO NOU.- Proposta de personació en el recurs contenciós-
administratiu núm. 436/2016 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 
de Barcelona, contra reclamació per responsabilitat patrimonial. 

“Mitjançant escrit de data 9 de gener de 2017, el Jutjat Contenciós 
Administratiu número 5 de Barcelona ha emplaçat a aquest ajuntament per a 
que es personi davant el mateix jutjat en el recurs contenciós administratiu 
núm. 436/2016, interposat per la senyora Maria Eugenia Solana Romero, 
contra reclamació per responsabilitat patrimonial. 

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

1r.- Personar-se en l'esmentat recurs contenciós-administratiu núm 436/2016, 
que es tramita en el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 de Barcelona. 
 
2n.- Que la representació i defensa d'aquesta Corporació sigui assumida, 
indistintament, pels lletrats d'aquesta, Juan ABELLA FERNÁNDEZ i Pedro 
CARMONA PÉREZ.” 



ACORD NÚMERO DEU.- Proposta consistent en donar compte de 
sentències del Jutjat Contenciós Administratiu Núm. 13 de Barcelona i del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. 

“Vista la Sentència núm. 103/2017 del Jutjat Contenciós Administratiu Núm. 13 
de Barcelona, de data 24 d’abril de 2017, mitjançant la qual s’inadmet el recurs 
contenciós administratiu interposat pel Procurador Ignacio López Chocarro en 
representació de Usten 92 S.L. i Gala 92 S.L., contra l’acord de la Junta de 
Govern de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat de data 17 de juliol de 2015 
desestimatori de recurs de reposició interposat contra l’acord de la Junta de 
Govern de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat de data 12 d’abril de 2013, 
sobre projecte tècnic per a la instal·lació de pantalles acústiques en el sector 
Pep Ventura . 

Vista la Sentència núm. 168/2017 del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, secció quarta, de data 9 de març de 2017, mitjançant la qual es 
desestima el recurs d’apel·lació interposat per la representació processal del 
Sr. Vicente Pastor Ribas contra la sentència núm. 292/15 de data 30 de 
novembre de 2015 dictada pel Jutjat de lo Contenciós Administratiu número 14 
de Barcelona, que va dictar sentència d’inadmissibilitat contra desestimació de 
reclamació per responsabilitat patrimonial. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Donar compte a la Junta de Govern Local de la Sentència núm. 103/2017 del 
Jutjat Contenciós Administratiu Núm. 13 de Barcelona, de data 24 d’abril de 
2017, mitjançant la qual s’inadmet el recurs contenciós administratiu interposat 
pel Procurador Ignacio López Chocarro en representació de Usten 92 S.L. i 
Gala 92 S.L., contra l’acord de la Junta de Govern de l’Ajuntament d’Esplugues 
de Llobregat de data 17 de juliol de 2015 desestimatori de recurs de reposició 
interposat contra l’acord de la Junta de Govern de l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat de data 12 d’abril de 2013, sobre projecte tècnic per a la instal·lació 
de pantalles acústiques en el sector Pep Ventura . 

Donar compte a la Junta de Govern Local de la Sentència núm. 168/2017 del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, secció quarta, de data 9 de març de 
2017, mitjançant la qual es desestima el recurs d’apel·lació interposat per la 
representació processal del Sr. Vicente Pastor Ribas contra la sentència núm. 
292/15 de data 30 de novembre de 2015 dictada pel Jutjat de lo Contenciós 
Administratiu número 14 de Barcelona, que va dictar sentència d’inadmissibilitat 
contra desestimació de reclamació per responsabilitat patrimonial. 

La Junta de Govern resta assabentada.” 

ACORD NÚMERO ONZE.- Proposta d’aprovació de la convocatòria 2017, 
per a la concessió de subvencions destinades a la contractació de 
persones en situació d’atur, en el marc del programa complementari de 
foment de l'ocupació local 2017-2018. 

