
 
 

 

JGL 24/2016 
 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 

SESSIÓ DECISÒRIA ORDINÀRIA DE 22 DE JUNY DE 2016 

 
A la Casa Consistorial d’Esplugues de Llobregat, a la sala de reunions, a les 
setze hores i cinquanta minuts del dia 22 de juny de 2016, es reuneix la Junta 
de Govern Local en sessió decisòria ordinària, en primera convocatòria, sota la 
Presidència de l'alcaldessa Sra. Pilar Díaz Romero, amb l'assistència dels 
regidors Sr. Eduard Sanz García, Sra. Sara Forgas Úbeda, Sra. Montserrat 
Zamora Angulo, Sr. Albert Comellas Novillo, Sr. Manuel Pozo López i 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. 
 
 
ACORD NÚMERO U.- Aprovació, si escau, de l’acta núm. 21/16 
corresponent a la sessió ordinària de data 3 de juny de 2016.                              
 
Per la Sra. alcaldessa i en relació a l’esborrany de l’acta núm. 21/16 
corresponent a la sessió ordinària de  data  3 de juny 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 de requeriment de la fiança definitiva 
relativa al contracte de subministrament, mitjançant procediment negociat 
sense publicitat, de bateries en regim de lloguer pels vehicles elèctrics 
municipals. (exp. G455-2016-013). 

“La Junta de Govern Local en sessió del dia 13 de maig de 2016, va acordar 
aprovar l’expedient de contractació, per procediment negociat sense publicitat, 



per executar el subministrament, mitjançant lloguer, de bateries pels vehicles 
municipals de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, per un import màxim 
anual de 1.666,68 €, més 350,01 € en concepte d’IVA, total 2.016,69 €, IVA 
inclòs, així com els plecs de condicions economic-administratives i tecniques 
que regeixen aquesta contractació. 

De conformitat amb el que estableixen els articles 169, 174, 177 i 178 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, s’ha procedit a sol·licitar oferta a 
l’empresa OVERLEASE, S.A. 

Transcorregut el termini de presentació estipulat s’ha presentat la següent 
oferta econòmica: 

 

EMPRESA 
OFERTA 
ECONÒMICA, 
IVA NO INCLÒS 

IVA (21%) 
OFERTA 
ECONÒMICA, 
IVA INCLÒS 

    OVERLEASE SA Quota Anual 
Bateria Reanult Kangoo 879,60 184,72 1.064,32 
Bateria Reanault ZOE LIFE 
R240 787,08 165,29 952,37 

 
El Tècnic de medi ambient, d’acord als criteris estipulats en els plecs, revisat 
que l’oferta compleix amb les especificacions tècniques del contracte, estima 
que l’oferta de l’empresa OVERLEASE, S.A. és la més convenient per 
l’Ajuntament per un import màxim anual de 1.666,68 €, més 350,01 € en 
concepte d’IVA, total 2.016,69 €, IVA inclòs, desglossat segons el següent 
detall:  

- BATERIA RENAULT KANGOO, amb una quota mensual de 73,30 euros, més 
IVA de 15,39 euros, en total 88,69 IVA inclòs. La quota anual serà de 879,60 
euros, més IVA de 184,72 euros, en total 1.064,32 euros (IVA inclòs).  

- BATERIA RENAULT ZOE LIFE R240, amb una quota mensual de 65,59 
euros, més IVA de 13,77 euros, en total 79,36 IVA inclòs. La quota anual serà 
de 787,08 euros, més IVA de 165,29 euros, en total 952,37 euros (IVA inclòs).  
 
Vistos els antecedents i l’informe emès pels Serveis Jurídics d’aquest 
Ajuntament, i a tenor del que disposa l’article 151 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. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

ÚNIC.- Requerir a OVERLEASE, S.A. per a què en el termini màxim de deu 
dies hàbils a comptar des del següent al que rebi la notificació, dipositi la fiança 
definitiva d’import 250,00 euros, relativa a la contractació del subministrament, 
mitjançant lloguer, de bateries pels vehicles municipals de l’Ajuntament 



d’Esplugues de Llobregat, amb l’advertiment que, en cas de no dipositar la 
fiança en termini, es considerarà que el licitador ha retirat la seva oferta. 

Així mateix, en aquest termini haurà d’aportar els justificants conforme es troba 
al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat 
Social; i la documentació que acrediti la capacitat i solvència exigida segons les 
previsions dels plecs de condicions economicoadministratives i tècniques.” 
 
ACORD NÚMERO TRES.- Proposta d’aprovació de la certificació final de 
les obres de renovació de la Rambla del Carme. ( exp. G451-2015-005).  

Es retira de l’Ordre del dia. 

ACORD NÚMERO QUATRE.- Proposta d’aprovació de la certificació final 
de les obres de rehabilitació de paviment a l’aparcament del carrer Doctor 
Ramon Turro (exp. G451-2015-022).  

“Els treballs referents a la obra de rehabilitació de paviment a l’aparcament del 
carrer Doctor Turro, d’aquesta població, van ser adjudicats, a l’empresa 
CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES VICENÇ, S.L., per acord de la 
Junta de Govern Local de data 11 de desembre de 2015, per import de 
34.772,47 €, més 7.302,22 € d’IVA, en total 42.074,69 €, IVA inclòs, baixa 
d’adjudicació incloses. 

Atès l’informe emes pels Serveis Tècnics Municipals en el qual manifesten els 
treballs d’obra realment executada, el que suposa una quantitat total de 
42.053,82 €, IVA inclòs, amb un sobrant de 20,87 € (IVA inclòs), respecte el 
preu del contracte, i proposen l’aprovació de la certificació final d’obra per 
l’import assenyalat. 

Atesos articles 234 i 235 del Text refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre 166 del 
Reglament de Contractes de l’Estat. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Aprovar la certificació final de la obra de rehabilitació de paviment a 
l’aparcament del carrer Doctor Turro, d’aquesta població, per un import total de 
42.053,82 €, IVA inclòs, que suposa un sobrant de 20,87 €, IVA inclòs, sobre el 
preu d’adjudicació, i procedir a la notificació de l'esmentada liquidació a 
l'empresa CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIOBES VICENÇ, S.L. (CIF B-
63635171).” 
 
ACORD NÚMERO CINC.- Proposta d’aprovació de la certificació final de 
les obres de remodelació de l’accés al cementiri parroquial, d’aquesta 
població (exp. G451-2015-020).  

“Els treballs de les obres de remodelació de l’accés al cementiri parroquial 
d’Esplugues de Llobregat, van ser adjudicats, a l’empresa GRUP MAS 
CONSTRUCTORS, S.L.U., per acord de la Junta de Govern Local de data 2 de 



desembre de 2015, per un import de 27.737,05 €, més 5.824,78 € d’IVA, en 
total 33.561,83 €, IVA i baixa d’adjudicació del 20,73 % incloses.  
 
Atès l’informe emès pels Serveis Tècnics Municipals del que resulta que s’han 
realitzat els amidaments de l’obra realment executada, comportant un 
increment en els amidaments aprovats, el que suposa un import total d’obra 
executada de 36.280,40 €, IVA inclòs, resultant un increment de 2.718,58 €, 
IVA inclòs, que equival al 8,10 %, i proposen l’aprovació de la certificació final 
d’obra per l’import assenyalat. 

Atesos articles 234 i 235 del Text refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre i 166 del 
Reglament de Contractes de l’Estat. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1.- Aprovar la certificació final de les obres de remodelació de l’accés al 
cementiri parroquial d’Esplugues de Llobregat, per un import total de 36.280,40 
€, IVA inclòs, que suposa un increment de 2.718,58 €, IVA inclòs, equivalent a 
un 8,10 % respecte a la quantitat adjudicada inicialment, i procedir a la 
notificació de l'esmentada liquidació a l'empresa GRUP MAS 
CONSTRUCTORS, S.L.U. (CIF B-59859025). 

2.- Aprovar la despesa corresponent de 2.718,58 €, IVA inclòs, que haurà 
d’abonar-se a l’empresa contractista, amb càrrec a la partida pressupostaria 
núm. 2016-12-15320-61900 del pressupost municipal vigent.” 

ACORD NÚMERO SIS.- Proposta d’adjudicació del contracte del servei de 
suport a les Unitats Operatives de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat 
per al muntatge d’actes a la via pública i edificis municipals, mitjançant 
contracte menor. 

“Atès l’informe dels Serveis Tècnics Municipals, de data 22 de juny de 2016, en 
el que informen que el contracte de servei de suport a les Unitats Operatives de 
l’Ajuntament d’Esplugues va finalitzar el passat 20 de juny de 2016 i que 
actualment es troba en curs el nou procediment de licitació, no podent finalitzar 
aquest procés com a mínim fins al setembre de 2016 i proposen la realització 
d’un nou contracte de suport a les unitats operatives de l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat per contracte menor des del proper 27 de juny de 
2016 fins al 31 de juliol de 2016. 

Atès que en l’esmentat informe manifesten que han sol·licitat oferta a l’empresa 
ALIANCE-BROTHER, S.L. i ha presentat oferta per 9.481,00 €IVA exclòs, i que 
proposen adjudicar el servei de referència, a favor de l’empresa esmentada pel 
preu net de 9.481,00 €, més l’IVA del 21% d’import 1.991,01 €, en total 
11.472,01 €, IVA inclòs. 

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 suport a les Unitats Operatives de 
l’Ajuntament d’Esplugues, mitjançant contracte menor, i adjudicar-lo a favor de 
l’empresa ALIANCE-BROTHER, S.L. (NIF B58296955), pel preu de 9.481,00 € 
més l’IVA del 21% de 1.991,01 €, en total 11.472,01 €, IVA inclòs, que l’haurà 
de portar a terme d’acord amb el plec aprovat i l’oferta presentada. 

2.- Aprovar la despesa corresponent per import de 11.472,01 €, IVA inclòs, amb 
càrrec a la partida pressupostària número 12 93301 61900 del Pressupost 
General de 2016. 

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.” 

ACORD NÚMERO SET.- Proposta per ordenar a 4 A BERLÍN, S.C.P., el 
tancament de la terrassa ubicada al jardí Rosa Luxemburg, davant de 
l’establiment de l’activitat de bar- cafeteria que es desenvolupa al carrer 
Rafael de Casanovas, núm. 1, local 41 per no disposar d’autorització 
municipal per disposar de la mateixa. (Exp. 29/89).  

“La societat 4 A BERLIN, S.C.P., titular de l’activitat de bar- cafeteria que es 
desenvolupa al carrer Rafael Casanovas, núm. 1, local 41, (Exp. 29/89, Bar 
Berlín), realitza un ús continuat de l’espai exterior existent al jardí Rosa de 



Luxemburg, davant de l’establiment, amb una terrassa sense disposar del 
corresponent títol acreditatiu.  

Mitjançant acord adoptat per la Junta de Govern Local en sessió ordinària de 
data 22/01/2016, i després que s’hagués requerit en repetides ocasions a la 
titularitat la regularització de la situació, es va ordenar a 4 A BERLIN, S.C.P. la 
presentació de la documentació oportuna per procedir a la mateixa en el termini 
de DEU DIES, amb l’advertència que, en cas d’incompliment, s’ordenaria el 
cessament immediat del funcionament de la terrassa i, si s’escau, la imposició 
de les sancions pertinents.  

