
 
 

 

JGL  22/2016 
 
 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 

SESSIÓ DECISÒRIA ORDINÀRIA DE 10 DE JUNY DE 2016 

 
A la Casa Consistorial d’Esplugues de Llobregat, a la sala de reunions, a les 
tretze hores i quaranta-cinc minuts del dia 10 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. 

 
 

TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 
ACORD NÚMERO U.- Proposta per prendre en consideració l’informe 
sobre prevenció d’incendis emès per la Direcció General de Protecció, 
Extinció d’Incendis i Salvaments, en relació a l’activitat d’aparcament 
privat de vehicles al local ubicat al carrer Josep Maria Ventura, núm. 10, 
d’aquesta població sol·licitat per LYM 90, S.L., (Exp. T120-2016-00045). 
 
“El senyor Sebastián Moranta Mulet, en representació de LYM 90, S.L., va 
aportar la documentació tècnica oportuna per sol·licitar informe de prevenció 
d’incendis a la Direcció General de Prevenció, Extinció d’ Incendis i Salvaments 
com a pas previ a la sol·licitud del corresponent títol acreditatiu per 
desenvolupar l’activitat d’aparcament privat de vehicles, al local ubicat al 
carrer Josep Maria Ventura, núm. 10, d’aquesta població. (Exp. T120-2016-
00045). 
 
Revisada la documentació aportada, aquesta es va remetre a la Direcció 



General de Prevenció, Extinció d’ Incendis i Salvaments a l’objecte d’emetre 
l’oportú informe. 
 
Atès l’informe emès en data 19/05/2016, per la Direcció General de Prevenció, 
Extinció d’ Incendis i Salvaments, 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 que la Direcció General de Prevenció, 
Extinció d’Incendis i Salvaments ha emès en data 19/05/2016, amb relació a 
l’activitat d’aparcament privat de vehicles, al local ubicat al carrer Josep 
Maria Ventura, núm. 10, d’aquesta població. (Exp. T120-2016-00045). 
 
2n.- Comunicar a LYM 90, S.L., les conclusions de l’informe emès per la 
Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments, que es 
transcriuen íntegrament: 
 
(...)  
 
Vista la documentació presentada, s’emet informe favorable condicionat a 
l’adopció de les següents mesures de seguretat contra incendis: 
 
. En els aparcaments de 15 places o més es disposarà a cada planta com a 
mínim de 2 xarxes de conductes d’extracció dotades del seu extractor mecànic, 
segons document de la TINSCI DT-9. 
 
. En tot aparcament soterrat, es col·locarà un plànol de distribució de la planta, 
en tots els accessos a la mateixa, per a ús dels bombers en cas d’incendi. Els 
plànols s’han de col·locar dins el recinte de les escales, segons instrucció 
tècnica complementària SP-132. 
 
. En la plana de sortida d’edifici, les escales protegides i especialment 
protegides d’evacuació ascendent han d’estar compartimentades en sectors 
d’incendi diferents als de les escales compartimentades, protegides i 
especialment protegides d’evacuació descendents, i no hi pot haver 
comunicació directa entre els dos sectors, segons instrucció tècnica 
complementària SP-133. 
 
. A la documentació aportada no s’indica l’alçada d’evacuació de l’edifici 
d’habitatges. Si l’alçada d’evacuació de l’edifici supera els 28 metres, la 
resistència al foc dels elements estructurals principals de l’aparcament ha de 
ser R180, segons punt 3 del DB SI 6 del CTE. 
 
El titular és responsable d’executar i mantenir les mesures de seguretat 
anteriors i les previstes a la documentació tècnica, establertes per la 



reglamentació d’aplicació, no essent necessari sol·licitar un nou control 
preventiu d’aquestes mesures. Caldrà realitzar l’acte de comprovació segons 
s’estableixi a la Llei 3/2010. 
 
(...) 
 
3r.- Advertir a LYM 90, S.L., que ha d’executar i mantenir les condicions 
indicades a l’informe de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i 
Salvaments i transcrites en el punt anterior. 
 
4t.- Comunicar a LYM 90, S.L., que ja pot sol·licitar l’acta de comprovació 
favorable en matèria d’incendis d’una ECA, en base a allò establert a la Llei 
3/2010 de Bombers. 
 
5è.- Comunicar a LYM 90, S.L., que pot continuar el tràmit per a la sol·licitud 
del corresponent títol acreditatiu per desenvolupar l’activitat d’aparcament 
privat de vehicles, al local ubicat al carrer Josep Maria Ventura, núm. 10, 
d’aquesta població. (Exp. T120-2016-00045). 
 
6è.- Aquesta conformitat restarà condicionada al pagament de la taxa per a la 
prestació dels serveis d’Intervenció Integral de l’Administració municipal en 
activitats i instal·lacions (Ordenança Fiscal núm. 5) d’import 300,00 euros, 
(càrrec-valor 1176074-218516) que serà notificada per l’ Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona.” 
 
 
ACORD NÚMERO DOS.- Proposta per prendre en consideració l’informe 
sobre prevenció d’incendis emès pels Serveis Tècnics Municipals amb 
relació a l’activitat de comerç al detall amb exposició, venda i magatzem 
de matalassos, que es desenvolupa al local ubicat al carrer Laureà Miró, 
núm. 144, d’aquesta població, sol·licitat per DORMITY COMMERCE, S.L.U. 
(Exp. T120-2016-00048). 
 
“El senyor David Sánchez Farrán, en representació de DORMITY 
COMMERCE, S.L.U., 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 
comerç al detall amb exposició, venda i magatzem de matalassos, al local 
ubicat al carrer Laureà Miró, núm. 144, d’aquesta població. (Exp. T120-2016-
00048). 
 
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 
2/06/2016, amb relació a l’activitat comerç al detall amb exposició, venda i 
magatzem de matalassos, al local ubicat al carrer Laureà Miró, núm. 144, 
d’aquesta població. (Exp. T120-2016-00048). 

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

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

(...) 
 
3r.- Advertir a DORMITY COMMERCE, S.L.U., que l’esmentat informe no 
valora altres reglamentacions específiques, tret de l’estrictament d’incendis. 

4t.- Advertir a DORMITY COMMERCE, S.L.U., que ha d’executar i mantenir les 
mesures de seguretat previstes a la documentació tècnica, establertes per la 
reglamentació d’aplicació. 

5è.- Requerir a DORMITY COMMERCE, S.L.U., que procedeixi a presentar la 
documentació escaient, com a activitat sotmesa al règim de Comunicació 
Prèvia.  
 
6è.- Aquesta conformitat restarà condicionada al pagament de la taxa per a la 
prestació dels serveis d’Intervenció Integral de l’Administració municipal en 
activitats i instal·lacions (Ordenança Fiscal núm. 5) d’import 300,00 euros, 
(càrrec-valor 1176074-229694) que serà notificada per l’ Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona.” 

  
ACORD NÚMERO TRES.- Proposta per declarar com a suficient la 
documentació aportada per LAURA RUIZ PALACIOS sobre la 
comunicació de l’inici de l’activitat de clínica de fisioteràpia, osteopatia i 
esteticista al local ubicat al carrer Àngel Guimerà, núm.138, baixos 
d’aquesta població. (Exp.T120-2016-25). 

“La senyora LAURA RUIZ PALACIOS, va aportar la documentació tècnica 
oportuna per desenvolupar l’activitat de clínica de fisioteràpia, osteopatia i 
esteticista al local ubicat al carrer Àngel Guimerà, núm. 138, bxs, d’aquesta 
població. (Exp. T120-2016-00025). 

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 LAURA RUIZ PALACIOS, en la qual efectua el tràmit de 
comunicació de l’activitat de clínica de fisioteràpia, osteopatia i esteticista al 
local ubicat al carrer Àngel Guimerà, núm. 138, bxs, d’aquesta població. (Exp. 
T120-2016-00025). 
 
2n.-Comunicar a LAURA RUIZ PALACIOS, que pot iniciar l’exercici de l’activitat 
de clínica de fisioteràpia, osteopatia i esteticista al local ubicat al carrer 
Àngel Guimerà, núm. 138, bxs, sense perjudici del compliment de la normativa 
urbanística, de seguretat, de protecció i prevenció contra incendis, i normativa 
en general que li sigui d’aplicació, i que el titular declara complir mitjançant el 
document corresponent. 

3r.- Advertir a la titularitat que en cas necessari o si es considera oportú, els 
Serveis Tècnics Municipals podran practicar opcionalment inspecció a 
l’establiment. Si de la inspecció efectuada resultés l’existència de deficiències a 
esmenar, s’hauran d’adoptar en els terminis que s’estimin. En cas que 
aquestes deficiències comportin un risc per a la salut o la seguretat envers 
tercers, o que existeixin deficiències no esmenables, o que l’activitat no s’ajusti 
a la documentació presentada, s’ordenarà immediatament el cessament de 
l’activitat. 
 
4t.- Aquesta conformitat restarà condicionada al pagament de la taxa per a la 
prestació dels serveis d’Intervenció Integral de l’Administració municipal en 
activitats i instal·lacions (Ordenança Fiscal núm. 5) d’import 612,00 euros, 
(càrrec-valor 1176074-229679) que serà notificada per l’ Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona.” 

  
ACORD NÚMERO QUATRE.- Proposta per declarar com a suficient la 
documentació presentada per JOAN BAPTISTA GAVALDÀ MORÁN, sobre 
la comunicació de l’inici de l’activitat de despatx d’activitats comptables, 
auditoria i assessoria fiscal i activitats jurídiques al local ubicat al carrer 
Nord, núm. 68, local 11, d’aquesta població. (Exp. T120-2016-00044). 

