
 
JGL 2/2017 

 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 

SESSIÓ DECISÒRIA ORDINÀRIA DE 13 DE GENER DE 2017 

 
A la Casa Consistorial d’Esplugues de Llobregat, a la sala de reunions, a les 
tretze hores i quaranta minuts del dia 13 de gener de 2017, es reuneix la Junta 
de Govern Local en sessió decisòria ordinària, en primera convocatòria, sota la 
Presidència de l'alcaldessa Sra. Pilar Díaz Romero, amb l'assistència dels 
regidors Sr. Eduard Sanz García, Sra. Sara Forgas Úbeda, Sra. Montserrat 
Zamora Angulo, Sr. Albert Comellas Novillo i Sr. Manuel Pozo López. 
 
Excusa la seva absència per malaltia el regidor Sr. Santiago Siquier Fadó. 
 
Assisteix igualment l'interventor director de l'Àrea de recursos generals i 
econòmics, Sr. Francisco Javier Vicén Encuentra. 
 
Actua de secretari el de l'Ajuntament Sr. Pedro Carmona Pérez. 
 
Oberta la sessió per la Sra. alcaldessa, s'hi entra en l'examen i debat dels 
assumptes que es relacionen a l'ordre del dia. 

 
 

TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 
ACORD NÚMERO U.- Proposta per declarar com a suficient la 
documentació presentada per CENTRO MÉDICO DENTAL-e ESPLUGUES, 
S.L., en la qual efectua el tràmit de comunicació de l’activitat de consultori 
odontològic (centre mèdic dental) al local ubicat al carrer Molí, núm. 39-
45, local 1, d’aquesta població. (Exp. T120-2016-00122). 
 
“El senyor Óscar Santos López, en representació de CENTRO MÉDICO 
DENTAL-e ESPLUGUES, S.L., va aportar la documentació tècnica oportuna 
per desenvolupar l’activitat de consultori odontològic (centre mèdic dental) 
al local ubicat al carrer Molí, núm. 39-45, local 1, d’aquesta població. (Exp. 
T120-2016-00122). 
 
Atès que es tracta d’una activitat sotmesa al règim de comunicació. 
 
Atès l’informe favorable emès pels Serveis Tècnics Municipals obrant a 
l’expedient.  

Atesa la delegació de la Sra. Alcaldessa en la Junta de Govern Local, per 
decret núm. 1.466, de 18 de juny de 2015, de les atribucions establertes a l’art. 



21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local 
en la seva redacció introduïda per Llei 57/2003, de 16 de desembre. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1r.- Declarar com a suficient la documentació que consta a l’expedient 
presentada per CENTRO MÉDICO DENTAL-e ESPLUGUES, S.L., en la qual 
efectua el tràmit de comunicació de l’activitat de consultori odontològic 
(centre mèdic dental) al local ubicat al carrer Molí, núm. 39-45, local 1, 
d’aquesta població. (Exp. T120-2016-00122). 

2n.-Comunicar a CENTRO MÉDICO DENTAL-e ESPLUGUES, S.L., que pot 
iniciar l’exercici de l’activitat de consultori odontològic (centre mèdic dental) 
al local ubicat al carrer Molí, núm. 39-45, local 1, sense perjudici del 
compliment de la normativa urbanística, de seguretat, de protecció i prevenció 
contra incendis, i normativa en general que li sigui d’aplicació, i que el titular 
declara complir mitjançant el document corresponent. 

3r.- Advertir a la titularitat que en cas necessari o si es considera oportú, els 
Serveis Tècnics Municipals podran practicar opcionalment inspecció a 
l’establiment. Si de la inspecció efectuada resultés l’existència de deficiències a 
esmenar, s’hauran d’adoptar en els terminis que s’estimin. En cas que 
aquestes deficiències comportin un risc per a la salut o la seguretat envers 
tercers, o que existeixin deficiències no esmenables, o que l’activitat no s’ajusti 
a la documentació presentada, s’ordenarà immediatament el cessament de 
l’activitat. 
 
4t.- Aquesta conformitat restarà condicionada al pagament de la taxa per a la 
prestació dels serveis d’Intervenció Integral de l’Administració municipal en 
activitats i instal·lacions (Ordenança Fiscal núm. 5) d’import 708,45 euros 
(càrrec-valor 1323483-18025) que serà notificada per l’Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona.” 