“El servei d’Empresa i Ocupació ha elaborat les bases reguladores de les 
“Subvencions destinades a la contractació per empreses i entitats de persones 



en situació d’atur residents a Esplugues de Llobregat”, finançades a càrrec del 
“Programa complementari de foment de l'ocupació local 2017-2018" de la 
Diputació de Barcelona. 

Mitjançant acord de 28 d’abril d’enguany s’ha procedit a l’aprovació inicial del 
text i a sotmetre’l a informació pública per un període de trenta dies, mitjançant 
anunci al Butlletí Oficial de la Província i al Tauler Virtual d’Edictes de la 
Corporació. 
 
Durant aquest període es podran presentar reclamacions i al·legacions al text 
per part de les persones interessades, que hauran de ser resoltes per la Junta 
de Govern Local, però si no es produïssin el text restarà definitivament aprovat i 
serà vigent des de la seva publicació íntegra en l’esmentat Butlletí. 

Aquesta línia d’actuació està sotmesa a la regulació de l’Ordenança general de 
concessió de subvencions de l’Ajuntament, de febrer de 2016, i a les Bases 
d’Execució del pressupost en vigor. S’inscriu en Pla Estratègic de Subvencions 
2017 i en el Pressupost Municipal de 2017, amb càrrec a la partida denominada 
“Polítiques actives per a l’estabilitat de petites i mitjanes empreses”. 

Tal i com estableixen els articles 18.2 i 20 de la llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions, procedeix també l’aprovació de la 
convocatòria escaient, en execució de les Bases reguladores. 

Vist l’informe de la Directora del servei d’Empresa i Ocupació. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Aprovar la convocatòria per a la concessió de subvencions 
destinades a la contractació, per empreses i entitats, de persones en situació 
d’atur residents a Esplugues de Llobregat, any 2017, en els termes de l’annex 
que s’acompanya, així com trametre la convocatòria a la Base de Datos 
Nacional de Subvenciones (BDNS), d’acord amb els articles 18.2 i 20 de la llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, per a la seva publicació 
en el Butlletí Oficial de la Provincia de Barcelona. 

SEGON.- Aprovar la despesa màxima que es destina al finançament de 
subvencions destinades a la contractació per empreses i entitats de persones 
en situació d’atur residents a Esplugues de Llobregat, any 2017, en la quantitat 
de 129.858,67€, a càrrec de la partida pressupostària 15 24100 47000 del 
pressupost municipal vigent.” 

 
ACORD NÚMERO DOTZE.- Proposta d’adjudicació del contracte menor 
consistent en el servei de producció, muntatge i desmuntatge de l’estand 
de l’Ajuntament d’Esplugues a Firesplugues 2017. 

“Atès que l’Ajuntament d’Esplugues té interès en exposar a la ciutadania 
diverses novetats i projectes de futur amb motiu de la celebració de 
Firesplugues, la fira comercial i industrial d’Esplugues, que es celebrarà el 
dissabte 13 i el diumenge 14 de maig del 2017, i que no disposa de recursos 



propis per produir els materials expositors, ni per portar a terme el muntatge 
previ (divendres 12 de maig) i desmuntatge posterior (diumenge 14 de maig –a 
partir de les 21h o dilluns 15 de maig), es planteja la necessitat de contractar el 
servei de producció, muntatge i desmuntatge de l’estand de l’Ajuntament. 

En conseqüència, la Directora de Comunicació ha demanat ofertes a tres 
empreses especialitzades del sector, (Vis-tek, ASSAI Cover Comunicación, SL i 
GRAVIS Muntatges Escenogràfics, SLU), ja que els serveis a contractar es 
circumscriuen en l’àmbit del contracte menor per raó de la quantia. 

Totes tres empreses han presentat les seves ofertes, sent la de GRAVIS 
Muntatges Escenogràfics, SLU la més econòmica, per un import de 4.228,69€, 
més IVA. 