“El senyor JOAN BAPTISTA GAVALDÀ MORÁN, va aportar la documentació 
tècnica oportuna per desenvolupar l’activitat de despatx d’activitats 
comptables, auditoria i assessoria fiscal i activitats jurídiques al local 
ubicat al carrer Nord, núm. 68, local 11, d’aquesta població. (Exp. T120-2016-
00044). 
 
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 JOAN BAPTISTA GAVALDÀ MORÁN, en la qual efectua el 
tràmit de comunicació de l’activitat de despatx d’activitats comptables, 
auditoria i assessoria fiscal i activitats jurídiques al local ubicat al carrer 
Nord, núm. 68, local 11, d’aquesta població. (Exp. T120-2016-00044). 

2n.-Comunicar a JOAN BAPTISTA GAVALDÀ MORÁN, que pot iniciar l’exercici 
de l’activitat de despatx d’activitats comptables, auditoria i assessoria 
fiscal i activitats jurídiques al local ubicat al carrer Nord, núm. 68, local 11, 
sense perjudici del compliment de la normativa urbanística, de seguretat, de 
protecció i prevenció contra incendis, i normativa en general que li sigui 
d’aplicació, i que el titular declara complir mitjançant el document corresponent. 

3r.- Advertir a la titularitat que en cas necessari o si es considera oportú, els 
Serveis Tècnics Municipals podran practicar opcionalment inspecció a 
l’establiment. Si de la inspecció efectuada resultés l’existència de deficiències a 
esmenar, s’hauran d’adoptar en els terminis que s’estimin. En cas que 
aquestes deficiències comportin un risc per a la salut o la seguretat envers 
tercers, o que existeixin deficiències no esmenables, o que l’activitat no s’ajusti 
a la documentació presentada, s’ordenarà immediatament el cessament de 
l’activitat. 
 
4t.- Aquesta conformitat restarà condicionada al pagament de la taxa per a la 
prestació dels serveis d’Intervenció Integral de l’Administració municipal en 
activitats i instal·lacions (Ordenança Fiscal núm. 5) d’import 525,00 euros, 
(càrrec-valor 1147356-159071). Ja abonada en data 28/04/2016.” 

 
ACORD NÚMERO CINC.- Proposta per atorgar la certificació de 
compatibilitat urbanística a l’INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT per a 
l’exercici de l’activitat de centre d’atenció primària, a l’edifici ubicat a la 
plaça de la Bòbila, s/n, d’aquesta població. (Exp. T074-2016-0002). 

“El senyor Sergi Roger Ibáñez, en representació de l’INSTITUT CATALÀ DE LA 
SALUT, sol·licita certificat de compatibilitat urbanística per tal de poder 
presentar els projectes tècnics en sol·licitud de Llicència Municipal per 
desenvolupar l’activitat de centre d’atenció primària, a l’edifici ubicat a la 
plaça de la Bòbila, s/n, d’aquesta població. (Exp. T074-2016-00002). 

Atès l’informe emès pels Serveis Tècnics Municipals. 



Atès l’informe urbanístic emès en data 24/05/2016, en el qual s’indica que: 
 
- El Pla General Metropolità d’Ordenació Urbà de l’Entitat Municipal 
Metropolitana de Barcelona (PGM) de data 14 de juliol de 1976, concretada per 
la seva transcripció refosa a escala 1/2000, definitivament aprovada el 13/3/83 
(DOGC de data 22/4/83) va imposar a la finca on s’ubica l’edifici de la 
referència la qualificació urbanística de: 

- Sòl Urbà ”Sistema d’Equipaments i dotacions actuals” (Clau 7a). 

Atès que l’activitat/instal·lació, d’acord amb les vigents Normes Urbanístiques 
del Pla General Metropolità, està compresa principalment en l’ús sanitari tal 
com se la defineix a l’art. 281 de dites Normes. 

Atès que per les seves característiques, es tracta d’una activitat assimilable a 
2a categoria (activitat compatible amb l’habitatge), d’acord amb les definicions 
de l’art. 287 de les Normes Urbanístiques, segons allò indicat al punt 3.6 de 
l’art. 287. 

Atès que la situació relativa de l’activitat és la de 1a (b), (“en planta pis d’edifici 
no classificat com a industrial o sense habitatges”) i 2a (b), (“en planta baixa o 
inferior d’edifici no industrial, no destinat a ús d’habitatge i amb accés exclusiu 
directe immediat des de la via pública”), d’acord amb les situacions definides 
per l’art. 288 de les esmentades Normes Urbanístiques. 

Atès que, tenint en compte la qualificació urbanística abans esmentada, d’acord 
amb les Normes Urbanístiques i les Ordenances Metropolitanes de l’Edificació, 
s’admeten aquestes activitats/instal·lacions en aquesta zona. 

Atès que de la informació obrant en aquesta Secció, es pot deduir l’existència 
de suficient capacitat dels serveis públics municipals d’atendre els requeriments 
de l’activitat. 

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.- ATORGAR la Certificació de Compatibilitat Urbanística per a l’exercici 
de l’activitat de centre d’atenció primària, a l’edifici ubicat a la plaça de la 
Bòbila, s/n, a l’INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT, amb subjecció a les 
següents condicions, a justificar i/o incorporar al projecte per a sol·licitar la 
Llicència Municipal, sense el compliment de les quals no resultarà admissible, 
en aplicació de la legislació general i/o sectorial: 

1.- Compliment de la legislació ambiental, estatal, autonòmica i municipal. 
 



2.- Compliment de la legislació sobre declaració d’impacte ambiental i/o riscs 
greus que li sigui aplicable. 

3.- Compliment de les mesures de seguretat industrial escaients i de la 
normativa de prevenció i protecció contra incendis estatal, autonòmica i 
municipal. 
 
4.- Compliment de la reglamentació d’higiene i seguretat en el treball. 

5.- Compliment de la legislació sobre accessibilitat i supressió de barreres 
arquitectòniques. 
 
6.- Compliment de la normativa estatal, autonòmica, municipal, general i 
sectorial que li sigui d’aplicació. 

7.- En cas de realitzar qualsevol tipus d’obres s’haurà de sol·licitar el 
corresponent permís. 

2n.- Advertir que el present document autoritza únicament la implantació 
de l'activitat i certifica la seva admissibilitat amb la qualificació 
urbanística de la finca i zona. En cap cas significa conformitat pel que fa a 
la distribució proposada en la documentació presentada, o a qualsevol 
altre aspecte d'ús, funcionament o instal·lacions a implantar, aspectes 
que seran regulats mitjançant la posterior Llicència Municipal Ambiental, 
a tramitar amb posterioritat a la present Certificació.” 

 
ACORD NÚMERO SIS.- Proposta per atorgar la certificació de 
compatibilitat urbanística a l’INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT per a 
l’exercici de l’activitat de centre d’atenció primària a l’edifici ubicat al 
carrer Lluís Millet, núm. 2, d’aquesta població. (Exp. T074-2016-0003). 

“El senyor Sergi Roger Ibáñez, en representació de l’INSTITUT CATALÀ DE LA 
SALUT, sol·licita certificat de compatibilitat urbanística per tal de poder 
presentar els projectes tècnics en sol·licitud de Llicència Municipal per 
desenvolupar l’activitat de centre d’atenció primària, a l’edifici ubicat al carrer 
Lluís Millet, núm. 2, d’aquesta població. (Exp. T074-2016-00003). 

Atès l’informe emès pels Serveis Tècnics Municipals. 

Atès l’informe urbanístic emès en data 24/05/2016, en el qual s’indica que: 

- El Pla General Metropolità d’Ordenació Urbà de l’Entitat Municipal 
Metropolitana de Barcelona (PGM) de data 14 de juliol de 1976, concretada per 
la seva transcripció refosa a escala 1/2000, definitivament aprovada el 13/3/83 
(DOGC de data 22/4/83) va imposar a la finca on s’ubica l’edifici de la 
referència la qualificació urbanística de: 

- Sòl Urbà ”Sistema d’Equipaments i dotacions actuals” (Clau 7a). 



Atès que l’activitat/instal·lació, d’acord amb les vigents Normes Urbanístiques 
del Pla General Metropolità, està compresa principalment en l’ús sanitari tal 
com se la defineix a l’art. 281 de dites Normes. 

Atès que per les seves característiques, es tracta d’una activitat assimilable a 
2a categoria (activitat compatible amb l’habitatge), d’acord amb les definicions 
de l’art. 287 de les Normes Urbanístiques, segons allò indicat al punt 3.6 de 
l’art. 287. 

Atès que la situació relativa de l’activitat és la de 1a (b), (“en planta pis d’edifici 
no classificat com a industrial o sense habitatges”) i 2a (b), (“en planta baixa o 
inferior d’edifici no industrial, no destinat a ús d’habitatge i amb accés exclusiu 
directe immediat des de la via pública”), d’acord amb les situacions definides 
per l’art. 288 de les esmentades Normes Urbanístiques. 

Atès que, tenint en compte la qualificació urbanística abans esmentada, d’acord 
amb les Normes Urbanístiques i les Ordenances Metropolitanes de l’Edificació, 
s’admeten aquestes activitats/instal·lacions en aquesta zona. 

Atès que de la informació obrant en aquesta Secció, es pot deduir l’existència 
de suficient capacitat dels serveis públics municipals d’atendre els requeriments 
de l’activitat. 

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.- ATORGAR la Certificació de Compatibilitat Urbanística per a l’exercici 
de l’activitat de centre d’atenció primària, a l’edifici ubicat al carrer Lluís Millet, 
núm. 2, a l’INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT, amb subjecció a les següents 
condicions, a justificar i/o incorporar al projecte per a sol·licitar la Llicència 
Municipal, sense el compliment de les quals no resultarà admissible, en 
aplicació de la legislació general i/o sectorial: 

1.- Compliment de la legislació ambiental, estatal, autonòmica i municipal. 

2.- Compliment de la legislació sobre declaració d’impacte ambiental i/o riscs 
greus que li sigui aplicable. 

