
 
JGL 12/2018 

 
Junta de Govern 

SESSIÓ DECISÒRIA ORDINÀRIA DE 23 MARÇ del 2018 

 
A la Casa Consistorial d’Esplugues de Llobregat, a la sala de reunions, a les 
tretze hores i quaranta minuts del dia 23 de març de 2018, 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. Fco. Javier Giménez González, Sr. Manuel Pozo López i 
Sra. Mariber Peláez Díaz. 
 
Assisteix igualment l'interventor director de l'Àrea de recursos generals i 
econòmics, Sr. Francisco Javier Vicén Encuentra. 
 
Actua de secretari el de l'Ajuntament Sr. Pedro Carmona Pérez. 
 
Oberta la sessió per la Sra. alcaldessa, s'hi entra en l'examen i debat dels 
assumptes que es relacionen a l'ordre del dia. 
 
 
ACORD NÚMERO U.- Aprovació, si escau, de l’acta núm. 8/18 corresponent 
a la sessió ordinària de data 23 de febrer de 2018.  
 
Per la Sra. alcaldessa i en relació a l’esborrany de l’acta núm. 8/18 corresponent 
a la sessió ordinària de data 23 de febrer de 2018 es pregunta si hi ha objecció 
d'alguna classe i no assenyalant-se'n cap, s'aprova  l’esmentada acta per 
unanimitat i en compliment del que disposa l'article 107 de la Llei 8/1987, de 15 
d'abril, municipal i de règim local de Catalunya i l'article 110 del Reglament 
d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, es transcriurà 
al llibre d'actes, autoritzant-se amb les signatures de la Sra. alcaldessa i Sr. 
secretari. 

 

TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 
ACORD NÚMERO DOS.- Proposta d’adjudicació per contracte menor del 
subministrament de material de ferreteria a l'Ajuntament d'Esplugues de 
Llobregat (exp. 2018/8/1432).  
 
“Atès l’informe dels Serveis Tècnics Municipals de data 21 de març de 2018, 
proposant la realització del subministrament de material de ferreteria pel 
manteniment de la via pública, equipaments i diversos serveis de l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat, d’acord amb el plec de condicions tècniques redactat, 
la seva contractació per contracte menor, per raó de la quantia i incorporades les 



justificacions necessàries de conformitat amb l’article 118 de la Llei 9/2017, de 8 
de novembre de Contractes del Sector Públic. 
 
Atès que en l’esmentat informe es justifica tècnicament la necessitat d’haver 
sol·licitat oferta únicament a l’empresa AUBERT, S.A., qui l’ha presentada per 
13.840,00 € IVA exclòs, i que proposen adjudicar el subministrament de 
referència, a favor de l’empresa AUBERT, S.A., pel preu net de 13.840,00 €, més 
l’IVA del 21% d’import 2.906,40 €, en total 16.746,40 €, IVA inclòs.  
 
Atès l’article 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector 
Públic, sobre possibilitat de contractar subministraments, per contracte menor 
por raó de la quantia, la qual no excedeix de 15.000 € de valor estimat 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
1.- Aprovar el plec de condicions tècniques per l’execució del subministrament 
de material de ferreteria pel manteniment de la via pública, equipaments i 
diversos serveis de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, amb un pressupost 
net de 13.840,00 €, més l’ IVA del 21% per import de 2.906,40 €, en total 
16.746,40 €. 
 
2.- Aprovar l’expedient de contractació per contracte menor per raó de la quantia 
per a la realització del subministrament de material de ferreteria pel manteniment 
de la via pública, equipaments i diversos serveis de l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat, atès que ha estat justificada la seva necessitat, que no s’ha alterat 
l’objecte del mateix i que la persona a la qual es proposa la seva adjudicació no 
ha subscrit més contractes menors amb aquesta administració que individual o 
conjuntament superen la xifra de 15.000 euros en concepte de valor estimat. 
 
3.- Aprovar l’execució del subministrament de material de ferreteria pel 
manteniment de la via publica, equipaments i diversos serveis de l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat, per contracte menor, i adjudicar-les a favor de 
l’empresa AUBERT, S.A. (NIF A-58785593), pel preu de 13.840,00 €, més l’ IVA 
del 21% per import de 2.906,40 €, en total 16.746,40 €, IVA inclòs, d’acord amb 
l’oferta presentada, amb els preus unitaris dels articles segons catàleg presentat. 
 
4.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent per import de 
16.746,40 €, IVA inclòs, amb càrrec a les següents partides pressupostaries del 
Pressupost General de 2018: 
 
12 15320 22111 Material tècnic unitats operatives 3.146,00 €. 
 
12 15320 21000 Conservació de via pública i mobiliari urbà 7.610,90 €. 
 
12 93302 21200 Conservació d’edificis municipals 2.057,00 €. 
 
33 33300 21200 Conservació d’edificis culturals 1.512,50 €. 
 
47 32300 21200 Conservació i reparació d’escoles 1.512,50 €. 
 
36 34200 21200 Conservació d’instal·lacions esportives 907,50 €. 



La facturació, la qual s’incorporarà a l’expedient, complirà els efectes de 
formalització del contracte.  
 
El seu pagament es realitzarà de conformitat amb les previsions que estableixi 
la legislació vigent, des de l'entrada de la corresponent factura al Registre de 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, prèvia conformitat del departament 
responsable del seguiment del contracte. 
 
A efectes de compliment del previst en la Disposició Addicional trigèsima tercera 
del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei de Contractes del Sector Públic:  

- Registre administratiu de presentació de les factures: Les factures no emeses 
per persones físiques, es presentaran obligatòriament pel canal electrònic a 
través de la plataforma e.F.A.C.T. Les factures emeses per persones físiques i 
les d’import inferior a 5.000 € es podran presentar en suport paper al Punt 
d’Atenció a la Ciutadania de plaça Santa Magdalena núm. 24, i també pel canal 
electrònic.  
 
- Òrgan de contractació: Junta de Govern Local.  
 
- Òrgan administratiu comptable: Intervenció Municipal.  
 
- Òrgan administratiu destinatari: Servei de Manteniment i Espai Públic.” 
 
 
ACORD NÚMERO TRES.- Proposta d’adjudicació per contracte menor del 
subministrament de materials per a la construcció i obra del manteniment 
de la via pública i equipaments que realitza la Brigada Municipal de 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat (exp. 2018/11/1432).  
 
“Atès l’informe dels Serveis Tècnics Municipals de data 21 de març de 2018, 
proposant la realització del subministrament de materials per la construcció i obra 
pel manteniment de la via pública i equipaments que realitza la brigada municipal 
de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, d’acord amb el plec de condicions 
tècniques redactat, la seva contractació per contracte menor, per raó de la 
quantia i incorporades les justificacions necessàries de conformitat amb l’article 
118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic. 
 
Atès que en l’esmentat informe es justifica tècnicament la necessitat d’haver 
sol·licitat oferta únicament a l’empresa MADERAS DEL ALTO URGEL, S.A., qui 
l’ha presentada per 13.490,00 € IVA exclòs, i que proposen adjudicar el 
subministrament de referència, a favor de l’empresa MADERAS DEL ALTO 
URGEL, S.A., pel preu net de 13.490,00 €, més l’IVA del 21% d’import 2.832,90 
€, en total 16.322,90 €, IVA inclòs.  
 
Atès l’article 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector 
Públic, sobre possibilitat de contractar subministraments, per contracte menor 
por raó de la quantia, la qual no excedeix de 15.000 € de valor estimat. 
 



La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
1.- Aprovar el plec de condicions tècniques per l’execució del subministrament 
de materials per la construcció i obra pel manteniment de la via pública i 
equipaments que realitza la brigada municipal de l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat, amb un pressupost net de 13.490,00 €, més l’ IVA del 21% per import 
de 2.832,90 €, en total 16.322,90 €. 
 
2.- Aprovar l’expedient de contractació per contracte menor per raó de la quantia 
per a la realització del subministrament de materials per la construcció i obra pel 
manteniment de la via pública i equipaments que realitza la brigada municipal de 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, atès que ha estat justificada la seva 
necessitat, que no s’ha alterat l’objecte del mateix i que la persona a la qual es 
proposa la seva adjudicació no ha subscrit més contractes menors amb aquesta 
administració que individual o conjuntament superen la xifra de 15.000 euros en 
concepte de valor estimat. 
 
3.- Aprovar l’execució del subministrament de materials per la construcció i obra 
pel manteniment de la via pública i equipaments que realitza la brigada municipal 
de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, per contracte menor, i adjudicar-les a 
favor de l’empresa MADERAS DEL ALTO URGEL, S.A (CIF A08132656), pel 
preu de 13.490,00 €, més l’ IVA del 21% per import de 2.832,90 €, en total 
16.322,90 €, IVA inclòs, d’acord amb l’oferta presentada, amb els preus unitaris 
dels articles segons catàleg presentat. 
 
4.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent per import de 
16.322,90 €, IVA inclòs, amb càrrec a les següents partides pressupostaries del 
Pressupost General de 2018: 
 
12 15320 21000 Conservació de via pública i mobiliari urbà 14.036,00 €. 
 
12 93302 21200 Conservació d’edificis municipals 980,10 €. 
 
33 33300 21200 Conservació d’edificis culturals 326,70 €. 
 
47 32300 21200 Conservació i reparació d’escoles 653,40 €. 
 
36 34200 21200 Conservació d’instal·lacions esportives 326,70 €. 
 
La facturació, la qual s’incorporarà a l’expedient, complirà els efectes de 
formalització del contracte.  
 
El seu pagament es realitzarà de conformitat amb les previsions que estableixi 
la legislació vigent, des de l'entrada de la corresponent factura al Registre de 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, prèvia conformitat del departament 
responsable del seguiment del contracte. 
 
A efectes de compliment del previst en la Disposició Addicional trigèsima tercera 
del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei de Contractes del Sector Públic:  
 



- Registre administratiu de presentació de les factures: Les factures no emeses 
per persones físiques, es presentaran obligatòriament pel canal electrònic a 
través de la plataforma e.F.A.C.T. Les factures emeses per persones físiques i 
les d’import inferior a 5.000 € es podran presentar en suport paper al Punt 
d’Atenció a la Ciutadania de plaça Santa Magdalena núm. 24, i també pel canal 
electrònic.  
 
- Òrgan de contractació: Junta de Govern Local.  
 
- Òrgan administratiu comptable: Intervenció Municipal.  
 
- Òrgan administratiu destinatari: Servei de Manteniment i Espai Públic.” 
 
 
ACORD NÚMERO QUATRE.- Proposta d’adjudicació per contracte menor 
dels treballs de senyalització necessaris pel pas de l'EP1, arran de la millora 
de la seva freqüència (exp. 2018/4/1387).  
 
“Atès l’informe dels Serveis Tècnics Municipals de data 21 de març de 2018, 
proposant la realització dels treballs de senyalització necessaris pel pas de l’EP-
1 arran de la millora de la freqüència a Esplugues de Llobregat, la seva 
contractació per contracte menor, per raó de la quantia i incorporades les 
justificacions necessàries de conformitat amb l’article 118 de la Llei 9/2017, de 8 
de novembre de Contractes del Sector Públic. 
 
Atès que en l’esmentat informe es justifica tècnicament la necessitat d’haver 
sol·licitat oferta únicament a l’empresa INTEROAD, S.L., qui l’ha presentada per 
1.521,63 € IVA exclòs, i que proposen adjudicar els treballs de referència, a favor 
de l’empresa INTEROAD, S.L., pel preu net de 1.521,63 €, més l’IVA del 21% 
d’import 319,54 €, en total 1.841,17 €, IVA inclòs.  
 
Atès l’article 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector 
Públic, sobre possibilitat de contractar obres, per contracte menor por raó de la 
quantia, la qual no excedeix de 40.000 € de valor estimat. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
1.- Aprovar l’expedient de contractació per contracte menor per raó de la quantia 
per a la realització dels treballs de senyalització necessaris pel pas de l’EP-1 
arran de la millora de la freqüència a Esplugues de Llobregat, atès que ha estat 
justificada la seva necessitat, que no s’ha alterat l’objecte del mateix i que la 
persona a la qual es proposa la seva adjudicació no ha subscrit més contractes 
menors amb aquesta administració que individual o conjuntament superen la 
xifra de 40.000 euros en concepte de valor estimat. 
 
2.- Aprovar l’execució dels treballs corresponents de senyalització necessaris pel 
pas de l’EP-1 arran de la millora de la freqüència a Esplugues de Llobregat, per 
contracte menor, i adjudicar-les a favor de l’empresa INTEROAD, S.L. (NIF B-
58441585), pel preu de 1.521,63 €, més l’ IVA del 21% per import de 319,54 €, 
en total 1.841,17 €, IVA inclòs, d’acord amb l’oferta presentada. 



3.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent per import de 
1.841,17 €, IVA inclòs, amb càrrec a la partida pressupostària número 12 15320 
21000 CONSERVACIÓ VIES PÚBLIQUES I MOBILIARI URBÀ del Pressupost 
General de 2018. 
 
La facturació, la qual s’incorporarà a l’expedient, complirà els efectes de 
formalització del contracte.  
 
El seu pagament es realitzarà de conformitat amb les previsions que estableixi 
la legislació vigent, des de l'entrada de la corresponent factura al Registre de 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, prèvia conformitat del departament 
responsable del seguiment del contracte. 
 
A efectes de compliment del previst en la Disposició Addicional trigèsima tercera 
del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei de Contractes del Sector Públic:  
 
- Registre administratiu de presentació de les factures: Les factures no emeses 
per persones físiques, es presentaran obligatòriament pel canal electrònic a 
través de la plataforma e.F.A.C.T. Les factures emeses per persones físiques i 
les d’import inferior a 5.000 € es podran presentar en suport paper al Punt 
d’Atenció a la Ciutadania de plaça Santa Magdalena núm. 24, i també pel canal 
electrònic.  
 
- Òrgan de contractació: Junta de Govern Local.  
 
- Òrgan administratiu comptable: Intervenció Municipal.  
 
- Òrgan administratiu destinatari: Servei de Manteniment i Espai Públic.” 
 
 
ACORD NÚMERO CINC.- Proposta d’adjudicació per contracte menor dels 
treballs de posada en hora i de manteniment dels rellotges del Pont 
d'Esplugues, del Mercat de la Plana i de la plaça Santa Magdalena (exp. 
2018/5/1387).  
 
“Atès l’informe dels Serveis Tècnics Municipals de data 22 de març de 2018, 
proposant la realització dels treballs de posada en hora dels rellotges del Pont 
d’Esplugues, Mercat de la Plana i Santa Magdalena d’ Esplugues de Llobregat, 
la seva contractació per contracte menor, per raó de la quantia i incorporades les 
justificacions necessàries de conformitat amb l’article 118 de la Llei 9/2017, de 8 
de novembre de Contractes del Sector Públic. 
 
Atès que en l’esmentat informe es justifica tècnicament la necessitat d’haver 
sol·licitat oferta únicament a FRANCESC MIRALLES PIQUER, qui l’ha 
presentada per 160,00 € IVA exclòs, i que proposen adjudicar els treballs de 
referència, a favor de FRANCESC MIRALLES PIQUER, pel preu net de 160,00 
€, més l’IVA del 21% d’import 33,60 €, en total 193,60 €, IVA inclòs.  
 
 



Atès l’article 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector 
Públic, sobre possibilitat de contractar serveis, per contracte menor por raó de la 
quantia, la qual no excedeix de 15.000 € de valor estimat. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
1.- Aprovar l’expedient de contractació per contracte menor per raó de la quantia 
per a la realització dels treballs de posada en hora dels rellotges del Pont 
d’Esplugues, Mercat de la Plana i Santa Magdalena d’ Esplugues de Llobregat, 
atès que ha estat justificada la seva necessitat, que no s’ha alterat l’objecte del 
mateix i que la persona a la qual es proposa la seva adjudicació no ha subscrit 
més contractes menors amb aquesta administració que individual o 
conjuntament superen la xifra de 15.000 euros en concepte de valor estimat. 
 
2.- Aprovar l’execució dels treballs de posada en hora dels rellotges del Pont 
d’Esplugues, Mercat de la Plana i Santa Magdalena d’ Esplugues de Llobregat, 
per contracte menor, i adjudicar-les a favor de FRANCESC MIRALLES PIQUER 
(NIF 35002804-R), pel preu net de 160,00 €, més l’ IVA del 21% per import de 
33,60 €, en total 193,60 €, IVA inclòs, d’acord amb l’oferta presentada. 
 
3.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent per import de 
196,60 €, IVA inclòs, amb càrrec a les partides pressupostàries del Pressupost 
General de 2018: 
 
12 15320 21000 CONSERVACIÓ VIES PÚBLIQUES I MOBILIARI URBÀ 96,80€. 
 
12 93302 21200 CONSERVACIÓ EDIFICIS MUNICIPALS 96,80 €. 
 
La facturació, la qual s’incorporarà a l’expedient, complirà els efectes de 
formalització del contracte.  
 
El seu pagament es realitzarà de conformitat amb les previsions que estableixi 
la legislació vigent, des de l'entrada de la corresponent factura al Registre de 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, prèvia conformitat del departament 
responsable del seguiment del contracte. 
 
A efectes de compliment del previst en la Disposició Addicional trigèsima tercera 
del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei de Contractes del Sector Públic:  
 
- Registre administratiu de presentació de les factures: Les factures no emeses 
per persones físiques, es presentaran obligatòriament pel canal electrònic a 
través de la plataforma e.F.A.C.T. Les factures emeses per persones físiques i 
les d’import inferior a 5.000 € es podran presentar en suport paper al Punt 
d’Atenció a la Ciutadania de plaça Santa Magdalena núm. 24, i també pel canal 
electrònic.  
 
- Òrgan de contractació: Junta de Govern Local.  
 
- Òrgan administratiu comptable: Intervenció Municipal.  
 



- Òrgan administratiu destinatari: Servei de Manteniment i Espai Públic.” 
 
 
ACORD NÚMERO SIS.- Proposta d’adjudicació per contracte menor del 
subministrament de materials per a reparacions de la xarxa de reg de les 
zones verdes municipals de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat (exp. 
2018/12/1432).  
 
“Atès l’informe dels Serveis Tècnics Municipals de data 14 de març de 2018, 
proposant la realització del subministrament de materials per a reparacions de la 
xarxa de reg i xarxa de les fonts de beure aigua de les zones verdes municipals 
de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, d’acord amb el plec de condicions 
tècniques redactat, la seva contractació per contracte menor, per raó de la 
quantia i incorporades les justificacions necessàries de conformitat amb l’article 
118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic. 
 
Atès que en l’esmentat informe es justifica tècnicament la necessitat d’haver 
sol·licitat oferta únicament a l’empresa COMERCIAL Y TÈCNICA DE 
ELECTRICIDAD, S.A., qui l’ha presentada per 3.471,07 € IVA exclòs, i que 
proposen adjudicar el subministrament de referència, a favor de l’empresa 
COMERCIAL Y TÈCNICA DE ELECTRICIDAD, S.A., pel preu net de 3.471,07 €, 
més l’IVA del 21% d’import 728,93 €, en total 4.200,00 €, IVA inclòs.  
 
Atès l’article 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector 
Públic, sobre possibilitat de contractar subministraments, per contracte menor 
por raó de la quantia, la qual no excedeix de 15.000 € de valor estimat. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
1.- Aprovar el plec de condicions tècniques per l’execució del subministrament 
de materials per a reparacions de la xarxa de reg i xarxa de les fonts de beure 
aigua de les zones verdes municipals de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, 
amb un pressupost net de 3.471,07 €, més l’IVA del 21% per import de 728,93 
€, en total 4.200,00 €. 
 