ACORD NÚMERO DOS.- Proposta per prendre en consideració l’informe 
en matèria de prevenció i protecció contra incendis que els Serveis 
Tècnics Municipals han emès en data 5/01/2017, amb relació a l’activitat 
de centre docent de benestar animal i naturalesa a l’avinguda Jacint 
Esteva i Fontanet, núm. 106 (cantonada carrer August Font i Carreres), 
d’aquesta població, sol•licitada per S.O.S. GALGOS. (Exp. T120-2016-
00123). 

“La senyora Anna Clements, en representació de S.O.S. GALGOS, va aportar 
la documentació tècnica oportuna per sol·licitar informe de prevenció d’incendis 
municipal com a pas previ a la sol·licitud del corresponent títol acreditatiu per 
desenvolupar l’activitat de centre docent de benestar animal i naturalesa a 
l’avinguda Jacint Esteva i Fontanet, núm. 106 (cantonada carrer August Font i 
Carreres), d’aquesta població. (Exp. T120-2016-00123). 

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



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

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1r.- Prendre en consideració l’informe en matèria de prevenció i protecció 
contra incendis que els Serveis Tècnics Municipals han emès en data 
5/01/2017, amb relació a l’activitat de centre docent de benestar animal i 
naturalesa a l’avinguda Jacint Esteva i Fontanet, núm. 106 (cantonada carrer 
August Font i Carreres), d’aquesta població. (Exp. T120-2016-00123). 

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

(...) 
 
c) Examinada la documentació presentada, aquesta es considera suficient i 
ajustada a la normativa, i s’emet informe favorable pel que fa als aspectes de 
prevenció i protecció contra incendis. 

Cal indicar que el titular és responsable d’executar i mantenir les mesures de 
seguretat previstes a la documentació tècnica, establertes per la reglamentació 
d’aplicació. 
 
(...) 
 
3r.- Advertir a S.O.S. GALGOS, que l’esmentat informe no valora altres 
reglamentacions específiques, tret de l’estrictament d’incendis. 

4t.- Advertir a S.O.S. GALGOS, que ha d’executar i mantenir les mesures de 
seguretat previstes en la documentació tècnica, establertes per la 
reglamentació d’aplicació. 

5è.- Requerir a S.O.S. GALGOS, que procedeixi a presentar la documentació 
escaient per a continuar el tràmit, com a activitat sotmesa al règim de 
Comunicació Prèvia d’Obertura. 

6è.- Aquesta conformitat restarà condicionada al pagament de la taxa per a la 
prestació dels serveis d’Intervenció Integral de l’Administració municipal en 
activitats i instal·lacions (Ordenança Fiscal núm. 5) d’import 30,00 euros 
(càrrec-valor 1323483-18014), que serà notificada per l’ Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona.” 

ACORD NÚMERO TRES.- Proposta de concessió de llicència a PIRSA 
2014, SL, per executar obres de construcció d’un edifici de 3 habitatges i 
2 places d’aparcament, a la finca ubicada al carrer Gaspar Fàbregas i 
Roses, núm. 44. (Exp. T032-2016-51). 



“El senyor Cristóbal Díez Sánchez, en representació de PIRSA 2014, SL, 
sol·licita llicència per executar obres de construcció d'un edifici plurifamiliar de 3 
habitatges i 2 places de garatge a la finca situada al carrer Gaspar Fàbregas i 
Roses núm. 44, d'aquesta població, (referència cadastral 
3210811DF2831A0001WG) segons projecte tècnic aportat a tal efecte. 
(Expedient T032-2016-51). 

Atès l’informe favorable emès pels Serveis Tècnics Municipals del que resulta 
que el projecte presentat contempla bàsicament la construcció d’un bloc 
d’habitatges plurifamiliar de 3 habitatges en planta baixa i dos pisos més un 
aparcament per a 2 vehicles en planta baixa. L’empresa promotora ha aportat 
un escrit en el que es compromet a l’adquisició d’una tercera plaça 
d’aparcament abans de l’obtenció de la llicència de primera ocupació. 

L’edifici es desenvolupa de manera que en planta baixa es proposa la 
construcció d’un habitatge, un habitatge en primera planta i un habitatge més 
en planta segona. 