3.- Compliment de les mesures de seguretat industrial escaients i de la 
normativa de prevenció i protecció contra incendis estatal, autonòmica i 
municipal. 
 
4.- Compliment de la reglamentació d’higiene i seguretat en el treball. 

5.- Compliment de la legislació sobre accessibilitat i supressió de barreres 
arquitectòniques. 



 
6.- Compliment de la normativa estatal, autonòmica, municipal, general i 
sectorial que li sigui d’aplicació. 

7.- En cas de realitzar qualsevol tipus d’obres s’haurà de sol·licitar el 
corresponent permís. 

2n.- Advertir que el present document autoritza únicament la implantació 
de l'activitat i certifica la seva admissibilitat amb la qualificació 
urbanística de la finca i zona. En cap cas significa conformitat pel que fa a 
la distribució proposada en la documentació presentada, o a qualsevol 
altre aspecte d'ús, funcionament o instal·lacions a implantar, aspectes 
que seran regulats mitjançant la posterior Llicència Municipal Ambiental, 
a tramitar amb posterioritat a la present Certificació.” 

 
ACORD NÚMERO SET.- Proposta per declarar com a suficient la 
documentació que consta a l’expedient presentada per MARIA CARMEN 
MENOR DÍAZ, per finalitzar la tramitació del títol acreditatiu de l’activitat 
de perruqueria del carrer Cedres, núm. 6, bxs, d’aquesta població. (Exp. 
118/02). 
 
“Mitjançant acord de la Comissió de Govern de data 4/12/2002 es va concedir 
llicència a MARIA CARMEN MENOR DÍAZ per desenvolupar l’activitat de 
perruqueria al carrer Cedres, núm. 6, bxs, d’aquesta població. (Exp. 118/02). 

Atès que l’activitat de referència no va obtenir l’ Acta de Posada en Servei 
favorable per l’existència d’una unitat d’aire condicionat a la façana de 
l’establiment que no s’ajustava a les Ordenances Municipals ni a la llicència 
concedida.  
 
Atès que la titular ha presentat en data 23/05/2016 (registre d’entrada número 
2016-9683) escrit justificant la retirada de l’equip abans esmentat. 

Atès l’informe favorable emès pels Serveis Tècnics Municipals obrant a 
l’expedient del qual resulta, a més a més, que actualment l’activitat quedaria 
classificada com a sotmesa al règim de Declaració Responsable d’ Obertura.  
 
Atès que no existeixen denúncies per l’exercici i funcionament de l’activitat.  

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 MARIA CARMEN MENOR DÍAZ, per finalitzar la tramitació del 



títol acreditatiu de l’activitat de perruqueria del carrer Cedres, núm. 6, bxs, 
d’aquesta població. (Exp. 118/02). 

2n.- Comunicar a MARIA CARMEN MENOR DÍAZ, que pot continuar l’exercici 
de l’activitat de perruqueria del carrer Cedres, núm. 6, bxs, sense perjudici del 
compliment de la normativa urbanística, de seguretat, de protecció i prevenció 
contra incendis, i normativa en general que li sigui d’aplicació, i que el titular 
declara complir mitjançant el document corresponent. 

3r.- Advertir a la titularitat que en cas necessari o si es considera oportú, els 
Serveis Tècnics Municipals podran practicar opcionalment inspecció a 
l’establiment. Si de la inspecció efectuada resultés l’existència de deficiències a 
esmenar, s’hauran d’adoptar en els terminis que s’estimin. En cas que 
aquestes deficiències comportin un risc per a la salut o la seguretat envers 
tercers, o que existeixin deficiències no esmenables, o que l’activitat no s’ajusti 
a la documentació presentada, s’ordenarà immediatament el cessament de 
l’activitat.” 
 
 
ACORD NÚMERO VUIT.- Proposta per declarar com a suficient la 
documentació presentada per NESTLÉ ESPAÑA, S.A., amb la qual efectua 
el tràmit d’actualització del títol acreditatiu amb canvis no substancials, 
de l’activitat de complex d’edificis destinats a oficines i altres usos 
subsidiaris, i garatge aparcament privat de l’avinguda dels Països 
Catalans, núm. 25-51, d’aquesta població. (Exp. T120-2016-00003). 

“El senyor Ramón Montserrat Jordà, en representació de NESTLÉ ESPAÑA, 
S.A., va aportar la documentació tècnica oportuna per tramitar l’actualització 
per modificacions no substancials del títol acreditatiu per desenvolupar 
l’activitat de complex d’edificis destinats a oficines i altres usos 
subsidiaris, i garatge aparcament privat de l’avinguda dels Països Catalans, 
núm. 25-51, d’aquesta població. (Exp. T120-2016-00003). 

Atès que es tracta d’una activitat sotmesa al règim de comunicació. 

Atès l’informe emès pels Serveis Tècnics Municipals obrant a l’expedient del 
qual resulta que:  

(...)  

d) Examinada la documentació i proposta presentada, el tècnic que sotasigna 
considera que la classificació del règim proposada és correcta, i que l’activitat 
queda classificada segons el règim administratiu de Comunicació Prèvia, amb 
el següent desglossament:  

Grup: 12: Altres activitats  

Subgrup: 12.46: Activitats de garatge i aparcament de vehicles amb una 
superfície > 500 m2  



Règim: Règim de Comunicació Prèvia Ambiental, Annex III (segons Llei 
20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, 
LPCA).  

Grup: 82: Activitats administratives oficina i auxiliars  

Subgrup: 821: Activitats administratives i auxiliars oficina, de superfície 
construïda > 500 m2  

Règim: Règim de Comunicació Prèvia d’Obertura, Annex II de Taules de 
classificació (segons Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat 
administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de 
Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica).  

e) Així mateix, i examinada la documentació presentada per la titularitat, el 
tècnic que sotasigna considera que és suficient, per quant es presenta projecte 
i certificat signat per tècnic competent, ajustat a allò requerit per la normativa 
d’aplicació per al règim d’activitats sotmeses a Comunicació Prèvia (tant de 
tipus Ambiental, Annex III, segons la LPCA, com d’Obertura, segons 
l’Ordenança Municipal).  

Tot i allò anterior, cas d’efectuar-se inspecció visual dels edificis i l’activitat en 
general, i en funció d’allò observat, podria requerir-se documentació addicional i 
complementària a la ja presentada, sense perjudici del tràmit realitzat de 
Comunicació Prèvia.  

(...)  

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 NESTLÉ ESPAÑA, S.A., amb la qual efectua el tràmit 
d’actualització per modificacions no substancials de l’activitat de complex 
d’edificis destinats a oficines i altres usos subsidiaris, i garatge 
aparcament privat de l’avinguda dels Països Catalans, núm. 25-51, d’aquesta 
població. (Exp. T120-2016-00003). 

2n.-Comunicar a NESTLÉ ESPAÑA, S.A., que pot continuar l’exercici de 
l’activitat de complex d’edificis destinats a oficines i altres usos 
subsidiaris, i garatge aparcament privat de l’avinguda dels Països Catalans, 
núm. 25-51, sense perjudici del compliment de la normativa urbanística, de 
seguretat, de protecció i prevenció contra incendis, i normativa en general que li 
sigui d’aplicació, i que el titular declara complir mitjançant el document 
corresponent.  
 



3r.- Advertir a la titularitat que en cas necessari o si es considera oportú, els 
Serveis Tècnics Municipals podran practicar opcionalment inspecció a 
l’establiment. Si de la inspecció efectuada resultés l’existència de deficiències a 
esmenar, s’hauran d’adoptar en els terminis que s’estimin. En cas que 
aquestes deficiències comportin un risc per a la salut o la seguretat envers 
tercers, o que existeixin deficiències no esmenables, o que l’activitat no s’ajusti 
a la documentació presentada, s’ordenarà immediatament el cessament de 
l’activitat. 
 
Així mateix, en funció d’allò observat es podria requerir documentació 
addicional a la ja presentada, sense perjudici del tràmit realitzat de 
Comunicació Prèvia, per complementar-la. 

4t.- Aquesta conformitat restarà condicionada al pagament de les taxes per a la 
prestació dels serveis d’Intervenció Integral de l’Administració municipal en 
activitats i instal·lacions (Ordenança Fiscal núm. 5) d’import 13.955,05 euros, 
(càrrec-valor 1176074-234946) en concepte de comunicació prèvia d’obertura 
(oficines) i d’import 2.873,75 (càrrec-valor 1176074-234957) en concepte de 
comunicació prèvia ambiental Annex III (aparcament) que seran notificades per 
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.” 

 
ACORD NÚMERO NOU.- Proposta d’aprovació d’avantprojecte en matèria 
d’energia renovable i de sol•licitud de participació en la convocatòria del 
Programa Operatiu FEDER 2014-2020. 

“Atesa l’Ordre GAH/45/2016 de 7 de març publicada en el DOG núm. 7078 de 
14.3.2016, per la qual s’aproven les bases reguladores per seleccionar 
operacions de les entitats locals susceptibles de cofinançament pel PO FEDER 
de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6. 