Atès que ha transcorregut amb escreix el termini concedit i que a data d’avui no 
s’ha presentat cap documentació.  

Atès l’informe emès pels Serveis Tècnics Municipals.  

Atès que existeixen queixes veïnals per l’ús de la terrassa.  

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.- Ordenar a 4 A BERLIN, S.C.P., el cessament de l’activitat de la terrassa 
exterior del local del carrer Rafael Casanovas, núm. 1, local 41, (Exp. 29/89, 
Bar Berlín), en el termini de 48 HORES, comptades a partir de la recepció de la 
present notificació per no disposar del corresponent títol acreditatiu pel seu ús.  
 
2n.- Advertir a 4 A BERLIN, S.C.P. que en cas d’incompliment del punt anterior 
en el termini fixat, els Serveis Tècnics Municipals, assistits per agents de la 
Policia Local, procediran a precintar tots aquells elements necessaris per 
impedir l’ús de la terrassa. 

3r.- Advertir a 4 A BERLIN, S.C.P. que el cessament s’ha de mantenir mentre 
no es presenti la documentació i justificacions ja notificades prèviament i fins 
que no s’obtingui la conformitat municipal i la corresponent ampliació del títol 
acreditatiu.  
 
4t.- Advertir a 4 A BERLIN, S.C.P. que l’incompliment del cessament voluntari 
pot comportar també la imposició de les sancions que s’estimin convenients, 
sense perjudici del precinte esmentat.”  

ACORD NÚMERO VUIT.- Proposta per declarar com a suficient la 
documentació presentada per BEAUTY BY DIA,S.A., en la qual efectua el 
tràmit de comunicació de l’activitat de comerç al detall d’articles de neteja 
i perfumeria al local ubicat a l’avinguda Cornellà, núm. 32-34, local 1, 
d’aquesta població. (Exp. T120-2015-00025). 



“La senyora Pilar Torca Vargas, en representació d’SCHLECKER, S.A., va 
aportar la documentació tècnica oportuna per desenvolupar l’activitat de 
comerç al detall d’articles de neteja i perfumeria al local ubicat a l’avinguda 
de Cornellà, núm. 32-34, local 1, d’aquesta població. (Exp. T120-2015-00025). 

Atès que, posteriorment, en data 20/04/2016, mitjançant número de registre 
d’entrada 2016-6776, ha estat comunicat el canvi de denominació social 
d’SCHLECKER, S.A. per la de BEAUTY BY DIA, S.A., mantenint el mateix NIF, 
segons escriptura del notari Pedro Muñoz García-Borbolla de data 26/01/2016.  
 
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 BEAUTY BY DIA, S.A., en la qual efectua el tràmit de 
comunicació de l’activitat de comerç al detall d’articles de neteja i 
perfumeria al local ubicat a l’avinguda de Cornellà, núm. 32-34, local 1, 
d’aquesta població. (Exp. T120-2015-00025). 

2n.- Donar-se per assabentat del canvi de denominació social de l’entitat 
SCHLECKER, S.A., acordada per l' Accionista Únic de la societat en data 
25/01/2016, que a partir de l’esmentada data es denomina BEAUTY BY DIA, 
S.A., denominació amb la qual constarà com a entitat titular de l'activitat de 
comerç al detall d’articles de neteja i perfumeria del local de referència.  
 
3r.-Comunicar a BEAUTY BY DIA, S.A., que pot iniciar l’exercici de l’activitat de 
comerç al detall d’articles de neteja i perfumeria al local ubicat a l’avinguda 
de Cornellà, núm. 32-34, 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. 

4t.- 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. 
 



5è.- Aquesta conformitat restarà condicionada al pagament de la taxa per a la 
prestació dels serveis d’Intervenció Integral de l’Administració municipal en 
activitats i instal·lacions (Ordenança Fiscal núm. 5) d’import 875,00 euros, 
(càrrec-valor 899708-109669). Ja abonada en data 24/04/2015.” 

ACORD NÚMERO NOU.- Proposta per prendre en consideració l’informe 
en matèria de prevenció i protecció contra incendis que els Serveis 
Tècnics Municipals han emès en data 20/06/2016, amb relació a l’activitat 
de centre d’atenció primària del carrer Lluís Millet, núm. 2, d’aquesta 
població, sol·licitat per l’INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT. (Exp. T120-
2016-0006). 

“El senyor Sergi Roger Ibáñez, en representació de l’INSTITUT CATALÀ DE LA 
SALUT, 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 d’atenció primària al 
local ubicat al carrer Lluís Millet, núm. 2, d’aquesta població. (Exp. T120-2016-
00006). 
 
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 
20/06/2016, amb relació a l’activitat de centre d’atenció primària del carrer 
Lluís Millet, núm. 2, d’aquesta població. (Exp. T120-2016-00006). 

2n.- Comunicar a l’INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT les conclusions de 
l’informe emès pels Serveis Tècnics Municipals, del qual resulta que: 
 
(...) 
 
Atès que la documentació presentada reuneix les condicions de seguretat 
contra Incendis que determina la reglamentació d’aplicació, s’emet informe 
favorable.  
 
(...) 
 
3r.- Advertir a l’INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT que l’esmentat informe no 
valora altres reglamentacions exigibles a l’activitat, com podrien ser aquelles 
que afecten a l’accessibilitat a persones amb mobilitat reduïda, acústica, etc.  
 
4t.- Advertir a l’INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT, que ha d’executar i mantenir 



les mesures de seguretat previstes a la documentació tècnica, establertes per 
la reglamentació d’aplicació. 

5è.- Comunicar a l’INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT que es continuarà amb la 
tramitació del corresponent títol acreditatiu d’acord amb la documentació 
presentada.” 
 
ACORD NÚMERO DEU.- Proposta per prendre en consideració l’informe 
en matèria de prevenció i protecció contra incendis que els Serveis 
Tècnics Municipals han emès en data 20/06/2016, amb relació a l’activitat 
de centre d’atenció primària de la plaça de la Bòbila, s/n, d’aquesta 
població, sol•licitat per l’INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT. (Exp. T120-
2016-0007). 

“El senyor Sergi Roger Ibáñez, en representació de l’INSTITUT CATALÀ DE LA 
SALUT, 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 d’atenció primària al 
local ubicat a la plaça de la Bòbila, s/n, d’aquesta població. (Exp. T120-2016-
00007). 
 
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 
20/06/2016, amb relació a l’activitat de centre d’atenció primària de la plaça 
de la Bòbila, s/n, d’aquesta població. (Exp. T120-2016-00007). 

2n.- Comunicar a l’INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT les conclusions de 
l’informe emès pels Serveis Tècnics Municipals, del qual resulta que: 
 
(...) 
 
Atès que la documentació presentada reuneix les condicions de seguretat 
contra Incendis que determina la reglamentació d’aplicació, s’emet informe 
favorable.  
 
(...) 
 
3r.- Advertir a l’INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT que l’esmentat informe no 
valora altres reglamentacions exigibles a l’activitat, com podrien ser aquelles 
que afecten a l’accessibilitat a persones amb mobilitat reduïda, acústica, etc.  



 
4t.- Advertir a l’INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT, que ha d’executar i mantenir 
les mesures de seguretat previstes a la documentació tècnica, establertes per 
la reglamentació d’aplicació. 

5è.- Advertir a l’INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT que ha de sol·licitar la 
corresponent llicència d’obres per executar les mesures correctores 
proposades en el projecte aprovat i la corresponent llicència d’activitats 
sotmesa al règim administratiu que li sigui d’aplicació, i aportar el corresponent 
certificat final d’instal·lacions.” 

ACORD NÚMERO ONZE.- Proposta per donar l’assabentat i conformitat a 
l’ocupació i utilització de l’habitatge habilitat de l’edifici d’habitatges de 
l’avinguda de Cornellà, núm. 74 entresòl 4a., sol•licitada per IMMOJUST, 
S.L., així com la devolució d’avals. (Exp. T032-2016-20).  

“Joaquim Culebras i Orriols, en representació d’IMMOJUST, SL, sol·licita 
llicència de primera ocupació i utilització de l’habitatge entresòl 4a ubicat a 
l’edifici situat a l’av. Cornellà núm. 74, (referència cadastral 
3509106DF2830H0006HB) segons documentació tècnica aportada a tal efecte, 
així com la devolució de les fiances dipositades. (Exp. T032-2016-20). 

Atès que mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 25/6/2015 es va 
atorgar llicència a IMMOJUST, SL per executar obres de reforma per convertir 
les oficines ubicades a l’edifici de l’av. Cornellà núm. 74, entresols 1a, 2a i 4a, 
per canvi d’ús en habitatges, condicionada entre d’altres a constituir dipòsits a 
la Tresoreria Municipal en metàl·lic o aval bancari d'imports 6.000 euros i 150 
euros. 
 
Atès que mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 18/3/2016 es va 
donar l’assabentat i conformitat a l’ocupació i utilització de l’habitatge situat a l’ 
avinguda de Cornellà, núm. 74, entresòl 2a, posposant la devolució de les 
fiances fins que es tramités l’ocupació i utilització dels dos habitatges restants i 
fins que es retiressin les bases dels antics rètols que existien a la façana. 
 
Atès l’informe favorable emès pels Serveis Tècnics Municipals relatiu a 
l’habitatge entresòl 4a. 

Atesos els articles 53 de les Ordenances Metropolitanes d’Edificació. 

Atès l’article 187.5 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme aprovat per Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat per la Llei 3/2012 de 22 de febrer. 
 
Atesa la delegació de la Sra. alcaldessa en 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: 



1.- Donar l’assabentat i conformitat a l’ocupació i utilització de l’habitatge situat 
a l’ avinguda de Cornellà, núm. 74, entresòl 4a, d’aquesta localitat, sol·licitat 
per IMMOJUST, S.L. (Exp. T032-2016-20). 

2.- Comunicar que la devolució de les fiances d'imports 6.000 euros en 
concepte de garantia per a la construcció o reposició de la vorera i per a la 
reposició de qualsevol dany que pogués ocasionar-se en els elements 
urbanístics de la via pública i 150 euros, en concepte de fiança per garantir la 
bona gestió dels residus de la construcció, han estat tramitades a través de la 
llicència d’ocupació per l’habitatge entresòl 1 (Expedient T032-2016-29). 
 
3.- Aquesta llicència restarà condicionada al pagament de la liquidació de la 
taxa per llicència urbanística d'import 44,13 euros que serà notificada per 
l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.” 

ACORD NÚMERO DOTZE.- Proposta per donar l’assabentat i conformitat a 
l’ocupació i utilització de l’habitatge habilitat de l’edifici d’habitatges de 
l’avinguda de Cornellà, núm. 74 entresòl 1a., sol•licitada per IMMOJUST, 
S.L., així com la devolució d’avals. (Exp. T032-2016-29).  