2.- Aprovar l’expedient de contractació per contracte menor per raó de la quantia 
per a la realització del subministrament de materials per a reparacions de la xarxa 
de reg i xarxa de les fonts de beure aigua de les zones verdes municipals de 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, atès que ha estat justificada la seva 
necessitat, que no s’ha alterat l’objecte del mateix i que la persona a la qual es 
proposa la seva adjudicació no ha subscrit més contractes menors amb aquesta 
administració que individual o conjuntament superen la xifra de 15.000 euros en 
concepte de valor estimat. 
 
3.- Aprovar l’execució del subministrament de materials per a reparacions de la 
xarxa de reg i xarxa de les fonts de beure aigua de les zones verdes municipals 
de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, per contracte menor, i adjudicar-les a 
favor de l’empresa COMERCIAL Y TÈCNICA DE ELECTRICIDAD, S.A. (NIF A-
08529869), pel preu de 3.471,07 €, més l’ IVA del 21% per import de728,93 €, 
en total 4.200,00 €, IVA inclòs, d’acord amb l’oferta presentada amb un 



descompte sobre els preus fixats PVP de catàleg 2018 especificat a la llista de 
materials oferts. 
 
4.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent per import de 
4.200,00 €, IVA inclòs, amb càrrec a la partida pressupostària número 12 17100 
21000 REPARACIO PARCS I JARDINS del Pressupost General de 2018. 
 
La facturació, la qual s’incorporarà a l’expedient, complirà els efectes de 
formalització del contracte.  
 
El seu pagament es realitzarà de conformitat amb les previsions que estableixi 
la legislació vigent, des de l'entrada de la corresponent factura al Registre de 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, prèvia conformitat del departament 
responsable del seguiment del contracte. 
 
A efectes de compliment del previst en la Disposició Addicional trigèsima tercera 
del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei de Contractes del Sector Públic:  
 
- Registre administratiu de presentació de les factures: Les factures no emeses 
per persones físiques, es presentaran obligatòriament pel canal electrònic a 
través de la plataforma e.F.A.C.T. Les factures emeses per persones físiques i 
les d’import inferior a 5.000 € es podran presentar en suport paper al Punt 
d’Atenció a la Ciutadania de plaça Santa Magdalena núm. 24, i també pel canal 
electrònic.  
 
-  Òrgan de contractació: Junta de Govern Local.  
 
-  Òrgan administratiu comptable: Intervenció Municipal.  
 
- Òrgan administratiu destinatari: Servei de Manteniment i Espai Públic.” 
 
 
ACORD NÚMERO SET.- Proposta d’adjudicació per contracte menor del 
subministrament de materials per a reparacions dels jocs infantils de les 
zones verdes municipals de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat (exp. 
2018/13/1432).  
 
D'ordre de la Presidència es proposa i així s'acorda, per unanimitat, que quedi 
sobre la taula per ampliar informació. 
 
 
ACORD NÚMERO VUIT.- Proposta de devolució de la garantia definitiva 
corresponent al servei de redacció del projecte bàsic i executiu de reforma 
i millora de l’accessibilitat de diferents carrers d’Esplugues de Llobregat, 
Lot 1: carrer Francesc Llunell (exp. 2018/1/1408).  
 
“Els Serveis Tècnics Municipals en data 28 de febrer de 2018 informen de la 
finalització del contracte del servei de redacció del projecte bàsic i executiu de 
reforma i millora de l’accessibilitat de diferents carrers d’Esplugues de Llobregat, 



Lot 1: carrer Francesc Llunell, adjudicat a l’empresa TECPLAN ENGINYERIA I 
URBANISME, S.L., segons acord de la Junta de Govern Local de data 21 d’abril 
de 2017, i que transcorregut el termini de garantia, informen favorablement de la 
devolució de la garantia definitiva constituïda en metàl·lic, per import de 
1.249,90€. 
 
Atès l’informe favorable emès per la Intervenció-Tresoreria Municipals. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
1.- Tornar la garantia definitiva constituïda en metàl·lic, d'import 1.249,90 €, per 
l’execució del servei de redacció del projecte bàsic i executiu de reforma i millora 
de l’accessibilitat de diferents carrers d’Esplugues de Llobregat, Lot 1: carrer 
Francesc Llunell, realitzat per l’empresa TECPLAN ENGINYERIA I 
URBANISME, S.L (CIF B-17926601). 
 
2.- Donar per liquidat i finalitzat el present expedient, i procedir al seu arxiu 
definitiu. 
 
3.- Manifestar a l’empresa TECPLAN ENGINYERIA I URBANISME, S.L. (CIF B-
17926601) que la devolució de l’esmentada garantia definitiva s'efectuarà a partir 
dels 15 dies següents a la recepció d’aquesta notificació, mitjançant 
transferència al compte que consta a la fitxa bancària de l’empresa.” 
 
 
ACORD NÚMERO NOU.- Proposta d’aprovació inicial del Pla especial 
d’equipaments de l’avinguda Jacint Esteva Fontanet, 105 d’Esplugues de 
Llobregat promogut per l’Associació Cultural Col·legi Alemany “San 
Alberto Magno” (exp. 2017/2/2266).  
 
“Assumpte: Aprovació inicial del Pla especial d’Equipaments de l’Avinguda Jacint 
Esteva Fontanet 105 d’Esplugues de Llobregat promogut per l’Associació 
Cultural Col·legi Alemany “San Alberto Magno”. 
 
Vist el document del Pla especial d’Equipaments de l’Avinguda Jacint Esteva 
Fontanet 105 d’Esplugues de Llobregat promogut per l’Associació Cultural 
Col·legi Alemany “San Alberto Magno”; 
 
Vist l'informe favorable, amb condicions, dels Serveis Tècnics municipals del 
Servei de Manteniment i Espai Públic, de 5 de març de 2018, en relació amb 
l’Estudi d’Avaluació de la Mobilitat generada;  
 
Vist l'informe favorable, amb condicions, del Director d’Urbanisme, emès el 14 
de març de 2018, que estableix el següent:  
 
“INFORME: 
 
1. Sol·licitud. Antecedents. 
 
Per registre d’entrada del dia 28/07/2017 i amb número 2017/14383, el Sr. 



Eduard Simó, en representació de l’Associació Cultural Col·legi Alemany “San 
Alberto Magno”, presenta a aquest Ajuntament el document “Pla Especial de 
l’Equipament situat a l’Av. Jacint Esteva Fontanet, 105 d’Esplugues de 
Llobregat”, redactat per l’equip d’arquitectes ARK BCN (Eduard Simó, Romà 
Crespiera, Mónica Fabiana, arquitectes), a efectes de la seva tramitació per 
aprovació inicial. 
 
En data 5/3/2018 s’ha emès informe tècnic favorable per part de la Coordinadora 
Tècnica d’Espai Públic i Mobilitat i del Director de Manteniment i Espai Públic de 
l’Ajuntament d’Esplugues en relació a l’Estudi d’Avaluació de la Mobilitat 
generada que acompanya la documentació presentada originalment. 
 
2. Planejament vigent. 
 
El Planejament vigent en l’àmbit del document que es presenta és el següent: 
 
Pla General Metropolità, aprovat definitivament en data 14/07/1976 i publicat al 
BOP en data 19/07/1976. 
 
Actualment, la totalitat de l’àmbit inclòs en la proposta de Pla Especial està 
qualificada com a Sistema d’Equipaments Comunitaris Existents – clau 7a. 
 
3. Objecte del document. 
 
L’objecte del document presentat és bàsicament la definició de les possibilitats 
de creixement i concretar els paràmetres urbanístics de la parcel.la 
d’equipaments existent, amb l’objectiu de la millora i ampliació de les 
instal·lacions actuals de les que disposa el Col·legi Alemany a Barcelona en 
aquesta parcel·la. 
 
4. Àmbit. 
 
La superfície de la parcel·la objecte del “Pla Especial de l’Equipament situat a 
l’Av. Jacint Esteva Fontanet, 105 d’Esplugues de Llobregat”, compren la totalitat 
de la finca propietat de l’Associació Cultural Col·legi Alemany “San Alberto 
Magno” qualificada de Sistema d’Equipament Comunitari – clau 7a (27.119 m2). 
Cal dir que la propietat de l’Associació en aquesta illa compren també un solar 
qualificat de “Zona d’Edificació aïllada unifamiliar – clau 20a/10”, i, actualment 
ocupat per unes pistes esportives a l’aire lliure, però que no és objecte del 
present Pla Especial. 
 
El solar objecte del Pla Especial presenta façana a l’Av. Jacint Esteva i Fontanet 
i al carrer Via Augusta, amb una topografia gairebé plana en el sentit longitudinal 
i amb una diferència de cotes d’uns 6 m. en el sentit transversal i en un entorn 
urbà consolidat (amb edificis de caràcter residencial unifamiliar i d’altres 
equipaments comunitaris) i amb tots els serveis urbans necessaris per a ser 
considerat sòl urbà consolidat. 
 
5. Descripció de la proposta. 



 
En l’actualitat, la parcel·la es troba edificada per les instal·lacions del Col·legi 
Alemany, construït els anys 70 amb llicència concedida per la Comissió Municipal 
Permanent de data 18 de gener de 1973. 
 
L’edificació actual ocupa un total de 10.800 m2 i té una superfície construïda total 
de 18.457 m2 (16.322 m2 sobre rasant). 
 
L’edifici existent en l’actualitat té una geometria relativament complexa, 
d’estructura de formigó armat vist, amb uns ràfecs molt importants i amb cobertes 
planes a diferents nivells i que es formalitzen al voltant d’un accés molt ampli 
amb caràcter de “plaça interna” des del carrer Jacint Esteva i Fontanet i de dues 
torres que contenen la majoria de les aules i també els accessos verticals de 
l’edifici. En l’actualitat, les alçades màximes de l’edificació es situen en PB + 3 
pisos (15’50 m), precisament en aquestes dues torres- aularis. Una de les torres 
es dedica, bàsicament a aules de primària i l’altra a aules de secundària. A més, 
el conjunt edificat compta amb un edifici de preescolar (1.748 m2), una zona de 
cuina-menjador (708 m2), una zona reservada a l’Administració (738 m2) i un 
Gimnàs (1.347 m2). 
 
En l’actualitat, l’índex d’ocupació de la parcel·la està en el 39’85 % (10.806 m2. 
sobre 27.119 m2 de solar) i l’índex d’edificabilitat es situa en el 0’59 m2st/m2sòl 
(16.322 m2 sobre 27.119 m2 de solar). 
 
En total, actualment hi ha prop de 1.500 alumnes en total en el centre i es preveu 
que arribi, a finals de 2019, a la seva màxima capacitat de 1.600 alumnes (cinc 
línies). 
 
Tal com s’ha indicat anteriorment, l’objecte del document presentat és 
bàsicament la millora i ampliació de les instal·lacions actuals de les que disposa 
el Col·legi Alemany en aquesta parcel·la, en el ben entès que no es preveu un 
augment significatiu dels alumnes del centre sinó la construcció d’una sèrie 
d’edificis i instal·lacions que substitueixin i completin les existents actualment: 
 
· Ampliació de la Torre A per a usos d’aules de primària, bàsicament (1.260m2). 
· Ampliació de la Torre B per a usos d’aules de secundària, bàsicament 
(1.260m2). 
· Ampliació parvulari (910 m2). 
· Ampliació gimnàs i vestuaris (2.085 m2). 
· Ampliació cuina –menjador (530 m2). 
· Ampliació Zona Administració (860 m2). 
_______________________________ 
Total ampliacions previstes: 6.905 m2. 
 
Edificabilitat.- La proposta que preveu, per tant, el Pla Especial que ara es 
tramita, consisteix en un sostre total per a l’equipament de un màxim de 
23.322’34 m2, la qual cosa equival a índex d’edificabilitat de 1’00 m2st/m2 sòl. 
 
Ocupació màxima.- Pel que fa a la ocupació, i, donat que en l’actualitat, l’índex 
d’ocupació de la parcel·la està ja en el 39’85 % (10.806 m2. sobre 27.119 m2 de 
solar) i que es preveu també alguna ampliació en planta baixa (cuina-menjador i 



gimnàs), el present Pla Especial preveu fixar la ocupació màxima en un 45 % del 
solar d’equipament. 
 
Usos Admesos.- Pel que fa als usos, la modificació que ara es tramita preveu 
mantenir l’ús actual, és a dir, el docent, admetent, però, com a usos 
complementaris, l’ús cultural i l’esportiu... 
 
Perfil Regulador. Pel que fa a l’alçada màxima i, donat que l’edifici docent està 
organitzat actualment en dues “torres”, una dedicada a primària i l’altra a 
secundària, i que el creixement en aules s’ha de produir, necessàriament en 
alçada sobre aquestes torres ja existents (concentrant circulacions i accessos), 
es proposa fixar l’alçada màxima reguladora en 19’00 m. (PB + 4). Es determina 
una distància de les edificacions als llindars de 5 m. al front i fons de la parcel·la 
i de 3 m. als laterals. 
 
Pla d’Etapes – Estudi Econòmic: 
 
El document preveu la realització de les obres de construcció dels diferents 
edificis en els propers 10 anys, amb una inversió estimada de uns 8.286.000 en 
total. 
 
Annexos: 
 
El document presentat s’acompanya dels següents annexos: 
 
· Annex 1 – Estudi Avaluació de la Mobilitat Generada. 
 
6. Valoració de la proposta. 
 
Examinat el document presentat, el tècnic que subscriu considera que a efectes 
de la seva aprovació inicial procedeix informar favorablement el document “Pla 
Especial de l’Equipament situat a l’Av. Jacint Esteva Fontanet, 105 d’Esplugues 
de Llobregat”, donat que s’ajusta a la normativa vigent, està suficientment 
justificada la seva oportunitat i conveniència i, en els seus paràmetres bàsics, es 
coherent amb el seu entorn. 
 
Es considera, per tant, que és possible continuar la seva tramitació i s’haurà 
d’obrir, per tant, un període d'exposició pública de la documentació tècnica, 
durant un termini d'un mes, mitjançant publicació dels corresponents anuncis en 
el Butlletí Oficial de la Província, un diari i en el tauló de la Corporació, publicitat 
per medis telemàtics d’acord amb l’article 8.5. del Text refós de la Llei 
d’Urbanisme , DL 1/2010 de 3 d’agost, consolidat amb les modificacions 
introduïdes per la Llei 3/2012, de 22 de febrer. 
 
D’acord amb l’informe favorable de data 5/3/2018 emès per part de la 
Coordinadora Tècnica d’Espai Públic i Mobilitat i del Director de Manteniment i 
Espai Públic de l’Ajuntament d’Esplugues es consideren vàlides les propostes 
contingudes en l’Estudi de Mobilitat Generada per a absorbir tant la mobilitat 
actual com la generada per la futura ampliació. 



Caldrà, però, incorporar al document de Pla Especial, per tal de poder ser aprovat 
provisionalment i, d’acord amb l’esmentat informe de data 5/3/2018 emès per 
part de la Coordinadora Tècnica d’Espai Públic i Mobilitat i del Director de 
Manteniment i Espai Públic de l’Ajuntament d’Esplugues en relació a l’Estudi 
d’Avaluació de la Mobilitat generada que acompanya la documentació 
presentada originalment, els següents extrems: 
 
· Caldrà participar econòmicament en els costos d’implantació del nou eix ciclista 
Via Augusta – Jacint Esteva Fontanet, proporcionalment en el 50% dels metres 
lineals de façana de l’equipament en l’avinguda Jacint Esteva Fontanet. 
 
· Cal implantar les dues plataformes d’autobús de l’avinguda Jacint Esteva 
Fontanet, recentment instal·lades per l’Ajuntament, per tal que aquestes siguin 
recuperades i instal·lades en altres punts necessaris de la ciutat. 
 
· Cal millorar l’accessibilitat a les parades d’autobús de l’avinguda Jacint Esteva 
Fontanet, retirant l’arbrat i mobiliari necessari perquè siguin accessibles. 
 
· Cal la creació de noves línies de transport discrecional que porti l’alumnat al 
centre educatiu, que possibiliti un increment de la quota modal en l’accés a 
l’Escola. 
 
· Cal incorporar a l’estudi dades referents a la mobilitat i gènere. 
 
· Cal l’avaluació de la incidència de la mobilitat sobre la contaminació 
atmosfèrica. 
 
· Resulta necessari la realització d’un Pla de Desplaçament d’Empresa d’acord 
amb el que fixa el Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire, el qual 
permeti la reducció en l’ús del vehicle privat respecte a la situació actual. 
 
· Cal calcular el dèficit d’explotació del transport públic de superfície segons el 
què estableix l’annex 4 del Decret 344/2006 o bé segons estableixi el titular del 
servei (AMB). 
 
· Cal analitzar els nivells de servei actuals i futurs de la xarxa viària de l’entorn 
del centre escolar en hora punta (entorn de les 8 h del matí). 
 
· Les propostes relacionades amb la mobilitat que preveu Estudi d’Avaluació de 
la Mobilitat Generada s’han de veure reflectides en la documentació urbanística 
en cas de ser necessari i en el projecte bàsic d’obres d’urbanització que haurà 
d’acompanyar a la documentació del Pla Especial, amb la seva corresponent 
valoració econòmica. 
 
Així mateix, es realitza una recomanació: 
 
· Incorporar una provisió de punts de recàrrega elèctrica a l’entorn immediat del 
centre educatiu.” 



 
Vist l'informe emès per l'assessora jurídica de l'Àmbit de Territori i Sostenibilitat, 
que estableix el següent: 
 
"Antecedents  
 
El 28 de juliol de 2017, (Registre general d’entrada núm. 2017/14383), el senyor 
Eduard Simó, en representació de l’Associació Cultural Col·legi Alemany “San 
Alberto Magno”, presenta en aquest Ajuntament el document “Pla Especial 
d’Equipament situat a l’Av. Jacint Esteva Fontanet, 105 d’Esplugues de 
Llobregat”, redactat per l’equip d’arquitectes ARK BCN (Eduard Simó, Romà 
Crespiera i Mónica Fabiana), a efectes de la seva tramitació per l’aprovació 
inicial.  
 
El 17 d’octubre de 2017, (Registre general d'entrada núm. 2017/18798) l’Autoritat 
del Transport Metropolità (ATM) ha tramès un informe favorable emès el 5 
d'octubre de 2017.  
 
El 5 de març de 2018, els Serveis tècnics municipals del Servei de Manteniment 
i Espai Públic emeten un informe favorable, amb condicions, en relació amb 
l’Estudi d’Avaluació de la Mobilitat generada.  
 
El 14 de març de 2018, el Director d’Urbanisme emet informe favorable, amb un 
seguit d’observacions i recomanacions.  
 
Àmbit d’actuació i objecte  
 
L’àmbit d’actuació de la parcel·la objecte del “Pla Especial de l’Equipament situat 
a l’Av. Jacint Esteva Fontanet, 105 d’Esplugues de Llobregat”, comprèn la 
totalitat de la finca propietat de l’Associació Cultural Col·legi Alemany “San 
Alberto Magno” qualificada de Sistema d’Equipament Comunitari – clau 7a 
(27.119 m2).  
 
Subratllar en aquest punt el fet que la propietat de l’Associació en aquesta illa 
comprèn també un solar qualificat de “Zona d’Edificació aïllada unifamiliar- clau 
20a/10”, i, actualment ocupat per unes pistes esportives a l’aire lliure, però que 
no és objecte d'aquest Pla especial.  
 
L'objecte del document és definir les condicions per a permetre el creixement i 
concretar els paràmetres urbanístics aplicables a la parcel·la existent, amb la 
finalitat de millorar i ampliació de les instal·lacions actuals del Col·legi. Més 
concretament, es plantejaria la possibilitat de construir diversos edificis i 
instal·lacions que puguin substituir i completar els edificis existents actualment. 
 