L’alçada reguladora (10.60 m.) es situa, d’acord amb l’article 240 de les NN.UU. 
del PGM en el punt mig de la façana al carrer, ja que la diferència entre l’extrem 
de la façana i aquest punt és inferior a 60 cm. 

La densitat de la parcel·la és d’un màxim de 4 habitatges. 

Atès l’informe favorable emès pels Serveis Jurídics Municipals, de data 11 de 
gener de 2017, els fonaments de dret del qual estableixen el següent: 
 
“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, com és el cas que ens ocupa. 

D’acord amb l’article 188 del Text refós de la llei d'urbanisme, aprovat pel 
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, i l’article 14 del Reglament esmentat, les 
llicències urbanístiques s’han d’atorgar d’acord amb les previsions de la 
legislació i el planejament urbanístics i les ordenances municipals sobre ús del 
sòl i edificació vigents en el moment de la resolució de la sol·licitud. 
 
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. 
 
D’acord amb l’article 12 del 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 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 executiu ha estat aportat. 

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 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. 

Cal recordar, també, que, en virtut de l’article 187bis.b) del Decret legislatiu 
1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'urbanisme, en la 
redacció donada per la Llei 16/2015, de 21 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'activitat econòmica, la primera utilització i ocupació 
dels edificis es troba subjecte al règim de comunicació prèvia. 
 
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 d’obres sol·licitada.” 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1.- Concedir llicència a PIRSA 2014, SL, per a les obres de construcció d’un 
edifici plurifamiliar de 3 habitatges i 2 places d’aparcament, a la finca ubicada al 
carrer Gaspar Fàbregas i Roses, núm. 44, d’Esplugues de Llobregat, d’acord 
amb el projecte i la documentació aportada el 24 d’octubre de 2016, (REG núm. 
2016 00019621), i la documentació d’esmena i complementària presentada el 
28 d’octubre de 2016, (REG núm. 2016 00020014); el 8 de novembre de 2016, 



(REG núm. 2016 00020913), i el projecte executiu presentat el 21 de desembre 
de 2016, (REG núm. 2016 00023596). 

2.- 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 en Tresoreria Municipal en metàl·lic o aval bancari 
solidari d'import 4.000 euros en concepte de garantia d’urbanització i reposició 
de qualsevol dany que pogués ocasionar-se en els elements urbanístics del sòl 
, subsòl 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.  
 
2.1.2. Constituir dipòsit en Tresoreria Municipal en metàl·lic o aval bancari 
solidari d'import 3.677’85 euros en concepte de fiança per a garantir la gestió 
dels residus procedents de l'enderroc i l’excavació, de conformitat amb el que 
disposa el Decret 89/2010, de 29 de juny, relatiu a la gestió de residus de la 
construcció.  
 
L'eficàcia d'aquesta llicència restarà demorada fins que no es 
constitueixin les fiances anteriorment indicades. 

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

 
2.1.3. Aportar nomenament de Contractista 
2.1.4. Aportar estudi geotècnic subscrit per tècnic competent i visat pel Col·legi 
corresponent. 
2.1.5. Aportar programa de control de Qualitat. 
2.1.6. Aportar full d’assumeix de direcció d’obres de Arquitecte/a 
Tècnic/Aparellador/a. 
2.1.7. Aportar nomenament de coordinador/a de Seguretat i Salut. 
2.1.8. Aportar fotocòpia del darrer rebut de l’impost sobre bens Immobles IBI. 
2.1.9. Comunicar, cursant avís per escrit a aquest Ajuntament, l’inici de les 
obres i procedir al replanteig i assenyalament de alineacions i rasants oficials 
en presència dels Serveis Tècnics Municipals. 
 
3. Així mateix, la present llicència resta condicionada als següents requisits: 
 
3.1. Justificar, abans de l’obtenció de la llicència de primera ocupació, 
l’adquisició de forma fefaent d’una tercera plaça d’aparcament de reserva 
obligatoria. 
 
3.2. 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 pannell prefabricat, de tal manera que 
es mantingui en bon estat i ofereixi la seguretat necessària durant tot el procés 
que duri l’obra. 