“Joaquim Culebras i Orriols, en representació d’IMMOJUST, SL, sol·licita 
llicència de primera ocupació i utilització de l’habitatge entresòl 1a ubicat a 
l’edifici situat a l’av. Cornellà núm. 74, (referència cadastral 
3509106DF2830H0004FK) segons documentació tècnica aportada a tal efecte, 
així com la devolució de les fiances dipositades. (Exp. T032-2016-29). 

Atès que mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 25/6/2015 es va 
atorgar llicència a IMMOJUST, SL per executar obres de reforma per convertir 
les oficines ubicades a l’edifici de l’av. Cornellà núm. 74, entresols 1a, 2a i 4a, 
per canvi d’ús en habitatges, condicionada entre d’altres a constituir dipòsits a 
la Tresoreria Municipal en metàl·lic o aval bancari d'imports 6.000 euros i 150 
euros. 
 
Atès que mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 18/3/2016 es va 
donar l’assabentat i conformitat a l’ocupació i utilització de l’habitatge situat a l’ 
avinguda de Cornellà, núm. 74, entresòl 2a, posposant la devolució de les 
fiances fins que es tramités l’ocupació i utilització dels dos habitatges restants i 
fins que es retiressin les bases dels antics rètols que existien a la façana. 
 
Atès l’informe favorable emès pels Serveis Tècnics Municipals relatiu a 
l’habitatge entresòl 1a. 

Atesos els articles 53 i 54 de les Ordenances Metropolitanes d’Edificació. 
 
Atès l’article 187.5 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme aprovat per Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat per la Llei 3/2012 de 22 de febrer. 
 
Atesa la delegació de la Sra. alcaldessa en 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: 

1.- Donar l’assabentat i conformitat a l’ocupació i utilització de l’habitatge situat 
a l’ avinguda de Cornellà, núm. 74, entresòl 1a, d’aquesta localitat, sol·licitat 
per IMMOJUST, S.L. (Exp. T032-2016-29). 

2.- Procedir a la devolució de les fiances d'imports 6.000 euros en concepte de 
garantia per a la construcció o reposició de la vorera i per a la reposició de 
qualsevol dany que pogués ocasionar-se en els elements urbanístics de la via 
pública i 150 euros, en concepte de fiança per garantir la bona gestió dels 
residus de la construcció, per quant han estat complimentades les obligacions 
que garantia, excepte vicis ocults, de la subsanació dels quals no queda eximit 
el particular, una vegada s'hagi posat de manifest. 

3.- Manifestar que la devolució de les esmentades fiances s’efectuarà a partir 
dels 15 dies següents a la recepció d’aquesta notificació i s’efectuarà 
mitjançant alguna de les següents modalitats: 

· Si la fiança es va dipositar mitjançant aval bancari aquest serà retornat a les 
Oficines de Serveis Econòmics (Plaça Santa Magdalena, 5 i 6 – planta baixa) 
en horari de dilluns a divendres de 9 del mati a les 14,30 hores. 
· Si la fiança es va dipositar en metàl·lic la devolució es farà mitjançant 
transferència bancària al compte corrent que consta a l’Ajuntament. 

Per poder retirar l’aval bancari corresponent el titular del dret de cobrament 
haurà d’aportar la corresponent documentació que acrediti la seva personalitat 
física (DNI) o bé si es tracta de una persona jurídica, escriptura on es faci 
constar els poders de cobrament atorgats. 

4.- Aquesta llicència restarà condicionada al pagament de la liquidació de la 
taxa per llicència urbanística d'import 45,63 euros que serà notificada per 
l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.” 

ACORD NÚMERO TRETZE.- Proposta de modificació de 2 punts de l'acord 
de la Junta de Govern Local de data 19/02/2016 on s’aprovà la modificació 
del projecte de construcció d’un edifici plurifamiliar entre mitgeres a la 
finca del carrer Bruc núm. 4-6-8 que va ser objecte de llicència mitjançant 
Junta de Govern Local de data 24/7/2015 a BONFA PROMOCIONS, SL. 
(Exp. T032-2015-16). 

“Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 19 de febrer de 2016 es 
va acordar aprovar el nou projecte presentat per BONFA PROMOCIONS, SL, 
que modifica al que va ser objecte de llicència, consistent en la construcció d'un 
edifici plurifamiliar entre mitgeres amb un total de 17 habitatges, ampliació a0 
24 places d’aparcament, 15 trasters i la construcció d’una piscina a l’aire lliure a 
la finca situada al carrer Bruc, núm. 4-6-8, amb un termini d'execució d'un any 
per a l'inici de les obres i tres per a la finalització ( Exp. T032 2015 16), 



condicionant la llicència al compliment abans de l’inic de les obres, entre altres, 
de les següents condicions: 

“2.1.1. Mantenir el dipòsit en metàl·lic o aval bancari d'import 7.632 euros en 
concepte de garantia per a la construcció o reposició de la vorera i per a la 
reposició de qualsevol dany que pogués ocasionar-se en els elements 
urbanístics de la via pública, en el transcurs de les obres edificació, de 
conformitat amb allò que disposa l'article 16 de les Ordenances Metropolitanes 
d'Edificació. 
 
2.1.2. Constituir dipòsit a la Tresoreria Municipal en metàl·lic o aval bancari 
solidari d'import 8.972,27 euros, en concepte de fiança per garantir la bona 
gestió dels residus de la construcció, de conformitat amb el que es disposa en 
el decret 89/2010 de 29 de juny. El sol·licitant ha de disposar del document de 
seguiment de residus.” 

Atès que s’ha detectat un error material en la transcripció dels imports a 
mantenir i a constituir com a garanties. 

Atès que article 105.2 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de Règim jurídic 
de les administracions públiques i del procediment Administratiu Comú, preveu 
que les administracions públiques podran rectificar en qualsevol moment, d’ofici 
o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents 
en els seus actes. 

Atesa la delegació de la Sra. alcaldessa en 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: 

1.- Rectificar l’error material dels punts 2.1.1. i 2.1.2 de la part dispositiva de 
l’acord de la Junta de Govern Local de data 19/02/2016, que resten redactats 
segons el text següent: 

“2.1.1. Mantenir el dipòsit en metàl·lic o aval bancari d'import 4.900 
euros en concepte de garantia per a la construcció o reposició de la 
vorera i per a la reposició de qualsevol dany que pogués ocasionar-se 
en els elements urbanístics de la via pública, en el transcurs de les obres 
edificació, de conformitat amb allò que disposa l'article 16 de les 
Ordenances Metropolitanes d'Edificació. 
 
2.1.2. Constituir dipòsit a la Tresoreria Municipal en metàl·lic o aval 
bancari solidari d'import 202,40 euros, en concepte de fiança per 
garantir la bona gestió dels residus de la construcció, de conformitat amb 
el que es disposa en el decret 89/2010 de 29 de juny. El sol·licitant ha de 
disposar del document de seguiment de residus.” 

 
 



ACORD NÚMERO CATORZE.- Proposta per autoritzar la sol•licitud 
presentada per NESTLÉ ESPAÑA, S.A. per instal•lar temporalment un 
quiosc de gelats a la zona privativa exterior del complex d’edificis de 
l’avinguda Països Catalans, núm. 25-51, d’aquesta població. (Exp. T120-
2016-00067). 
 
“El senyor José Pablo Martín Montalvillo, en representació de NESTLÉ 
ESPAÑA, S.A., ha sol·licitat mitjançant la instància amb número de registre 
d’entrada 2016-10788 de data 7/06/2016, autorització per instal·lar 
temporalment, de juny a setembre, un quiosc mòbil per a la venda de gelats de 
la seva marca comercial a la zona privativa exterior del complex d’edificis de 
l’avinguda Països Catalans, núm. 25-51, d’aquesta població. (Exp. T120-2016-
00067). 
 
Atès l’informe favorable emès pels Serveis Tècnics Municipals obrant a 
l’expedient, es transcriu:  

(...)  

b) En data 21/06/2016 ha estat emès informe urbanístic per part de la tècnica 
d’inspeccions urbanístiques, en el qual s’indica el següent, es transcriu:  

“ El Pla General Metropolità d’ordenació urbana de l’Entitat Municipal 
Metropolitana de Barcelona, de data 14 de juliol de 1976, concretada per la 
seva transcripció refosa a escala 1/2000 definitivament aprovada l’ 11/3/83, 
(DOG 22/04/83), va imposar a la finca de referència la següent zonificació: Sòl 
Urbà” Ordenació volumètrica específica” (Clau 18).  

Els usos permesos en la zona es regulen en el P.E. VOLUMS SECTOR 
NESTLÉ: AV. PAÏSOS CATALANS que diu: “Els usos de l'edificació existent 
són els d’oficines i serveis. La resta del solar s'ha destinat a zona verda 
privada, dotada de plantació adequada, a espais d'aparcament en superfície 
amb instal·lacions provisionals de cobertura dels mateixos, i a l'establiment 
d'una guarderia infantil situada en l'extrem oriental del solar”.  

Vist això, el quiosc mòbil dins de la zona verd privada no entra dins dels usos 
admesos per el planejament que correspon al planejament existent, tanmateix 
aquesta Corporació amb el seu superior criteri decidirà allò que estimi mes 
oportú”.  

c) Tot i allò anterior, el tècnic que sotasigna considera que, sense que sigui 
causa de precedent, podria informar-se de forma favorable la sol·licitud 
presentada i atorgar-se l’autorització preceptiva a la implantació d’aquest 
quiosc, però de forma condicionada i per tractar-se d’un cas amb connotacions 
especials. En concret, caldria donar compliment a les següents condicions:  

- la implantació del quiosc tindrà un caràcter estrictament temporal, en les dates 
que s’assenyalen a la pròpia instància (juny a setembre).  



- una vegada cessi la temporada sol·licitada, caldrà retirar el quiosc i 
equipaments complementaris i restituir les condicions de la ubicació i de 
l’entorn a les inicials i a les atorgades a les diverses llicències ja trameses.  

- la implantació afectarà únicament als espais privats del titular, en cap cas es 
podrà envair la via pública sense autorització prèvia.  

- es disposarà d’escomesa i d’instal·lació elèctrica que s’ajusti a la normativa 
vigent d’aplicació. Caldrà que la instal·lació estigui realitzada i avalada per 
instal·lador autoritzat.  

- es disposarà d’un extintor propi a la interior del quiosc, del tipus i eficàcia 
adients.  

- l’horari i funcionament de l’activitat no haurà de ser causa de molèsties a 
l’entorn. S’hauran de garantir les condicions de venda i servei tals que no es 
produeixin aglomeracions ni riscos ni per als clients ni per las transeünts ni 
vehicles que hi circulin en les vies properes.  

- caldrà garantir l’adient neteja pròpia i de l’entorn. Serà responsabilitat de la 
titularitat de dur a terme les accions necessàries per a tal finalitat.  

d) Una vegada implantat el quiosc, la titularitat haurà d’aportar la següent 
documentació descriptiva:  

. certificat final d’instal·lacions signat pel tècnic competent (preferiblement 
enginyer tècnic industrial o enginyer industrial).  

. acta de revisió de la instal·lació elèctrica signada per instal·lador autoritzat, o 
còpia del butlletí realitzat, que acrediti que dita instal·lació és conforme al 
Reglament electrotècnic i les seves instruccions tècniques.  