Fonaments de dret  
 
D’acord amb l’article 101.1 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual 
s'aprova el text refós de la Llei d'urbanisme, la iniciativa privada pot formular 
plans especials urbanístics, plans de millora urbana i plans parcials urbanístics 
d'acord amb el planejament urbanístic general aplicable.  



 
L’article 67 del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 
1/2010, de 3 d'agost, en la redacció donada per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, 
de modificació del text refós de la Llei d'urbanisme, estableix que, en 
desenvolupament de les previsions del planejament urbanístic general, es poden 
aprovar plans especials si són necessaris per a assolir determinats objectius, 
que enumera. Entre ells, el desenvolupament del sistema urbanístic 
d'equipaments comunitaris. 
 
L'article 217 de les Normes urbanístiques del Pla general metropolità, aprovat 
definitivament el 14 de juliol de 1976, estableix que l'edificació a les àrees 
d'equipament s'han d'ajustar a les necessitats funcionals dels diferents 
equipaments, al paisatge i a les condicions ambientals, que haurà de respectar, 
i a la integració al sector on s'ubiquin. Amb aquesta finalitat, cal determinar les 
diferents condicions urbanístiques en un pla especial. 
 
L’article 93 del Reglament de la Llei d'urbanisme, menciona les determinacions 
que ha de contenir un pla especial. Els plans especials que tenen per objecte 
concretar la titularitat i l'ús dels equipaments comunitaris poden establir, si 
s'escau, les condicions d'ordenació i edificació de l'equipament. 
 
L’article 94 determina la documentació necessària, que serà la documentació 
escrita i gràfica adequada a la seva naturalesa i finalitat. En qualsevol cas, 
hauran de contenir una memòria descriptiva i justificativa de la necessitat o 
conveniència del pla i de l'ordenació que aquest preveu i els plànols d'informació 
i d'ordenació que corresponguin. 
 
En els casos en què ho exigeixi la legislació sobre mobilitat, serà necessari 
incloure un estudi d'avaluació de la mobilitat generada, amb el contingut que 
determini aquesta legislació. 
 
El document que s’analitza incorpora un estudi de la mobilitat generada.  
 
D’acord amb l’article 85 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual 
s'aprova el text refós de la Llei d'urbanisme, en la seva redacció donada per la 
Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'urbanisme, 
relatiu a la tramitació dels plans d’ordenació urbanística municipal i dels plans 
urbanístics derivats, l’aprovació inicial i provisional dels plans de ordenació 
urbanística municipal i dels derivats que afectin al territori d’un únic municipi, 
corresponen a l’ajuntament corresponent.  
 
D’acord amb aquest precepte, cal sotmetre el document a aprovació inicial i 
provisional per part de l’Ajuntament.  
 
Un cop acordada l’aprovació inicial, s’haurà de posar a informació pública, per 
un termini d’un mes, la qual cosa s’haurà de fer, tal i com assenyala l’article 
23.1.b) del Reglament de la Llei d'urbanisme, mitjançant la inserció de l’edicte 
corresponent al Butlletí Oficial de la Província, i en un dels diaris de premsa 
periòdica de més divulgació en l’àmbit municipal. En compliment de l’article 8 del 
Text refós de la llei d'urbanisme, cal donar publicitat per mitjans telemàtics de la 



convocatòria d’informació pública en els procediments de planejament i gestió 
urbanístics i dels acords d’aprovació que s’adoptin en llur tramitació. 
 
Per altra banda, en virtut de l’article 8 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, la tramitació d’una 
figura de planejament es troba subjecta al règim de transparència.  
 
L’article 85.5 del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 
1/2010, de 3 d'agost, en la redacció donada per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, 
de modificació del text refós de la Llei d'urbanisme, estableix que, amb caràcter 
simultani a la informació pública, caldrà sol·licitar informe als organismes afectats 
a raó de les seves competències sectorials.  
 
D’acord amb l’article 21.1.j) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases 
del règim local, l’alcalde o alcaldessa és l’òrgan competent per a les aprovacions 
dels instruments de planejament de desenvolupament del planejament general 
no expressament atribuïdes al Ple, com és el cas que ens ocupa. No obstant 
això, aquesta competència ha estat objecte de delegació expressa en la Junta 
de Govern Local d’aquest Consistori, en virtut del Decret d’Alcaldia núm. 1466, 
de 18 de juny de 2015.  
 
Conclusions  
 
Tenint en compte els informes emesos pels Serveis Tècnics municipals i per 
l’Autoritat del Transport Metropolità, indicats anteriorment, només resta 
concloure que s’informa favorablement el document del Pla Especial 
d’Equipament de l’Avinguda Jacint Esteva Fontanet 105 d’Esplugues de 
Llobregat promoguda per l’Associació Cultural Col·legi Alemany “San Alberto 
Magno”, i que correspon elevar-lo a la Junta de Govern Local, per a la seva 
aprovació inicial." 
 
Per tot l’exposat,  
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
Primer.- Aprovar inicialment el Pla especial d’Equipaments de l’Avinguda Jacint 
Esteva Fontanet 105 d’Esplugues de Llobregat, promogut per l’Associació 
Cultural Col·legi Alemany “San Alberto Magno”. 
 
Segon.- Obrir un període d’informació pública d’un mes, mitjançant la publicació 
d’un anunci al Butlletí oficial de la província de Barcelona, en un dels mitjans de 
comunicació escrita diària, al tauler d’anuncis, i a la pàgina web municipal, per a 
la formulació de reclamacions i/o al·legacions.” 
 
 
ACORD NÚMERO DEU.- Proposta de concessió de llicència per l’execució 
d’obres a la Sra. YOLANDA SÁNCHEZ GÓMEZ, per enderrocar l’edificació 
ubicada a l’avinguda Muntanyenca, núm.1-3 d’Esplugues de Llobregat 
(exp.2018/9/2416).  
 



“La senyora Yolanda Sánchez Gómez sol·licita llicència per executar obres 
d’enderroc de l’edificació existent a la finca situada a l’Avinguda Muntanyenca, 
numera, 1-3, d’aquesta població, (referència cadastral 4822402Df2842D001AJ), 
aportant projecte tècnic a tal efecte (Exp. 2018/9/2416).  
 
Amb data 16 de març de 2018, els Serveis Tècnics Municipals emeten informe 
favorable del que resulta:  
 
“Sol·licitud i documentació presentada.  
 
Per registre d’entrada amb data 14/02/2018 i número 2018/2531 la Sra. Yolanda 
Sánchez presenta a aquest Ajuntament per sol·licitar la corresponent llicència 
d’obres, el projecte denominat “Projecte Tècnic d’Enderroc de l’edificació situada 
a l’Av. Muntanyenca 1-3 d’Esplugues de Ll.”, al sector de Finestrelles Nord. El 
projecte es troba signat per l’arquitecte tècnic Sr. Sergi Blanc i visat pel 
corresponent Col·legi Professional amb número AXZ330. El projecte inclou el 
pressupost d’execució, l’Estudi de gestió de residus, reportatge fotogràfic de 
l’estat actual i l’Estudi bàsic de seguretat i salut. També aporta assumeix de la 
direcció facultativa, de la coordinació de seguretat i nomenament de contractista.  
 
Planejament vigent. 
 
Pla General Metropolità, aprovat definitivament en data 14/07/1976 i publicat al 
BOP en data 19/07/1976.  
 
Text Refós de la Modificació Puntual del Pla Especial de Reforma Interior 
Finestrelles Nord, aprovat definitivament el 27 de setembre de 2016. 
 
Qualificació urbanística.  
 
Zona de Edificació Unifamiliar (Clau Ub). 
 
Projecte. 
 
El projecte aportat proposa la demolició d’una edificació existent en molt mal 
estat. Antigament, es tractava d’un habitatge de planta baixa i planta semi-
soterrada, ara desocupat i en estat molt deficient de conservació. Es tracta d’una 
edificació gairebé quadrada, d’uns 6’40 x 6’45 m., amb una escala interior que 
connecta ambdues plantes i acabada amb una coberta plana. L’edificació 
actualment no disposa de fusteries exteriors. L’estructura de l’edificació a 
enderrocar està formada per murs de càrrega de fàbrica ceràmica i bigues de 
fusta metàl·liques. 
 
La superfície construïda total de l’edificació existent es de 81’46 m2. 
El volum total a enderrocar és de 252’12 m3.  
Valoració del projecte. 
 
L’edificació a enderrocar es troba aïllada i en la parcel·la no hi ha més 
edificacions. 



L’edificació objecte del projecte no inclou cap construcció amb valor 
arquitectònic, històric, cultural o social i tampoc implica una modificació 
substancial de la imatge urbana. 
 
El projecte incorpora plànols en planta, alçat i secció de l’edificació a enderrocar, 
així com fotografies de la mateixa. 
 
El projecte compleix la normativa urbanística que li és d’aplicació. 
 
S’ha declarat que l’edificació objecte d’enderroc es troba lliure d’ocupants i 
arrendataris en el moment de l’enderroc. 
 
És important assenyalar que el 5 d’octubre de 2012, la Junta de Govern Local de 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat va acordar aprovar definitivament el 
Projecte de reparcel·lació de Finestrelles Nord, el qual va ser ferm a partir de la 
resolució dels recursos de reposició interposats contra l’acord anterior, el 26 de 
juliol de 2013.” 

Atès l’informe favorable emès pels Serveis Jurídics Municipals, de data 22 de 
març de 2018, resulta que: 
 
“Antecedents 
 
El 14 de febrer de 2018, (amb Registre general d’entrada número 2018/ 2531) la 
Senyora Yolanda Sánchez presenta davant aquest Ajuntament sol·licitud de 
llicència d’obres per l’enderroc del immoble existent a la finca ubicada a l’Av. 
Muntanyenca, número 1-3, d’Esplugues de Llobregat.  
 
El 16 de març de 2018, l’Arquitecte Director del Servei d’Urbanisme emet informe 
favorable sobre el projecte objecte de llicència, tot i condicionar la seva concessió 
amb el compliment de determinats requisits. L’immoble es troba lliure d’ocupants 
i arrendataris. 
 
Fonaments de dret 
 
Les obres mencionades estan subjectes a llicència urbanística prèvia, i aquesta 
s’ha d’atorgar d’acord amb la normativa urbanística, el planejament urbanístic i 
les ordenances municipals aplicables, segons prescriu l’article 187 del Text refós 
de la llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost; d’acord 
amb la redacció donada per la Llei 16/2015, de 24 de juliol, de simplificació de 
l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals 
de Catalunya i d’impuls de l’economia. 
 
En aquest sentit, d’acord amb l’article 187.c) està subjecte a llicència urbanística 
prèvia, la construcció d’edificis de nova planta que, d’acord amb la legislació 
sobre ordenació de l’edificació, requereixen l’elaboració d’un projecte tècnic, i la 
demolició total o parcial, com és el cas que ens ocupa. 
 
D’acord amb l’article 12 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el 
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, correspon a l’administració 



municipal atorgar les llicències urbanístiques respecte dels actes que hi són 
subjectes que es pretenguin executar en el seu terme. 
 
L’article 13.1 del Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística estableix 
que les sol·licituds de llicències urbanístiques es tramiten de conformitat amb la 
legislació sobre règim local, sens perjudici de la legislació sobre procediment 
administratiu comú i procediment de les administracions públiques de Catalunya 
i els aspectes procedimentals establerts a la legislació urbanística. 
 
Per tant, són d’aplicació l’article 75 i següents del Reglament d'obres, activitats i 
serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny. 
 
L’article 34 del Reglament exigeix l’aportació d’un projecte executiu quan el 
projecte objecte de la llicència tingui la consideració de projecte bàsic. En aquest 
cas, el projecte és bàsic i executiu. 
 
Les llicències urbanístiques caduquen si transcorre el termini per començar les 
obres o el termini per acabar-les, incloses les seves pròrrogues respectives, 
sense que hagin estat iniciades o finalitzades. Els terminis són d’un any per a 
iniciar les obres, i de 3 anys per a acabar-les una vegada iniciades. Ambdós 
terminis es computen a partir de l’endemà de la notificació de la llicència 
atorgada. 
 
A aquests efectes, en compliment de l’article 37 del Reglament sobre protecció 
de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig, correspon 
efectuar l’advertiment de caducitat corresponent. 
 
Cal indicar a la persona titular de la llicència que ha de lliurar a l’administració 
atorgant una còpia de l’acta d’inici d’obres estesa per la direcció facultativa de 
les obres i, posteriorment, una còpia del certificat final d’obres expedit per 
aquesta mateixa direcció. Si les obres autoritzades no requereixen direcció 
facultativa per executar-les, les còpies de l’acta i del certificat esmentats han de 
ser substituïdes per la declaració responsable corresponent de la persona titular 
de la llicència urbanística. 
 
L’òrgan competent per a l’aprovació d’aquest Projecte és la Junta de Govern 
Local, per delegació expressa efectuada mitjançant Decret núm. 1466, de 18 de 
juny de 2015. 
 
Conclusions 
 
Per tot l’exposat, només resta concloure que s’informa favorablement la 
concessió de la llicència sol·licitada." 
 
Vistos els preceptes citats, es proposa l’adopció de la següent. 
  
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
Primer.- Concedir llicència d’obres, a la senyora YOLANDA SANCHEZ GOMEZ, 
per a l’enderroc d’un immoble existent a la finca ubicada a l’Avinguda 



Muntanyenca, número 1-3, d’Esplugues de Llobregat, d’acord amb el projecte 
presentat el 14 de febrer de 2018 (Registre general d’entrada número 
2018/2531). 
 
Segon.- Condicionar aquesta llicència al compliment dels següents requisits: 
 
2.1. Abans d’iniciar les obres d’edificació ha de procedir a: 
 
2.1.1 Constituir dipòsit a la Tresoreria municipal en metàl·lic o aval bancari 
solidari per import de 319,71 € en concepte de fiança per garantir el compliment 
del Decret 89/2010, de 29 de juny, relatiu a la gestió de residus de la construcció.  
 
El sol·licitant haurà de disposar del Document de seguiment de residus. 
 
2.1.2 Constituir dipòsit en Tresoreria Municipal en metàl·lic o aval bancari solidari 
d’import 3.000 euros en concepte de garantia d’urbanització i reposició de 
qualsevol dany que pogués ocasionar-se en els elements urbanístics del sòl, 
subsol i vol de la via pública, durant el curs de les obres, de conformitat amb el 
disposat en l’article 16 de les Ordenances Metropolitanes d’Edificació. 
 
El sol·licitant ha de disposar del document de seguiment de residus. 
 
La garantia definitiva es constituirà preferentment mitjançant: 
 
a) Fiança: a través de l'ingrés amb el document de codi de barres. S’adjunta carta 
de pagament i instruccions carta de pagament. 
 
b) Aval bancari: ha de contenir els requisits que s’enumeren seguidament. 
S’estableix l’obligació de presentar juntament amb l’aval còpia d’aquest acord: 
 
1. Raó social de l'entitat de crèdit o societat de garantia recíproca.  
 
2. Identificació dels apoderats. 
 
3. Obligació assumida per la garantia. Import de la garantia (en lletra i en xifra). 
 
4. L'aval ha de ser solidari respecte a l'obligat principal, amb renúncia expressa 
al benefici d'excussió i pagador al primer requeriment. 
 
5. L'aval serà de durada indefinida, romanent vigent fins que l'òrgan a disposició 
del qual es constitueixi resolgui expressament declarar l'extinció de l'obligació 
garantida i la cancel·lació de l'aval. 
 
6. Inscripció Registre Especial d'Avals amb número ... 
 
7. Validació de poders per l’Assessoria jurídica de la C.G.D. o Advocacia de 
l’Estat.  
 
8. Verificació de la representació per fedatari públic. 



2.1.3. Prendre les mesures de seguretat suficients i necessàries respecte a la via 
pública i vianants, tot seguint les ordres dictades per la direcció facultativa. 
 
2.1.4. Garantir una correcta evacuació de les aigües procedents del solar un cop 
acabades les obres d’enderroc, i així mateix, mantenir-lo amb les degudes 
condicions de neteja. 
 
2.1.5. La tanca de precaució de l’obra, ha de ser fixa i opaca, de 2 m d’alçada, 
com a mínim, estable, consistent i resistent a l’impacte, construïda amb paret 
d’obra vista o pintada, xapa metàl·lica, o panell prefabricat, de tal manera que es 
mantingui en bon estat i ofereixi la seguretat necessària durant tot el procés que 
duri l’obra.  
 
2.1.6. Cal justificar, abans d’iniciar les obres d’enderroc, que s'ha sol·licitat 
informació a GAS NATURAL, sobre la ubicació de les seves instal·lacions, 
d'acord amb el que disposa el Reglament Tècnic de Distribució i Utilització de 
combustibles gasosos i amb la finalitat d'incrementar la seguretat de les 
instal·lacions de gas natural. 
 
Tercer.- Advertir que a la finalització de les obres ha de: 
 
3.1. Aportar certificat final de les obres executades. 
 
3.2. Justificar el cost real i efectiu de les obres realitzades, i si s’escau efectuar 
l’autoliquidació complementària corresponent. 
 
3.3. Abans de la demolició de la coberta, i, en el cas que es detecti la presència 
de material de fibrociment (Uralita o similar), s’ha de presentar la documentació 
exigible pel Real Decret 396/2006, de 31 de març i resta de normativa 
concordant, relativa a les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als 
treballs amb risc d’exposició a l’amiant (Pla de treball, tramitació de l’expedient i 
gestió de documentació, comunicació a l’autoritat competent, etc.). Així mateix 
s’haurà d’aportar full de seguiment i certificat de gestió de residus. Caldrà aportar 
nomenament específic de contractista inscrit en el Registre d’Empreses amb 
Risc d’Amiant per aquesta part dels treballs. 
 
3.4. Caldrà acreditar el compliment de l’article 27.2 de les OO.MM d’edificació, 
especialment pel que fa al tècnic titulat que assumeixi expressament la funció de 
tenir cura de la correcta execució dels treballs per part de l’empresa constructora. 
 
3.5. Cal aportar fotocòpia del darrer rebut de l’Impost sobre Béns Immobles IBI. 

Quart.- Advertir a Yolanda Sánchez Gómez que un cop executada la demolició, 
s’ha d’aportar certificat final d’obra, amb plànols de la realitat final existent i 
memòria que justifiqui el compliment de l’article 121.3 de les O.O.M.M. 
d’Edificació. També s’ha de justificar que el nou solar compleix les condicions de 
salubritat i seguretat òptimes i que els murs que restin a la fina acompleixen amb 
les mesures de solidesa exigibles. 
 
Cinquè.- Comunicar aquest acord a Yolanda Sánchez Gómez.  



Sisè.- Condicionar la concessió d’aquesta llicència al pagament de les 
liquidacions de la taxa per llicència urbanística d’import 100,63 euros, de l’impost 
sobre construccions, instal·lacions i obres d’import 161 euros i de la placa 
senyalitzadora de llicència d’obres d’import 48,40 euros que seran notificades 
per l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.” 
 
 

RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS 
 
ACORD NÚMERO ONZE.- 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.46 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
33.329,85 €. 
 
Relació núm.47 de documents O en fase prèvia per un import total de 
294.007,59€. 
 
Relació núm.48 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
18.723,17€. 
 
Relació núm.49 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
1.017,67€. 
 
Relació núm.51 de documents O en fase prèvia per un import total de 34.716,80€ 
Relació núm. 52 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
31.499,58€. 
 
Relació núm.54 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
87.264,90€. 
 
Document ADO núm. 920180002600 en fase prèvia per un import total de 300.-
-€. 
 