Atès que l’Ajuntament considera convenient sol·licitar una subvenció amb 
càrrec al fons del PO FEDER de Catalunya 2014-2020, Eix prioritari 4, Objectiu 
estratègic 4.1.2 per a l’operació denominada “ENERGIA SOLAR, BIOMASSA I 
GEOTERMIA: CONSTRUCCIÓ D’UN FUTUR SOSTENIBLE A ESPLUGUES”, 
la qual contempla l’execució del PROJECTE EXECUTIU DE LA INSTAL·LACIÓ 
DE CLIMATITZACIÓ GEOTÈRMICA DE L’EDIFICI BIBLIOTECA PARE 
MIQUEL, D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT, aprovat per la Junta de Govern 
Local en data 16 d’octubre de 2015, amb un import d’aprovació de 203.291,62 
€, més 42.691,24 € en concepte d’IVA, el que comporta un total de 45.982,86, 
IVA inclòs, que va ser adjudicat per un import de 174.515,99 €, més 36.648,36 
€, en concepte d’IVA, el que fa un total de 211.164,35 € IVA inclòs; i el 
PROJECTE DE LES INSTAL·LACIONS DE CLIMA DE L’EDIFICI 
POLIESPORTIU CAN VIDALET PER IMPLANTAR SISTEMA DE 
CONDENSACIÓ PER LLAÇ GEOTÈRMIC, BIOMASSA I SOLAR TÈRMICA, 
per un import de 2.040.979,56 €, més 428.605,71 € en concepte d’IVA, el que 
comporta un total de 2.469.585,28 € IVA inclòs , pels que es demana una 
subvenció que ascendeix a la quantitat de 1.107.747,78 €, IVA no inclòs, que 
constitueix el 50% de la despesa elegible, que és d’import 2.215.495,55 €. 
 



Atès que la sol·licitud de subvencions està atribuïda a la Junta de Govern per 
delegació del Ple de l’Ajuntament en sessió extraordinària de data 15 de juliol 
de 2015. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Primer.- Aprovar l’AVANTPROJECTE DE LES INSTAL·LACIONS DE CLIMA 
DE L’EDIFICI POLIESPORTIU CAN VIDALET PER IMPLANTAR SISTEMA DE 
CONDENSACIÓ PER LLAÇ GEOTÈRMIC, BIOMASSA I SOLAR TÈRMICA, 
del nou poliesportiu de Can Vidalet, per un import de 2.040.979,56 €, més 
428.605,71 € en concepte d’IVA, el que comporta un total de 2.469.585,28 € 
IVA inclòs. 

Segon.- Aprovar la documentació a incorporar a la sol·licitud de la convocatòria 
regulada per la GAH/45/2016, de 7 de març per la qual s’aproven les bases 
reguladores per seleccionar operacions de les entitats locals susceptibles de 
cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6, 
Eix prioritari 4, Objectiu estratègic 4.1.2, en relació a l’operació denominada 
“ENERGIA SOLAR, BIOMASSA I GEOTERMIA: CONSTRUCCIÓ D’UN 
FUTUR SOSTENIBLE A ESPLUGUES”, per un import total de 2.215.495,55 €, 
més 465.254,066 €, en concepte d’IVA, amb un import total de 2.680.749,616 
€, IVA inclòs, pels que es demana una subvenció que ascendeix a la quantitat 
de 1.107.747,78 € que constitueix el 50% de la despesa elegible. 

Tercer.- Aprovar, tanmateix, que els projectes els quals s’integren en l’operació 
són els següents: 

a.- PROJECTE EXECUTIU DE LA INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ 
GEOTÈRMICA DE L’EDIFICI BIBLIOTECA PARE MIQUEL, D’ESPLUGUES 
DE LLOBREGAT, aprovat per la Junta de Govern Local en data 16 d’octubre 
de 2015. 

b.- PROJECTE DE LES INSTAL·LACIONS DE CLIMA DE L’EDIFICI 
POLIESPORTIU CAN VIDALET PER IMPLANTAR SISTEMA DE 
CONDENSACIÓ PER LLAÇ GEOTÈRMIC, BIOMASSA I SOLAR TÈRMICA, 
del nou poliesportiu de Can Vidalet, l’avantprojecte del qual ha estat objecte 
d’aprovació al punt Primer, d’aquesta resolució. 

Quart.- Demanar una subvenció de 1.107.747,78 € que correspon al 50% de la 
despesa elegible de l’operació “ENERGIA SOLAR, BIOMASSA I GEOTERMIA: 
CONSTRUCCIÓ D’UN FUTUR SOSTENIBLE A ESPLUGUES”, la despesa 
elegible de la qual ascendeix a l’import total de 2.215.495,55 €.” 

 
ACORD NÚMERO DEU.- Proposta d’aprovació de la certificació final de 
les obres d’adequació de la sala de comunicacions i recepció de la Policia 
Local. 
 
“Els treballs de les obres d’adequació de la sala de comunicacions i recepció de 
la Policia Local d’Esplugues de Llobregat, van ser adjudicats, a l’empresa 



CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES VICENÇ, S.L., per acord de la 
Junta de Govern Local de data 18 de desembre de 2015, per un import de 
9.209,62 €, més 1.934,02 € d’IVA, en total 11.143,64 €, IVA i baixa 
d’adjudicació del 6,00018373 % 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 11.740,87 €, IVA inclòs, resultant un increment de 597,23 €, IVA 
inclòs, que equival al 5,359379879 %, 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 d’adequació de la sala de 
comunicacions i recepció de la Policia Local d’Esplugues de Llobregat, per un 
import total de 11.740,87 €, IVA inclòs, que suposa un increment de 597,23 €, 
IVA inclòs, equivalent a un 5,359379879 % respecte a la quantitat adjudicada 
inicialment, i procedir a la notificació de l'esmentada liquidació a l'empresa 
CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES VICENÇ, S.L. (CIF B-63635171). 
 
2.- Aprovar la despesa corresponent de 597,23 €, IVA inclòs, que haurà 
d’abonar-se a l’empresa contractista, amb càrrec a la partida pressupostaria 
núm. 2016-12-93300.63200 del pressupost municipal vigent.” 

 
ACORD NÚMERO ONZE.- Proposta d’aprovació de la certificació final de 
l’obra d’arranjament puntual del recinte Pujol i Bausis, situat al carrer 
Puig d’Ossa, d’aquesta població. 

“Els treballs referents al projecte d’obres d’arranjament puntual del recinte Pujol 
i Bausis situat al carrer Puig d’Ossa d’Esplugues de Llobregat, van ser 
adjudicats, a l’empresa CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES VICENÇ, 
S.L., per acord de la Junta de Govern Local de data 16 d’octubre de 2015, per 
import de 23.301,54 €, més 4.893,32 € d’IVA, en total 28.194,86 €, 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 
28.186,26 €, IVA inclòs, amb un sobrant de 8,60 € (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 les d’obres d’arranjament puntual del recinte 
Pujol i Bausis situat al carrer Puig d’Ossa d’Esplugues de Llobregat,, per un 
import total de 28.186,26 €, IVA inclòs, que suposa un sobrant de 8,60 €, 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 DOTZE.- Proposta d’adjudicació de l'assistència tècnica 
de redacció del projecte bàsic i executiu de reforma i rehabilitació dels 
vestidors del Camp Municipal de Futbol del Salt del Pi, mitjançant 
contracte menor. 

“Per acord de la Junta de Govern Local de 10 de juny de 2016 les obres de 
reforma i rehabilitació dels vestidors del Camp Municipal de Futbol del Salt del 
Pi, d’aquesta població, segons Memòria redactada pels Serveis Tècnics 
Municipals, es van declarar com a inversió financerament sostenible, amb el 
següent detall:  

- PEM: 210.431,28 euros  

- Pressupost final estimat: 303.000,00 euros.  

- Honoraris redacció projecte: 12.135,10 euros.  

Atès l’informe dels Serveis Tècnics Municipals, de data 8 de juny de 2016, 
proposant la realització del servei per a la redacció del projecte bàsic i executiu 
de reforma i rehabilitació dels vestidors del Camp Municipal de Futbol del Salt 
del Pi, d’aquesta població i la seva contractació per contracte menor amb un 
pressupost net de 11.805,79 €, mes l’IVA del 21% d’import 2.479,21 €, en total 
14.285,00 €, IVA inclòs. 

Atès que en l’esmentat informe manifesten que han sol·licitat ofertes per a 
l’execució del servei esmentat a tres empreses, segons consta a l’expedient, i 
han presentat oferta les empreses CMT ARQUITECTES ASSOCIATS, S.L.P., 
per un import de 11.000,00 €, IVA exclòs, FRANCISCO JOSÉ ARMENGOL 
MAROTO., per un import de 10.530,76 €, IVA exclòs i NOVAPOX, S.L. que 
presenta oferta per un import de 10.029,01 €, IVA exclòs, i que proposen 
adjudicar el servei de referència, a favor de l’empresa NOVAPOX, S.L., ja que 
es valora com a oferta més favorable per l’Ajuntament, pel preu net de 
10.029,01 €, més l’IVA del 21% d’import 2.106,09 €, en total 12.135,10 €, 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 per a la redacció del projecte bàsic i executiu 
de reforma i rehabilitació dels vestidors del Camp Municipal de Futbol del salt 
del Pi, d’aquesta població, mitjançant contracte menor, i adjudicar-lo a favor de 
l’empresa NOVAPOX, S.L. (NIF B61335758), pel preu de 10.029,01 € més 
l’IVA del 21% de 2.106,09 €, en total 12.135,10 €, IVA inclòs, que l’haurà de 
portar a terme d’acord amb el plec aprovat i l’oferta presentada. 

La data màxima de presentació de la documentació sol·licitada és el dia 9 de 
setembre de 2016. 

2.- Aprovar la despesa corresponent per import de 12.135,10 €, 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 d’obres públiques.” 

 
ACORD NÚMERO TRETZE.- Proposta d’adjudicació de l'assistència 
tècnica de redacció del projecte bàsic i executiu de reforma i rehabilitació 
dels vestidors del Camp Municipal de Futbol del Molí, mitjançant 
contracte menor. 

“Per acord de la Junta de Govern Local de 10 de juny de 2016 les obres de 
reforma i rehabilitació dels vestidors del Camp Municipal de Futbol del Moli, 
d’aquesta població, segons Memòria redactada pels Serveis Tècnics 



Municipals, es van declarar com a inversió financerament sostenible, amb el 
següent detall:  

- PEM: 293.075,41 euros  

- Pressupost final estimat: 422.000,00 euros.  