- plànols de la situació i emplaçament, esquemes o croquis del quiosc o 
documentació addicional que mostri les seves característiques.  

- fotografies de la implantació.  

(...)  

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.- Autoritzar a NESTLÉ ESPAÑA, S.A., la instal·lació temporal, de juny a 
setembre, d’un quiosc mòbil per a la venda de gelats de la seva marca 
comercial a la zona privativa exterior del complex d’edificis de l’avinguda 
Països Catalans, núm. 25-51, d’aquesta població. (Exp. T120-2016-00067). 



 
2n.- Condicionar la present autorització al compliment dels següents requisits: 

.  La implantació del quiosc tindrà un caràcter estrictament temporal, en les 
dates que s’assenyalen a la pròpia instància (juny a setembre).  

. Una vegada cessi la temporada sol·licitada, caldrà retirar el quiosc i 
equipaments complementaris i restituir les condicions de la ubicació i de 
l’entorn a les inicials i a les atorgades a les diverses llicències ja tramitades.  

. La implantació afectarà únicament als espais privats del titular, en cap cas es 
podrà envair la via pública sense autorització prèvia.  

. Es disposarà d’escomesa i d’instal·lació elèctrica que s’ajusti a la normativa 
vigent d’aplicació. Caldrà que la instal·lació estigui realitzada i avalada per 
instal·lador autoritzat.  

. Es disposarà d’un extintor propi a l’interior del quiosc, del tipus i eficàcia 
adients.  

. L’horari i funcionament de l’activitat no haurà de ser causa de molèsties a 
l’entorn. S’hauran de garantir les condicions de venda i servei tals que no es 
produeixin aglomeracions ni riscos ni per als clients ni per als transeünts ni 
vehicles que hi circulin en les vies properes.  

. Caldrà garantir l’adient neteja pròpia i de l’entorn. Serà responsabilitat de la 
titularitat de dur a terme les accions necessàries per a tal finalitat.  

3r.- Advertir a NESTLÉ ESPAÑA, S.A. que una vegada implantat el quiosc, la 
titularitat haurà d’aportar la següent documentació descriptiva:  

. Certificat final d’instal·lacions signat pel tècnic competent (preferiblement 
enginyer tècnic industrial o enginyer industrial).  

. Acta de revisió de la instal·lació elèctrica signada per instal·lador autoritzat, o 
còpia del butlletí realitzat, que acrediti que dita instal·lació és conforme al 
Reglament electrotècnic i les seves instruccions tècniques.  

. Plànols de la situació i emplaçament, esquemes o croquis del quiosc o 
documentació addicional que mostri les seves característiques.  

. Fotografies de la implantació.  

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 660,00 euros 
(càrrec-valor 1205653-258086), que serà notificada per l’ Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona.”  



 
ACORD NÚMERO QUINZE.- Proposta d’aprovació d’informe previ sobre 
l’autorització amb caràcter provisional i a precari d’obres i usos, per la 
instal•lació d’un centre docent de benestar animal i naturalesa a la finca 
situada al carrer Jacint Esteva Fontanet cantonada August Font Carreras, 
d’aquesta població, sol•licitat per SOS GALGOS. (Exp. T032-2016-26). 

Es retira de l’Ordre del dia. 

RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS 

 
ACORD NÚMERO SETZE.- 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. 151 de documents O en fase prèvia per un import total 2.829,74 € 
 
Relació núm. 175 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
13.881,47 € 

Relació núm. 176 de documents O en fase prèvia per un import total de 
195.115,95 € 

Relació núm. 177 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
11.948,00€ 
Relació núm. 178 de documents O en fase prèvia per un import total de 
2.000,39 € 

Relació núm. 179 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
407.011,15 € 

Relació núm. 180 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
1.056,07€ 
 
Relació núm. 181 de documents ADOJ en fase prèvia per un import total de 
12.000,00 € 

Relació núm. 182 de documents O en fase prèvia per un import total de 
9.779,16€ 
 
Quota empresa de les Assegurances Socials del mes de maig per un import de 
226.724,33 € i compensació IT del mes de maig per un import de 22.965,48 € 
 
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. 151 de documents O en fase prèvia per un import 
total 2.829,74 € 

2. Aprovar la relació núm. 175 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 13.881,47 € 

3. Aprovar la relació núm. 176 de documents O en fase prèvia per un import 
total de 195.115,95 € 

4. Aprovar la relació núm. 177 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 11.948,00€ 

5. Aprovar la relació núm. 178 de documents O en fase prèvia per un import 
total de 2.000,39 € 

6. Aprovar la relació núm. 179 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 407.011,15 € 

7. Aprovar la relació núm. 180 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 1.056,07€ 

8. Aprovar la relació núm. 181 de documents ADOJ en fase prèvia per un 
import total de 12.000,00 € 

9. Aprovar la Relació núm. 182 de documents O en fase prèvia per un import 
total de 9.779,16€ 

10. Aprovar la quota empresa de les Assegurances Socials del mes de maig 
per un import de 226.724,33 € i compensació IT del mes de maig per un import 
de 22.965,48 €.” 

ACORD NÚMERO DISSET.- Proposta d'aprovació de la nòmina 
corresponent a la mensualitat i paga extra de juny de 2016, 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 Estatuto Básico del 
Empleado Público i disposicions concordants; de conformitat, també, amb les 
disposicions sobre Despeses de Personal contingudes en la vigent Llei de 
Pressupostos Generals de l’Estat, a les disposicions econòmiques del prorrogat 
Conveni d’aplicació al personal laboral i Pactes de condicions socio-
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 nòmines de maig de diferents treballadors 
amb motiu de baixes i altes d’it i at, una vegada abonada la nòmina, per un 
import total de 177,80 euros. 

Atesa la despesa corresponent a la nòmina del mes de juny de l’any actual que 
ascendeix a la suma total de 862.575,09 euros. 

Atesa la despesa corresponent a la paga d’estiu 2016 que ascendeix a la suma 
total de 518.940,98 euros. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1r.- Aprovar el pagament, en la nòmina del mes de juny 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: 

Quilometratge 99,54 € 
Serveis extraordinaris 18.991,46 € 
Festius 499,97 € 
Productivitat P.L. en horari festiu 7.322,04 € 
Nocturnitat Agents en horari nocturn 5.817,00 € 
Nocturnitat en horari nocturn 92,25 € 
Complement IT Empresa 3.642,22 € 
Indemnització Empresa 515,52 € 
IP/Productivitat alienes lloc treball 60.595,58 € 
Condic. Especial Rigidesa Horària 4.782,85 € 
Condic. Risc Especial 1.320,15 € 
Condició especial Bossa Horària 355,20 € 
Productivitat Guàrdia 780,67 € 
Dietes 728,57 € 
Dietes assistències jutjats 524,00 € 



 
2.- Aprovar la despesa corresponent al mes de juny de l’any actual que 
ascendeix a la suma total de 862.575,09 euros. 
 
3.- Aprovar la despesa corresponent a la paga d’estiu 2016 que ascendeix a la 
suma total de 518.940,98 euros. 
 
4.- Informar el Comitè d’ Empresa i la Junta de Personal.” 
  
ACORD NÚMERO DIVUIT.- Proposta d'aprovació d'un conveni de 
pràctiques amb un/a alumne/a de Fundesplai i l'Ajuntament d'Esplugues 
de Llobregat. 

Es retira de l’Ordre del dia. 

ACORD NÚMERO DINOU.- Proposta d’aprovació de jubilació parcial d'un 
treballador laboral i posterior contractació en modaliltat de contracte de 
relleu. 
 
“Vist que l’auxiliar administratiu en règim laboral, que consta en annex d’aquest 
acord, sol·licita acollir-se a la situació de jubilació parcial. 
 
Vist que el treballador esmentat, compleix amb els requisits establerts per la 
legislació vigent (Reial decret 1131/2002, de 31 d’octubre i la llei 27/2011 d’1 
d’agost, d’actualització, adequació i modernització del Sistema de Seguretat 
Social) per poder acollir-se a la jubilació parcial i té voluntat d’acollir-se a 
aquesta modalitat amb efectes immediats, concertant amb l’ajuntament un nou 
contracte de treball a temps parcial amb una reducció de jornada del 75% 
respecte a la jornada de treball a temps complert que ve desenvolupant 
actualment. 
 
Vist que és un requisit essencial per poder donar lloc a la jubilació parcial 
concertant simultàniament un contracte de relleu amb un altre treballador/a en 
situació de desocupació als efectes de substituir la jornada de treball que resti 
vacant per la jubilació parcial del treballador en qüestió. 
 
Tenint en compte la borsa de treball d’auxiliars administratius actualment en 
vigor, als efectes de contractar funcionaris interins o laborals temporals, 
depenent de les necessitats temporals de recursos humans en aquesta escala, 
s’ha seguit l’odre de puntuació final d’aquest procés, essent el segon aspirant, 
que consta en annex a aquest acord, qui accepta la contractació mitjançant 
contracte de relleu. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
1.- Concertar un nou contracte de treball a temps parcial amb l’auxiliar 
administratiu en règim laboral, que consta en annex, amb una jornada laboral 
del 25% respecte a la jornada a temps complet fixada pel seu lloc de treball, 
fixant les retribucions a percebre d'acord amb aquest percentatge, amb efectes 
del dia 1 de juliol de 2016 i fins la data de la seva jubilació ordinària als 65 



anys, en data 1 de juny de 2020, o bé s'hagi de resoldre per qualsevol dels 
supòsits establerts a l'article 24 del Reglament del Personal al Servei de les 
Entitats Locals aplicables a aquesta modalitat contractual i percentatge de 
dedicació del 0,25. 
 
2.- Contractar a la persona que consta en annex, en categoria d’auxiliar 
administrativa, amb efectes 6 de juny de 2016, amb la modalitat contractual de 
relleu en règim laboral mentrestant el treballador titular gaudeixi de la jubilació 
parcial fins l’1 de juny de 2020 o bé s’hagi de resoldre per qualsevol dels 
supòsits recollits a l'article 24 del Reglament del Personal al Servei de les 
Entitats Locals aplicables a aquesta modalitat contractual. 
 
3.- Establir que el percentatge del 75% de la jornada de treball a realitzar serà 
en base a l’índex de jornada 1, fixant un període de prova del contractant 
rellevista en dos mesos. 
 
4.- Encarregar a l’auxiliar administratiu, jubilat parcial, en el període que li 
correspongui realitzar la seva jornada, les tasques tant tècniques com 
administratives derivades de l’escola de dibuix. 
 
5.- Informar el Comitè d’Empresa.” 
 
ACORD NÚMERO VINT.- Proposta de requeriment del dipòsit de fiança a 
una empresa licitadora en el procediment de venda directa d'un lot de 
vehicles del dipòsit municipal per al seu desballestament i baixa. 
 
“Mitjançant acord de la Junta de Govern Local del 3 de juny passat es va 
aprovar la venda directa d’un lot de vehicles, declarats d’efectes no utilitzables i 
propietat d’aquest Ajuntament, per al seu desballestament i baixa, mitjançant 
adjudicació directa, així com el Plec de Condicions que havia de regir 
l’esmentada adjudicació.  