Quota empresa de les Assegurances Socials del mes de febrer per un import de 
239.897,90€ i compensació IT per un import de 18.066,78€. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
1.Aprovar la relació núm. 46 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 33.329,85 €. 
 
2.Aprovar la relació núm.47 de documents O en fase prèvia per un import total 
de 294.007,59€. 
 
3.Aprovar la relació núm.48 de documents ADO en fase prèvia per un import total 
de 18.723,17€. 



 
4.Aprovar la relació núm.49 de documents ADO en fase prèvia per un import total 
de 1.017,67€. 
 
5.Aprovar la relació núm.51 de documents O en fase prèvia per un import total 
de 34.716,80€. 
 
6.Aprovar la relació núm. 52 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 31.499,58€. 
 
7.Aprovar la relació núm. 54 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 87.264,90€. 
 
8.Aprovar document ADO 920180002600 en fase prèvia per un import de 300.--
€. 
 
9. Aprovar la quota empresa de les Assegurances Socials del mes de febrer per 
un import de 239.897,90€ € i compensació IT per un import de 18.066,78€.” 
 
 
ACORD NÚMERO DOTZE.- Proposta d’aprovació de l’aplicació de l’incentiu 
per rendiment de l’exercici 2017.  
 
“Vist l’informe de la Coordinadora General d’Àmbits relatiu a l’avaluació dels 
resultats generals de la organització i a l’acompliment dels objectius individuals. 
 
Vist l’informe del Servei de Gestió de les Persones sobre el personal que, durant 
l’exercici avaluat, té acumulades més d’1 mes d’absències originades per 
malaltia comuna i indisposició.  
 
A la vista dels acords formalitzats sobre l’incentiu de rendiment, per part de 
l’Ajuntament i els representants sindicals, que varen ser aprovats mitjançant 
acord plenari de 20 de febrer de 2013. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
1. Aprovar els trams d’aplicació de l’incentiu per rendiment a cadascun dels 
empleats, segons consta a l’Annex I. 
 
2. Aprovar les quantitats individualitzades, tenint en compte el nombre acumulat 
d’absències, que correspon a cada persona i que consta en annex, amb import 
total de 551.747,64 € euros en concepte de Rendiment exercici 2017.  
3. Aprovar les quantitats individualitzades, tenint en compte la proporció del 
temps de servei prestat del personal que va deixar de treballar en l’exercici de 
meritació de l’incentiu de referència i, que consta en annex, amb import total de 
20.318,30 € euros en concepte de Rendiment exercici 2017. 
 
4. Informar d’aquest acord a la Junta de Personal i al Comitè d’ Empresa.” 
 
 



ACORD NÚMERO TRETZE.- Proposta d'aprovació de la nòmina 
corresponent a la mensualitat de març de 2018, incentiu de productivitat, 
serveis extraordinaris i altres retribucions del personal d'aquest 
Ajuntament.  
 
“Vist el personal que ha realitzat serveis extraordinaris autoritzats, fora de la seva 
jornada habitual, variables de productivitat en horari nocturn i/o en dia festiu i 
vista la relació d’empleats que, per raó de servei, té dret a la percepció 
d’indemnitzacions per desplaçaments o dietes. 
 
De conformitat amb l’acord plenari de data 23 de gener de 2013, en el qual ha 
estat aprovada l’adequació de les retribucions municipals a través de la Relació 
de Llocs de Treball, a la llei 7/2007, de 12 d’abril, del Estatut Bàsic del Empleat 
Público i disposicions concordants; de conformitat, també, amb les disposicions 
sobre Despeses de Personal contingudes en la Llei prorrogada de Pressupostos 
Generals de l’Estat pel 2016, a les disposicions econòmiques del prorrogat 
Conveni d’aplicació al personal laboral i Pactes de condicions sòcio-
econòmiques del personal funcionari, 2008-2011, en allò que no estigui derogat 
o en suspens i a la taula salarial d’aquest Ajuntament. 
 
D’acord amb el que disposa l’article 135 del Reial decret legislatiu 1/1994, de 20 
de juny, pel qual es va aprovar el text refós de la Llei general de la Seguretat 
Social, de conformitat amb l’article 32.6 de la Llei 42/1994, de 30 de desembre, 
de mesures fiscals, administratives i d’ordre social, respecte dels subsidis 
corresponents en situació d’incapacitat temporal; i en relació amb el personal 
que està en situació d’incapacitat temporal per malaltia comuna o accident de 
treball; D’acord també amb el que disposa sobre la incapacitat transitòria i 
indisposicions el Real Decret Legislatiu 20/2012, de 13 de juliol, i els acords 
paritaris que al respecte van signar Ajuntament i Representació Sindical. 
 
Tenint en compte el que disposa l’article 6 i la disposició transitòria cinquena, 
punt 5, del Reial Decret 480/1993, de 2 d’abril, pel qual s’integrarà al Règim 
General de la Seguretat Social el Règim Especial de la Seguretat Social dels 
funcionaris de l’Administració Local, en relació a la prestació per incapacitat 
temporal derivada de contingències comuns dels funcionaris integrats, en relació 
amb el que disposa l’esmentat article 11 del Conveni. 
 
Vist les diferents regularitzacions de nòmina de febrer de diferents 
treballadors/es amb motiu de baixes i altes d’IT i AT, una vegada abonada la 
nòmina de febrer, per un import total de -619,01 euros. 
 
Vist la nòmina complementària de febrer de la Coordinadora tècnica de Recursos 
Humans que es va incorporar en data 26 de febrer de 2018, una vegada tancada 
i abonada la nòmina i que ascendeix a un import total de 330,85 euros. 
 
Atesa la despesa corresponent a la nòmina del mes de març de l’any actual que 
ascendeix a la suma total de 875.730,25 euros. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 



 
1r.- Aprovar el pagament, en la nòmina del mes de març d’enguany, de les 
quantitats que, de forma individualitzada, consten a l’annex d’aquest expedient i 
que, de forma global, són les que s’indiquen a continuació: 
 
DIETES CÀRRECS ELECTES 7976,00 
QUILOMETRATGE 706,08 
SERVEIS EXTRAORDINARIS 13.410,25  
FESTIUS 828,31 
PRODUCTIVITAT PL EN HORARI FESTIU 7.689,12  
NOCTURNITAT AGENTS 6.231,77 
PRODUCT. NOCTURNITAT 45,24 
PAGA JUNY 6.212,12 
PAGA DESEMBRE 5.075,99 
IP/PRODUCTIVITAT ALIENES LLOC TREBALL 68.327,80 
CONDIC. ESPECIAL RIGIDESA HORARIA 4.721,90 
CONDIC. RISC ESPECIAL 800,01 
CONDICIO ESPECIAL BORSA HORARIA 476,16 
PRODUCTIVITAT GUARDIA 609,92 
DIETES 392,70 
DEDUCCIÓ VAGA 2.334,31 
RENÚNCIA VOLUNTÀRIA VAGA -200,21 
ASSISTENCIA AL JUTJAT 174,00 
PREMI ANTIGUITAT 25 ANYS 700,00 
PREMI JUBILACIÓ ANTICIPADA 14.878,35 
COMPLEMENT DE MALALTIA 4.785,83 
COMPLEMENT ACCIDENT 457,51 
IT MALALTIA A CÀRREC EMPRESA 2.107,81 
IT MALALTIA 60% S. SOCIAL 464,29 
IT MALALTIA 75% S. SOCIAL 21.226,14 
ACCIDENT 1.891,62 
 
2n.- Aprovar l'autorització i disposició de la despesa i reconèixer l'obligació 
corresponent a la nòmina del mes de març de l’any actual que ascendeix a la 
suma total de 875.730,25 euros. 
 
3n.- Aprovar l'autorització i disposició de la despesa i reconèixer l'obligació 
corresponent a la nòmina complementària de febrer de la Coordinadora tècnica 
de Recursos Humans que ascendeix a la suma total de 330,85 euros. 
 
4tr.- Aprovar la despesa corresponent a la nòmina de regularització del mes de 
febrer de 2018 que ascendeix a l’import total de -619,01 euros. 
 
5è.- Informar el Comitè d’Empresa i la Junta de Personal.” 
 
 
ACORD NÚMERO CATORZE.- Proposta d'aprovació relativa a la 
modificació de l'Oferta Pública d'Ocupació de l’exercici 2017.  
 
“Atès que en acord del Ple, en sessió celebrada en data 16 de novembre de 



2016, es va aprovar el Pressupost Municipal d'aquest Ajuntament corresponent 
a l'exercici 2017, així com la plantilla i la relació de llocs de treball.  
 
Atès el que disposa l’article 19. Oferta d’Ocupació Pública o altre instrument 
similar de gestió de la provisió de necessitats de personal. de la Llei 3/2017, de 
27 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2017, que fixa, amb 
caràcter general, en un màxim del 100 % la taxa de reposició per a l’estabilització 
de la temporalitat de les places corresponents als àmbits de Policia Local, frau 
fiscal, subvencions públiques i control de recursos públics; assessorament jurídic 
i de gestió de recursos públics, serveis de prevenció i extinció d'incendis; 
assistència directa a usuaris de serveis socials; seguretat i emergències; atenció 
als ciutadans. 
 
Les places subjectes a la taxa de reposició d’efectius per l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat en l’exercici 2017 és d’onze places.  
 
Vist l’informe emès per la Coordinadora Tècnica de Recursos Humans.  
 
Atès que s’ha negociat amb els representats del treballadors en sessió celebrada 
en data 14 de març de 2018 i es va acordar la convocatòria de la relació de totes 
les places anteriorment descrites.  
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
Primer.- Modificar l’Oferta d’Ocupació Pública per a l’exercici de 2017, a la vista 
de la taxa de reposició d’efectius, segons es detalla a continuació:  
 
FUNCIONARIS DE CARRERA.  
Denominació Grup Nombre Places Modalitat de Selecció 
Escala d’Administració General 
Subescala Auxiliar 
Auxiliar Administratiu/va C2 5 Concurs-Oposició 

Lliure  
Subescala Subalterna 

   

Subaltern/a E 5 Concurs-Oposició 
Lliure 

Escala d’Administració Especial 
Tècnics de Grau Mitjà 
Enginyer/a Tècnic/a Agrícola A2 1 Concurs-Oposició 

Lliure 
TOTAL 

 

11 
 

 
Segon.- Publicar aquesta Oferta als diaris oficials, al web de l’Ajuntament així 
com notificar-lo a les Autoritats corresponents.  
 
Tercer.- Informar a la Junta de Personal i al Comitè d’Empresa.” 
 
 



ACORD NÚMERO QUINZE.- Proposta d'aprovació relativa a l'aprovació de 
l'Oferta Pública d'Ocupació de l’exercici 2018.  
 
“Atès que en acord del Ple, en sessió celebrada en data 15 de novembre de 
2017, es va aprovar el Pressupost Municipal d'aquest Ajuntament corresponent 
a l'exercici 2018, així com la plantilla i la relació de llocs de treball.  
 
Atès el que disposa l’article 19. Oferta d’Ocupació Pública o altre instrument 
similar de gestió de la provisió de necessitats de personal. de la Llei 3/2017, de 
27 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2017, que fixa, amb 
caràcter general, en un màxim del 100 % la taxa de reposició per a l’estabilització 
de la temporalitat de les places corresponents als àmbits de Policia Local, frau 
fiscal, subvencions públiques i control de recursos públics; assessorament jurídic 
i de gestió de recursos públics, serveis de prevenció i extinció d'incendis; 
assistència directa a usuaris de serveis socials; seguretat i emergències; atenció 
als ciutadans. 
 
Les places subjectes a taxes d’estabilització de l’ocupació temporal.  
 
L’aplicació de la taxa addicional a què es refereix l’últim paràgraf del número Ú. 
U de l’article anteriorment referent permet, en l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat la incorporació de dos llocs que compleixen els requisits i 
circumstàncies que s’hi preveuen per tractar-se de places dotades 
pressupostàriament i que venen sent ocupades des del 3 de març de 2003 i des 
del 1 de març de 2004, i que s’ajusten als termes previstos en la disposició 
transitòria quarta del Text Refós de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, en concret 
es tracta de dues places de Subaltern/a.  
 
Vist l’informe emès per la Coordinadora Tècnica de Recursos Humans.  
 
Atès que s’ha negociat amb els representats del treballadors en sessió celebrada 
en data 14 de març de 2018 i es va acordar la convocatòria de la relació de totes 
les places anteriorment descrites.  
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
Primer: Aprovar l’Oferta d’Ocupació Pública per a l’exercici de 2018, de les 
places subjectes a taxes addicionals d’estabilització de l’ocupació temporal, 
segons es detalla a continuació:  
 
FUNCIONARIS DE CARRERA  
 
Denominació 

Grup Nombre 
Places 

Modalitat de Selecció 

Escala d’Administració General 
Subescala Auxiliar 
Auxiliar Administratiu/va C2 1 Concurs-Oposició Lliure  
Subescala Subalterna 

   

Subaltern/a E 7 Concurs-Oposició Lliure 
 



Escala d’Administració Especial 
Tècnics de Grau Mitjà 
Tècnic/a Seguretat i Serveis A2 1 Concurs-Oposició Lliure 

    

Subescala Auxiliar 
Tècnic/a Sup. Desenv. I Aplicació 
Prof. Construcció 

C1 1 Concurs-Oposició Lliure 

TOTAL 
 

10 
 

 
PERSONAL LABORAL  
Denominació Grup Nombre 

Places 
Modalitat de Selecció 

Operari/operària  E 1 Concurs-Oposició Lliure 
Tècnic/a de Manteniment Vial C1 1 Concurs-Oposició Lliure 
Tècnic/a de Promoció 
Econòmica i Mediació.  

C1 1 Concurs-Oposició Lliure 

Tècnic/a de Diversitat Ciutadana A2 1 Concurs-Oposició Lliure 
Periodista A1 1 Concurs-Oposició Lliure 
Tècnic/a de Museus A1 1 Concurs-Oposició Lliure 
TOTAL 

 

6 
 

 
Segon.- Publicar aquesta Oferta als diaris oficials, al web de l’Ajuntament així 
com notificar-lo a les Autoritats corresponents.  
 
Tercer.- Informar a la Junta de Personal i al Comitè d’Empresa.” 
 
 
ACORD NÚMERO SETZE.- Proposta d'aprovació relativa a la línia de 
subvencions destinades a la contractació per empreses i entitats de 
persones en situació d'atur residents a Esplugues de Llobregat, en el marc 
del Programa complementari de foment de l'ocupació local 2017-2018 de la 
Diputació de Barcelona (exp.2018/22/2646).  
 
“El Ple de la Diputació de Barcelona, celebrat el 26 de novembre de 2015, va 
aprovar el Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” així com també el seu 
Protocol general. Aquest instrument té com a finalitat establir el marc general i el 
procediment d’implementació de les actuacions i dels recursos que es 
comprenguin al Pla de referència. L’esmentat Protocol general preveu que els 
recursos tècnics, econòmics i materials del Pla es posin a disposició dels seus 
destinataris a través de tres instruments principals: Taules de concertació; 
Catàlegs de serveis i Programes complementaris. 
 
La Junta de Govern Local de la Diputació de Barcelona, en sessió de data 23 de 
febrer de 2017, va aprovar el “Programa complementari de foment de l’ocupació 
local 2017-2018”, el seu règim de concertació i la concessió d’ajuts, en el marc 
del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, atorgant a l’Ajuntament 
d’Esplugues, entre d’altres, 554.995,26 €. Aquest import va ser acceptat 
mitjançant acord de la Junta de Govern Local en el qual també es va acordar 



l’adscripció d’un total de 129.858,67 € a la modalitat “Ajuts a la contractació 
laboral (c)”, en raó de la bona acollida i resultats que ha tingut entre les empreses 
i les entitats aquesta línia de subvencions en les quatre edicions anteriors. 
 
Per tal d’obrir aquesta línia de subvenció, la Junta de Govern Local del 28 d’abril 
de 2017 aprovà 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”. 
 
La Junta de Govern en sessió ordinària del dia 5 de maig de 2017 va 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 previstos a les bases reguladores. 
 
Atès que les subvencions atorgades han estat les següents: 
 
Empresa Entitat CIF Data 

Sol·licitud 
Data Aprov. 
JGL 

Subvenció  
Atorgada 

FETESS G64756025 23-06-2017 14-07-2017 7.268,86 € 
TRISQUEL 74 B64574296 02-06-2017 07-07-2017 11.117,40 € 
LARIZA I LUZA SL B65637514 04-07-2017 15-09-2017 9.453,48 € 

17-07-2017 15-09-2017 9.453,48 € 
GOCO AUTOESCUELA B64874076 04-09-2017 03-11-2017 3.675,87 € 
CULEBRAS 
ASSESSORS  

B60174935 17-10-2017 03-11-2017 9.843,75 € 

CONS INSTAL 
CASTRO SA 

A58506973 13-11-2017 15-12-2017 10.148,07 € 

INSTALSAT, SERV. SCP J66705724 30-11-2017 22-12-2017 10.330,11 € 
71.291,02 € 
 
Atès que la despesa prevista era de 129.858,67 € i que la quantitat atorgada a 
les empreses sol·licitants ha estat de 71.291,02, restant, per tant, un sobrant de 
58.567,65 euros. 
Atès que l’ajut atorgat per la Diputació de Barcelona preveu que s’assigni el 
pressupost sobrant a la contractació directa amb l’única requisit d’argumentar 
aquest canvi en la justificació de les actuacions. 
 
Vist l’informe emès per la Tècnica d’Empresa i Ocupació. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
Primer.- Modificar el Pla de treball, aprovat en Junta de Govern de Local, de data 
7 d’abril de 2017, relacionat amb l’ajut atorgat per la Diputació de Barcelona – 
Programa Complementari de foment de l’ocupació local 2017-2018, per un 
import de 554.995,26 € (Exp. 17/X/234039) d’acord amb el següent: 
 
 



PLA DE TREBALL APROVAT 
JGL 07-04-2017. 

NOU PLA DE TREBALL 

a) Modalitat de suport als plans 
locals d’ocupació. Import Assignat: 
423.924,58 € 

a) Modalitat de suport als plans locals 
d’ocupació. Import Assignat: 482.492,23 € 
(increment de 58.567,65 €) 

b) Modalitat de suport a la formació. Import Assignat: 1.212,01 € 
c) Modalitat d’ajut a la contractació 
laboral. Import Assignat: 
129.858,67 € 

c) Modalitat d’ajut a la contractació laboral. 
Import Assignat: 71.291,02 € (minora de 
58.567,65 €) 

 
Segon.- Notificar el present acord a la Diputació de Barcelona.” 
 
 
ACORD NÚMERO DISSET.- Proposta d'adjudicació mitjançant un contracte 
menor del servei de docència a l'empresa CIMA (CIF B60993953), (exp. 
2018/20/2646).  
 