 
3.3 Executar les escomeses de serveis (aigua, gas, electricitat, telèfon, etc.) en 
soterrani fins a l'edificació, havent d'assumir el titular el cost total derivat de les 
canalitzacions en soterrani d'aquests serveis per la via pública. L’actuació a 
que està obligat el propietari fa referència a tots aquells aspectes que siguin 
necessaris per dur-los a terme, inclòs el soterrament de les línies de serveis i 
subministraments que quedin afectades i la reposició d'aquelles que, estan ja 
soterrades es vegin també afectades. 
 
4. Advertir a PIRSA 2014, SL que a la finalització de les obres, ha de: 
 
4.1. Aportar certificat final de les obres executades. 
 
4.2 Comunicar la primera utilització i ocupació de l’edifici, aportant la 
documentació indicada a l'art. 53 de les Ordenances Metropolitanes 
d'Edificació. 
 
4.3. Justificar el cost real i efectiu de les obres realitzades, i si s’escau efectuar 
l’autoliquidació complementària corresponent. 
 
4.4. Justificar la comunicació de les modificacions introduïdes a la finca, a la 
Gerència Territorial del Cadastre, c/ Travessera de Gràcia núm.58 2a planta de 
Barcelona, per ajustar les dades a la realitat (Mod. 902), aportant fotocopia de 
l’esmentat model. 
 
5. Advertir i manifestar a PIRSA 2014, SL: 
 
5.1.Que per poder adquirir la placa d’obres, s’ha de justificar el dipòsit de les 
fiances o avals senyalats a la concessió de la llicència. L’esmentada placa s’ha 
d’adquirir al Punt d'Atenció a la Ciutadania, plaça Santa Magdalena núm. 24, 
abonant la quantitat de 48,40 euros, i que, una vegada complimentada, ha de 
col·locar en lloc visible. 
 
5.2. Que per a la col·locació d’una grua – torre, si és el cas, és necessari 
sol·licitar i tramitar la corresponent llicència municipal. 
 
5.3. Que en cas de necessitar la col·locació de contenidors per a residus i 
runes ha de sol·licitar i obtenir l'oportuna autorització. 
 
6.- Subjectar l’anterior llicència al pagament de la taxa i l’impost que li 
correspongui, i a les condicions generals i especials que deriven de l’informe 
tècnic municipal, de 21 de desembre de 2016. 
 
7.- Advertir a la persona interessada, en compliment de l’article 37 del 
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 
64/2014, de 13 de maig, el següent: 
 

- Per a la comunicació de l’inici d’obres caldrà aportar una còpia de 
l’acta d’inici d’obres estesa per la direcció facultativa de les obres i, 
posteriorment, acabades aquestes, caldrà aportar una còpia del 



certificat final d’obres expedit per aquesta mateixa direcció. 
 
- 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. Si 
la llicència no dius res, 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. 

 
8.- Recordar, també, que, en virtut de l’article 187bis.b) del Decret legislatiu 
1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'urbanisme, en la 
redacció donada per la Llei 16/2015, de 21 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'activitat econòmica, la primera utilització i ocupació 
dels edificis es troba subjecte al règim de comunicació prèvia. 
 
9.- Comunicar l’acord anterior a les persones interessades. 
 
10.- Aquesta llicència restarà condicionada al pagament de les liquidacions de 
la taxa per llicència urbanística d'import 7.174,69 euros (1324726 – 24125) i de 
l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres d’import 11.479,51 euros 
(1325366 - 24121) que seran notificades per l'Organisme de Gestió Tributària 
de la Diputació de Barcelona.” 
 
ACORD NÚMERO QUATRE.- Proposta d’aprovació d’informe urbanístic de 
la finca de l’Avinguda Països Catalans, núm. 50, sol·licitada per la Sra. 
Olga Serra Ferrer, en representació de FUNDACIÓ ESCOLES GARBÍ (Exp. 
T019-2016-00024). 
 
“La senyora Olga Serra Ferrer, en representació de la Fundació Escoles Garbí, 
sol·licita informe urbanístic, de la finca situada a l’Avinguda Països Catalans, 
50, d’Esplugues de Llobregat. (Exp. T019-2016-00024). 
 
Atès l'informe emès pels Serveis Tècnics Municipals. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
1.- Aprovar l'informe emès pels Serveis Tècnics Municipals, que a continuació 
es transcriu: 
 
"1. Sol-licitud 
 
Per registre de data 24/11/2016 i amb número 2016/00022040, la Sra. Olga 
Serra, en representació de la Fundació Escoles Garbí presenta a aquest 
Ajuntament instància sol·licitant certificat d’aprofitament urbanístic de la finca 
situada a l’Av. Països Catalans. 
 