També es va acordar sol·licitar oferta a un mínim de tres empreses del sector 
que compleixin amb els requisits i autoritzacions necessaris per a l’activitat de 
desballestament i tractament de residus sòlids aplicable.  

En execució d’aquest mandat, es va demanar oferta a quatre empreses que 
complien aquests requisits i en el termini estipulat a l’efecte s’ha obtingut 
resposta per part de només una d’elles, RECICLAJES Y CONTAINERS 
ESCUDERO, SL, que ofereix la quantitat de 1.914,88€ per tot el lot.  

Vistos l’informe del servei jurídic segons el qual l’empresa licitadora i l’oferta 
presentada compleixen tots els requisits establerts en els plecs de condicions i 
l’informe del Director del Servei de la Policia Local favorable a la venda directa 
del lot de vehicles objecte d’aquest contracte a l’empresa RECICLAJES Y 
CONTAINERS ESCUDERO, SL.  

D’acord amb allò que estableix l’article 45 del Reglament de Patrimoni dels ens 
locals de Catalunya, aprovat mitjançant Decret 336/1988, de 17 d’octubre.  



La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

ÚNIC.- Requerir a la mercantil RECICLAJES Y CONTAINERS ESCUDERO, 
SL., per a que en el termini màxim de deu dies hàbils, a comptar des del 
següent al que rebi la notificació, dipositi la fiança definitiva d’import 95,74€, 
relativa a la venda directa d’un lot de vehicles, declarats d’efectes no utilitzables 
i propietat d’aquest Ajuntament, per al seu desballestament i baixa, amb 
l’advertiment que, en cas de no dipositar la fiança en termini, es considerarà 
que el licitador ha retirat la seva oferta.  

Així mateix, en aquest termini haurà de presentar els justificants conforme es 
troba al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries i amb la 
Seguretat Social, o bé autoritzar a l’Ajuntament a l’obtenció d’aquests certificats 
via interoperabilitat administrativa.”  

ACORD NÚMERO VINT-I-UN.- Proposta consistent en donar compte de 
sentència del Jutjat Contenciós Administratiu 11 de Barcelona. 

“Es dóna compte a la Junta de Govern Local de la Sentència núm. 204/2016 
del Jutjat Contenciós Administratiu 11 de Barcelona, de data 14 de juny de 
2016, mitjançant la qual s’estima parcialment el recurs contenciós-administratiu 
interposat per la senyora María del Carmen Alarcón Navarro, contra la 
resolució de 9 de juliol de 2015 de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, per 
la qual es desestimava reclamació de responsabilitat patrimonial. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Donar compte a la Junta de Govern Local de la Sentència núm. 204/2016 del 
Jutjat Contenciós Administratiu 11 de Barcelona, de data 14 de juny de 2016, 
mitjançant la qual s’estima parcialment el recurs contenciós-administratiu 
interposat per la senyora María del Carmen Alarcón Navarro, contra la 
resolució de 9 de juliol de 2015 de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, per 
la qual es desestimava reclamació de responsabilitat patrimonial. 

La Junta de Govern resta assabentada.” 

ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA 

 
ACORD NÚMERO VINT-I-DOS.- Proposta d'aprovació d'expedient de 
contractació, mitjançant procediment obert, i dels plecs de condicions 
relatius al servei socioeducatiu i de detecció de situacions de risc en el 
municipi d'Esplugues de Llobregat. 

“Atesa la necessitat de contractar el servei socioeducatiu i de detecció de 
situacions de risc en el municipi d’Esplugues de Llobregat, d'acord amb la 
descripció tècnica realitzada per la Directora d’Atenció Social i Salut Pública als 
plecs de condicions. 

En funció del que disposen els articles 10, 19, 109 i 110 del Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós la Llei de 



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

En funció del que disposa l’article 174 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 
de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals, sobre els compromisos de despesa de caràcter plurianual. 

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

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Aprovar la despesa plurianual per a la contractació del servei 
socioeducatiu i de detecció de situacions de risc en el municipi d’Esplugues de 
Llobregat, per un import màxim anual de 32.260,80 euros, IVA inclòs, sent la 
distribució màxima de la despesa la següent: 

· Any 2016 (desembre): 2.688,40 euros (partida 65.32700.22706 – Mediació 
intercultural i acció comunitària) 

· Any 2017: 29.572,40 euros (partida 65.32700.22706 – Mediació intercultural i 
acció comunitària) 

SEGON.- Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert, i 
aprovar els plecs de condicions econòmic administratives i tècniques relatius al 
servei socioeducatiu i de detecció de situacions de risc en el municipi 
d’Esplugues de Llobregat, amb un pressupost màxim anual de 29.328 euros, 
més 2.932,80 euros en concepte d’IVA (10%). 

TERCER.- Convocar la licitació, d'acord amb el que estableixen els articles 
142, 143 i 159.2 del T.R.L.C.S.P., publicant el corresponent anunci, que anirà a 
càrrec de l’empresa adjudicatària, al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, per un termini mínim de 15 dies naturals per a presentació de 
proposicions. Així mateix, i de conformitat amb l’article 142.4 del T.R.L.C.S.P. 
l’anunci de licitació es publicarà, així mateix, al perfil del contractant de la 
pàgina web municipal. 

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

 
ACORD NÚMERO VINT-I-TRES.- Proposta d'aprovació d'expedient de 
contractació i plecs de condicions relatius a la realització de l'espectacle 
"Mercat Esplugas City", dins del Programa d'actes de la Festa Major 2016 
i 2017, mitjançant procediment negociat, sense publicitat. 



Es retira de l’Ordre del dia. 

ACORD NÚMERO VINT-I-QUATRE.- Proposta d'aprovació de la pròrroga 
del conveni de cooperació entre el Consell Comarcal del Baix Llobregat i 
l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat en relació al transport adaptat fix i 
esporàdic per a persones amb mobilitat reduïda, any 2016. 

“La prestació de serveis de transport adaptat és competència dels consells 
comarcals i municipis de més de cinquanta mil habitants. 

L’any 1992, el Consell Comarcal del Baix Llobregat va establir un servei de 
transport per a persones amb mobilitat reduïda a la Comarca, prestant serveis 
entre diferents municipis i centres del Baix Llobregat i el Barcelonès. Les 
despeses generades des de 1992 fins a 2000 van ser assumides pel Consell 
Comarcal. L’any 2001 es va signar el primer conveni de col·laboració entre el 
Consell Comarcal i diferents ajuntaments. A partir de 2006 el Consell Comarcal 
va unificar en un sol conveni amb cada Ajuntament la regulació del finançament 
de la totalitat de serveis de transport adaptat fix prestats. 

L’any 2006 el Consell Comarcal del Baix Llobregat, va posar en marxa el servei 
de transport esporàdic, per donar resposta a les necessitats de transport 
d’aquelles persones que, per les seves característiques de discapacitat, no 
poden fer us del transport públic per a determinats desplaçaments.  
 
La Junta de Govern Local de data 8 de juny de 2012 va aprovar un nou conveni 
amb el Consell Comarcal que unificava els serveis de transport fix i esporàdic.  
 
En data 19 de maig de 2016 s’ha registrat el trasllat de l’acord de Junta de 
Govern del Consell Comarcal de 16 d’abril i el text de la pròrroga del Conveni 
de cooperació entre el Consell Comarcal i l’Ajuntament d’Esplugues en relació 
al transport adaptat fix i esporàdic per a persones amb mobilitat reduïda, per a 
l’any 2016. La seva vigència és de l’1 de gener fins el 31 de desembre de 2016. 
 
En relació al finançament, el Consell Comarcal participarà inicialment amb el 
81% del cost del servei, excloent el cost dels acompanyants del transport fix 
que va íntegrament a càrrec de l’Ajuntament. L’aportació del Consell Comarcal 
està condicionada pel conveni de col·laboració subscrit amb l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona (AMB) durant 2016. L’Ajuntament aportarà 
inicialment el 19% del cost del servei, en funció de les rutes establertes, les 
places utilitzades de transport adaptat fix i el nombre de serveis de transport 
adaptat esporàdic utilitzats, més la repercussió les despeses d’acompanyants 
del transport fix. 

Les variacions que es produeixin durant l’any respecte de la previsió indicada al 
conveni en relació a les rutes, horaris, itineraris, periodicitat o nombre de places 
de transport fix, i del nombre de serveis de transport esporàdic serà 
regularitzada, tant a la baixa com a l’alta, en l’aportació de l’exercici següent. 
 
Segons el text del conveni, l’aportació municipal per a l’any 2016 ascendeix a 
55.603,43 euros un cop aplicada la liquidació de l’exercici 2015, per les 
variacions de rutes, persones usuàries i dies de servei del transport adaptat fix 



(944,88 euros) i esporàdic (1.569,63 euros); i la regularització de l’aportació del 
Consell Comarcal (AMB) del 2015 per import de -1.941,87 euros, tal com es 
recull al quadre següent: 

 

APORTACIÓ 
PREVISTA 
2016 

LIQUIDACIÓ 
2015 

REGULARITZACIÓ 
APORTACIÓ 
CONSELL 
COMARCAL (AMB) 
2015 

TOTAL A 
APORTAR 
2016 

Transport 
adaptat FIX 

52.841,01 944,88 
 

53.785,89 

Transport 
adaptat 
ESPORÀDIC 

2.189,78 1.569,63 
 

3.759,41 

TOTAL 
APORTACIÓ FIX 
I ESPORÀDIC 
2015  

55.030,79 2.514,51 -1.941,87 55.603,43 

 
L’any 2016 s’ha ampliat el transport fix amb dues noves rutes per prestar servei 
a les persones usuàries dels Centres de Dia de Gent Gran El Xiprer, La Mallola 
i Can Vidalet. Aquesta ampliació suposa una aportació municipal per import de 
22.226,54 euros inclosa al conveni. 
 
Vist l’informe emès per la Tècnica d’Atenció Social i Igualtat. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la pròrroga del conveni de cooperació entre el Consell 
Comarcal del Baix Llobregat i l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat en relació 
al transport adaptat fix i esporàdic per a persones amb mobilitat reduïda, per a 
l’any 2016. 
 
SEGON.- Aprovar una despesa a favor del Consell Comarcal del Baix Llobregat 
per un import de 55.603,43 euros, pel concepte abans esmentat, amb càrrec a 
la partida pressupostària 68 23100 46500, convenis serveis socials – 
transport adaptat (ccc 09.06.00 programa persones amb discapacitat).” 
 
 
ACORD NÚMERO VINT-I-CINC.- Proposta d'aprovació d'una subvenció a 
favor de l'entitat ASSOCIACIÓ DE VEÏNS CAN VIDALET en execució del 
conveni en vigor, any 2016. 
 
“La Junta de Govern Local va acordar en sessió del 19 d’abril del 2013 
l’aprovació del conveni de col·laboració amb l’entitat Associació de Veïns Can 
Vidalet, amb una vigència prevista pel període 2013-2016. 
 
En data 22 de febrer de 2016 l’entitat ha sol·licitat la subvenció corresponent a 
l’any 2016, acompanyada del programa d’activitats. 