“El Departament d'Empresa i Ocupació, desenvolupa i participa de projectes que 
persegueixen la millorar l'ocupabilitat de les persones, que es vehicula, entre 
d'altres, amb l'adquisició i desenvolupament d'algunes de les competències més 
demandades per les empreses així com a través de l'orientació formatiu-laboral 
i la definició de projecte professional. En aquest sentit, en el marc d'aquesta 
proposta d'adjudicació hi ha les dues línies d'actuació que referim a continuació: 
 
Pel que fa a la primera línia d'actuació, en data 12/06/2017 s'ha publicat al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya la Resolució TSF/1324/2017, de 25 de 
maig, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2017 per a la concessió de 
subvencions destinades al Programa de suport als territoris amb majors 
necessitats de reequilibri territorial i social: Projecte Treball als Barris. Entre les 
línies d'actuació d'aquest projecte es troba Programes específics de caràcter 
experimental i innovador per afavorir la inserció sociolaboral de col·lectius amb 
dificultats d'inserció: Dispositiu d'inserció. En data 31/07/2017, es presentà la 
sol·licitud de subvenció al SOC en el marc de la convocatòria prèviament 
esmentada, i en data 1/12/2017 s'ha rebut l'atorgament de la subvenció per part 
del SOC. Entre les actuacions atorgades en el marc del Dispositiu d'Inserció 
Laboral de Can Vidalet, es recullen accions formatives vinculades a la 
capacitació en competències tècniques i transversals a persones en situació 
d'atur del barri de Can Vidalet que contribueixin a la millora de la seva ocupabilitat 
objectiu general del programa. En concret, s'han programat una acció formativa 
de Competències Transversals amb tres mòduls de 20 hores cadascun: un 
mòdul de tècniques de comunicació, un mòdul de resolució de conflictes i un 
mòdul de tècniques de negociació. 
 
La segona línia d'actuació emmarca les sessions formatives del mòdul 
d'Orientació i Projecte Professional incloses al projecte Èxit de l'Ajuntament. El 
projecte Èxit es desenvolupa des de el departament d'Ensenyament del municipi, 
un projecte de diversificació curricular que persegueix l'objectiu de donar suport 
als alumnes de tercer i quart curs d'educació secundària obligatòria que 
presenten dificultats d'aprenentatge i desmotivació i que precisen d'actuacions 
per a la seva integració escolar, social, i laboral. Amb aquest objectiu es 



defineixen sessions formatives vinculades a diferents continguts, dins l'objecte 
d'aquesta d'adjudicació s'han un mòdul d'orientació i projecte professional (82 
hores totals), en concret 16 sessions de 3 hores de durada cada sessió, 11 
sessions amb una durada de 2 hores cada sessió, i 8 sessions de 1,5 hores de 
durada cada sessió. 
 
El Servei d' Empresa i Ocupació ha emès informe tècnic justificatiu, en els termes 
de l'establert en matèria de contractes menors, per la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les 
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 
de febrer de 2014 (LCSP) i, en concret: 
 
1. Que l'objecte del contracte no és susceptible de dividir-se en lots, conforme 
l'art. 99.3 LCSP. 

2. Que la present contractació no comporta el fraccionament del seu objecte, 
conforme l'art. 118.3 LCSP. 
 
3. Que l'empresa proposada disposa de capacitat d'obrar i de l'habilitació 
professional necessària per realitzar la prestació de l'objecte del contracte, 
conforme l'art. 131.3 LCSP. 
 
4. Que la subscripció d'altres contractes menors amb el mateix objecte, a favor 
de l'empresa proposada, és inferior, conjuntament o separadament, al valor 
estimat de 15.000 €, IVA exclòs, conforme l'art. 118.3 LCSP. 
 
5. Que els mitjans propis de la Corporació resulten insuficients per la prestació 
del servei objecte del contracte, conforme l'art. 63.3.a) LCSP. 
 
6. Que la prestació del servei no implica l'exercici de l'autoritat inherent als poders 
públics, conforme l'art. 17 LCSP. 
 
Finalment, l'informe tècnic conclou que l'empresa CENTRE D'INTERPRETACIÓ 
DEL MEDI AMBIENT SL (CIMA SL), amb CIF B60993953, presenta l'oferta més 
ajustada a les necessitats de la Corporació local, fins el 31 de desembre de 2018, 
per un import de 6.390,00 € (import exempt d'IVA per activitats d'ensenyament i 
educació, d'acord amb l'article 20 de la Llei 37/1992, de 8 de desembre, i l'article 
7 del Reial Decret 162/1992, de 29 de desembre, d'aprovació del Reglament de 
l'IVA). 
 
La directora de la UJA de Serveis Generals i Econòmics ha emès l'informe 
corresponent. 
 
De conformitat amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, per la qual es transposen 
a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del 
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 i la resta de normativa 
que resulti d'aplicació; 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 



 
Primer.- Aprovar l'autorització i disposició de la despesa a favor de l'empresa 
CENTRE D'INTERPRETACIÓ DEL MEDI AMBIENT SL, amb CIF B60993953, 
relativa al contracte de servei de 2 accions formatives fins el 31 de desembre de 
2018, per un import màxim de 6.390,00€ (import exempt d'IVA per activitats 
d'ensenyament i educació, d'acord amb l'article 20 de la Llei 37/1992, de 8 de 
desembre, i l'article 7 del Reial Decret 162/1992, de 29 de desembre, d'aprovació 
del Reglament de l'IVA), a càrrec de les partides del pressupost municipal en 
vigor relacionades a continuació: 
 
Projecte i curs        IMPORT        PARTIDA 
Treball als Barris Competències Transversals    2.700,00 €       15 24129 22699. 
 
Segon.- Adjudicar a l'empresa CIMA, amb CIF B60993953, el contracte de servei 
de 2 accions formatives, fins el 31 de desembre de 2018, per un import de 
6.390,00 € (import exempt d'IVA per activitats d'ensenyament i educació, d'acord 
amb l'article 20 de la Llei 37/1992, de 8 de desembre, i l'article 7 del Reial Decret 
162/1992, de 29 de desembre, d'aprovació del Reglament de l'IVA). 
 
Les factures 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. 
 
Tercer.-Notificar la present resolució a la empresa interessada.” 
 
 
ACORD NÚMERO DIVUIT.- Proposta d'adjudicació mitjançant un contracte 
menor del servei de docència a l'empresa GESEM CONSULTORIA I 
FORMACIÓ (CIF B60441292), (exp. 2018/21/2646).  
 
“En Departament d’Empresa i Ocupació, ha presentar a diferents ens, projectes 
per desenvolupar al llarg de l’any 2018 que contemplen la capacitació i adquisició 
de competències digitals a diferents col·lectius objecte de les accions que es 
desenvolupen en el Departament. En concret, en el marc d’aquesta proposta 
d’adjudicació hi ha les tres línies d’actuació que referim a continuació: 
 
Pel que fa a la primera línia d’actuació, en data 12/06/2017 s’ha publicat al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya la Resolució TSF/1324/2017, de 25 de 
maig, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2017 per a la concessió de 
subvencions destinades al Programa de suport als territoris amb majors 
necessitats de reequilibri territorial i social: Projecte Treball als Barris. Entre les 
línies d’actuació d’aquest projecte es troba Programes específics de caràcter 
experimental i innovador per afavorir la inserció sociolaboral de col·lectius amb 
dificultats d’inserció: Dispositiu d’inserció. En data 31/07/2017, es presentà la 
sol·licitud de subvenció al SOC en el marc de la convocatòria prèviament 
esmentada, i en data 1/12/2017 s’ha rebut l’atorgament de la subvenció per part 
del SOC. Entre les actuacions atorgades en el marc del Dispositiu d’Inserció 



Laboral de Can Vidalet, es recullen accions formatives vinculades a la 
capacitació en competències tècniques i transversals a persones en situació 
d’atur del barri de Can Vidalet que contribueixin a la millora de la seva ocupabilitat 
objectiu general del programa. En concret, s’han programat dues accions 
formatives d’informàtica bàsica (cursos núm. 1 i 2) amb un durada de 45 hores 
cada acció. 
 
La segona línia d’actuació emmarca les accions formatives del programa Treball 
i Formació 2017 en la seva línia PANP. El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya 
publica en data 15/09/2017 la RESOLUCIÓ TSF/2162/2017, d'1 de setembre, 
per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2017 per a la concessió de 
subvencions per al Programa Treball i Formació adreçats a tres col·lectius: Línia 
PANP, persones en situació d'atur no perceptores de prestacions per 
desocupació o subsidi i preferentment més grans de 45 anys. L’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat rebé en data 24/11/2017, la resolució d’atorgament de 
la subvenció. El programa comporta la contractació de 12 persones i la formació 
de 90 hores de mòdul de Gravació de Dades (MF0973_1) del Certificat de 
Professionalitat d’Operacions Auxiliar Enregistrament i Tractament de Dades I 
Documents (ADGG0508) (Curs núm. 3). L’Ajuntament és centre homologat per 
a la impartició d’aquesta acció formativa amb número de cens 809. 
 
La tercera línia d’actuació s’emmarca dins l’execució conjunta entre 
L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat i l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat 
de l’actuació “Suport a la creació, consolidació i creixement de microempreses”, 
dins del recurs Centres Locals de Serveis a les Empreses (CLSE), del programa 
Polítiques del Teixit Productiu, del Catàleg de serveis 2018, actuació que ha estat 
aprovada per la junta de govern DIBA de 21 de desembre de 2017. L’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat per mig d’aquesta actuació conjunta es proposa donar 
suport a la creació d'empreses i l'autoocupació de qualitat, dotar d'eines a les 
empreses per afavorir la seva consolidació/creixement i fomentar la formació, 
sensibilització i la interrelació empresarial. Amb aquest objectiu s’ha programat 
20 accions formatives durant l’any 2018 amb un total de 144 hores de formació 
destinades a la creació d’empreses, la capacitació empresarial, competències 
transversals i noves tecnologies.  
 
El Servei d’ Empresa i Ocupació ha emès informe tècnic justificatiu, en els termes 
de l’establert en matèria de contractes menors, per la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les 
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 
de febrer de 2014 (LCSP) i, en concret: 
 
1. Que l’objecte del contracte no és susceptible de dividir-se en lots, conforme 
l’art. 99.3 LCSP. 
 
2. Que la present contractació no comporta el fraccionament del seu objecte, 
conforme l’art. 118.3 LCSP. 
 
3. Que l’empresa proposada disposa de capacitat d’obrar i de l’habilitació 
professional necessària per realitzar la prestació de l’objecte del contracte, 
conforme l’art. 131.3 LCSP. 



 
4. Que la subscripció d’altres contractes menors amb el mateix objecte, a favor 
de l’empresa proposada, és inferior, conjuntament o separadament, al valor 
estimat de 15.000 €, IVA exclòs, conforme l’art. 118.3 LCSP. 
 
5. Que els mitjans propis de la Corporació resulten insuficients per la prestació 
del servei objecte del contracte, conforme l’art. 63.3.a) LCSP. 
 
6. Que la prestació del servei no implica l’exercici de l’autoritat inherent als 
poders públics, conforme l’art. 17 LCSP. 
 
Finalment, l’informe tècnic conclou que l’empresa GESEM CONSULTORIA I 
FORMACIÓ, amb CIF B60441292, presenta l’oferta més ajustada a les 
necessitats de la Corporació local, fins el 31 de desembre de 2018, per un import 
de 8.820,00 € (import exempt d’IVA per activitats d’ensenyament i educació, 
d’acord amb l’article 20 de la Llei 37/1992, de 8 de desembre, i l’article 7 del Reial 
Decret 162/1992, de 29 de desembre, d’aprovació del Reglament de l’IVA). 
 
La directora de la UJA de Serveis Generals i Econòmics ha emès l’informe 
corresponent. 
 
De conformitat amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, per la qual es transposen 
a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del 
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 i la resta de normativa 
que resulti d’aplicació;  
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
Primer.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa a favor de l’empresa 
GESEM CONSULTORIA I FORMACIÓ, amb CIF B60441292, relativa al 
contracte de servei de 4 accions formatives fins el 31 de desembre de 2018, per 
un import màxim de 8.820,00€ (import exempt d’IVA per activitats d’ensenyament 
i educació, d’acord amb l’article 20 de la Llei 37/1992, de 8 de desembre, i l’article 
7 del Reial Decret 162/1992, de 29 de desembre, d’aprovació del Reglament de 
l’IVA), a càrrec de les partides del pressupost municipal en vigor relacionades a 
continuació: 

Projecte / curs IMPORT PARTIDA  
Treball als Barris/ Informàtica Bàsica 3.780,00 € 15 24129 

22699 
Treball I Formació / Mòdul MF0973_1 Gravació 
dades. Certificat professionalitat Operacions 
Auxiliars d’enregistrament I tractament dades 

4.320,00 € 15 24145 
22699 

CLSE. Suport a la creació, consolidació i creixement 
de microempreses / Acció Ms Word- avançat  

720,00 € 11 43001 
22699 

Segon.- Adjudicar a l’empresa GESEM CONSULTORIA I FORMACIÓ, amb CIF 
B60441292, el contracte de servei de 4 accions formatives, fins el 31 de 
desembre de 2018, per un import de 8.820,00 € (import exempt d’IVA per 
activitats d’ensenyament i educació, d’acord amb l’article 20 de la Llei 37/1992, 



de 8 de desembre, i l’article 7 del Reial Decret 162/1992, de 29 de desembre, 
d’aprovació del Reglament de l’IVA). 
 
Les factures 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. 
 
Tercer.-Notificar la present resolució a la empresa interessada.” 
 
 
ACORD NÚMERO DINOU.- Proposta d’adjudicació mitjançant contracte 
menor del servei de redacció de la primera fase d’un Pla de projecció 
internacional, durant l’any 2018 (exp. 2018/8/1411).  
 
“La Junta de Govern de data 23 de febrer de 2018, va aprovar l’expedient de 
contractació relatiu a la redacció de la primera fase d’un Pla de Projecció 
Internacional. 
 
El coordinador de l’àmbit de Planificació Estratègica ha emès informe tècnic 
justificatiu, en els termes de l’establert en matèria de contractes menors, per la 
Llei 9/2017, de 8 de novembre, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic 
espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP) i, en concret: 
 
1. Que l’objecte del contracte no és susceptible de dividir-se en lots, conforme 
l’art. 99.3 LCSP. 
 
2. Que la present contractació no comporta el fraccionament del seu objecte, 
conforme l’art. 118.3 LCSP. 
 
3. Que l’empresa proposada disposa de capacitat d’obrar i de l’habilitació 
professional necessària per realitzar la prestació de l’objecte del contracte, 
conforme l’art. 131.3 LCSP. 
4. Que la subscripció d’altres contractes menors amb el mateix objecte, a favor 
de l’empresa proposada, és inferior, conjuntament o separadament, al valor 
estimat de 15.000 €, IVA exclòs, conforme l’art. 118.3 LCSP. 
 
5. Que els mitjans propis de la Corporació resulten insuficients per la prestació 
del servei objecte del contracte, conforme l’art. 63.3.a) LCSP. 
 
6. Que la prestació del servei no implica l’exercici de l’autoritat inherent als 
poders públics, conforme l’art. 17 LCSP. 
 
Analitzades les ofertes rebudes, segons consta a l’annex 1 de l’informe tècnic es 
que ALAIN XAVIER JORDA PEMPELONNE, amb NIF 39348753P, presenta 
l’oferta més ajustada a les necessitats de la Corporació local, fins el 30 de juny 
de 2018, per un import de 10.000 €, més 2.100 € en concepte d’IVA (import total 



del contracte 12.100 € IVA inclòs). Aquests treballs hauran d’estar finalitzats el 
30 de juny de 2018. 
 
La directora de la UJA de Serveis Generals i Econòmics ha emès l’informe 
corresponent. 
 
De conformitat amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, per la qual es transposen 
a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del 
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 i la resta de normativa 
que resulti d’aplicació;  
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
Primer.- Aprovar la disposició de la despesa a favor de ALAIN XAVIER JORDA 
PEMPELONNE, amb NIF 39348753P, relativa al contracte de redacció de la 
primera fase d’un Pla de Projecció Internacional, per un import màxim de 12.100 
€, IVA inclòs, a càrrec a la partida 11 92005 22699 del pressupost municipal en 
vigor.  
 
Segon.- Adjudicar a ALAIN XAVIER JORDA PEMPELONNE, amb NIF 
39348753P, el contracte de servei de redacció de la primera fase d’un Pla de 
Projecció Internacional, que haurà d’estar finalitzat el 30 de juny de 2018, per un 
import de 10.000 €, més 2.100 € en concepte d’IVA (import total del contracte 
12.100 € IVA inclòs). 
 
Les factures 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. 
 
Tercer.-Notificar la present resolució a la empresa interessada.” 
 
 
ACORD NÚMERO VINT.- Proposta d’adjudicació mitjançant contracte 
menor del servei de cobertura fotogràfica d’esdeveniments municipals i 
d’activitat ciutadana, durant l’any 2018 (exp. 2018/27/1411).  
 
“El departament de Comunicació precisa disposar d’imatges fotogràfiques per 
publicar- les en els diferents canals de comunicació municipals (xarxes socials, 
revistes municipals El Pont i L’Agenda Cultural i d’Activitats d’Esplugues, 
programes de mà de difusió ciutadana, campanyes institucionals, altres 
publicacions, etc.). 
 
Així mateix, des dels Museus d’Esplugues s’encarrega a un fotògraf professional 
la realització de fotografies d’estudi de les peces seleccionades al certamen 
‘Biennal de Ceràmica d’Esplugues Angelina Alós’, per disposar de material 
fotogràfic en el moment de l’elaboració i edició de la publicació ‘Catàleg de la 
Biennal de Ceràmica d’Esplugues Angelina Alós’. 



 
La Directora del Departament de Comunicació ha emès informe tècnic 
justificatiu, en els termes de l’establert en matèria de contractes menors, per la 
Llei 9/2017, de 8 de novembre, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic 
espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP) i, en concret: 
 
1.Que l’objecte del contracte no és susceptible de dividir-se en lots, conforme 
l’art.99.3 LCSP. 
 
2.Que la present contractació no comporta el fraccionament del seu objecte, 
conforme l’art. 118.3 LCSP. 
 
3.Que l’empresa proposada disposa de capacitat d’obrar i de l’habilitació 
professional necessària per realitzar la prestació de l’objecte del contracte, 
conforme l’art. 131.3 LCSP. 
 
4.Que la subscripció d’altres contractes menors amb el mateix objecte, a favor 
de l’empresa proposada, és inferior, conjuntament o separadament, al valor 
estimat de 15.000 €, IVA exclòs, conforme l’art. 118.3 LCSP. 
 
5.Que els mitjans propis de la Corporació resulten insuficients per la prestació 
del servei objecte del contracte, conforme l’art. 63.3.a) LCSP. 
 
6.Que la prestació del servei no implica l’exercici de l’autoritat inherent als poders 
públics, conforme l’art. 17 LCSP. 
 
Finalment, l’informe tècnic conclou que l’empresa DESVERN IMATGE, SLU, 
amb CIF B62268461, presenta l’oferta més ajustada a les necessitats de la 
Corporació local, fins el 31 de desembre de 2018, per un import de 12.020 €, 
més 2.524,20 € en concepte d’IVA (import total del contracte 14.544,20 € IVA 
inclòs). 
 
La directora de la UJA de Serveis Generals i Econòmics ha emès l’informe 
corresponent. 
De conformitat amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, per la qual es transposen 
a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del 
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 i la resta de normativa 
que resulti d’aplicació; 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
Primer.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa a favor de l’empresa 
DESVERN IMATGE, SLU, amb CIF B62268461, relativa al contracte de servei 
de cobertura fotogràfica d’esdeveniments municipals i de l’activitat ciutadana, 
fins el 31 de desembre de 2018, per un import màxim de 14.544,20 €, IVA inclòs, 
a càrrec a la partida per un import de 12.020,00 €, més 2.524,20 € en concepte 
d’IVA (import total del contracte 14.544,20 € IVA inclòs), a càrrec a les partides 
129240422602 ‘Difusió d’actes i activitats Ajuntament’ (11.700,00 € IVA exclòs) 



i 333341322609 ‘Biennal de Ceràmica Angelina Alós’ (320,00 € IVA exclòs), del 
pressupost municipal en vigor. 
 