- Honoraris redacció projecte: 11.393,49 euros. 

Atès l’informe dels Serveis Tècnics Municipals, de data 8 de juny de 2016, 
proposant la realització del servei per a la redacció del projecte bàsic i executiu 
de reforma i rehabilitació dels vestidors del Camp Municipal de Futbol del Moli, 
d’aquesta població i la seva contractació per contracte menor amb un 
pressupost net de 11.084,30 €, mes l’IVA del 21% d’import 2.327,70 €, en total 
13.412,00 €, IVA inclòs. 

Atès que en l’esmentat informe manifesten que han sol·licitat ofertes per a 
l’execució del servei esmentat a tres empreses, segons consta a l’expedient, i 
han presentat oferta les empreses CMT ARQUITECTES ASSOCIATS, S.L.P., 
per un import de 10.500,00 €, IVA exclòs, FRANCISCO JOSÉ ARMENGOL 
MAROTO., per un import de 9.887,20 €, IVA exclòs i NOVAPOX, S.L. que 
presenta oferta per un import de 9.416,11 €, IVA exclòs, i que proposen 
adjudicar el servei de referència, a favor de l’empresa NOVAPOX, S.L., ja que 
es valora com a oferta més favorable per l’Ajuntament, pel preu net de 9.416,11 
€, més l’IVA del 21% d’import 1.977,38 €, en total 11.393,49 €, 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 per a la redacció del projecte bàsic i executiu 
de reforma i rehabilitació dels vestidors del Camp Municipal de Futbol del Moli, 
d’aquesta població, mitjançant contracte menor, i adjudicar-lo a favor de 
l’empresa NOVAPOX, S.L. (NIF B61335758), pel preu de 9.416,11 € més l’IVA 
del 21% de 1.977,38 €, en total 11.393,49 €, IVA inclòs, que l’haurà de portar a 
terme d’acord amb el plec aprovat i l’oferta presentada. 

La data màxima de presentació de la documentació sol·licitada és el dia 30 de 
setembre de 2016. 

2.- Aprovar la despesa corresponent per import de 11.393,49 €, 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 d’obres publiques.” 

 
ACORD NÚMERO CATORZE.- Proposta d'aprovació de la proposta de 
reparació dels desperfectes del carrer Sant Mateu, zona inclosa en el 
Projecte d'Urbanització del Sector afectat pel soterramet de les línies 
elèctriques aèries d'Alta Tensió de FECSA. 

“Per acord de la Junta de Govern Local de 30 de gener de 2015, es va requerir 
a la Junta de Compensació del Pla Parcial Urbanístic del sector del terme 
municipal d’Esplugues de Llobregat afectat pel soterrament de les línies 
elèctriques d’alta tensió de FECSA, per a que executés les reparacions 
necessàries per deixar el carrer Sant Mateu en perfectes condicions de 
funcionament, amb un termini d’inici de les obres de reparació d’un mes, 
comptat a partir del dia següent al de la recepció de l’acord, i prèvia presentació 
a aquest Ajuntament de la justificació tècnica de les solucions adoptades en la 
reparació efectuada. 

Atès l’escrit presentat en data 16-03-2016 el Sr. Juan Manuel Sanahuja 
Escofet, en representació de la Junta de Compensació del Sector Finestrelles, 
amb núm. de registre 4852, adjuntant Informe tècnic de les reparacions del 
carrer Sant Mateu i sol·licitant l’aprovació de l’Ajuntament per tal d’iniciar 
l’execució de les obres. 

Atès l’informe de data 7 de juny de 2016 emès per l’enginyer municipal Director 
de Manteniment i Espai Públic que es transcriu parcialment a continuació: 
 
“2. CONTINGUT DE L’INFORME TÈCNIC DE REPARACIONS DEL CARRER 
SANT MATEU 



L’informe pretén donar compliment al requeriment de l’Ajuntament de certificar 
les causes dels desperfectes i proposta de resolució. 

Revisat l’informe, els tècnics que el signen conclouen que les causes de la 
problemàtica han estat: 

· El no correcte cosit entre el terraplè executat d'una alçada de 8,70 m i el talús 
abrupte existent del marge sud del Torrent de Can Oliveras. 

· L'elevat talús (al voltant dels 45°) del terraplè executat. 

· El grau de compactació de les diferents tongades esteses tampoc es 
correspon amb el que s'exigeix al plec de condicions del Projecte 
d'urbanització. Aquesta circumstància ha esdevingut en una compacitat global 
del terraplè molt baixa, el que ha fet inevitable assentaments verticals del 
mateix al llarg del temps. 

La proposta de solució a la problemàtica contempla la retirada de la totalitat del 
terraplè executat fins arribar al terreny natural, aplegant els materials extrets 
per a la seva estesa en les condicions establertes al Plec de condicions del 
Projecte.  
 
També es contempla el control de qualitat necessari per tal de garantir que 
l’obra de compactació s’executa correctament, a diferència del que es va fer el 
seu dia, indicant que caldrà executar-ho per bermes que assegurin que el 
terreny sobreposat descansa adequadament sobre el talús del terreny natural. 
 
No obstant, el tècnic sotasignat troba a faltar dos aspectes que considera 
importants en la solució a la problemàtica i que caldrà certificar aprofitant a que 
es fa l’obra de buidat de les terres que van conformar el nou terraplè del carrer: 
 
· Comprovar l’existència o no d’aigua subterrània en el fons del talús. En cas de 
trobar caldrà proposar mesures que assegurin la seva canalització i desguàs de 
forma controlada per evitar problemes futurs en la compacitat del terreny. 
 
· Comprovar l’estat estructural del col·lector antic del c. Sant Mateu i del nou 
col·lector, així com la possible circulació d’aigües subterrànies no controlades. 
 
3. EXECUCIÓ DE LES OBRES 

Les obres es realitzen a un vial de molt importància per a la mobilitat del trànsit 
privat i de persones i per tant s’ha de garantir un vial de circulació en tot 
moment, així com recorreguts pels vianants de prou amplada per absorbir la 
demanda.  
 
Com que caldrà envair una parcel·la privada per assegurar aquests 
recorreguts, caldrà aportar el permís corresponent del seu propietari i 
assegurar la reposició de tots els elements afectats. 



Previ inici de les obres l’empresa promotora aportarà la documentació 
necessària per comprovar: 

· Comprovació efectiva del replanteig 

· Programació temporal orientativa dels treballs. Dita programació es 
representarà en un cronograma que la Direcció d’Obra lliurarà als Serveis 
Tècnics Municipals. 

· Concreció precisa i específica de la delimitació de zones d’obra, indicant els 
àmbits reservats per a l’aplec de materials i maquinària, les reserves d’espai 
necessàries per a maniobra d’aquesta i els criteris per a minimitzar l’afectació al 
trànsit de l’accés de vehicles d’obra. 

· Alternatives al trànsit de vehicles i per a vianants. 

· Proposta de senyalització provisional. Aquesta proposta abastarà tot l’àmbit 
sobre el que incideixin les obres. 

· Proposta de mesures i recursos per a garantir l’accessibilitat dels vianants 
durant l’execució de les obres. Aquestes mesures s’entendran com a mínimes i 
en tot cas, correspon a l’empresa promotora l’obligació de disposar de tots 
aquells recursos, mitjans i dispositius que a indicació dels Serveis Tècnics 
Municipals o del Servei de Policia Local siguin requerits per a minimitzar la 
repercussió de les obres sobre la via pública. 

· L’empresa es compromet a través de la Direcció d’Obra a mantenir i 
conservar en bon estat i de manera permanent mentre durin les obres, tots els 
elements, dispositius i recursos necessaris per a garantir la seguretat en la via 
pública i les condicions d’accessibilitat. 

4. PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

Tenint en compte l’exposat a l’informe s’informa favorable a l’aprovació de 
L’INFORME TÈCNIC DE REPARACIONS DEL CARRER SANT MATEU i a la 
seva incorporació a l’expedient de les obres d’urbanització del sector sempre 
que les obres s’executin d’acord a l’especificat a l’apartat 3 de l’informe i es 
comprovin i s’aporti la documentació justificativa dels següents aspectes, 
aprofitant l’execució de les obres: 

· Comprovació de l’existència o no d’aigua subterrània en el fons del talús. En 
cas de trobar caldrà proposar mesures que assegurin la seva canalització i 
desguàs de forma controlada per evitar problemes futurs en la compacitat del 
terreny. 
 
· Comprovació de l’estat estructural del col·lector antic del c. Sant Mateu i del 
nou col·lector, així com la possible circulació d’aigües subterrànies no 
controlades.” 

 



La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1.- Aprovar l’Informe tècnic de reparacions del carrer Sant Mateu subscrit per 
Lola Simon, E.C.C.P. de SBS Simón i Blanco SLP i Iván Sánchez, arquitecte de 
Batlle i Roig, Arquitectes, presentat pel Sr. Juan Manuel Sanahuja Escofet, en 
representació de la Junta de Compensació del Sector del terme municipal 
d’Esplugues de Llobregat afectat pel soterrament de les línies elèctriques d’alta 
tensió de FECSA, així com la seva incorporació a l’expedient de les obres 
d’urbanització del sector. 

2.- Requerir a la Junta de Compensació del sector Finestrelles per a que 
procedeixi a l’execució de les obres de reparació del carrer Sant Mateu, de 
conformitat amb l’Informe Tècnic aprovat, en el termini de SIS MESOS 
comptats a partir de la notificació del presenta acord. 

3.- Manifestar a la Junta de Compensació del sector Finestrelles que 
prèviament a inici de les obres l’empresa promotora haurà d’aportar la 
documentació necessària per comprovar: 

- Comprovació efectiva del replanteig. 

- Programació temporal orientativa dels treballs. Dita programació es 
representarà en un cronograma que la Direcció d’Obra lliurarà als Serveis 
Tècnics Municipals. 