 
D’acord amb el que estableix el text del conveni de col·laboració en la seva 
clàusula 3.1 i, pel que fa al present any 2016, “...l’aportació municipal, restarà 
condicionada suspensivament a l’aprovació anual i expressa per l’òrgan 
competent de l’ajuntament i a l’efectiva consignació pressupostària de la 
despesa”. 
 
Vist l’informe emès per la Directora de Cultura. 
 
Vist l’informe emès per la Unitat Jurídic - Administrativa de l’Acció Social i 
Ciutadania i la Intervenció Municipal. 
 
Vista la regulació de l’ordenança general reguladora de la concessió de 
subvencions i les Bases d’Execució del pressupost en vigor. 
 
En virtut de la delegació conferida a la Junta de Govern local, al punt g. del 
Decret d’alcaldia núm. 1.466, de 18 de juny de 2015, per a la concessió de 
subvencions amb càrrec a crèdit pressupostari disponible a tal efecte. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la despesa corresponent a la subvenció anual, any 2016, en 
execució del conveni de col·laboració amb l’entitat ASSOCIACIÓ DE VEÏNS 
CAN VIDALET (CIF: G58693144), per un import de 10.233,00 euros, amb 
càrrec a la partida del pressupost municipal en vigor 33.33400.48007 (Conveni 
amb Associació de Veïns Can Vidalet). 
 
SEGON.- Ratificar la vigència del conveni del col·laboració amb l’entitat 
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS CAN VIDALET (CIF: G58693144) per a l’any 2016 i 
atorgar a aquesta entitat la subvenció corresponent per import 10.233,00 euros.  
 
TERCER.- Establir que s’entendrà acceptada la corresponent subvenció per 
part de l’entitat beneficiària si en el termini de 15 dies hàbils, comptat a partir de 
la recepció de la notificació del present acord, no ha manifestat expressament 
la renúncia.” 
  
ACORD NÚMERO VINT-I-SIS.- Proposta d'aprovació d'una subvenció a 
favor de l'entitat GRUP D'ESTUDIS D'ESPLUGUES en execució del 
conveni en vigor, any 2016. 
 
“La Junta de Govern Local va acordar en sessió del 17 de juliol del 2015 
l’aprovació del conveni de col·laboració amb l’entitat Grup d’Estudis 
d’Esplugues, amb una vigència prevista pel període 2015-2016.  
 
En data 13 d’abril de 2016 l’entitat ha sol·licitat la subvenció corresponent a 
l’any 2016, acompanyada del programa d’activitats. 
 
D’acord amb el que estableix el text del conveni de col·laboració en la seva 
clàusula 3.1 i, pel que fa al present any 2016, “...l’aportació municipal, restarà 
condicionada suspensivament a l’aprovació anual i expressa per l’òrgan 



competent de l’ajuntament i a l’efectiva consignació pressupostària de la 
despesa”. 
 
Vist l’informe emès per la Directora de Cultura. 
 
Vist l’informe emès per la Unitat Jurídic - Administrativa de l’Acció Social i 
Ciutadania i la Intervenció Municipal. 
 
Vista la regulació de l’ordenança general reguladora de la concessió de 
subvencions i les Bases d’Execució del pressupost en vigor. 
 
En virtut de la delegació conferida a la Junta de Govern local, al punt g. del 
Decret d’alcaldia núm. 1.466, de 18 de juny de 2015, per a la concessió de 
subvencions amb càrrec a crèdit pressupostari disponible a tal efecte. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
PRIMER.-  Aprovar la despesa corresponent a la subvenció anual, any 2016, 
en execució del conveni de col·laboració amb l’entitat GRUP D'ESTUDIS 
D'ESPLUGUES (CIF: G60904737), per un import de 2.023,00 euros, amb 
càrrec a la partida del pressupost municipal en vigor 33.33400.48028 (Conveni 
amb Grup d’Estudis d’Esplugues). 
  
SEGON.- Ratificar la vigència del conveni del col·laboració amb l’entitat GRUP 
D'ESTUDIS D'ESPLUGUES (CIF: G60904737) per a l’any 2016 i atorgar a 
aquesta entitat la subvenció corresponent per import 2.023,00 euros.  
 
TERCER.- Establir que s’entendrà acceptada la corresponent subvenció per 
part de l’entitat beneficiària si en el termini de 15 dies hàbils, comptat a partir de 
la recepció de la notificació del present acord, no ha manifestat expressament 
la renúncia.” 
  
ACORD NÚMERO VINT-I-SET.- Proposta d'aprovació dels comptes 
justificatius presentats per l'entitat L'AVENÇ CENTRE CULTURAL en 
concepte de justificació de les subvencions atorgades per al 
desenvolupament de la seva Programació anual, any 2015. 
 
“El Reglament de concessió de subvencions de l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat i les Bases Reguladores per a l’atorgament de subvencions per a 
l’any 2015 regulen, entre d’altres, els requisits exigits a les entitats beneficiàries 
dels ajuts atorgats, per aquest Ajuntament, pel desenvolupament d’activitats i /o 
projectes en qualsevol dels àmbits reflectits a les esmentades bases, en quant 
a l’obligació de justificar l’aplicació donada als fons rebuts, referida tant a la 
forma d’acreditar la realització de l’activitat o projecte pel qual es va concedir la 
subvenció, com al procediment intern a seguir per valorar i aprovar aquesta 
justificació.  
 
La Junta de Govern Local va atorgar a l’entitat L’AVENÇ CENTRE CULTURAL 
els següents ajuts econòmics pel desenvolupament de les següents activitats i 
en les dates que així mateix s’indiquen: 



 
Data 
aprovació Activitat Import data 

pagament 
22/05/2015 Programació anual activitats culturals  51.682,50 € 10/06/2015 

22/05/2015 Programació anual activitats atenció 
social 2.000,00 € 16/10/2015 

Total 53.682,50 € 
 
Vist que en data 11 de març de 2016 l’entitat L’AVENÇ CENTRE CULTURAL, 
va presentar comptes justificatius relatius a la despesa executada pel 
desenvolupament de les esmentades activitats i que aquests contenen tots els 
requisits exigits al Reglament i a les Bases Reguladores per a l’atorgament de 
subvencions, segons informes emesos per la Unitat Jurídicadministrativa de 
l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania, per la Directora de Cultura i per la 
Treballadora Social Programa Gent Gran. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
ÚNIC.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat L’AVENÇ 
CENTRE CULTURAL, amb NIF V58629080 en relació a les subvencions 
atorgades per aquest Ajuntament pel desenvolupament de les activitats que a 
continuació s’esmenten, d’acord amb el següent quadre: 
 

Activitats  Import  
atorgat 

Import  
justificat 

Programació anual activitats cultura  51.682,50 € 89.728,83 € 
Programació anual activitats atenció social  2.000,00 € 4.800,00 € 
Totals 53.682,50 € 94.528,83 € 

 
 

ACORD NÚMERO VINT-I-VUIT.- Proposta d'aprovació d'una subvenció a 
favor de l'entitat L'AVENÇ CENTRE CULTURAL en execució del conveni 
en vigor, any 2016. 

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

ACORD NÚMERO VINT-I-NOU.- Proposta d'aprovació dels comptes 
justificatius presentats per l'entitat GRUP D'ESPLAI ESPURNES en 
concepte de liquidació de la subvenció atorgada per al desenvolupament 
de l'activitat "Programa d'activitats casal d'estiu infantil i jove", any 2015. 
 
“La Junta de Govern Local, en sessió de data 19 de juliol de 2013, va aprovar 
el text del conveni de col·laboració a formalitzar entre l’entitat GRUP D’ESPLAI 
ESPURNES i l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, pel desenvolupament del 
“Projecte d’Activitats i Serveis Infantils, Juvenils, Culturals i esportius” així com 
pel desenvolupament del “Programa d’Activitats Casal d’Estiu Infantil” pel 
període 2013-2016. 



En data 15 d’octubre de 2015, amb números de registre d’entrada 17642 i 
17641, l’entitat GRUP D’ESPLAI ESPURNES va presentar compte justificatiu 
relatiu a la despesa executada pel desenvolupament del Programa d’Activitats 
Casal d’Estiu Infantil, incloent-hi l’atenció a la diversitat. 

En relació al Casal d’Estiu Infantil i Jove, la Tècnica de Joventut ha emès els 
corresponents informes en els quals s’ indica el següent:  

Casal d’estiu infantil 
Número participants 287 
Subvenció justificada 32.946,03 € 
Pagament efectuat 80% aportació municipal 26.356,82 € 
Liquidació a favor de l’entitat:6.589,21 € 
Casal d’estiu JOVE 
Número participants 18 
Subvenció justificada 2.113,48 € 
Pagament efectuat 80% aportació municipal 1.690,78 € 
Liquidació a favor de l’entitat:422,70 € 
 
 
En relació al monitoratge de suport per a la integració d’infants i joves amb 
discapacitat al casal d’estiu, la Tècnica d’Atenció Social i Igualtat ha emès 
informe on manifesta que, en base a l’ocupació real i a la contractació de 
monitors, la despesa en concepte d’integració d’infants i joves amb discapacitat 
ha estat 6.448,33 euros.  
 
Atès que l’aportació màxima aprovada a favor de l’entitat va ser de 6.012,73, 
dels quals ja s’ha efectuat el pagament del 80% per un import de 4.810,18 
euros, cal procedir al pagament a l’entitat d’un import de 1.202,55 euros, 
corresponents al 20% restant de la subvenció atorgada i condicionada segons 
conveni a la justificació tècnica i econòmica.  
 
Vist l’informe emès per la Unitat Jurídic - Administrativa de l’Àmbit d’Acció 
Social i Ciutadania i la Intervenció Municipal. 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat GRUP 
D’ESPLAI ESPURNES (NIF G-58433418), en relació a les subvencions 
atorgades per aquest Ajuntament pel desenvolupament del Programa 
d’Activitats Casal d’Estiu Infantil i Jove, any 2015, en els termes següents: 
 

Activitat Subvenció 
Atorgada 

Subvenció 
Justificada 

Quantitat  
Justificada 

Projecte d’Activitats Casal d’Estiu 
Infantil. 

35.059,51 € 32.946,03 € 42.191,65 € 

Projecte d’Activitats Casal d’Estiu 
Jove. 

2113,48 € 1.690,78 € 



Integració d’Infants i Joves amb 
discapacitat. 

6.012,73 € 6.448,33 € 6.448,33 € 
    

 

SEGON.- Abonar a l’entitat GRUP D’ESPLAI ESPURNES (NIF G-58433418) 
un total de 6.589,21 euros pel desenvolupament del Programa d’Activitats 
Casal d’Estiu Infantil, any 2015, a càrrec de la partida pressupostària 36-33700-
48008. 
 
TERCER.- Abonar a l’entitat GRUP D’ESPLAI ESPURNES (NIF G-58433418) 
un total de 422,70 euros pel desenvolupament del Programa d’Activitats Casal 
d’Estiu Jove, any 2015, a càrrec de la partida pressupostària 36-33700-48008. 
 