Vist l’informe emès per la Directora de Comunicació en el sentit de que la 
proposta presentada per GRAVIS Muntatges Escenogràfics, SLU, és la més 
adequada per a la realització de l’esmentat 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. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Adjudicar a GRAVIS Muntatges Escenogràfics, SLU, amb CIF 
B17981887, el contracte consistent en el servei de producció, muntatge i 
desmuntatge de l’estand de l’Ajuntament d’Esplugues a Firesplugues 2017, per 
un import total màxim de 4.228,69€, més 888,02€ en concepte d’IVA (import 
total del contracte 5.116,71€, IVA inclòs). 

SEGON.- Autoritzar la despesa i la disposició del crèdit referit al contracte 
menor del servei de producció, muntatge i desmuntatge de l’estand de 
l’Ajuntament d’Esplugues a Firesplugues 2017, per un import màxim de 
4.228,69€, més 888,02€ en concepte d’IVA (import total del contracte 
5.116,71€, IVA inclòs), a càrrec de la partida 14.43001.22699 del pressupost 
municipal de 2017, a favor de l’empresa GRAVIS Muntatges Escenogràfics, 
SLU. 
La/s factura/s presentades pel contractista i que s’incorporaran a l’expedient 
compliran els efectes de formalització del contracte. 

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 projecte.” 

ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA 

ACORD NÚMERO TRETZE.- Proposta de resolució de sol·licituds d’ajuts 
econòmics, dins l’Àmbit d’Acció Social, curs 2016-2017, en concepte de 
beques d’educació especial i tractament psicoterapèutic. 
 
“La Junta de Govern Local, en sessió ordinària duta a terme en data 13 de 



maig de 2016, va aprovar el document “Barems i criteris per a l’atorgament 
d'ajuts econòmics”, curs 2016-2017. 
 
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’Educació Especial i Tractament Psicoterapèutic. 
 
Atesa la sol·licitud d’ajut econòmic presentada i vist l’informe emès per la unitat 
jurídic-administrativa, on es fa constar que s’ha realitzat la valoració social, 
econòmica i administrativa corresponent a aquests tipus d’ajuts econòmics.  

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 una sol·licitud d’ajut econòmic per a la integració del següent 
menor en concepte de beca d’Educació Especial i Tractament Psicoterapèutic, 
pel curs 2016-2017, amb el percentatge de bonificació valorat que s’indica, amb 
efectes des d’abril fins al juliol de 2017: 

Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom  Cost 

Activitat % IRSC IRSC 

G R I 360,00 € 16% 166,386€ 

 
SEGON.- Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació corresponent a una 
despesa màxima de 360,00 euros, que aniran a càrrec de la partida 
pressupostària 68.23100.48018 del pressupost vigent en concepte de beca 
d’Educació Especial i Tractament Psicoterapèutic, a favor de la persona 
sol·licitant que es detalla, amb l’import resultant que així mateix s’indiquen: 

KHEPRA(CIF Centre :B65395022) 
TUTOR/A LEGAL 

   Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom N.I.F. 

Cost 
Ajuntament 

Exercici 
2016 

Exercici 
2017 

R C A I 
 

360,00 € 0,00€ 360,00 € 

 
TERCER.- La quantitat reconeguda en la present proposta, per valor total de 
360,00 euros, serà pagada durant el mes de juliol de 2017, al centre Khepra 
amb NIF B65395022, de manera proporcional en funció del nivell d’assistència 
a l’activitat de l’ alumne becat, efectivament acreditada pel centre durant tot el 
curs.”  



ACORD NÚMERO CATORZE.- Proposta de resolució de sol·licituds d’ajuts 
econòmics, dins l’Àmbit de Cultura, curs 2016-2017, en concepte de 
beques d’assistència a activitats culturals. 

“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 atorga uns ajuts econòmics en concepte de beques 
d’assistència a activitats culturals per a les persones empadronades a 
Esplugues. 
 