Segon.- Adjudicar a l’empresa DESVERN IMATGE, SLU, amb CIF B62268461, 
el contracte de servei de cobertura fotogràfica d’esdeveniments municipals i de 
l’activitat ciutadana, fins el 31 de desembre de 2018, per un import de 12.020 €, 
més 2.524,20 € en concepte d’IVA (import total del contracte 14.544,20 € IVA 
inclòs). 
 
Les factures 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. 
 
Tercer.-Notificar la present resolució a la empresa interessada.” 
 
 
ACORD NÚMERO VINT-I-UN.- Proposta d’adjudicació mitjançant contracte 
menor del servei de neteja d’interior de vehicles adscrits al Servei de 
Policia Local, durant l’any 2018 (exp. 2018/29/1411).  
 
“Vista la necessitat de la contractació d'una empresa que presti el servei de 
neteja interior de vehicles adscrits al servei de policia local d'Esplugues de 
Llobregat. 
 
Entenent com a neteja interior dels vehicles la neteja íntegra de l'interior de cada 
vehicle adscrit al servei de la policia local, tenint en compte l'estructura i tipologia 
de cascun dels vehicles. 
 
La neteja ordinària es realitzarà quinzenalment, a les dependències de policia 
local, en el dia i horari que ho determinin els responsables operatius de policia, 
que també podran sol·licitar neteges extraordinàries de caràcter biològic, per la 
presència de restes que posin en risc la salubritat de l'habitacle que, de no 
eliminar-se de forma urgent i immediatament, dificultin la disponibilitat del vehicle 
en qüestió. 
 
La neteja ordinària compren l'aspirat de l'habitacle i maleter, neteja i desinfecció 
de plàstics i abrillantament, neteja de mampara i zona de detinguts, i neteja 
interior de vidres. 
 
La neteja extraordinària compren la neteja i desinfecció de seients, neteja per a 
l'eliminació d'olors mitjançant ozó i neteja i desinfecció de restes de caràcter 
biològic. 
 
El Director del Servei de la Policia Local ha emès informe tècnic, en els termes 
de l'establert en matèria de contractes menors, per la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les 



Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 
de febrer de 2014 (LCSP) i, en concret: 
 
1. Que l'objecte del contracte no és susceptible de dividir-se en lots, conforme 
l'art. 99.3 LCSP. 
 
2. Que la present contractació no comporta el fraccionament del seu objecte, 
conforme l'art. 118.3 LCSP. 
 
3. Que l'empresa proposada disposa de capacitat d'obrar i de l'habilitació 
professional necessària per realitzar la prestació de l'objecte del contracte, 
conforme l'art. 131.3 LCSP. 
 
4. Que la subscripció d'altres contractes menors amb el mateix objecte, a favor 
de l'empresa proposada, és inferior, conjuntament o separadament, al valor 
estimat de 15.000 €, IVA exclòs, conforme l'art. 118.3 LCSP. 
 
5. Que els mitjans propis de la Corporació resulten insuficients per la prestació 
del servei objecte del contracte, conforme l'art. 63.3.a) LCSP. 
 
6. Que la prestació del servei no implica l'exercici de l'autoritat inherent als poders 
públics, conforme l'art. 17 LCSP. 
  
Finalment, l'informe tècnic conclou que la següent empresa especialitzada en el 
sector presenta una oferta ajustada a les necessitats de la Corporació local, fins 
el 31 de desembre de 2018: 

EMPRESA CIF DESCRIPCIÓ 
SERVEI 

PRESSUPOST IVA 
{21%} 

PRESSUPOST 
IVA INCLÒS 

Ignacio 
Adrián 
Ramos 
Lopez 

79.021.075-K Neteja 
ordinària 

12€ per vehicle 2,52€ 14,52€ 

Ignacio 
Adrián 
Ramos 
Lopez 

79.021.075-K Neteja de 
seients i 
desinfecció 

20€ per vehicle 4,20€ 24,20€ 

Ignacio 
Adrián 
Ramos 
Lopez 

79.021.075-K Neteja i 
desinfecció 
amb ozó 

20€ per vehicle 4,20€ 24,20€ 

Ignacio 
Adrián 
Ramos 
Lopez 

79.021.075-K Neteja i 
desinfecció 
de restes 
biològiques 

15€ per vehicle 3,15€ 18,15€ 

La directora de la UJA de Serveis Generals i Econòmics ha emès l'informe 
corresponent. 
 



De conformitat amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, per la qual es transposen 
a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del 
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 i la resta de normativa 
que resulti d'aplicació; 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
Primer.- Aprovar l'autorització i disposició de la despesa a favor de l'empresa 
Ignacio Adrián Ramos López, NIF 79.021.075-K, relativa al contracte de servei 
de neteja interior de vehicles adscrits al servei de policia local, fins el 31 de 
desembre de 2018, per un import màxim de 2.228,82 €, IVA inclòs, a càrrec de 
la partida del pressupost municipal en vigor: 
 
- 11 13200 22699 DESPESES DIVERSES POLICIA LOCAL. 
 
I adjudicar a l'empresa, Ignacio Adrián Ramos López, NIF 79.021.075-K, el 
contracte de servei de neteja interior de vehicles adscrits al servei de policia local, 
fins el 31 de desembre de 2018, per un import de 1.842,00 €, més 386,82 € en 
concepte d'IVA (import total del contracte 2.228,82 € IVA inclòs). 
 
En tot cas, les factures 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.  
 
Segon.-Notificar la present resolució a les empreses interessades.” 
 
 
ACORD NÚMERO VINT-I-DOS.- Proposta d’adjudicació mitjançant 
contracte menor del servei de manteniment i reparació de motocicletes 
adscrites al Servei de Policia Local i Consergeria de l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat, durant l’any 2018 (exp. 2018/28/1411).  
 
“Vista la necessitat de la contractació d'una empresa que presti el servei de 
manteniment i reparació de les motocicletes propietat de l'Ajuntament 
d'Esplugues de Llobregat. 
 
Entenent per servei de manteniment i reparació de les motocicletes, la realització 
de l'anàlisi i/o diagnosi de l'estat d'aquestes, pressupostos i presentació de 
propostes alternatives, treballs i actuacions per tal de resoldre totes aquelles 
incidències que afectin al funcionament de les motocicletes de dues rodes 
propietat de l'Ajuntament d'Esplugues; incloent les operacions de manteniments 
i les operacions de reparació de les avaries mecàniques, elèctriques, 
electròniques, de planxa, entre d'altres i les operacions de pre ITV i ITV. 
 
El Director del Servei de la Policia Local ha emès informe tècnic, en els termes 
de l'establert en matèria de contractes menors, per la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les 



Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 
de febrer de 2014 (LCSP) i, en concret: 
 
1. Que l'objecte del contracte no és susceptible de dividir-se en lots, conforme 
l'art. 99.3 LCSP. 
 
2. Que la present contractació no comporta el fraccionament del seu objecte, 
conforme l'art. 118.3 LCSP. 
 
3. Que l'empresa proposada disposa de capacitat d'obrar i de l'habilitació 
professional necessària per realitzar la prestació de l'objecte del contracte, 
conforme l'art. 131.3 LCSP. 
 
4. Que la subscripció d'altres contractes menors amb el mateix objecte, a favor 
de l'empresa proposada, és inferior, conjuntament o separadament, al valor 
estimat de 15.000 €, IVA exclòs, conforme l'art. 118.3 LCSP. 
 
5. Que els mitjans propis de la Corporació resulten insuficients per la prestació 
del servei objecte del contracte, conforme l'art. 63.3.a) LCSP. 
 
6. Que la prestació del servei no implica l'exercici de l'autoritat inherent als poders 
públics, conforme l'art. 17 LCSP. 
 
Finalment, l'informe tècnic conclou que la següent empresa especialitzada en el 
sector presenta una oferta ajustada a les necessitats de la Corporació local, fins 
el 31 de desembre de 2018: 

EMPRESA CIF DESCRIPCIÓ 
SERVEI 

PRESSUPOST IVA 
{21%} 

PRESSUPOST 
IVA INCLÒS 

Angel Luis 
Olivera 
Viera 

46.211.325-R Reparació 
de 
motocicletes 

39€ preu/hora 
mà d'obra 

8,19€ 47,19€ 

La directora de la UJA de Serveis Generals i Econòmics ha emès l'informe 
corresponent. 
 
De conformitat amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, per la qual es transposen 
a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del 
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 i la resta de normativa 
que resulti d'aplicació; 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
Primer.- Aprovar l'autorització i disposició de la despesa a favor de l'empresa 
Angel Luis Olivera Viera, NIF 46.211.325-R, relativa al contracte de servei de 
manteniment i reparació de les motocicletes propietat de l'Ajuntament 
d'Esplugues de Llobregat, fins el 31 de desembre de 2018, per un import màxim 
de 3.993,00 €, IVA inclòs, a càrrec de les partides del pressupost municipal en 
vigor: 



12 15320 21400 REPARACIÓ VEHICLES URBANS 1.210,00 € 
11 13200 21400 REPARACIÓ VEHICLES POLICIA LOCAL 2.783,00 € 

I adjudicar a l'empresa Angel Luis Olivera Viera, NIF 46.211.325-R, el contracte 
de servei de manteniment i reparació de les motocicletes propietat de 
l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat, fins el 31 de desembre de 2018, per un 
import de 3.300,00 €, més 693,00 € en concepte d'IVA (import total del contracte 
3.993,00 € IVA inclòs). 
 
En tot cas, les factures 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. 
 
Segon.- Notificar la present resolució a les empreses interessades.” 
 
 
ACORD NÚMERO VINT-I-TRES.- Proposta d’adjudicació mitjançant 
contracte menor del subministrament de determinat material per a unitats 
tècniques de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat (exp. 2018/10/1432).  
 
“L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat presta diferents serveis en l’àmbit de les 
competències atribuïdes tant per la legislació bàsica local, com també la 
legislació especial estatal i autonòmica, com és el cas del planejament, gestió, 
execució i disciplina urbanístiques; atenció immediata a les persones en situació 
o risc d’exclusió social, entre altres. 
 
Per aquest motiu, la Corporació ha de disposar de material específic per a 
determinades unitats tècniques –entre elles, el Departament de Territori i 
Sostenibilitat- amb la finalitat de garantir una prestació adequada dels serveis 
municipals envers els ciutadans i ciutadanes del municipi. 
 
El Coordinador dels Serveis Subalterns ha emès informe tècnic justificatiu del 
subministrament de material que, per la seva especialitat tècnica, no resta inclòs 
en el catàleg de productes del proveïdor de material d’oficina de la Corporació 
(rotllos/ploters de paper i tintes per a la impressió de plànols urbanístics, i la 
segona, per al subministrament de material específic d’altres àrees: 
enquadernació de llibres de decrets i actes, rebuts dels bancs dels aliments, 
entre altres), en els termes de l’establert en matèria de contractes menors, per la 
Llei 9/2017, de 8 de novembre, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic 
espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP) i, en concret: 
 
1. Que l’objecte del contracte no és susceptible de dividir-se en lots, conforme 
l’art. 99.3 LCSP. 
 
2. Que la present contractació no comporta el fraccionament del seu objecte, 
conforme l’art. 118.3 LCSP. 



 
3. Que l’empresa proposada disposa de capacitat d’obrar i de l’habilitació 
professional necessària per realitzar la prestació de l’objecte del contracte, 
conforme l’art. 131.3 LCSP. 
 
4. Que la subscripció d’altres contractes menors amb el mateix objecte, a favor 
de l’empresa proposada, és inferior, conjuntament o separadament, al valor 
estimat de 15.000 €, IVA exclòs, conforme l’art. 118.3 LCSP. 
 
5. Que els mitjans propis de la Corporació resulten insuficients per la prestació 
del servei objecte del contracte, conforme l’art. 63.3.a) LCSP.  
 
6. I que la prestació del servei no implica l’exercici de l’autoritat inherent als 
poders públics, conforme l’art. 17 LCSP. 
 
Finalment, l’informe tècnic conclou que les següents empreses especialitzades 
en el sector presenten les ofertes més ajustades a les necessitats de la 
Corporació local, fins el 31 de desembre de 2018: 

EMPRESA CIF DESCRIPCIÓ 
SUBMINISTRAME
NT 

PRESSUP
OST 

IVA (21%) PRESSUP
OST IVA 
INCLÒS 

VERBOK 
1998, S.A. 

A586771
70 

rotllos/ploters de 
paper i tintes per a 
la impressió de 
plànols urbanístics 

2.000,00 € 420,00€ 2.420,00 € 

IMPREMPT
A JORDI, 
S.L. 

B634742
33 

enquadernació de 
llibres d’actes, 
rebuts bancs dels 
aliments, entre 
altres 

3.000 € 630,00 € 3.630,00 € 

TOTAL 
  

5.000 € 1.050,00€ 6.050,00 € 

La directora de la UJA de Serveis Generals i Econòmics ha emès l’informe 
corresponent. 
 
De conformitat amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, per la qual es transposen 
a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del 
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 i la resta de normativa 
que resulti d’aplicació;  
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
Primer.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa a favor de l’empresa 
VERBOK 1998, S.A., amb CIF A-58677170, relativa al contracte de 
subministrament de material específic per a diferents unitats tècniques 
(rotllos/ploters de paper i tintes per a la impressió de plànols urbanístics) fins el 
31 de desembre de 2018, per un import màxim de 2.420,00 €, IVA inclòs, a càrrec 
a la partida 11 92000 22000 – “Material d’oficina”-, del pressupost municipal en 
vigor.  



 
I adjudicar a l’empresa VERBOK 1998, S.A., amb CIF A-58677170, el contracte 
de subministrament de material específic per a diferents unitats tècniques 
(rotllos/ploters de paper i tintes per a la impressió de plànols urbanístics), fins el 
31 de desembre de 2018, per un import de 2.000,00 €, més 420,00 € en concepte 
d’IVA (import total del contracte 2.420,00 € IVA inclòs). 
 
En tot cas, les factures 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. 
 
Segon.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa a favor de l’empresa 
IMPREMPTA JORDI, S.L., amb CIF B-63474233, relativa al contracte de 
subministrament de material específic per a diferents unitats tècniques 
(enquadernació de llibres de decrets i actes, rebuts dels bancs dels aliments, 
entre altres), fins el 31 de desembre de 2018, per un import màxim de 3.630,00 
€, IVA inclòs, a càrrec a la partida 11 92000 22000 – “Material d’oficina”-, del 
pressupost municipal en vigor.  
 
I adjudicar a l’empresa IMPREMPTA JORDI, S.L., amb CIF B-63474233, el 
contracte de subministrament de material específic per a diferents unitats 
tècniques (enquadernació de llibres de decrets i actes, rebuts bancs dels 
aliments, entre altres), fins el 31 de desembre de 2018, per un import de 
3.000,00€, més 630,00 € en concepte d’IVA (import total del contracte 3.630,00 
€ IVA inclòs). 
 
En tot cas, les factures 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. 
 
Tercer.- Notificar la present resolució a les empreses interessades.” 
 

ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA 
 
ACORD NÚMERO VINT-I-QUATRE.- Proposta d’aprovació d’un conveni de 
col·laboració amb el Consell Comarcal del Baix Llobregat per a la 
realització de les activitats de control i tractament de mosquits, any 2018.  
 
“El Servei de Control de Mosquits, depenent del Consell Comarcal del Baix 
Llobregat, realitza des de l’any 1989 activitats de caracterització d’aquests tipus 
d’insectes, així com activitats de desinsectació, tot això orientat a la protecció de 
la salut, el benestar i salut pública. 
 
Mitjançant proposta d’aquest ajuntament, la Comissió de Govern del Consell 



Comarcal del Baix Llobregat va acordar, l’any 1991, incloure a Esplugues de 
Llobregat en el conjunt de municipis adherits a l’esmentat programa.  
 
Aquest conveni s’ha vingut prorrogant per successius períodes anuals fins a l’any 
2017, d’acord als corresponents acords dels òrgans competents de les 
respectives entitats. 
 
Les clàusules del referit conveni, per la seva antiguitat i l’evolució del seu objecte 
d’actuació -el control dels mosquits, dípters de la família dels culícids- a la 
comarca del Baix Llobregat, requereixen una actualització. A més a més, al llarg 
dels anys, diversos Ajuntaments, que històricament no eren incorporats a la 
campanya de control de mosquits, han expressat la seva voluntat de subscriure 
al seu torn aquest Conveni per tal de rebre els serveis corresponents, i que és 
de preveure que el nombre n’augmentarà en el futur. 
 
El Consell Comarcal del Baix Llobregat té interès a continuar i mantenir la 
prestació d'aquest servei, amb caràcter anual, als municipis i entitats de la 
comarca que ho sol·licitin i cofinancin, a través del seu Servei de Control de 
Mosquits. Per altra banda, l'Ajuntament d’Esplugues de Llobregat té interès 
d'acollir-se a les activitats de la campanya de control de mosquits i d'encomanar 
la gestió de les mateixes dins del seu terme municipal al Servei de Control de 
Mosquits del Consell Comarcal del Baix Llobregat. 
 
Vist l’informe emès per la Directora d’Acció Social i Salut Pública, on especifica 
que atesa la valoració de la memòria tècnica de les activitats realitzades al llarg 
de l’any 2017 s’estima oportú, i concordant amb la programació d’activitats de 
sanitat ambiental del programa de salut pública, signar el conveni de 
col·laboració amb el Consell Comarcal del Llobregat en matèria de control de 
mosquits per a l’any 2018, el qual contempla un compromís d’aportació de 
7.561,50 euros per part d’aquest ajuntament, fent-se efectiu el seu pagament en 
dues parts iguals. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
Primer.- Aprovar la signatura d’un conveni de col·laboració entre el Consell 
Comarcal del Baix Llobregat i l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, en matèria 
de control de mosquits per l’any 2018, coincidint amb la programació d’activitats 
de sanitat ambiental del programa de Salut Pública, i procedir a la seva signatura. 
 
Segon.- Autoritzar i disposar una despesa de 7.561,50 euros, a favor del Consell 
Comarcal del Baix Llobregat (CIF P-5800011-H) per l’any 2018, a càrrec de la 
partida econòmica 68.31100.48026 – Conveni Consell Comarcal (Mosquit Tigre) 
- , per fer front a les obligacions derivades de dita pròrroga. 
 
La despesa es farà efectiva en dues parts iguals, una abans del 30 d’abril i l’altra 
abans del 30 de novembre.” 
 
 
 



ACORD NÚMERO VINT-I-CINC.- Proposta d’aprovació d’un conveni de 
col·laboració amb el Consell Esportiu del Baix Llobregat pel foment de 
l’esport en edat escolar.  
 
“L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat vol fer compatible la pràctica esportiva 
amb la transmissió de valors educatius i, per tant, treballar de forma vivencial la 
responsabilitat, la solidaritat, el respecte, la disciplina, el compromís i el treball 
en equip. 
 
En aquest sentit, l’Ajuntament promou i fomenta de manera general l’activitat 
física i l’Esport, en especial en l’àrea escolar, i fomenta les activitats físiques de 
caire extraescolar i recreatives, cooperant amb altres ens públics o privats per al 
compliment de les finalitats assenyalades a la Llei de l’Esport. 
 
El Pla d’Actuació Municipal 2016-2019 de l’Ajuntament estableix a l’Eix 
“Ciutadania, entitats i associacions”, la línia “Impulsar polítiques que fomentin la 
pràctica de l’esport i la vida saludable”, per aconseguir una Esplugues físicament 
activa. Altres actuacions incloses en aquesta línia d’actuació assenyalen la 
necessitat de preveure, detectar i sensibilitzar a la ciutadania per preveure 
l’obesitat mitjançant l’esport i la vida saludable. I fomentar la pràctica esportiva al 
conjunt de la ciutadania a través de programes que minimitzin l’abandonament 
de la pràctica esportiva. 
 