QUART.- Abonar a l’entitat GRUP D’ESPLAI ESPURNES (NIF G-58433418) un 
total de 1.202,55 euros en concepte d’Integració d’Infants i Joves amb 
discapacitat, any 2015, a càrrec de la partida pressupostària 68-23100-48000.” 
 
ACORD NÚMERO TRENTA.- Proposta d'aprovació dels comptes 
justificatius presentats per l'entitat GRUP D'ESPLAI ESPURNES en 
concepte de liquidació de la subvenció atorgada per al desenvolupament 
de l'activitat "Programa d'anglès casal d'estiu", any 2015. 

“El Reglament de concessió de subvencions de l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat i les Bases Reguladores per a l’atorgament de subvencions per a 
l’any 2015 regulen, entre d’altres, els requisits exigits a les entitats beneficiàries 
dels ajuts atorgats, per aquest Ajuntament, pel desenvolupament d’activitats i /o 
projectes en qualsevol dels àmbits reflectits a les esmentades bases, en quant 
a l’obligació de justificar l’aplicació donada als fons rebuts, referida tant a la 
forma d’acreditar la realització de l’activitat o projecte pel qual es va concedir la 
subvenció, com al procediment intern a seguir per valorar i aprovar aquesta 
justificació.  
 
La Junta de Govern Local va atorgar a l’entitat GRUP D’ESPLAI ESPURNES el 
següent ajut econòmic pel desenvolupament de la següent activitat i en la data 
que així mateix s’indica: 

Data aprovació Activitat Import 
30/12/2015 Programa d’anglès casal d’estiu 6.351,12 euros 
 
Vist que en data 16 de desembre de 2015, l’entitat GRUP D’ESPLAI 
ESPURNES va presentar comptes justificatius relatius a la despesa executada 
pel desenvolupament de l’esmentada activitat i que aquests contenen tots els 
requisits exigits al Reglament i a les Bases Reguladores per a l’atorgament de 
subvencions, segons informes emesos per la Unitat Jurídic administrativa de 
l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania i la Directora del Servei d’Educació i 
Ciutadania. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 



Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat GRUP 
D’ESPLAI ESPURNES (CIF: G58433418) en relació a la subvenció atorgada 
per aquest Ajuntament pel desenvolupament de l’activitat que a continuació 
s’esmenta, d’acord amb el següent quadre: 

Activitats – Any 2015 Import atorgat Import justificat 
Programa d’anglès casal d’estiu 6.351,12 euros 6.356,51 euros 
 
 
ACORD NÚMERO TRENTA-UN.- Proposta de resolució de sol·licituds 
d'ajuts econòmics dins l'àmbit d'acció social, curs 2015-2016, en concepte 
de beques d'assistència i menjador al casal d'estiu. 

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

L’Ajuntament d’Esplugues, amb la finalitat de garantir les necessitats bàsiques 
en l’àmbit de la infància i adolescència, atorga uns ajuts econòmics en 
concepte de beques per als menors empadronats al municipi que estiguin 
inscrits en les activitats d’assistència i menjador del Casal d’Estiu de l’any 2016 
i que es trobin en una situació familiar amb necessitats socials i/o 
econòmiques. 
 
Ateses les 31 sol·licituds d’ajuts econòmics presentades i vist l’informe emès en 
data 21 de Juny de 2016 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 2015-2016. 

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

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

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Estimar un total de 30 sol·licituds d’ajuts econòmics per a la 
integració dels següents menors en concepte de beques d’assistència i 
menjador del Casal d’Estiu, pel curs 2015-2016, amb els percentatges de 
bonificació valorats per cada cas que s’indiquen: 

ALUMNE/A 
   

 

 
Primer Cognom Segon Cognom Nom Cost 

casal 
Cost 
menjador % Beca 



B.  F. 195,00 € 171,40 € 90% 
G. B. I. 195,00 € 0,00 € 90% 
M. C. G. 136,00 € 0,00 € 25% 
M. C. C. 160,00 € 0,00 € 25% 
T. D H. D. 165,75 € 171,40 € 90% 
T. D H. N. 195,00 € 171,40 € 90% 
A. D. V F. 195,00 € 171,40 € 100% 
S. F. V. 160,00 € 0,00 € 90% 
M.  O. 195,00 € 71,40 € 90% 
V. P. T. 195,00 € 171,40 € 90% 
C. P. A. 180,00 € 0,00 € 90% 
R. C. N. 180,00 € 135,70 € 90% 
E A. T. H. 195,00 € 0,00 € 90% 
B. C. M. 160,00 € 86,78 € 90% 
S. B A. G. 195,00 € 157,08 € 65% 
P. C. C. 195,00 € 157,08 € 90% 
P. C. A. 165,75 € 157,08 € 90% 
P. G. T A. 165,75 € 157,08 € 90% 
P. G. H V. 195,00 € 157,08 € 90% 
P. G. J P. 156,00 € 157,08 € 90% 
K.  Y. 195,00 € 157,08 € 100% 
M. V. A. 195,00 € 157,08 € 65% 
M. V. J. 165,75 € 157,08 € 65% 
R. B. L. 195,00 € 157,08 € 90% 
R. G. E. 195,00 € 157,08 € 90% 
R. G. E. 165,75 € 157,08 € 90% 
M. J. E. 195,00 € 157,08 € 100% 
C. M. A H. 195,00 € 157,08 € 100% 
T. V. A M. 165,75 € 0,00 € 90% 
T. V. N. 195,00 € 0,00 € 90% 
F. T. N. 90,00 € 0,00 € 90% 
 
SEGON.- Aprovar una despesa de 7.686,47 euros, amb càrrec a la partida 
pressupostària 68.23100.48018 del pressupost vigent, en concepte de beques 
d’assistència i menjador del Casal d’Estiu, a favor dels tutors legals que es 
relacionen, amb el imports resultants que així mateix s’indiquen: 
 
ASSOCIACIÓ CLUB ESPLAI PUBILLA CASES  
TUTOR/A LEGAL  
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom N.I.F. Beca 

casal 
Beca 
menjador 

Total 
beca 

B.  M.  175,50 € 154,26 € 329,76 € 
B. A. L.  175,50 € 0,00 € 175,50 € 
C. J. A.  34,00 € 0,00 € 34,00 € 



C. J. A.  40,00 € 0,00 € 40,00 € 
D H. P. I J.  149,18 € 154,26 € 303,44 € 
D H. P. I J.  175,50 € 154,26 € 329,76 € 
D. M. L.  195,00 € 171,40 € 366,40 € 
F. M. J A.  144,00 € 0,00 € 144,00 € 
M.  L.  175,50 € 64,26 € 239,76 € 
P. R. V.  175,50 € 154,26 € 329,76 € 
P. E. C.  162,00 € 0,00 € 162,00 € 
R. C. J.  162,00 € 122,13 € 284,13 € 
T.  N.  175,50 € 0,00 € 175,50 € 

   TOTALS: 1.939,18 
€ 974,83 € 2.914,01 

€ 
 
ESPLAI ESPLUGA VIVA  
TUTOR/A LEGAL  
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom N.I.F. Beca 

casal 
Beca 
menjador 

Total 
beca 

B. B. J.  144,00 € 78,10 € 222,10 € 
B A. C. N.  126,75 € 102,10 € 228,85 € 
C. P. S.  175,50 € 141,37 € 316,87 € 
C. P. S.  149,18 € 141,37 € 290,55 € 
G. C. R M.  149,18 € 141,37 € 290,55 € 
G. C. R M.  175,50 € 141,37 € 316,87 € 
G. C. R M.  140,40 € 141,37 € 281,77 € 
K.  I.  195,00 € 157,08 € 352,08 € 
V. R. M.  126,75 € 102,10 € 228,85 € 
V. R. M.  107,74 € 102,10 € 209,84 € 

   

TOTALS: 1.490,00 
€ 1.248,33 € 2.738,33 

€ 
 
ESPLAI ESPURNES  
TUTOR/A LEGAL  
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom N.I.F. Beca 

casal 
Beca 
menjador 

Total 
beca 

B. R. R D C.  175,50 € 141,37 € 316,87 € 
G. T. I.  175,50 € 141,37 € 316,87 € 
G. T. I.  149,18 € 141,37 € 290,55 € 
J. R. M C.  195,00 € 157,08 € 352,08 € 
M. G. L.  195,00 € 157,08 € 352,08 € 
V.  R.  149,18 € 0,00 € 149,18 € 
V.  R.  175,50 € 0,00 € 175,50 € 

   

TOTALS: 1.214,86 
€ 738,27 € 1.953,13 

€ 
 



L'AVENÇ - CENTRE CULTURAL RECREATIU  
TUTOR/A LEGAL  
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom N.I.F. Beca 

casal 
Beca 
menjador 

Total 
beca 

T. T. F P.  81,00 € 0,00 € 81,00 € 
   

TOTALS: 81,00 € 0,00 € 81,00 € 
 
TERCER.- Desestimar una sol·licitud d’ajut econòmic en concepte de beca 
d’assistència al Casal d’Estiu, curs 2015-2016, que es detalla a l’annex de 
l’informe adjunt, pel motiu que al mateix s’indica. 

QUART.- Les quantitats reconegudes en la present proposta, per import total 
de 7.686,47 € seran pagades a les entitats següents: 

- A l’Associació Club Esplai Pubilla Cases amb NIF G-58.300.237, la quantitat 
de 2.914,01 euros. 

- A l’Esplai Espluga Viva, amb NIF G-58.698.424, la quantitat de 2.738,33 
euros. 
- A l’Esplai Espurnes, amb NIF G-58.433.418, la quantitat de 1.953,13 euros. 
- A l’Avenç – Centre cultural recreatiu, amb NIF G-58.629.080, la quantitat de 
81,00 euros.” 

 
ACORD NÚMERO TRENTA-DOS.- Proposta de resolució de sol·licituds 
d'ajuts econòmics dins l'àmbit d'acció social, curs 2015-2016, en concepte 
de beques d'assistència i menjador al campus esportiu. 

“La Junta de Govern Local, en sessió ordinària duta a terme en data 22 de 
maig de 2015, va aprovar el document “Barems i criteris per a l’atorgament 
d'ajuts econòmics”, curs 2015-2016. 

L’Ajuntament d’Esplugues, amb la finalitat de garantir les necessitats bàsiques 
en l’àmbit de la infància i adolescència, atorga uns ajuts econòmics en 
concepte de beques per als menors empadronats al municipi que estiguin 
inscrits en qualsevol de les activitats esportives d’estiu de l’any 2016 i que es 
trobin en una situació familiar amb necessitats socials i/o econòmiques. 
 
Tenint en compte que excepcionalment, per aquelles famílies amb una situació 
socioeconòmica de vulnerabilitat, i prèvia valoració dels serveis socials bàsics 
municipals es podrà subvencionar fins el 100% del cost de les activitats on 
constin inscrites. 

Ateses les 15 sol·licituds d’ajuts econòmics presentades i vist l’informe emès 
per la Unitat Jurídica Administrativa amb el vistiplau del director de la Unitat 
Jurídica Administrativa, on fa constar que s’ha realitzat la valoració econòmica i 
administrativa corresponent a aquests tipus d’ajuts econòmics, en compliment 
dels barems i criteris per a l’atorgament d’ajuts econòmics de l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat, curs 2014-2015. 