Ateses dues 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 per aquests tipus d’ajuts, 
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 pot resultar el 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 dues sol·licituds d’ajuts econòmics per a la integració del 
següent menor en concepte de beques d’assistència a activitats culturals, pel 
curs 2016-2017, amb els percentatges de bonificació valorats per cada cas que 
s’indiquen:  

Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom 

Cost 
Activitat % Beca 

D 
 

G 179,70 € 100% 
D 

 
G 43,00 € 100% 

SEGON.- Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions corresponents una 
despesa màxima de 222,70 euros, que aniran a càrrec de la partida 
pressupostària 33.33400.48001 del pressupost vigent en concepte de beques 
d’assistència a activitats culturals, a favor de la persona sol·licitant que es 
relaciona, amb el imports resultants que així mateix s’indiquen, reconeixent així 
mateix les respectives obligacions:  



ESCOLA MUNICIPAL PUIG COCA (PINTURA I DIBUIX) 
TUTOR/A LEGAL 

   Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom N.I.F. Cost 

Ajuntament 
Exercici 
2016 

Exercici 
2017 

B  C  179,70 € 0,00€ 179,70 
€ 

ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA (TRANSIT PROJECTES CIF: B59489351) 
TUTOR/A LEGAL 

   Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom N.I.F. Cost 

Ajuntament 
Exercici 
2016 

Exercici 
2017 

B  C 
 

43,00 € 0,00€ 43,00 € 
 
TERCER.- Les quantitats reconegudes en la present proposta, per valor total 
de 222,70 euros, seran pagades proporcionalment en tres terminis, durant els 
mesos de maig i juny de 2017, a les entitats i persones que a continuació 
s’esmenten: 

 N.I.F. Tram 
1 

Tram 
2 Tram 3 TOTAL 

B, C   

55,65 
€ 

47,70 
€ 63,60 € 166,95 € 

TRANSIT 
PROJECTES S.L. 

B-
59.489.351 0,00€ 0,00€ 179,70 

€ 179,70 € 

 
El pagament de les quantitats corresponents al tercer termini, es realitzarà de 
manera proporcional en funció del nivell d’assistència a l’activitat de l’alumne 
becat, efectivament acreditada durant tot el curs. 
 
QUART.- Proposar el pagament corresponent al primer tram de les quantitats 
aprovades en la present resolució.” 
 
 
ACORD NÚMERO QUINZE.- Proposta de resolució de sol·licituds d’ajuts 
econòmics, dins l’Àmbit d’Acció Social, curs 2016-2017, en concepte de 
beques de menjador d’escoles bressol. 
 
“La Junta de Govern Local, en sessió ordinària duta a terme en data 13 de 
maig de 2016, va aprovar el document “Barems i criteris per a l’atorgament 
d'ajuts econòmics”, curs 2016-2017. 
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 menjador d’escoles bressols municipals per als menors 
empadronats a Esplugues. 
 
Ateses les 4 sol·licituds d’ajuts econòmics presentades i vist l’informe emès per 
la unitat jurídic-administrativa, on es fa constar que s’ha realitzat la valoració 
social, econòmica i administrativa corresponent a aquests tipus d’ajuts 
econòmics.  



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 una sol·licitud d’ajut econòmic per a la integració del següent 
menor en concepte de beques de menjador d’Escola Bressol, pel curs 2016-
2017, amb el percentatge de bonificació valorat que s’indica:  

Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom  Cost 

Activitat 
% 
Beca 

M. 
 

L. D. 1050,00 €  50% 

 
SEGON.- Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació corresponent a una 
despesa màxima de 525,00 euros, a càrrec de la partida pressupostària 
68.23100.48018 del pressupost vigent, en concepte de beques de menjador 
d’Escoles Bressol municipals, a favor del tutor legal que es detalla, amb l’ 
import resultant que així mateix s’indica: 

ESCOLA BRESSOL MONTSERRAT(CIF CentreF08619074)  
TUTOR/A LEGAL 

     Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom  Nom NIF Cost  

Aj 2016 2017 
M. B. A. D. - 525,00 €  0,00 €  525,00 €  

 
TERCER.- Desestimar 3 sol·licituds d’ajuts econòmics en concepte de beques 
de menjador d’Escola Bressol, que es detallen a l’annex que s’adjunta pel motiu 
que així mateix s’indica. 