- Concreció precisa i específica de la delimitació de zones d’obra, indicant els 
àmbits reservats per a l’aplec de materials i maquinària, les reserves d’espai 
necessàries per a maniobra d’aquesta i els criteris per a minimitzar l’afectació al 
trànsit de l’accés de vehicles d’obra. 

- Alternatives al trànsit de vehicles i per a vianants. 

- Proposta de senyalització provisional. Aquesta proposta abastarà tot l’àmbit 
sobre el que incideixin les obres. 

- Proposta de mesures i recursos per a garantir l’accessibilitat dels vianants 
durant l’execució de les obres. Aquestes mesures s’entendran com a mínimes i 
en tot cas, correspon a l’empresa promotora l’obligació de disposar de tots 
aquells recursos, mitjans i dispositius que a indicació dels Serveis Tècnics 
Municipals o del Servei de Policia Local siguin requerits per a minimitzar la 
repercussió de les obres sobre la via pública. 

- L’empresa s’haurà de comprometre a través de la Direcció d’Obra a mantenir i 
conservar en bon estat i de manera permanent mentre durin les obres, tots els 
elements, dispositius i recursos necessaris per a garantir la seguretat en la via 
pública i les condicions d’accessibilitat. 

4.- Manifestar així mateix a la Junta de Compensació del sector Finestrelles 
que en l’execució de les obres hauran de comprovar i aportar la documentació 
justificativa dels següents aspectes: 



- Comprovació de l’existència o no d’aigua subterrània en el fons del talús. En 
cas de trobar caldrà proposar mesures que assegurin la seva canalització i 
desguàs de forma controlada per evitar problemes futurs en la compacitat del 
terreny. 
 
- Comprovació de l’estat estructural del col·lector antic del c. Sant Mateu i del 
nou col·lector, així com la possible circulació d’aigües subterrànies no 
controlades.” 

RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS 

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

“Per la Secció de Comptabilitat s’han elaborat les següents relacions de 
despesa: 
 
Relació núm. 141 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
18.725,12 € 

Relació núm. 152 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
587,66 € 

Relació núm. 160 de documents O en fase prèvia per un import total de 
20.739,91 € 

Relació núm. 161 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
24.796,28 € 

Relació núm. 162 de documents O en fase prèvia per un import total de 
34.804,74 € 

Relació núm. 163 de documents O en fase prèvia per un import total de 
551.162,69 € 

Relació núm. 164 de documents O en fase prèvia per un import total de 
26.037,60 € 

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. 141 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 18.725,12 € 

2. Aprovar la relació núm. 152 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 587,66 € 



3. Aprovar la relació núm. 160 de documents O en fase prèvia per un import 
total de 20.739,91 € 

4. Aprovar la relació núm. 161 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 24.796,28 € 

5. Aprovar la relació núm. 162 de documents O en fase prèvia per un import 
total de 34.804,74 € 

6. Aprovar la relació núm. 163 de documents O en fase prèvia per un import 
total de 551.162,69 € 

7. Aprovar la relació núm. 164 de documents O en fase prèvia per un import 
total de 26.037,60 €.” 

 
ACORD NÚMERO SETZE.- Proposta de personació en el recurs 
contenciós-administratiu PA 154/2016-A del Jutjat contenciós-
administratiu núm. 9 de Barcelona, contra reclamació per responsabilitat 
patrimonial.  
 
“Mitjançant escrit de data 13 de maig de 2016, el Jutjat Contenciós 
Administratiu número 9 de Barcelona ha emplaçat a aquest ajuntament per a 
que es personi davant el mateix jutjat en el recurs contenciós administratiu, 
procediment abreujat núm. 154/2016-A, interposat per la Comunitat de 
Propietaris del carrer Josep Campreciós, núm. 1-3, contra reclamació per 
responsabilitat patrimonial. 

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

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1r.- Personar-se en l'esmentat recurs contenciós administratiu, procediment 
abreujat núm. 154/2016-A, que es tramita en el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 9 de Barcelona. 

2n.- Que la representació i defensa d'aquesta Corporació sigui assumida, 
indistintament, pels lletrats d'aquesta, Juan ABELLA FERNÁNDEZ i Pedro 
CARMONA PÉREZ.” 

 
ACORD NÚMERO DISSET.- Proposta de personació en el recurs 
contenciós-administratiu, procediment ordinari núm. 154/2016-A del Jutjat 
contenciós-administratiu núm. 4 de Barcelona, contra reclamació per 
responsabilitat patrimonial. 

“Mitjançant escrit de data 10 de maig de 2016, el Jutjat Contenciós 
Administratiu número 4 de Barcelona ha emplaçat a aquest ajuntament per a 
que es personi davant el mateix jutjat en el recurs contenciós administratiu, 
procediment ordinari núm. 154/2016-A, interposat pel senyor Santiago 
Fernández Centeno, contra reclamació per responsabilitat patrimonial.  



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

1r.- Personar-se en l'esmentat recurs contenciós administratiu, procediment 
ordinari núm. 154/2016-A, que es tramita en el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 4 de Barcelona. 

2n.- Que la representació i defensa d'aquesta Corporació sigui assumida, 
indistintament, pels lletrats d'aquesta, Juan ABELLA FERNÁNDEZ i Pedro 
CARMONA PÉREZ.” 

 
ACORD NÚMERO DIVUIT.- Proposta de personació en el recurs 
contenciós-administratiu PA 159/2015-A1 del Jutjat contenciós-
administratiu núm. 16 de Barcelona, contra reclamació per responsabilitat 
patrimonial. 
 
“Mitjançant escrit de data 7 de juliol de 2015, el Jutjat Contenciós Administratiu 
número 16 de Barcelona ha emplaçat a aquest ajuntament per a que es personi 
davant el mateix jutjat en el recurs contenciós administratiu, procediment 
abreujat núm. 159/2015-A1, interposat pels senyors Marc Pérez Pedrerol i 
Jaime Manrubia Piñol, contra reclamació per responsabilitat patrimonial.  
 
De conformitat amb allò previst a l’art. 49 i següents de la llei 29/1998, de 13 de 
juliol. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1r.- Personar-se en l'esmentat recurs contenciós administratiu, procediment 
abreujat núm. 159/2015-A1, que es tramita en el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 16 de Barcelona. 

2n.- Que la representació i defensa d'aquesta Corporació sigui assumida, 
indistintament, pels lletrats d'aquesta, Juan ABELLA FERNÁNDEZ i Pedro 
CARMONA PÉREZ.” 

 

ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA 

 
ACORD NÚMERO DINOU.- Proposta de requeriment de fiança dins el 
contracte relatiu al servei de recollida, dipòsit, custòdia i adopció 
d’animals de companyia. 

“Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 13 de maig de 2016 es 
va acordar requerir a l’ASSOCIACIÓ OLESCAN per a què en el termini màxim 
de deu dies hàbils a comptar des del següent al que rebés la notificació, 
diposités la fiança definitiva d’import 827 euros, relativa a la contractació del 



servei de recollida, dipòsit i custòdia d’animals de companyia, amb 
l’advertiment que, en cas de no dipositar la fiança en termini, es consideraria 
que el licitador ha retirat la seva oferta. 

El trasllat de dit acord va ser rebut per l’ASSOCIACIÓ OLESCAN en data 24 de 
maig de 2016, fet pel qual disposaven fins el 4 de juny de 2016 per complir amb 
el requeriment. Transcorregut aquest termini, l’ASSOCIACIÓ OLESCAN no ha 
donat compliment al requeriment, pels motius que consten a l’informe jurídic 
que acompanya la present proposta. 

El licitador que va quedar classificat en segona posició va ser el CENTRO 
CANINO SIR CAN. 

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 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Declarar que l’oferta presentada per l’ASSOCIACIÓ OLESCAN ha 
quedat fora de la present licitació, per retirada de la mateixa pel propi licitador. 
 
SEGON.- Requerir a CENTRO CANINO SIR CAN 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 873,60 euros, relativa a la contractació del 
servei de recollida, dipòsit i custòdia d’animals de companyia, 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.- Proposta de pròrroga del conveni entre la 
CONGREGACIÓ DE MONGES DOMINIQUES DE SANTA MARIA DE 
MONTSIÓ i l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat, per contribuir a les 
despeses originades per l'obertura mensual del claustre, any 2016. 

“El Monestir de Santa Maria de Mont-Sió, traslladat l’any 1948 des de 
Barcelona a Esplugues de Llobregat, ubicat al carrer Església, 101, és un 
conjunt arquitectònic amb un claustre gòtic del segle XIV, que alguns autors 
han definit com joia arquitectònica d’Esplugues de Llobregat. 

L’Entitat propietària del Monestir de Santa Maria de Mont–Sió, són les Monges 
Dominiques de Santa Maria de Mont–Sió. 

L’entitat ha manifestat fa anys la voluntat de contribuir al coneixement cultural 
d’Esplugues de Llobregat, i en aprofundir en el coneixement de la riquesa 



arquitectònica municipal. En aquest sentit, tenen la predisposició de facilitat 
l’obertura i l’accés al Claustre Gòtic de Mont–Sió, un dia al mes. 

Així mateix, l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat ha identificat com a 
important possibilitat les visites culturals de la població al Claustre de Mont–Sió. 
De fet, fa més de deu anys que l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat 
contribueix econòmicament a les depeses originades per l’obertura i exposició 
a la ciutadania de l’esmentat Claustre. 

Mitjançant acord de data 14 de juliol de 2006, l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat va aprovar el text de Conveni entre les Monges Dominiques de Santa 
Maria de Mont–Sió i l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat per la col·laboració 
en el projecte de coneixement de la riquesa arquitectònica del Claustre Gòtic 
de Mont – Sió amb un període de vigència fins al 31 de desembre de 2006. 
 