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 15 sol·licituds d’ajuts econòmics per a la 
integració dels següents menors en concepte de beques d’assistència i 
menjador de Campus Esportiu, pel curs 2015-2016, amb els percentatges de 
bonificació valorats per cada cas que s’indiquen: 

ALUMNE 
     Primer 

Cognom  
Segon 
Cognom  Nom  

Cost 
Casal 

Cost 
Compl %Beca 

A B B 
220,00 
€  0,00 € 90% 

A S J Y 
204,00 
€  200,00 € 90% 

A G E A 
204,00 
€  0,00 € 90% 

C V G 
240,00 
€  0,00 € 90% 

F T N 
148,00 
€  0,00 € 90% 

G G A 
115,20 
€  0,00 € 40% 

G DEL C R 
180,00 
€  0,00 € 90% 

G DEL C M 
180,00 
€  0,00 € 90% 

G DEL C D 
180,00 
€  0,00 € 90% 

N-A 
 

N 
262,50 
€  200,00 € 100% 

O B I 
262,50 
€  200,00 € 100% 

O B Y 
262,50 
€  200,00 € 100% 

T M L A 
204,00 
€  0,00 € 90% 

V V A 
204,00 
€  200,00 € 90% 

V F D G 
189,00 
€  0,00 € 90% 



 
SEGON.- Aprovar una despesa total màxima de 3.731,28 euros, amb càrrec a 
la partida pressupostària 68.23100.48018 del pressupost vigent, a favor dels 
tutors legals que es relacionen, amb el imports resultants que així mateix 
s’indiquen: 

CLUB DE FUTBOL CAN VIDALET(CIF Centre :G58798364) 
TUTOR LEGAL 

 Primer 
Cognom  

Segon 
Cognom  Nom  Beca Casal Beca Menj Total Beca 

A S VJ 183,60 € 180,00 €  363,60 € 
B 

 
K 262,50 € 200,00 €  462,50 € 

B 
 

K 262,50 € 200,00 €  462,50 € 
B 

 
K 262,50 € 200,00 €  462,50 € 

G A C 46,08 € 0,00 € 46,08 € 
GZ AZ L J 183,60 € 0,00 € 183,60 € 
G L D 162,00 € 0,00 € 162,00 € 
G L D 162,00 € 0,00 € 162,00 € 
G L D 162,00 € 0,00 € 162,00 € 
T T C 183,60 € 0,00 € 183,60 € 
V C F 183,60 € 180,00 €  363,60 € 

   
TOTAL: 

2.053,98 
€ 

960,00 
€  3.013,98 € 

CLUB VOLEIBOL ESPLUGUES(CIF Centre 
:G-58.819.921) 

    Primer 
Cognom  

Segon 
Cognom  Nom  NIF  %Beca 

Beca 
Casal 

Beca 
Menj 

Total 
Beca 

ADANAQUE JIMENEZ 
JOHN 
ROBERTO Y0620791N 90% 

198,00 
€ 

0,00 
€ 198,00 € 

    
TOTAL: 

198,00 
€ 

0,00 
€ 198,00 € 

 
FUTBOL ASSOCIACIÓ ESPLUGUENC(CIF Centre :G-61.396.065) 
Primer 
Cognom  

Segon 
Cognom  Nom  NIF  %Beca 

Beca 
Casal 

Beca 
Menj Total Beca 

VELEZ BELTRAN 
NAYIBE 
ANDREA X5187079G 90% 

216,00 
€ 

0,00 
€ 216,00 € 

    
TOTAL: 

216,00 
€ 

0,00 
€ 216,00 € 

ASSOCIACIÓ ESPORTIVA PENYA ESPLUGUES(CIF Centre :G-58.510.876) 
Primer 
Cognom  

Segon 
Cognom  Nom  NIF  %Beca 

Beca 
Casal 

Beca 
Menj Total Beca 

VICTORIO NARVAEZ 
GIOVANNI 
ISMAEL 49870585F 90% 

170,10 
€ 

0,00 
€ 170,10 € 

    
TOTAL: 

170,10 
€ 

0,00 
€ 170,10 € 



 
CLUB GIMNASTICA ESPLUGUES LES MORERES(CIF Centre :G-58.761.289) 
Primer 
Cognom  

Segon 
Cognom  Nom  NIF  %Beca 

Beca 
Casal 

Beca 
Menj Total Beca 

TORRES TORRE 
FRANCISCA 
PATRICIA 47955277R 90% 

133,20 
€ 

0,00 
€ 133,20 € 

    
TOTAL: 

133,20 
€ 

0,00 
€ 133,20 € 

 
 
TERCER.- Aprovar una despesa de 3.731,28 euros, amb càrrec a la partida 
pressupostària 68.23100.48018 del pressupost vigent, en concepte de beques 
d’assistència al Campus Esportiu. 

QUART.- Les quantitats reconegudes en la present proposta, per import de 
3.731, 28 euros, seran pagades a les entitats següents: 

-CLUB DE FUTBOL CAN VIDALET, amb NIF G-58.798.364, la quantitat de 
3.013,98 euros, les quantitats de 2.053,98 euros en concepte d’assistència a 
l’activitat de campus i de 960,00 euros en concepte de menjador. 

-CLUB VOLEIBOL ESPLUGUES, amb CIF G-58.819.921, la quantitat de 
198,00 euros en concepte d’assistència a l’activitat de campus. 

-FUTBOL ASSOCIACIÓ ESPLUGUENC, amb NIF G-61.396.065, la quantitat 
de 216,00 euros en concepte d’assistència a l’activitat de campus. 

-ASSOCIACIÓ ESPORTIVA PENYA ESPLUGUES, amb NIF G-58.510.876, la 
quantitat de 170,10 euros, en concepte d’assistència a l’activitat de campus. 

-CLUB GIMNASTICA ESPLUGUES LES MORERES, amb CIF G-58.761.289 la 
quantitat de 133,20 euros, en concepte d’assistència a l’activitat de campus.” 

 
URGÈNCIA 

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

ACORD NÚMERO TRENTA-TRES.- Proposta d’aprovació relativa a la 
modificació del contracte del servei consistent en el manteniment dels 
aparells elevadors dels edificis municipals de l’Ajuntament d’Esplugues 
de Llobregat. 

“El servei consistent en el manteniment dels aparells elevadors dels edificis 
municipals de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat es va adjudicar per acord 
de la Junta de Govern Local de dia 18 de juliol de 2014 a l’empresa KONE 
ELEVADORES, S.A., provista de NIF A-28791069, amb un import anual total 



de 8.928,00 euros, més 1.874,8 euros en concepte d’IVA (import total, 
10.802,88 euros, IVA inclòs), dels quals 4.501,20 euros (IVA inclòs) a càrrec de 
l’exercici econòmic del 2014 segons la següent distribució per partides: 
 
- 2014-12-93300-21200 per import de 1.500,40 euros 

- 2014-33-33000-21200 per import de 1.500,40 euros 

- 2014-36-34001-21200 per import de 750,20 euros 

- 2014-47-32000-21200 per import de 750,20 euros 

per a les següents anualitats, l’import màxim anual es va establir en: 
 
- Exercici 2014: import de 4.501,20 euros 

- Exercici 2015: import de 10.802,88 euros 

- Exercici 2016: import de 10.802,88 euros 

- Exercici 2017: import de 10.802,88 euros 

- Exercici 2018: import de 6.301,68 euros 

Atès que l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat per acord de Ple Municipal en 
sessió ordinària de 17 de febrer de 2016 va declarar l’extinció de la concessió 
d’obra pública que requeia sobre l’edifici Espai Baronda i en data 18 de febrer 
de 2016 va tenir lloc l’acta de presa de possessió d’aquest edifici situat al C/ de 
la Riba, 36; extingida la concessió, per ordre de Llei. 

Així doncs, i segons s’indica als punts 5 i 6 del Plec de Condicions Tècniques 
reguladores del contracte, la empresa mantenidora haurà de fer-se càrrec del 
manteniment dels nous aparells elevadors adquirits o rebuts per tercers afegint 
al cost del contracte de manteniment el preu unitari ofertat pel manteniment. 
 
Segons els serveis tècnics municipals, l’ampliació del contracte amb la 
incorporació d’aquest nou ascensor situat a l’edifici La Baronda, comporta 
ampliar el crèdit disponible per anualitat en 900,24 euros IVA inclòs, amb un 
import de 744,00 euros, més 156,24 euros d’IVA i que representa un augment 
anual net del 8,334%, dels quals 525,14 euros (IVA inclòs) a càrrec de l’exercici 
econòmic del 2016 segons la següent distribució a la partida següent: 
 
- 2016-12-93302-21200 per import de 525,14 euros 

per a les següents anualitats, l’import màxim anual s’establirà doncs en: 
 
- Exercici 2017: import de 11.703,12 euros 

- Exercici 2018: import de 6.826,82 euros 

Aquesta modificació no suposa un increment de més del 10% del preu anual 
d’adjudicació del contracte inicial (1.080,29 euros). 



Vista la necessitat d’incloure el manteniment del nou ascensor situat a l’edifici 
La Baronda dins del contracte de servei consistent en el manteniment dels 
aparells elevadors dels edificis municipals de l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat adjudicat a l’empresa KONE ELEVADORES, S.A. 

Vista la compareixença de data 27 de maig de 2016 del representant legal de 
l’empresa KONE ELEVADORES, S.A. donant la conformitat a l’ampliació del 
contracte per aquest objecte. 

De conformitat amb el que disposen les clàusules 5 i 6 del Plec de Condicions 
Tècniques reguladores del contracte els arts. 107, 210 i 219 del Text Refós de 
la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, dins dels límits i amb subjecció als requisits i 
efectes assenyalats en els mateixos, l’òrgan de contractació, ostenta, entre 
d’altres, la prerrogativa de modificar els contractes por raons d’interès públic 
sempre que siguin degudes a necessitats noves o causes imprevistes, 
justificant-ho degudament en l’expedient. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Aprovar la modificació del contracte del servei consistent en el 
manteniment dels aparells elevadors dels edificis municipals de l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat, adjudicat a l’empresa KONE ELEVADORES, S.A., 
provista de CNIF A-28791069, amb l’ampliació del manteniment ascensor situat 
a l’edifici La Baronda , el que comporta ampliar el crèdit disponible per anualitat 
en 900,24 euros IVA inclòs, amb un import de 744,00 euros, més 156,24 euros 
d’IVA i que representa un augment anual net del 8,334%, dels quals 525,14 
euros (IVA inclòs) a càrrec de l’exercici econòmic del 2016 segons la següent 
distribució a la partida següent: 

- 2016-12-93302-21200 per import de 525,14 euros 

per a les següents anualitats, l’import màxim anual s’establirà doncs en: 
 
- Exercici 2017: import de 11.703,12 euros 

- Exercici 2018: import de 6.826,82 euros 

SEGON.- Aprovar la despesa corresponent de 525,14 euros, amb càrrec a la 
partida pressupostària núm. 2016-12-93302-21200 del pressupost municipal 
vigent. 

I sense més assumptes a tractar, a les divuit hores i set 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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