QUART.- La quantitat reconeguda en la present proposta, en concepte de 
beques de menjador d’Escola Bressol per valor total de 525,00 euros, serà 
pagada proporcionalment en dos terminis, durant els mesos de maig i juliol de 
2017, al centre escolar següent:  

CENTRE ESCOLAR N.I.F. 
Tram 
1 

Tram 
2 

Tram 
3 TOTAL 

ESCOLA BRESSOL 
MONTSERRAT (SOC. 
COOP. T.A.G.I.) 

F08619074 0,00 € 225,00 
€ 

300,00 
€ 

525,00 
€ 

 
El pagament de la quantitat corresponent al tercer termini, es realitzarà de 



manera proporcional en funció del nivell d’assistència a l’activitat de l’ alumne 
becat, efectivament acreditada pel centre durant tot el curs.” 

ACORD NÚMERO SETZE.- Proposta de resolució de sol·licituds de 
tarifació social, curs 2016-2017, en concepte d’assistència de menors a 
les escoles bressols municipals. 

“Vist l'epígraf VII de l'annex de la vigent ordenança fiscal núm. 12, reguladora 
dels preus públics, en el que es contempla la bonificació del preu públic 
corresponent a assistència a Escoles-Bressol Municipals.  

Ateses les 4 sol·licituds d’ajuts econòmics presentades i vist l’informe emès per 
la unitat jurídic-administrativa, on es fa constar que s’ha realitzat la valoració 
social, econòmica i administrativa corresponent a aquests tipus d’ajuts 
econòmics.  

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.- Aplicar la bonificació de preu públic corresponent a assistència a 
Escoles-Bressol Municipals, curs 2016-2017, a 2 sol·licituds que es relacionen 
a l’annex adjunt atès que s’ajusten a l'establert a l’epígraf VII de l’annex de la 
vigent ordenança fiscal núm. 12, reguladora dels preus públics. 

Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom  Cost 

Activitat 
% 
Beca 

M.  L. D. 798,00 €  80% 
F. M. L. 570,00 €  25% 

 
SEGON.- Desestimar 2 sol·licituds d’ajuts econòmics en concepte de 
bonificació de preu públic per assistència a Escoles-Bressol Municipals, que es 
detallen a l’annex de l’informe que s’adjunta pels motius que així mateix 
s’indiquen.  

TERCER.- Aprovar una despesa màxima de 780,90 euros, en concepte de 
bonificació d’assistència a Escoles Bressol, d’acord amb el desglossament 
següent:  

- A favor de l’ESCOLA BRESSOL MONTESA (Fundació Pere Tarrés) amb NIF 
R5800395E, la quantitat de 142,50 euros els quals aniran a càrrec de la partida 
pressupostària 47.32300.47200 (Subvenció escoles bressol).  



- A favor de l’ESCOLA BRESSOL MONTSERRAT (T.AG.I. Societat 
Cooperativa) amb NIF F08619074, la quantitat de 638,40 euros els quals aniran 
a càrrec de la partida pressupostària 47.32300.47200 (Subvenció escoles 
bressol).  

El pagament de les quantitats reconegudes es realitzarà mensualment, de 
manera proporcional en funció del nivell d’assistència a l’activitat dels alumnes 
becats.”  

A les deu hores i cinquanta-set minuts s’incorpora el regidor Sr. Albert 
Comellas Novillo. 

 
ACORD NÚMERO DISSET.- Proposta d’aprovació dels comptes 
justificatius presentats per l’entitat ASSOCIACIÓ DE DONES DE LA 
PLANA en concepte de liquidació de la subvenció atorgada 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 16 de setembre de 2016, la Junta de Govern Local va atorgar a l’entitat 
ASSOCIACIÓ DE DONES DE LA PLANA una subvenció de 3.325,00 euros pel 
desenvolupament de la programació anual, any 2016. 

Vist que en data 21 de març de 2017 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 Polítiques de 
dones. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat ASSOCIACIÓ 
DE DONES DE LA PLANA, per valor de 6.033,19 euros, en relació a la 
subvenció de 3.325,00 euros atorgada pel desenvolupament de la programació 
anual, any 2016.” 