2. Planejament vigent 



Pla General Metropolità d'Ordenació Urbana de Barcelona (PGM) de data 
14/07/1976, concretat per la seva transcripció refosa a escala 1 / 2000 
definitivament aprovada el 11/03/1983. 
 
3. Qualificació urbanística 
 
Sistema d’Equipaments Comunitaris (clau 7b – sòls reservats per a 
equipaments d’àmbit local). 
 
4. Condicions bàsiques d’edificació 
 
Són bàsicament les definides en les normes urbanístiques del Pla General 
Metropolità de Barcelona, en concret en els articles 212 a 217 de les NN.UU. 
 
D’acord amb els articles 217.1 i 217.2: 
 
“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 
i a la integració al sector on s’ubiquin. Amb aquesta finalitat, cal determinar les 
diferents condicions urbanístiques en un Pla Especial. 
 
Quan falti Pla Especial, en sòl urbà, per a tot tipus d’equipament, ha de regir el 
tipus d’ordenació de la zona on se situa l’equipament o, si s’escau, de la zona 
contigua i s’han de respectar les condicions d’edificació vigents”. 
 
Pel que fa als usos, el propi Pla Especial els haurà de determinar també, en el 
ben entés que s’haurà d’ajustar a un del tipus que s’especifiquin en l’article 212 
de les NN.UU. del PGM. 
 
És important assenyalar que, d’acord amb les dades cadastrals que s’han 
pogut consultar, la finca en qüestió es troba edificada amb un edifici de planta 
baixa i pis, sense ús en l’actualitat i d’una superfície construïda d’uns 600 m2. 
aproximadament.” 
 
2.- La taxa per emissió de la qualificació urbanística d'acord amb l'Ordenança 
Fiscal núm. 9, per un import de 300,00€, amb càrrec valor 
01304218/0000444976.” 
 
ACORD NÚMERO CINC.- Proposta d’aprovació de l’expedient de 
contractació per contracte menor per a la realització del servei de 
manteniment del sistema d’informació energètica municipal i suport al 
gestor energètic municipal per l’any 2017. 
 
“Atès l’informe dels Serveis Tècnics Municipals, de data 10 de gener de 2017, 
en el que informen l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat disposa d’un sistema 
de gestió de la comptabilitat energètica municipal que li permet portar el control 
de la facturació dels diferents subministraments energètics i d’aigua (SIE), 
realitzant seguiment dels possibles desviaments i plantejar opcions de millora, 
així com tenir emmagatzemades totes les dades per tal de prendre decisions al 
respecte. 



Atès que aquest sistema instal·lat és propietat de l’empresa RSM GASSO 
CIMNE ENERGI, S.L. es justifica tècnicament la necessitat de proposar la 
contractació d’aquesta empresa per procediment menor del servei de 
manteniment del Sistema d’Informació Energètica Municipal i suport al gestor 
energètic municipal per l’any 2017, la qual cosa permet tenir actualitzat el 
sistema, així com l’atenció i l’assistència associats a la gestió del sistema.  
 
Atesos articles 138.3 i 111 del Text refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, sobre 
possibilitat de contractar serveis, per contracte menor por raó de la quantia, la 
qual no excedeix de 18.000 €. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
1.- Aprovar l’execució del servei de manteniment del Sistema d’Informació 
Energètica Municipal i suport al gestor energètic municipal per l’any 2017, 
mitjançant contracte menor, i adjudicar-lo a favor de l’empresa RSM GASSO 
CIMNE ENERGI, S.L. ( CIF B-65869273), pel preu de 5.706,52 € més l’IVA del 
21% de 1.198,37 €, en total 6.904,89 €, IVA inclòs. 
 
2.- Aprovar la despesa corresponent per import de 6.904,89 €, IVA inclòs, amb 
càrrec a la partida pressupostària número 12 16500 22600 del Pressupost 
General de 2017. 
 
La facturació, la qual s’incorporarà a l’expedient, complirà els efectes de 
formalització del contracte. 
 