Dins aquesta filosofia, la Regidoria d’Esports de l’Ajuntament té interès en 
col·laborar amb el Consell Esportiu del Baix Llobregat per fomentar la participació 
dels nens/es i joves associats a les entitats esportives, centres escolars i AMPAS 
del municipi al programa esportiu i educatiu (Jocs esportius escolars) i que els 
infants i joves d’Esplugues de Llobregat disposin d’una oferta esportiva - 
educativa de qualitat, diversa i adaptada a les seves necessitats. 
 
Vist l’informe emès pel Director del Servei d’Esports i Equipaments. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
Primer.- Aprovar el text del conveni de col·laboració entre el Consell Esportiu del 
Baix Llobregat i l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat pel foment de l’activitat 
física en edat escolar, i procedir a la seva signatura. 
 
Segon.- Autoritzar i disposar una despesa de 15.000 euros, a favor del Consell 
Esportiu del Baix Llobregat, amb CIF G-58014838, i amb càrrec de la partida 
36.34100.46500 – Conveni amb el Consell Esportiu del Baix Llobregat - del 
pressupost municipal en vigor, per fer front a les despeses derivades de 
l’esmentat conveni.” 
 
 
ACORD NÚMERO VINT-I-SIS.- Proposta d’aprovació de la subvenció anual 
a favor de la FUNDACIÓ ASPROSEAT PROA ESPLUGUES corresponent a 
l'any 2018.  
 
“L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat presta suport econòmic a la FUNDACIÓ 



PRIVADA ASPROSEAT PROA ESPLUGUES, mitjançant l’atorgament d’una 
subvenció anual. 
 
La FUNDACIÓ PRIVADA ASPROSEAT PROA ESPLUGUES té com a finalitat la 
inserció sociolaboral de persones amb discapacitat psíquica d’Esplugues i altres 
municipis de la comarca, mitjançant la realització de treball productiu remunerat 
al Centre Especial de Treball. La Fundació també ofereix el servei de Centre 
Ocupacional a persones amb edat laboral que degut a l’elevat grau de 
discapacitat no es poden incorporar al Centre Especial de Treball. 
 
En data 15 de gener d’enguany s’ha registrat en aquest Ajuntament la sol·licitud 
de subvenció anual presentada per la Fundació per a la realització de les seves 
activitats durant l’any 2018. 
 
El pressupost municipal de l’exercici 2018 inclou una dotació econòmica per 
poder fer front a aquesta aportació.  
 
Vist l’informe emès per la Tècnica d’Atenció Social i Igualtat. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
Primer.- Autoritzar, disposar i reconèixer una obligació a favor de l’entitat 
FUNDACIÓ PRIVADA ASPROSEAT PROA ESPLUGUES, amb NIF G-
61766986, per un import de 24.117 euros, amb càrrec a la partida econòmica 68 
23100 48017 - Fundació disminuïts psíquics Asproseat Proa Esplugues- del 
pressupost municipal en vigor, en concepte de subvenció anual corresponent a 
l’exercici de 2018.” 
 
 
ACORD NÚMERO VINT-I-SET.- Proposta d’aprovació dels comptes 
justificatius presentats per l’entitat COLLA DE BOIETS ESQUITXAFOCS en 
concepte de liquidació de la subvenció atorgada pel desenvolupament de 
l'activitat "Subvenció especial per a vestits ", any 2017.  
 
“L’Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions i les Bases 
Reguladores per a l’atorgament de subvencions per a l’any 2017 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 7 de juliol de 2017, la Junta de Govern Local va atorgar a l’entitat COLLA 
INFANTIL BOIETS ESQUITXAFOCS una subvenció de 960,00 euros pel 
desenvolupament de l’activitat “Subvenció especial per a vestits”. 
 
Vist que en data 25 de gener de 2018 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 COLLA 
INFANTIL BOIETS ESQUITXAFOCS, amb NIF G-62.490.032, per valor de 
1.350,00 euros, en relació a la subvenció de 960,00 euros atorgada pel 
desenvolupament de l’activitat “Subvenció especial per a vestits”.” 
 
 
ACORD NÚMERO VINT-I-VUIT.- Proposta d’aprovació dels comptes 
justificatius presentats per l’entitat ASSOCIACIÓ D'AMICS DEL 
MODELISME FERROVIARI D'ESPLUGUES en concepte de liquidació de la 
subvenció atorgada pel desenvolupament de la programació anual d’acord 
al conveni vigent, any 2017. 
 
“L’Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions i les Bases 
Reguladores per a l’atorgament de subvencions per a l’any 2017 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 7 de juliol de 2017, la Junta de Govern Local va atorgar a l’entitat 
ASSOCIACIÓ D’AMICS DEL MODELISME FERROVIARI D’ESPLUGUES una 
subvenció de 300,00 euros pel desenvolupament de l’activitat “Muntatge circuit 
del tren tripulat a Can Vidalet”. 
 
Vist que en data 26 de febrer de 2018 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 
D’AMICS DEL MODELISME FERROVIARI D’ESPLUGUES, amb NIF G-
60364775, per valor de 750,00 euros, en relació a la subvenció de 300,00 euros 
atorgada pel desenvolupament de l’activitat “Muntatge circuit del tren tripulat a 
Can Vidalet”, any 2017.” 
 
 
 
 



ACORD NÚMERO VINT-I-NOU.- Proposta d’aprovació dels comptes 
justificatius presentats per l'ESCOLA GRAS I SOLER en concepte de 
liquidació de la subvenció atorgada pel desenvolupament de la 
programació anual d’acord al conveni vigent, 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 desembre de 2016, la Junta de Govern Local va atorgar a l’entitat 
ESCOLA GRAS SOLER una subvenció de 7.752,00 euros pel desenvolupament 
de la Programació anual: Projecte nou currículum de primària, any 2016. 
 
Vist que en data 2 de maig 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 d’Educació. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat ESCOLA GRAS 
SOLER, amb NIF Q-0868038-A, per valor de 8.664,30 euros, en relació a la 
subvenció de 7.752,00 euros atorgada pel desenvolupament de la Programació 
anual: Projecte nou currículum de primària, any 2016.” 
 
 
ACORD NÚMERO TRENTA.- Proposta d’aprovació dels comptes 
justificatius presentats per l’entitat XARXA DE DONES EMPRENEDORES 
D'ESPLUGUES en concepte de liquidació de la subvenció atorgada pel 
desenvolupament de l'activitat "Edició del llibre Un llibre de Dones", any 
2017.  
 
“L’Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions i les Bases 
Reguladores per a l’atorgament de subvencions per a l’any 2017 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 7 de juliol de 2017, la Junta de Govern Local va atorgar a l’entitat XARXA 
DE DONES EMPRENEDORES D’ESPLUGUES una subvenció de 520,00 euros 



pel desenvolupament de l’activitat “Edició del llibre “Un llibre de dones””, any 
2017. 
 
Vist que en data 1 de febrer de 2018 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 XARXA DE 
DONES EMPRENEDORES D’ESPLUGUES, amb NIF G-65709909, per valor de 
1.725,00 euros, en relació a la subvenció de 520,00 euros atorgada pel 
desenvolupament de l’activitat “Edició del llibre “Un llibre de dones””, any 2017.” 
 
 
ACORD NÚMERO TRENTA-UN.- Proposta d'aprovació d'ajuts econòmics, 
dins l'àmbit d'Acció Social per a la participació de menors amb necessitats 
socioeducatives a activitats extraordinàries d'educació en el lleure, 
organitzades per l'esplai ESPLUGA VIVA. 
 
“La Llei 12/2007, de Serveis Socials i la Llei 14/2010 dels Drets i Oportunitats en 
la infància i l’adolescència, estableixen com a funció dels ens locals la promoció 
de centres oberts o serveis d’intervenció socioeducativa no residencial per a 
infants i adolescents, per tal de vetllar per la integració dels menors amb 
dificultats i garantir la promoció dels seus drets. 
 
En aquest sentit, des del serveis socials bàsics de l’Ajuntament s’acorda atendre 
conjuntament amb els esplais de forma prioritària aquells menors en seguiment 
per part dels educadors/es socials. La integració dels menors amb necessitats 
educatives a les activitats de lleure i esportives obertes a tota la ciutadania 
d’Esplugues els garanteix l’aprenentatge en positiu de nous models i nous 
patrons educatius. 
D’acord amb els pactes establerts amb l’esplai ESPLUGA VIVA, i vist l’informe 
emès per la treballadora social coordinadora d’ajuts econòmics en concepte de 
beques, amb el vistiplau de la directora de Serveis Socials, on adjunta el llistat 
de menors que han gaudit d’activitats extraordinàries d’hivern durant el curs 
2017-2018, a la valoració social realitzada d’aquests casos, així com el cost que 
suposen. 
 
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.- Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions corresponents a una 
despesa de 711,92 euros, a càrrec de la partida pressupostària 68.23100.48018 
del pressupost vigent, en concepte d’ajuts econòmics per a la participació de 
menors amb necessitats socioeducatives a activitats extraordinàries d’educació 
en el lleure, organitzades per l’esplai ESPLUGA VIVA, a favor dels tutors legals 
que es relacionen, amb el imports que així mateix s’indiquen: 
 
Primer 
Cognom  

Segon 
Cognom  Nom  NIF  Cost 

Activitat 
% 
Beca Cost Ajuntament 

V. A. M. - 80,00 € 90% 72,00 € 
M. C. E. B. - 28,80 € 90% 25,92 € 
M. C. E. B. - 68,00 € 90% 61,20 € 
M. C. E. B. - 72,00 € 90% 64,80 € 
M. C. E. B. - 80,00 € 90% 72,00 € 
K.  I. - 80,00 € 100% 80,00 € 
M. H. T. J. - 80,00 € 100% 80,00 € 
G. T. I. - 80,00 € 90% 72,00 € 
A.  R. N. - 80,00 € 90% 72,00 € 
H. R. G.N. - 80,00 € 100% 80,00 € 
Q. V. M. S. - 80,00 € 40% 32,00 € 
 
Segon.- Les quantitats reconegudes en la present proposta, per valor total de 
711,92 euros, seran pagades a l’esplai ESPLUGA VIVA, amb NIF G-
58.698.424.” 
 
 
ACORD NÚMERO TRENTA-DOS.- Proposta d’aprovació d’ajuts econòmics 
dins l’àmbit d’Acció Social en concepte de beques d'educació en el lleure, 
curs 2017-2018.  
 
“L’Ajuntament d’Esplugues, amb la finalitat de garantir les necessitats bàsiques 
en l’àmbit de la infància i adolescència, destina una part dels seus pressupostos 
a l’atorgament d’uns ajuts econòmics parcials en funció de la situació 
socioeconòmica de la família, en concepte de beques d’educació en el lleure. 
 
En aquest sentit, la Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada en data 
9 de juny de 2017, va aprovar el document “Barems i criteris per a l’atorgament 
d'ajuts econòmics”, curs 2017-2018 i va acordar la convocatòria de presentació 
de sol·licituds per aquests tipus d’ajuts. 
 
Ateses les 24 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 2017-2018. 



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; així com el document “Barems i criteris per a l’atorgament 
d'ajuts econòmics” d’aquest Ajuntament. 
 
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 d’11 sol·licituds d’ajuts econòmics per a la integració 
dels següents menors en concepte de beques d’educació en el lleure, pel curs 
2017-2018, amb els percentatges de bonificació valorats per cada cas que 
s’indiquen: 
 
ALUMNE/A     
Primer Cognom Segon Cognom Nom Cost Activitat % Beca 
A. A. AD. 388,00 € 90% 
A. A. J. 388,00 € 90% 
B. C. D. 36,00 € 90% 
B. J. LS. 100,00 € 90% 
C. Z. C D. 29,00 € 90% 
C. M. AH. 750,00 € 90% 
D. B. A. 90,00 € 100% 
D. B. A. 90,00 € 100% 
H. A. G. 1.452,80 € 50% 
M. B. L. 250,00 € 90% 
P. V. E. 587,50 € 10% 
 
Segon.- Desestimar un total de 12 sol·licituds d’ajuts econòmics en concepte de 
beques d’educació en el lleure, curs 2017-2018, que es detallen a l’annex de 
l’informe adjunt, pels motius que al mateix s’indiquen. 
 
Tercer.- No admetre a tràmit la sol·licitud d’ajuts econòmics següent, en concepte 
de beques d’activitats esportives, curs 2017-2018, atès que ha estat presentades 
fora del termini establert per la convocatòria aprovada per a aquest tipus d’ajuts: 
 
TUTOR/A LEGAL 
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom Motiu de la desestimació 

G. E. J. 
PRESENTACIÓ SOL.LICITUD FORA 
DE TERMINI 

 
Quart.- Autoritzar i disposar una despesa total màxima de 2.712,05 euros, a 
càrrec de la partida pressupostària 68.23100.48018 del pressupost vigent, en 
concepte de beques d’educació en el lleure, a favor dels tutors legals que es 
relacionen, amb el imports resultants que així mateix s’indiquen: 



 
ASSOCIACIÓ CLUB ESPLAI PUBILLA CASES (G58300237) 
TUTOR/A LEGAL     
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom N.I.F. Cost 

Ajuntament 
Exercici 
2017 

Exercici 
2018 

A. O. BE. - 349,20 € 116,40 € 232,80 € 
A. O. BE. - 349,20 € 116,40 € 232,80 € 
B. O. AM. - 90,00 € 0,00 € 90,00 € 
B. O. AM. - 90,00 € 0,00 € 90,00 € 
C. 

 

E. - 32,40 € 0,00 € 32,40 € 
C. Z. OA. - 26,10 € 8,70 € 17,40 € 
J. T. WY. - 90,00 € 30,00 € 60,00 € 
P. V. RK. - 58,75 € 19,58 € 39,17 € 
ESPLAI ESPURNES (G58433418) 
TUTOR/A LEGAL     
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom N.I.F. Cost 

Ajuntament 
Exercici 
2017 

Exercici 
2018 

B. C. MP. - 225,00 € 75,00 € 150,00 € 
M. G. L. - 675,00 € 225,00 € 450,00 € 
ESPLAI ESPLUGA VIVA (G58698424) 
TUTOR/A LEGAL     
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom N.I.F. Cost 

Ajuntament 
Exercici 
2017 

Exercici 
2018 

H. R. GN. . 726,40 € 242,13 € 484,27 € 
 
Cinquè.- Reconèixer les obligacions i proposar el pagament de 833,21 euros, 
corresponents al primer trimestre del curs 2017-2018, en concepte de beques 
d’educació en el lleure. 
 
Sisè.- Les quantitats compromeses en la present proposta, per valor total de 
2.712,05 euros, previ el reconeixement de les obligacions, les corresponents als 
trimestres lectius de l’exercici 2018, seran pagades proporcionalment en la 
següent forma als centres escolars següents:  
 
CENTRE 
ESCOLAR N.I.F. Tram 1 Tram 2 Tram 3 TOTAL 

Ass. Club d’Esplai 
Pubilla Cases G58300237 291,08 € 397,28 € 397,29 € 1.085,65 € 

Grup d’Esplai 
Espurnes G58433418 300,00 € 300,00 € 300,00 € 900,00 € 

Espluga Viva G58698424 242,13 € 242,13 € 242,14 € 726,40 € 
 
Durant el mes de març de 2018, les corresponents al primer trimestre del curs 
per valor de 2.712,05 euros i durant els mesos de abril i juny de 2018, les 
corresponents als trimestres lectius de l’exercici 2018, per valor de 1.878,84 
euros.  



El pagament de les quantitats corresponents al tercer trimestre, 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.” 
 
 
ACORD NÚMERO TRENTA-TRES.- Proposta d’aprovació d’ajuts econòmics 
dins l’àmbit d’Acció Social en concepte de beques d'activitats esportives, 
curs 2017-2018.  
 
“L’Ajuntament d’Esplugues destina una part dels seus pressupostos a 
l’atorgament d’uns ajuts econòmics parcials en funció de la situació 
socioeconòmica de la família, en concepte de beques d’activitats esportives. 
 
En aquest sentit, la Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada en data 
9 de juny de 2017, va aprovar el document “Barems i criteris per a l’atorgament 
d'ajuts econòmics”, curs 2017-2018 i va acordar la convocatòria de presentació 
de sol·licituds per aquests tipus d’ajuts. 
 
Ateses les 47 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 2017-2018. 
 
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; així com el document “Barems i criteris per a l’atorgament 
d'ajuts econòmics” d’aquest Ajuntament. 
 
En virtut de la delegació conferida a la Junta de Govern local, al punt g. del Decret 
d’Alcaldia núm. 1.466, de 18 de juny de 2015, per a la concessió de subvencions 
amb càrrec a crèdit pressupostari disponible a tal efecte. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
Primer.- Estimar un total de 32 sol·licituds d’ajuts econòmics dels següents 
menors en concepte de beques d’activitats esportives, pel curs 2017-2018, amb 
els percentatges de bonificació valorats per cada cas que s’indiquen: 

ALUMNE/A     
Primer Cognom Segon Cognom Nom Cost Activitat % Beca 
A. G. H L. 405,75 € 90% 
B. M. L D. 446,00 € 90% 
B. M. A. 405,75 € 25% 
B. M. A. 300,00 € 25% 
C. C. A E. 150,00 € 65% 
C. C. E. 180,42 € 65% 
C. C. I. 150,00 € 65% 
C. P. F. 370,00 € 90% 



G. R. K. 180,42 € 65% 
G. G. MK. 405,75 € 90% 
L. C. JS. 150,00 € 40% 
M. C. B A. 180,42 € 40% 
M. M. C R. 150,00 € 65% 
M. R. D. 180,42 € 40% 
M. R. D. 150,00 € 40% 
M. V. JG. 400,00 € 90% 
M. A. O. 150,00 € 65% 
M. L. E G. 405,75 € 90% 
M. C. S. 372,00 € 90% 
OH.  A. 250,00 € 100% 
R. Z. A. 400,00 € 90% 
R. P. L. 405,75 € 90% 
R. G. G. 400,00 € 90% 
S. M. A. 446,00 € 65% 
S. M. E. 370,75 € 65% 
S. S. P. 410,00 € 25% 
V. G. N. 350,00 € 90% 
V. M. J. 473,90 € 90% 
V. M. J. 473,90 € 90% 
V. M. O. 473,90 € 90% 
Z. I. A. 400,00 € 90% 
Z. I. M. 400,00 € 90% 

Segon.- Desestimar les 14 sol·licituds d’ajuts econòmics en concepte de beques 
d’activitats esportives, curs 2017-2018, que es detallen a continuació, pels 
motius que així mateix s’indiquen: 

TUTOR/A LEGAL 
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom Motiu de la desestimació 

A. A. S D. 
PERSONA NO INSCRITA A CAP 
ACTIVITAT 

A. A. S D. 
PERSONA NO INSCRITA A CAP 
ACTIVITAT 

B. CH. N P NO FA ÚS DEL SERVEI 
C. B. AO ACTIVITAT NO SUBVENCIONABLE 
C. B. AO ACTIVITAT NO SUBVENCIONABLE 
H. O. V. SUPERA BAREMS ECONÒMICS 
I.  G. NO REALITZA L'ACTIVITAT 
I.  G. NO REALITZA L'ACTIVITAT 
O. T. D. SUPERA BAREMS ECONÒMICS 
O. T. D. SUPERA BAREMS ECONÒMICS 



P. J. S. SUPERA BAREMS ECONÒMICS 

P. I. LK. 
PRESENTACIÓ SOL.LICITUD FORA DE 
TERMINI 

R. A. D.I. NO REALITZA L'ACTIVITAT 

S. C. M J. 
SUPERA BAREMS DE CAPITAL 
IMMOBILIARI 

Y. C. Z. SUPERA BAREMS ECONÒMICS 

Tercer.- No admetre a tràmit la sol·licitud d’ajuts econòmics següent, en concepte 
de beques d’activitats esportives, curs 2017-2018, atès que ha estat presentades 
fora del termini establert per la convocatòria aprovada per a aquest tipus d’ajuts: 