 



ACORD NÚMERO DIVUIT.- Proposta d’aprovació dels comptes 
justificatius presentats per l’entitat CERCLE ARTISTIC D’ESPLUGUES en 
concepte de liquidació de la subvenció atorgada 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 23 de setembre de 2016, la Junta de Govern Local va atorgar a l’entitat 
CERCLE ARTISTIC D’ESPLUGUES una subvenció de 982,00 euros pel 
desenvolupament de la programació anual, any 2016. 

Vist que en data 17 de febrer de 2017 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 CERCLE 
ARTISTIC D’ESPLUGUES, per valor de 1.204,98 euros, en relació a la 
subvenció de 982,00 euros atorgada pel desenvolupament de la programació 
anual, any 2016.” 

 
ACORD NÚMERO DINOU.- Proposta d’aprovació dels comptes 
justificatius presentats per l’entitat COORDINADORA D’ENTITATS DE 
CULTURA POPULAR D’ESPLUGUES en concepte de liquidació de les 
subvencions atorgades per al desenvolupament de diverses activitats, 
any 2016 

D'ordre de la Presidència es proposa i així s'acorda, per unanimitat, que quedi 
sobre la taula per ampliar informació. 

URGÈNCIA 
 

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



          
ACORD NÚMERO VINT.- Proposta relativa a l’assignació temporal d’un 
recurs d’inserció social. 

“El marc legal actual empara les administracions públiques per tal que prenguin 
mesures eficaces que contribueixin, de forma significativa, a la reducció de la 
pobresa i, de retruc, a les desigualtats socials per evitar l’exclusió de les 
persones més vulnerables. 

Tant la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis socials, com la Llei 18/2007, de 
28 de desembre, del dret de l’habitatge, com la Llei 14/2010, de 27 de maig, 
dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència, obliguen als poders 
públics a implantar polítiques socials que permetin gestionar serveis i 
prestacions que donin resposta a situacions d’urgència social i, molt 
especialment, a aquells col·lectius més vulnerables. 

La Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic, 
defineix les prestacions d’urgència social com aquelles que tenen la finalitat 
d’atendre necessitats puntuals, urgents i bàsiques, de subsistència, com ara, 
l’alimentació, el vestit i l’allotjament. 

D’acord amb tot això, l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat disposa 
d’habitatges d’inserció social, com a recursos temporals per aquelles famílies 
que es troben en situació de desemparament i exclusió social. 

En aquest sentit, des dels Serveis Socials municipals s’informa de l’existència 
d’una família en situació de risc d’exclusió social greu sobre la qual es 
necessitaria poder assignar un recurs d’inserció social. 

Vist l’informe emès pels Serveis Socials municipals, on es fa esment a les 
circumstàncies de la família E.C.M, circumstàncies que justifiquen l’assignació 
del recurs esmentat i vist que és la única situació urgent i greu actual que 
precisa d’aquesta tipologia de recurs. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Assignar a la família E.C.M l’habitatge d’inserció social del carrer 
Cedres 29, 1r 2a, amb els següents condicionants per part de la família: 

- L’estada és de caràcter temporal, fins trobar altra vivenda de renda lliure de 
característiques similars, amb un màxim de durada d’un any prorrogable en un 
any més. 

- Pagament d’una quota mensual de 150 euros. 

- Pagament de les despeses corresponents als subministraments i les 
despeses de comunitat de veïns. 

- Respectar les normes de convivència de la comunitat de veïns a fi d’evitar-ne 
qualsevol molèstia. 



- Subscriure un pla de millora i seguiment de la situació familiar amb els Serveis 
socials bàsics. 

- Comunicar qualsevol incidència o canvi de la situació. 

SEGON.- Ordenar als serveis jurídics de l’Ajuntament la redacció d’un 
contracte relatiu a l’habitatge d’inserció social, que reculli les condicions d’ús.” 

I sense més assumptes a tractar, a les onze hores i vint 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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