El seu pagament es realitzarà de conformitat amb les previsions que estableixi 
la legislació vigent, des de l'entrada de la corresponent factura al Registre de 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, prèvia conformitat del departament 
responsable del seguiment del contracte. 
 
A efectes de compliment del previst en la Disposició Addicional trigèsima 
tercera del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 4 de novembre, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic:  

- Registre administratiu de presentació de les factures: Les factures de més de 
5.000 €, no emeses per persones físiques, es presentaran obligatòriament pel 
canal electrònic a traves 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.” 

 



 

RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS 

ACORD NÚMERO SIS.- Proposta d'aprovació de relacions de despeses i 
reconeixement d'obligacions. 

“Per la Secció de Comptabilitat s’han elaborat les següents relacions de 
despesa corresponents a l’exercici 2016, d’acord amb el que disposa l’article 22 
de les bases d’execució del pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici 
econòmic 2016. 

Relació núm. 372 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
103.656,05€. 

Relació núm. 373 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
6.298,72€. 

Relació núm. 375 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
0.164,31 €. 

Relació núm. 376 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
6.252,64 €. 

Relació núm. 377 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
11.926,37€. 

Relació núm. 378 de documents O en fase prèvia per un import total de 
90.596,76 €. 

Relació núm. 380 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
15.803,32 €. 

Relació núm. 381 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
16.259,65 €. 

Relació núm. 382 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
375.316,06 €. 

Relació núm. 383 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
7.554,42 €. 

Relació núm. 384 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
61.733,70 €. 

Relació núm. 385 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
56.104,65 €. 

Relació núm. 386 de documents O en fase prèvia per un import total de 
234.267,70 €. 



Relació núm. 387 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
2.952,47 €. 

I els següents document-proposta de concepte no pressupostari, corresponents 
a l’exercici 2017. 

Document-proposta de concepte no pressupostari núm. 32017/0012 per un 
import de 1.800,00 €. 

Document-proposta de concepte no pressupostari núm. 32017/0013 per un 
import de 1.800,00 €. 

Liquidació i ingrés a compte sobre rendiments del treball i activitats 
econòmiques del mes desembre i liquidació de les retencions i ingressos a 
compte procedents d’arrendaments d’immobles urbans. 

Tots el documents comptables “ADO” i “O” porten annexada la corresponent 
factura que ha estat conformada pel tècnic adient i fiscalitzada pel Servei 
d’Intervenció. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1. Aprovar la relació núm. 372 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 103.656,05€. 

2. Aprovar la relació núm. 373 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 6.298,72€. 

3. Aprovar la relació núm. 375 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 40.164,31 €. 

4. Aprovar la relació núm. 376 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 6.252,64 €. 

5. Aprovar la relació núm. 377 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 11.926,37€. 

6. Aprovar la relació núm. 378 de documents O en fase prèvia per un import 
total de 90.596,76 €. 

7. Aprovar la relació núm. 380 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 15.803,32 €. 

8. Aprovar la relació núm. 381 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 16.259,65 €. 

9. Aprovar la relació núm. 382 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 375.316,06 €. 

10. Aprovar la relació núm. 383 de documents ADO en fase prèvia per un 
import total de 7.554,42 €. 



11. Aprovar la relació núm. 384 de documents ADO en fase prèvia per un 
import total de 61.733,70 €. 

12. Aprovar la relació núm. 385 de documents ADO en fase prèvia per un 
import total de 56.104,65 €. 

13. Aprovar la relació núm. 386 de documents O en fase prèvia per un import 
total de 234.267,70 €. 

14. Aprovar la relació núm. 387 de documents ADO en fase prèvia per un 
import total de 2.952,47 €. 

15. Aprovar el document-proposta de concepte no pressupostari núm. 
32017/0012 per un import de 1.800,00 €. 

16. Aprovar el document-proposta de concepte no pressupostari núm. 
32017/0013 per un import de 1.800,00 €. 

17. Aprovar la liquidació i ingrés a compte sobre rendiments del treball, 
activitats econòmiques del mes de desembre del 2016 (mod. 111) per un import 
total de 257.537,33€. 

18. Aprovar la liquidació de les retencions i ingressos a compte procedents del 
quart trimestre del 2016 d’arrendaments d’immobles urbans (mod. 115) per un 
import de 3.463,32 €.” 

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