TUTOR/A LEGAL 
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom Motiu de la desestimació 

PEREZ IPANAQUE 
LIZBETH 
KARIN 

PRESENTACIÓ SOL.LICITUD FORA 
DE TERMINI 

Quart.- Autoritzar i disposar una despesa total màxima de 7.873,16 euros, a 
càrrec de la partida pressupostària 68.23100.48018 del pressupost vigent, en 
concepte de beques d’activitats esportives, a favor dels tutors legals que es 
relacionen, amb el imports resultants que així mateix s’indiquen: 

ESPLU-ARTISTIC CLUB PATÍ(CIF Centre 
:G67107201)    
TUTOR/A LEGAL    
Primer 
Cognom 
(Peticionari) 

Segon 
Cognom Nom N.I.F. Cost 

Ajuntament 
Exercici 
2017 

Exercici 
2018 

C. M. A I. - 334,80 € 111,60 € 223,20 € 
G. G. S. - 365,18 € 121,73 € 243,45 € 
G. G. S. - 365,18 € 121,73 € 243,45 € 
L. T. M V. - 365,18 € 121,73 € 243,45 € 
M. P. V. - 101,44 € 33,81 € 67,63 € 
P. M. S. - 365,18 € 121,73 € 243,45 € 
    1.896,96 € 632,33 € 1.264,63 € 
CLUB DE FUTBOL CAN VIDALET(CIF 
Centre :G58798364)    
TUTOR/A LEGAL    

Primer 
Cognom 
(Peticionari) 

Segon 
Cognom Nom N.I.F. Cost 

Ajuntament 
Exercici 
2017 

Exercici 
2018 

I.  H. - 360,00 € 120,00 € 240,00 € 
I.  H. - 360,00 € 120,00 € 240,00 € 
R. R. P. - 360,00 € 120,00 € 240,00 € 
S. B. J. - 102,50 € 34,17 € 68,33 € 



Z.  L. - 360,00 € 120,00 € 240,00 € 
    1.542,50 € 514,17 € 1.028,33 € 
DUET ESPLUGUES, S.A.(CIF 
Centre :A-63.876.346)     
TUTOR/A LEGAL    
Primer 
Cognom 
(Peticionari) 

Segon 
Cognom Nom N.I.F. Cost 

Ajuntament 
Exercici 
2017 

Exercici 
2018 

A. D. F Z. - 97,50 € 32,50 € 65,00 € 
C. S. M. - 117,27 € 39,09 € 78,18 € 
C. S. M. - 97,50 € 32,50 € 65,00 € 
C. S. M. - 97,50 € 32,50 € 65,00 € 
M. A. OS. - 60,00 € 20,00 € 40,00 € 
M. A. OS. - 72,17 € 24,06 € 48,11 € 
M. R. F. - 97,50 € 32,50 € 65,00 € 
R. S. N. - 72,17 € 24,06 € 48,11 € 
R. S. N. - 60,00 € 20,00 € 40,00 € 
R. O. M. - 117,27 € 39,09 € 78,18 € 
    888,88 € 296,30 € 592,58 € 
CLUB NATACIÓ ESPLUGUES(CIF Centre 
:G-58.436.494)    
TUTOR/A LEGAL    

Primer 
Cognom 
(Peticionari) 

Segon 
Cognom Nom N.I.F. Cost 

Ajuntament 
Exercici 
2017 

Exercici 
2018 

M. S. J. - 426,51 € 142,17 € 284,34 € 
M. S. J. - 426,51 € 142,17 € 284,34 € 
M. S. J. - 426,51 € 142,17 € 284,34 € 
    1.279,53 € 426,51 € 853,02 € 
ASSOCIACIÓ ESPORTIVA PENYA ESPLUGUES(CIF 
Centre :G-58.510.876) 

  

TUTOR/A LEGAL    
Primer 
Cognom 
(Peticionari) 

Segon 
Cognom Nom N.I.F. Cost 

Ajuntament 
Exercici 
2017 

Exercici 
2018 

P. L. M. - 333,00 € 111,00 € 222,00 € 
    333,00 € 111,00 € 222,00 € 
CLUB VOLEIBOL ESPLUGUES(CIF Centre 
:G-58.819.921)    
TUTOR/A LEGAL    
Primer 
Cognom 
(Peticionari) 

Segon 
Cognom Nom N.I.F. Cost 

Ajuntament 
Exercici 
2017 

Exercici 
2018 

M. P. L DR. - 401,40 € 133,80 € 267,60 € 
M. E. V. - 240,99 € 80,33 € 160,66 € 



M. E. V. - 289,90 € 96,63 € 193,27 € 
    932,29 € 310,76 € 621,53 € 
CLUB PATINATGE ARTÍSTIC ESPLUGUES(CIF Centre: 
G-59.469.338 

  

TUTOR/A LEGAL    
Primer 
Cognom 
(Peticionari) 

Segon 
Cognom Nom N.I.F. Cost 

Ajuntament 
Exercici 
2017 

Exercici 
2018 

M. P. V. - 75,00 € 25,00 € 50,00 € 
    75,00 € 25,00 € 50,00 € 
FUTBOL ASSOCIACIÓ ESPLUGUENC(CIF 
Centre :G-61.396.065)    
TUTOR/A LEGAL    
Primer 
Cognom 
(Peticionari) 

Segon 
Cognom Nom N.I.F. Cost 

Ajuntament 
Exercici 
2017 

Exercici 
2018 

G. C. L P. - 315,00 € 105,00 € 210,00 € 
V. A. L F. - 360,00 € 120,00 € 240,00 € 
    675,00 € 225,00 € 450,00 € 
CLUB DE BASQUET NOU ESPLUGUES(CIF Centre: G-
64.941.552 

  

TUTOR/A LEGAL    
Primer Cognom 
(Peticionari) 

Segon 
Cognom Nom N.I.F. Cost 

Ajuntament 
Exercici 
2017 

Exercici 
2018 

OH.  N. - 250,00 € 83,33 € 166,67 € 
    250,00 € 83,33 € 166,67€ 

Cinquè.- Reconèixer les obligacions i proposar el pagament de 2.624,40 euros, 
corresponents al primer trimestre del curs 2017-2018, en concepte de beques 
d’activitats esportives. 
 
Sisè.- Les quantitats compromeses en la present proposta, per valor total de 
7.873,16 euros, previ el reconeixement de les obligacions, les corresponents als 
trimestres lectius de l’exercici 2018, seran pagades proporcionalment en la 
següent forma a les entitats següents que a continuació s’esmenten.  

PERCEPTOR N.I.F. Tram 1 Tram 2 Tram 3 TOTAL 
ESPLU-ARTISTIC 
CLUB PATÍ G-67.107.201 632,33€ 632,29€ 632,34€ 1.896,96€ 

CLUB DE FUTBOL CAN 
VIDALET G-58.798.364 514,17€ 514,17€ 514,17€ 1.542,50€ 

CLUB VOLEIBOL 
ESPLUGUES G-58.819.921 310,76€ 310,76€ 310,77€ 932,29€ 

DUET ESPLUGUES, 
S.A. A-63.876.346 296,30€ 296,29€ 296,29€ 888,88€ 



ASSOCIACIÓ 
ESPORTIVA PENYA 
ESPLUGUES 

G-58.510.876 111,00€ 111,00€ 111,00€ 333,00€ 

CLUB NATACIÓ 
ESPLUGUES G-58.436.494 426,51€ 426,51€ 426,51€ 1.279,53 

VICTORIA MIRANDA 
PEÑA 46619036Z 25,00€ 25,00€ 25,00€ 75,00€ 

FUTBOL ASSOCIACIÓ 
ESPLUGUENC G-61.396.065 225,00€ 225,00€ 225,00€ 675,00€ 

CLUB BASQUET NOU 
ESPLUGUES G-64.941.552 83,33€ 83,33€ 83,34€ 250,00 

 
Durant el mes de març de 2018, les corresponents al primer trimestre del curs 
per valor de 2.624,40 euros i durant els mesos de abril i juny de 2018, les 
corresponents als trimestres lectius de l’exercici 2018, per valor de 5.248,76 
euros.  

El pagament de les quantitats corresponents al tercer trimestre, es realitzarà de 
manera proporcional en funció del nivell d’assistència a l’activitat dels alumnes 
becats, efectivament acreditada per les empreses gestores durant tot el curs.” 
 
 
ACORD NÚMERO TRENTA-QUATRE.- Proposta d'aprovació d'ajuts 
econòmics puntuals dins l'àmbit d'Acció social en concepte d'emergències 
socials. 
 
“L’Ajuntament d’Esplugues, amb la finalitat de pal·liar aquelles situacions 
econòmiques greus, que per circumstàncies diverses, impedeixen o dificulten a 
les persones i les seves famílies arribar a cobrir una o més necessitats bàsiques, 
atorga uns ajuts econòmics puntuals per atendre situacions d’emergències 
socials a persones en seguiment amb els tècnics referents dels Serveis Socials 
Bàsics municipals. 
 
En aquest sentit, la Junta de Govern Local va aprovar el document “Programa 
d’ajuts econòmics per atendre Emergències Socials” en sessió ordinària duta a 
terme en data 19 de maig de 2017. 
 
Ateses les 6 sol·licituds de 8 ajuts presentades pels tècnics referents dels Serveis 
Socials Bàsics municipals, amb el vistiplau de la directora d’Acció Social. 
 
Vist el Reglament d'obres, activitats i serveis aprovat mitjançant Decret 179/1995 
de la Generalitat de Catalunya, en la part que regula l'activitat subvencionadora 
de l'Administració. 
 
En virtut de la delegació conferida a la Junta de Govern local, al punt g. del Decret 
d’Alcaldia núm. 1466, 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.- Atorgar un total de 8 ajuts econòmics puntuals per atendre les següents 
situacions d’emergències socials, a les persones que a continuació s’esmenten: 

EXP SIAS 
NOM 
USUARI 

TIPUS 
EMERGÈNCIA CREDITOR BARRIS IMPORT  

15/229 GS, M SUBMINISTRAMENT 

AIGÜES DE 
BARCELONA, 
EMG.CIA, SA 

CAN 
VIDALET 26,14 € 

15/229 GS, M SUBMINISTRAMENT 
IBERDROLA 
CLIENTES, SAU 

CAN 
VIDALET 214,97 € 

12/715 MR, E SUBMINISTRAMENT 
IBERDROLA 
CLIENTES, SAU 

CAN 
VIDALET 184,32 € 

12/715 MR, E SUBMINISTRAMENT 
IBERDROLA 
CLIENTES, SAU 

CAN 
VIDALET 308,99 € 

15/515 FM, J 

LLOGUER 
HABITATGE GENER 
2018 

LUCENA 
IBAÑEZ, JOSE 

CAN 
VIDALET 300,00 € 

14/726 FC, B 

LLOGUER 
HABITATGE SET-
OCT-NOV I 
DESEMBRE 2017 

BANCO MARE 
NOSTRUM, S.A 

CAN 
VIDALET 

1.600,00 
€ 

12/442 VB, ZR 
DESPESES 
ESCOLARS 

ESCOLA PRAT 
DE LA RIBA 

CAN 
CLOTA 85,00 € 

14/684 OM. S 
DESPESES 
ESCOLARS 

ESCOLA 
FLOCH I 
TORRES 

LA 
PLANA 545,00 € 

Segon.- Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions corresponents a una 
despesa total de 3.264,42 euros, que aniran a càrrec de la partida pressupostària 
68.23100.48010 del pressupost vigent en concepte d’ajuts econòmics puntuals 
per atendre les següents situacions d’emergències socials, a favor de les 
persones que es relacionen, amb el imports que així mateix s’indiquen:  

EXP SIAS 
NOM 
USUARI DOC_USUARI CREDITOR IMPORT  

15/229 GS, M 07473193X 
AIGÜES DE BARCELONA, 
EMG.CIA, SA 26,14 € 

15/229 GS, M 07473193X IBERDROLA CLIENTES, SAU 214,97 € 
12/715 MR, E 46616444K IBERDROLA CLIENTES, SAU 184,32 € 
12/715 MR, E 46616444K IBERDROLA CLIENTES, SAU 308,99 € 
15/515 FM, J 46467733M LUCENA IBAÑEZ, JOSE 300,00 € 
14/726 FC, B 46979058V BANCO MARE NOSTRUM, S.A 1.600,00 € 
12/442 VB, ZR 48073702E ESCOLA PRAT DE LA RIBA 85,00 € 
14/684 OM. S 46636061L ESCOLA FLOCH I TORRES 545,00 € 



 
Tercer.- Les quantitats reconegudes en la present proposta, per valor total de 
3.264,42 euros, seran pagades de forma individualitzada, als creditors següents:  
 

EXP.SIAS CREDITOR 
NIF 
CREDITOR DADES BANCÀRIES IMPORT 

15/229 

AIGÜES DE 
BARCELONA, 
EMG.CIA, SA A66098435 ES6121008740560200268061 26,14 € 

15/229 

IBERDROLA 
CLIENTES, 
SAU A95758389 ES6321002931990200442102 214,97 € 

12/715 

IBERDROLA 
CLIENTES, 
SAU A95758389 ES6321002931990200442102 184,32 € 

12/715 

IBERDROLA 
CLIENTES, 
SAU A95758389 ES6321002931990200442102 308,99 € 

15/515 

LUCENA 
IBAÑEZ, 
JOSE 75591287Q ES5321001060140100490899 300,00 € 

14/726 

BANCO 
MARE 
NOSTRUM, 
S.A A86104189 ES8604879106902007000005 

1.600,00
€ 

12/442 

ESCOLA 
PRAT DE LA 
RIBA Q5855037G ES9821000740080200009468 85,00 € 

14/684 

ESCOLA 
FOLCH I 
TORRES Q0868051D ES1821000323540200220400 545,00 € 

 
Quart.- Proposar el pagament corresponent a les quantitats econòmiques 
aprovades en la present resolució.” 
 
 
ACORD NÚMERO TRENTA-CINC.- Proposta de concessió d’ajuts 
econòmics per l’Impost sobre Béns Immobles per a persones en situació 
de vulnerabilitat social, exercici 2017.  
 
“L’Ajuntament d’Esplugues, amb la finalitat de contribuir a millorar la qualitat de 
vida d’aquelles persones i famílies que viuen amb escassos recursos econòmics, 
atorga uns ajuts econòmics per poder fer front a l’Impost sobre Béns Immobles 
(IBI) per a persones empadronades a Esplugues. 
 
La Junta de Govern Local en sessió ordinària duta a terme en data 28 de març 
de 2014, va aprovar les bases reguladores per a la concessió d’ajuts relatius a l’ 
impost sobre béns immobles per a persones en situació de vulnerabilitat social. 



 
En data 28 d’abril de 2017 es va aprovar, una modificació del text de les Bases 
específiques reguladores de la concessió d’aquests ajuts, en el sentit de 
modificar l’import del valor cadastral de l’habitatge que es pren en consideració 
per determinar si es té dret a l’ajut. 
 
Ateses les 40 sol·licituds presentades relatives a l’exercici 2017 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 exigits a les bases 
reguladores, mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 31 de juliol 
de 2017. 
 
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 18 sol·licituds d’ajuts econòmics relatius a l’ impost 
sobre béns immobles per a persones en situació de vulnerabilitat social, 
corresponents al exercici 2017, amb una bonificació de 60,00 euros per cada 
cas. 
 
Segon.- Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions corresponents a una 
despesa total de 1.080,00 euros, a càrrec de la partida pressupostària 
68.23100.48016 del pressupost vigent, en concepte d’ajuts relatius a l’impost 
sobre béns immobles, a favor de les persones següents: 
 
Nº Expedient DNI Cognoms i Nom Nivell de Renda Import 
P263-2017-01 

 

O P, A 9.013,50 €  60,00 €  
P263-2017-02 

 

O G, S 16.661,70 €  60,00 €  
P263-2017-03 

 

L R, M 5.109,99 €  60,00 €  
P263-2017-04 

 

R C, A 3.600,00 €  60,00 €  
P263-2017-11 

 

P G, F 1.584,28 €  60,00 €  
P263-2017-12 

 

J P, M 4.389,73 €  60,00 €  
P263-2017-13 

 

G G, J 3.302,00 €  60,00 €  
P263-2017-16 

 

R G, E 8.950,20 €  60,00 €  
P263-2017-18 

 

F H, L 5.112,00 €  60,00 €  
P263-2017-19 

 

M C, A M 9.708,83 €  60,00 €  
P263-2017-21 

 

L S, V 2.098,52 €  60,00 €  
P263-2017-22 

 

F R, J A 83,33 €  60,00 €  
P263-2017-24 

 

R T, M C 9.103,50 €  60,00 €  
P263-2017-26 

 

M R, M 3.755,39 €  60,00 €  



P263-2017-32 
 

R G, M 6.223,60 €  60,00 €  
P263-2017-35 

 

P G, S 3.590,48 €  60,00 €  
P263-2017-37 

 

G L, M L 3.535,90 €  60,00 €  
P263-2017-39 

 

H R, T 2.870,81 €  60,00 €  
 
Tercer.- Desestimar 22 sol·licituds d’ajuts econòmics en concepte de concessió 
d’ajuts relatius a l’impost sobre béns immobles per a persones en situació de 
vulnerabilitat social atès que no compleixen amb l’aplicació per els motius que a 
continuació s’especifiquen: 
 
Nº Expedient DNI Cognoms i Nom Motiu de la desestimació 
P263-2017-05 

 

G B, C PROPIETARIA DE MÉS D'UN IMMOBLE 
P263-2017-06 

 

DE H A, M.A VC > 61.492,20€ 
P263-2017-07 

 

C S, Mª P VC > 61.492,20€ 
P263-2017-08 

 

LL A, A VC > 61.492,20€ 
P263-2017-09 

 

V L, J N NO ÉS PROPIETÀRIA DEL PIS 
P263-2017-10 

 

G A, C TÉ ALTRE PROPIETAT A TARRAGONA 
P263-2017-14 

 

L M, P PROPIETARIA DE MÉS D'UN IMMOBLE 
P263-2017-15 

 

N B, J SUPERA BAREMS ECONÒMICS 
P263-2017-17 

 

L C, A SUPERA BAREMS ECONÒMICS 
P263-2017-20 

 

B T, C L NO SON PROPIETARIS 
P263-2017-23 

 

R T, E SUPERA BAREMS ECONÒMICS 
P263-2017-25 

 

Q V, M SUPERA BAREMS ECONÒMICS 
P263-2017-27 

 

V M, Mª P VC > 61.492,20€ 
P263-2017-28 

 

B F, L TÉ ALTRE PROPIETAT A CACERES 
P263-2017-29 

 

F, M I SUPERA BAREMS ECONÒMICS 
P263-2017-30 

 

R S, I SUPERA BAREMS ECONÒMICS 
P263-2017-31 

 

S S, A SUPERA BAREMS ECONÒMICS 
P263-2017-33 

 

F B, F VC > 61.492,20€ 
P263-2017-34 

 

S S, A M VC > 61.492,20€ 
P263-2017-36 

 

EL K E, F SUPERA BAREMS ECONÒMICS 
P263-2017-38 

 

M R, D SUPERA BAREMS ECONÒMICS 
P263-2017-40 

 

L S, C NO SON PROPIETARIS 
 

I sense més assumptes a tractar, a les catorze hores i cinquanta minuts del dia 
abans esmentat, per la Sra. alcaldessa es dona 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.  