Respecte l’any 2007, la pròrroga d’aquest conveni es va aprovar mitjançant 
Decret d’Alcaldia núm. 2868, de data 31 de desembre de 2007, respecte l’any 
2008, la pròrroga d’aquest conveni es va aprovar mitjançant Junta de Govern 
Local de data 22 de febrer de 2008 i, respecte l’any 2009, la pròrroga d’aquest 
conveni es va aprovar mitjançant Junta de Govern Local de data 29 de maig de 
2009 atorgant una aportació municipal de 2.324,31 euros. 

Vist que en data de 3 de maig de 2016, les Monges Dominiques de Santa 
Maria de Mont–Sió, NIF.: R–0800911–J, han sol·licitat la pròrroga de l’esmentat 
conveni per l’exercici 2016 i l’ajut econòmic corresponent per suportar les 
despeses originades per l’obertura mensual del Claustre del Monestir de Santa 
Maria de Mont–Sió i que s’han complert els requisits de justificació de la 
subvenció atorgada amb anterioritat, així com que compleix amb la resta de 
condicions previstes a les Bases Reguladores de Subvencions. 

Atès que aquest Ajuntament està interessat en mantenir un nivell de 
col·laboració regulat mitjançant conveni a formalitzar amb les Monges 
Dominiques de Santa Maria de Mont–Sió. 

Vist l’informe emès per la Directora de Cultura en el qual es proposa la pròrroga 
del Conveni per l’exercici 2016 amb l’aportació econòmica adient i la 
fiscalització econòmica de l’acte per la Intervenció Municipal. 
 
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 pròrroga del Conveni entre les Monges Dominiques de 
Santa Maria de Mont–Sió, NIF.: R–0800911–J, i l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat, per la col·laboració en el projecte de coneixement de la riquesa 
arquitectònica del Claustre Gòtic de Mont-Sió amb un període de vigència fins 
el 31 de desembre de 2016 i amb una aportació municipal de 1.608,00 euros. 
 
SEGON: Aprovar una despesa de 1.608,00 euros amb càrrec a la partida 



econòmica número: 33.33400.48011, a favor de l’entitat de les Monges 
Dominiques de Santa Maria de Mont–Sió, NIF.:R–0800911–J, en concepte 
d’aportació municipal al conveni esmentat per l’exercici 2016. 
 
TERCER: Establir que s'entendrà acceptada la corresponent subvenció per 
part de les Monges Dominiques de Santa Maria de Mont–Sió si en el termini de 
15 dies hàbils, comptat a partir de la recepció de la notificació dels presents 
acords, no ha manifestat expressament la renuncia.” 

 
ACORD NÚMERO VINT-I-UN.- Proposta d'aprovació dels comptes 
justificatius presentats per l'entitat ESPLUGA VIVA, en concepte de 
liquidació econòmica de la subvenció atorgada en el marc del conveni 
plurianual, 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 ESPLUGA VIVA els següents 
ajuts econòmics pel desenvolupament de les activitats i en la data que així 
mateix s’indica: 

Data aprovació Activitat Import 
26/06/2015 Aportació a conveni 42.817,36 € 
 
Aquesta subvenció va ser aprovada en el marc del conveni de col·laboració 
formalitzat entre l’entitat ESPLUGA VIVA i l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat, mitjançant acord de la Junta de Govern Local, de data 25 d’octubre 
de 2013, amb una vigència prevista pel període 2013-2016. 

En compliment del que disposa la clàusula quarta del conveni, en data 8 de 
juliol de 2015 ( justificació econòmica i tècnica de la subvenció rebuda ), es va 
procedir al pagament d’un total de 32.413,88 euros, 80 % de l’aportació 
econòmica en concepte de “Projecte d’Activitats Infantils i Juvenils”. D’altra 
banda, en data 9 d’octubre de 2015 es va procedir al pagament del 20% restant 
de la subvenció atorgada, per un import 8.103,48 euros, pel mateix concepte. 
 
Tanmateix, en data 9 d’octubre de 2015, per concepte de Projectes Singulars -
Activitats esportives “, es va procedir al pagament d’un total de 2.300,00 euros. 
 
En data 25 de febrer de 2016 l’entitat ESPLUGA VIVA, va presentar comptes 
justificatius relatius a les despeses executades pel desenvolupament de les 
esmentades activitats. 



Vist que els comptes justificatius relatius a la despesa executada pel 
desenvolupament de les esmentades activitats contenen tots els requisits 
exigits al Reglament i a les Bases Reguladores per a l’atorgament de 
subvencions, segons informe emès per la Coordinadora de la Unitat Jurídic- 
administrativa de l’Àmbit d’Atenció Social i Ciutadania. 

Vist l’informe emès per la Tècnica de Joventut, on es fa constar que la 
participació en les diferents activitats programades ha estat de 137 persones 
usuàries, i que aquelles s’han desenvolupat conforme a la memòria presentada 
per la pròpia entitat, i que, una vegada aplicat el barem establert al conveni, 
l’entitat ha de procedir al reintegrament de 1.767,98 euros. 

Vistos els informes emesos per la Tècnica d’Infància i Drets Civils, el Director 
del Servei d’Esports i Equipaments, així com per la Directora de Cultura, en els 
que informen favorablement en relació a les activitats vinculades al seus 
respectius àmbits. 

 

ACTIVITAT/S  
ANY 2015 

SUBVENCIÓ  
ATORGADA 

PARTIDA 
PRESSUPOSTÀRIA 

SUBVENCIÓ 
JUSTIFICADA 

QUANTITAT 
JUSTIFICADA 

Projecte 
d’Activitats i 
Serveis 
Infantils i 
Juvenils 

40.517,36 € 36.33402.48000 38.749,38 € 54.231,82 € 

Projectes 
Singulars - 
Activitats 
esportives 

2.300,00 € 36.34101.48000 

 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat ESPLUGA 
VIVA ( NIF G-58698424 ) 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: 

SEGON.- Obrir un expedient de reintegrament parcial de la subvenció rebuda 
per l’entitat ESPLUGA VIVA ( NIF G-58698424 ) per part d’aquest Ajuntament 
l’any 2015, per import de 1.767,98 euros. 

TERCER.- Notificar a l’entitat ESPLUGA VIVA la instrucció d’un procediment de 
reintegrament parcial de la subvenció rebuda per aquest Ajuntament l’any 2015 
i, en conseqüència, atorgar a dita entitat el termini de deu dies a comptar des 
de la recepció del trasllat de l’acord per a fer efectiu aquest reintegrament.”  
 
 
 



ACORD NÚMERO VINT-I-DOS.- Proposta d'aprovació d'una subvenció a 
l'entitat ESPLUGA VIVA en concepte d'aportació municipal a conveni en 
vigor - Programa d'activitats i serveis infantils i juvenils, any 2016. 

“La Junta de Govern Local, en sessió de data 25 d’octubre de 2013, va aprovar 
el text del conveni de col·laboració a formalitzar entre l’entitat ESPLUGA VIVA i 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, pel desenvolupament del “Projecte 
d’Activitats i Serveis Infantils i Juvenils” així com pel desenvolupament del 
“Programa d’activitats Casal d’Estiu Infantil i Jove” pel període 2013-2016, 
segons el projecte socioeducatiu presentat per l’entitat. 

En data 25 de febrer de 2016 l’entitat ha sol·licitat la subvenció corresponent a 
l’any 2016, referida al “Projecte d’Activitats i Serveis Infantils i Juvenils”, 
acompanyada del programa educatiu i 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”. 
 
Tanmateix en la mateixa clàusula del conveni s’estableix que “..les aportacions 
anuals al conveni es lliuraran una vegada s’hagin aprovat per la Junta de 
Govern Local la justificació tècnica i econòmica dels projectes subvencionats 
amb anterioritat. Es distribuiran en dos pagaments: el primer, en concepte de 
bestreta, que serà el 80% de l’import total, es lliurarà abans del 30 d’abril de 
l’any en curs i el 20% restant que es lliurarà al mes de setembre en curs”. 
 
Atès que en data 10 de juny de 2016 la Junta de Govern Local ha aprovat els 
comptes justificatius presentats per l’entitat en concepte de liquidació 
econòmica de la subvenció atorgada pel desenvolupament de la seva 
programació anual, any 2015, aprovació que comporta per l’entitat l’obligació 
de retornar a l’Ajuntament la quantitat de 1.767,98 €. 

Vist l’informe emès per la Tècnica d’Infància i Drets Civils, amb el vistiplau de la 
Directora d’Educació i Ciutadania, així com del Director d’Equipaments i 
esports.  
 
Vist l’informe emès per l’ Unitat Jurídic - Administrativa de l’Àmbit d’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, per a 2016, 
en execució del conveni de col·laboració amb l’entitat ESPLUGA VIVA, amb 
NIF G-58698424, conforme al següent detall i desglossament: 

 

Activitat  Subvenció 
Atorgada  

Pagament  Partida  
Pressupostària  

Projecte activitats i serveis 
infantils i juvenils 2016 40.517,36 € 32.413,89 € 80% 36.33700-

48002 8.103,47 € 20% 
Projectes Singulars / 
Activitats Esportives 2016 2.300,00 € 

1.840,00 € 80% 36.34100-
48003 460,00 € 20% 

 
SEGON.- Ratificar la vigència del conveni de col·laboració amb l’entitat 
ESPLUGA VIVA (NIF G-58698424) per l’any 2016 i atorgar a aquesta entitat la 
subvenció corresponent, per import de 40.517,36 euros per Projecte activitats i 
serveis infantils i juvenils, i de 2.300,00 euros per Projectes Singulars/Activitats 
Esportives, respectivament. 

TERCER.- Ordenar el pagament corresponent al 80% de les quantitats 
màximes descrites. 

QUART.- Condicionar el pagament de les quantitats aprovades al 
reintegrament previ per part de l’entitat de la quantitat de 1.767,98 € euros, 
corresponent a la liquidació final de la justificació de la subvenció atorgada dins 
de conveni pel seu projecte anual d’activitats infantils i juvenils, any 2015. 
 
CINQUÈ.- Establir que s’entendrà acceptada la present subvenció per part de 
l’entitat beneficiària si en el termini de 15 dies hàbils, comptat a partir de la 
recepció de la notificació, no ha manifestat expressament la renúncia.” 
 
 
ACORD NÚMERO VINT-I-TRES.- 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 10 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. 1.484, de 15 de juny de 2011, 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 10 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: 

 

Primer 
Cognom  

Segon 
Cognom  Nom  Cost Casal 

Cost 
Compl %Beca 

M A J M 240,00 €  175,00 €  100% 
C R S 210,00 € 0,00 € 50% 
M M P 215,00 €  0,00 € 40% 
N F I 210,00 € 0,00 € 50% 
P Z E D 240,00 €  175,00 €  90% 
R C I 205,00 €  140,00 €  90% 
R C Y 205,00 €  140,00 €  90% 
R C A 205,00 €  140,00 €  90% 
R G A 215,00 €  140,00 €  90% 
Z C M R 215,00 €  0,00 € 90% 
 
 
SEGON.- Aprovar una despesa total màxima de 2.319,00 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: 
 

 



FUTBOL ASSOCIACIÓ ESPLUGUENC(CIF Centre :G-
61.396.065) 

 Primer 
Cognom  

Segon 
Cognom  Nom  NIF  

Beca 
Casal 

Beca 
Menj Total Beca 

A P AR - 240,00 € 175,00 € 415,00 € 
C G A - 184,50 € 126,00 € 310,50 € 
C G A - 184,50 € 126,00 € 310,50 € 
C G A - 184,50 € 126,00 € 310,50 € 
G G M - 193,50 € 126,00 € 319,50 € 
M H M - 86,00 € 0,00 € 86,00 € 
P M J C - 216,00 € 157,50 € 373,50 € 
Z B S E - 193,50 € 0,00 € 193,50 € 

    

1.482,50 
€  836,50 €  2.319,00 €  

 
 
TERCER.- Aprovar una despesa de 210,00 euros, amb càrrec a la partida 
pressupostària 68.23100.48018 del pressupost vigent, en concepte de beques 
d’assistència al Campus Esportiu, a favor de l’Associació Esportiva Penya 
Esplugues (G-58.510.876), de dos menors tutelats per la Generalitat de 
Catalunya a través del Centre Residencial d’Acció Educativa Ferrer i Guàrdia. 
 
QUART.- Les quantitats reconegudes en la present proposta, per import de 
2.529, 00 euros, seran pagades a les entitats següents: 

-FUTBOL ASSOCIACIÓ ESPLUGUENC, amb NIF G-61.396.065, la quantitat 
de 2.319,00 euros, les quantitats de 1.482,50 euros en concepte d’assistència a 
l’activitat de campus i de 836,50 euros en concepte de menjador. 
 
-ASSOCIACIÓ ESPORTIVA PENYA ESPLUGUES, amb NIF G-58.510.876, la 
quantitat de 210,00 euros, en concepte d’assistència a l’activitat de campus.” 
 
 
ACORD NÚMERO VINT-I-QUATRE.- 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 27 sol·licituds d’ajuts econòmics presentades i vist l’informe emès en 
data 6 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 26 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 

A. A. Z. 195,00 € 171,40 € 90% 
A. B. X A. 195,00 € 157,08 € 65% 
A. C. G A. 195,00 € 171,40 € 90% 
B. R. O D. 195,00 € 0,00 € 40% 
C. C. A. 156,00 € 0,00 € 90% 
C. C. A. 165,75 € 0,00 € 90% 
C. C. A. 195,00 € 0,00 € 90% 
C. H. Z S. 195,00 € 157,08 € 90% 
D.  N. 195,00 € 157,08 € 90% 
D. R. N. 195,00 € 0,00 € 90% 
E K.  A. 165,75 € 157,08 € 90% 
E K.  Y. 195,00 € 157,08 € 90% 
F. G. A. 195,00 € 157,08 € 90% 
G. L. G. 195,00 € 171,40 € 65% 
H. R. A. 195,00 € 0,00 € 90% 
K.  A.. 195,00 € 0,00 € 90% 
L. C. A. 195,00 € 0,00 € 90% 
M. T. M D. 195,00 € 0,00 € 90% 
M. M. B. 195,00 € 0,00 € 25% 
M. M. O. 165,75 € 157,08 € 25% 
M. C. G. 195,00 € 157,08 € 90% 
M. A. A N. 140,00 € 0,00 € 90% 



R. H. A. 195,00 € 0,00 € 65% 
S. L. S. 195,00 € 0,00 € 90% 
S. L. D. 165,75 € 0,00 € 90% 
T. Q. D. 195,00 € 157,08 € 40% 
 
 
SEGON.- Aprovar una despesa de 5.269,73 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 

A. G. E.  126,00 € 0,00 € 126,00 € 
A.GMAR A. A.  175,50 € 154,26 € 329,76 € 
C. C. L.  140,40 € 0,00 € 140,40 € 
C. C. L.  149,18 € 0,00 € 149,18 € 
C. C. L.  175,50 € 0,00 € 175,50 € 
C. C. E G.  175,50 € 0,00 € 175,50 € 
C. T. P.  175,50 € 154,26 € 329,76 € 
H. B. B.  126,75 € 0,00 € 126,75 € 
L. R. E.  126,75 € 111,41 € 238,16 € 
M. V. M A.  175,50 € 0,00 € 175,50 € 
O.  H.  175,50 € 0,00 € 175,50 € 
R. A. E M.  78,00 € 0,00 € 78,00 € 
R. P. Y.  175,50 € 0,00 € 175,50 € 
A. G. E.  126,00 € 0,00 € 126,00 € 
A. A. A.  175,50 € 154,26 € 329,76 € 
C. C. L.  140,40 € 0,00 € 140,40 € 

   

TOTALS: 1.975,58 
€ 419,93 € 2.395,51 

€ 
 
 
ESPLAI ESPLUGA VIVA  
TUTOR/A LEGAL  
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom N.I.F. Beca 

casal 
Beca 
menjador 

Total 
beca 

B.. A. N D.  

126,75 
€ 102,10 € 228,85 € 

M.. R. N.  48,75 € 0,00 € 48,75 € 
M.. R. N.  41,44 € 39,27 € 80,71 € 



Q.. V. M S.  78,00 € 62,83 € 140,83 € 

B.. A. N D.  

126,75 
€ 102,10 € 228,85 € 

   

TOTALS: 294,94 
€ 204,20 € 499,14 € 

 
ESPLAI ESPURNES  
TUTOR/A LEGAL  
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom N.I.F. Beca 

casal 
Beca 
menjador 

Total 
beca 

A.  N.  149,18 € 141,37 € 290,55 € 
A.  N.  175,50 € 141,37 € 316,87 € 
B.  F.  175,50 € 141,37 € 316,87 € 
G. F. C.  175,50 € 141,37 € 316,87 € 
H. R. A.  175,50 € 141,37 € 316,87 € 
M. C. G.  175,50 € 141,37 € 316,87 € 
R. C. N.  175,50 € 0,00 € 175,50 € 
S. P. N.  175,50 € 0,00 € 175,50 € 
S. P. N.  149,18 € 0,00 € 149,18 € 

   

TOTALS: 1.526,85 
€ 848,23 € 2.375,08 

€ 
 
TERCER.- Desestimar un total de 4 sol·licituds d’ajuts econòmics en concepte 
de beques de menjador escolar, curs 2015-2016, que es detallen a l’annex de 
l’informe adjunt, pels motius que al mateix s’indiquen. 

QUART.-Les quantitats reconegudes en la present proposta, per import total de 
5.269,73 € seran pagades a les entitats següents: 

- A l’Associació Club Esplai Pubilla Cases amb NIF G-58.300.237, la quantitat 
de 2.395,51 euros. 

- A l’Esplai Espluga Viva, amb NIF G-58.698.424, la quantitat de 499,14 euros. 

- A l’Esplai Espurnes, amb NIF G-58.433.418, la quantitat de 2.375,08 euros.” 

 

URGÈNCIA 

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



ACORD NÚMERO VINT-I-CINC.- Proposta de declaració d'inversions 
financerament sostenibles.  
 
“La llei Orgànica 2/2012 de 21 d’abril d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera a l’article 22 i en la disposició addicional sisena estableix les 
condicions que haurà d’acomplir una Corporació Local per a destinar el 
superàvit de la liquidació del Pressupost a finançar inversions sempre que al 
llarg de la seva vida útil aquestes siguin financerament sostenibles, de 
conformitat amb els requisits establerts per la disposició addicional setzena del 
Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març que aprova el text refós de la llei 
reguladora de les Hisendes Locals. 

El Ple de la Corporació, per acord de 27 d’abril de 2016, va aprovar un 
expedient de modificació de crèdits, habilitant crèdit adequat i suficient per a 
l’execució de projectes declarats financerament sostenibles amb càrrec al 
superàvit de l’exercici 2015 per un import de 2.294.367,13 €. 

Els serveis tècnics municipals han elaborat memòries tècniques de les 
inversions que han estat incorporats en la Memòria Tècnica Especifica 
subscrita per l’Alcaldessa. 

Vist l’informe emès per l’Interventor Municipal. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Declarar inversions financerament sostenibles els projectes d’inversió, dels 
quals s’adjunta memòria en annex, que s’indiquen a continuació: 

1.- Reforma i rehabilitació dels vestidors del Camp Municipal de Futbol del Moli. 
 
2.- Reforma i rehabilitació dels vestidors del Camp Municipal de Futbol del Salt 
de Pi.” 

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