
 
JGL 45/2017 

 
 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 

SESSIÓ DECISÒRIA ORDINÀRIA DE 22 DESEMBRE DE 2017 

 
A la Casa Consistorial d’Esplugues de Llobregat, a la sala de reunions, a les 
tretze hores i quaranta minuts del dia 22 de desembre de 2017, es reuneix la 
Junta de Govern Local en sessió decisòria ordinària, en primera convocatòria, 
sota la Presidència de l'alcaldessa Sra. Pilar Díaz Romero, amb l'assistència 
dels regidors Sr. Eduard Sanz García, Sra. Sara Forgas Úbeda, Sra. 
Montserrat Zamora Angulo, Sr. Fco. Javier Giménez González, Sr. Manuel 
Pozo López i Sra. Mariber Peláez Díaz. 
 
Assisteix igualment l'interventor director de l'Àrea de recursos generals i 
econòmics, Sr. Francisco Javier Vicén Encuentra. 
 
Actua de secretari el de l'Ajuntament Sr. Pedro Carmona Pérez. 
 
Oberta la sessió per la Sra. alcaldessa, s'hi entra en l'examen i debat dels 
assumptes que es relacionen a l'ordre del dia. 
 
 
ACORD NÚMERO U.- Aprovació, si escau, de l’acta núm. 43/17 
corresponent a la sessió ordinària de data 1 de desembre de 2017. 
 
Per la Sra. alcaldessa i en relació a l’esborrany de l’acta núm. 43/17 
corresponent a la sessió ordinària de data 1 de desembre de 2017 es pregunta 
si hi ha objecció d'alguna classe i no assenyalant-se'n cap, s'aprova  
l’esmentada acta per unanimitat i en compliment del que disposa l'article 107 
de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya i l'article 
110 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats 
locals, es transcriurà al llibre d'actes, autoritzant-se amb les signatures de la  
Sra. alcaldessa i Sr. secretari. 

 

TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

ACORD NÚMERO DOS.- Proposta d’adjudicació del contracte de les obres 
de construcció del centre d’ús sociocultural i esportiu en l’àmbit del barri 
de Can Vidalet. (exp. 2017/7/1384). 

“L’Ajuntament Ple en data 19 de juliol de 2017, va acordar aprovar l’expedient 
de contractació, per procediment obert subjecte a regulació harmonitzada, per 
executar les obres de construcció del centre d’ús sociocultural i esportiu en 
l’àmbit del barri de Can Vidalet, segons projecte redactat per Àlex Gallego i 
Urbano, per un import de 6.781.368,67 €, IVA no inclòs, més 1.424.087,42 € en 



concepte d’IVA, en total 8.205.456,09 € IVA inclòs, així com el plec de 
clàusules administratives particulars que regeixen aquesta contractació. 
 
Segons consta a l’expedient, dins del termini assenyalat per a la presentació de 
pliques, d’acord amb la publicació efectuada al Butlletí Oficial de la Província de 
data 17 d’agost de 2017,al DOUE de data 4 d’agost de 2017 i al BOE de data 4 
d’agost de 2017 es van presentar catorze ofertes subscrites per les següents 
empreses:  
 
1. JOCA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. 

2. OHL, S.A. 

3. ROGASA, S.A.U. 

4. CONSTRUCTORA SAN JOSE, S.A. 

5. CONSTRUCCIONES DECO amb UTE ROMÀ INFRAESTRUCTURES I 
SERVEIS, S.A.U. 

6. VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. 

7. COPISA, S.A. 

8. DRAGADOS, S.A. 

9. PROMUOBRA PROYECTOS Y OBRAS, S.L. 

10. CONTRATAS VILOR, S.L. 

11. BENITO ARNO E HIJOS, S.A.U 

12. ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. 

13. RIGEL OVER, S.L. 

14. LIC 

L’obertura del sobre núm. 2 “Documentació relativa als criteris avaluables 
automàticament i oferta econòmica”de les pliques presentades, en acte públic, 
es va celebrar el dia 22 de setembre de 2017, prèvia la qualificació de la 
documentació del sobre número 1, segons consta a les Actes corresponents, el 
resultat va ser: 

 EMPRESES Oferta 
Reducció 
termini 

1 
JOCA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, 
S.A. 

5.358.453,36 4 

2 OHL, S.A. 6.256.598,10 4 

3 ROGASA, S.A.U. 6.042.174,74 4 

4 CONSTRUCTORA SAN JOSE, S.A. 4.880.890,53 4 



5 
CONSTRUCCIONES DECO amb UTE 
ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, 
S.A.U. 

5.219.619,72 4 

6 VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. 6.053.035,05 0 

7 COPISA, S.A. 5.988.588,70 4 

8 DRAGADOS, S.A. 6.007.614,49 4 

9 
PROMUOBRA PROYECTOS Y OBRAS, 
S.L. 

5.869.632,71 4 

10 CONTRATAS VILOR, S.L. 4.898.180,00 0 

11 BENITO ARNO E HIJOS, S.A.U 6.054.400,01 4 

12 
ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, 
S.A.U. 

5.407.841,83 4 

13 RIGEL OVER, S.L. 4.792.119,60 4 

14 
LEVANTINA, INGIENERIA Y 
CONSTRUCCIÓN, S.L. 

5.782.473,23 4 

 
Es va excloure la següent empresa:  

Num EMPRESA Motiu 

1 CONTRATAS VILOR, S.L. 

No aportar el pressupost 
de licitació, amb idèntics 
amidaments i qualitats 
que les del projecte 

 
Els Serveis Tècnics municipals van emetre en data 2 d’octubre de 2017 informe 
realitzant els càlculs corresponents per la comprovació de les ofertes que es 
consideren desproporcionades o temeràries, sent aquestes les presentades per 
RIGEL OVER, S.L.i CONSTRUCTORA SAN JOSE, S.A. 
 
Fet el corresponent requeriment de justificació de la presumpta baixa temerària 
a l’empresa enumerada a l’anterior paràgraf, resulta el següent: 
 
L’empresa RIGEL OVER, S.L., en data 26 d’octubre presenta instancia amb 
registre d’entrada 19423, en la qual manifesta la retirada de la seva oferta 
econòmica. 
 
En relació a l’oferta presentada per l’empresa CONSTRUCTORA SAN JOSE, 
S.A., el serveis tècnics municipals informen que revisada la documentació 
requerida en el tràmit d’audiència sobre la justificació de la baixa econòmica, 
aquesta es correcta. 

Els Serveis Tècnics municipals van emetre informe el 23 de novembre de 2017, 
manifestant que l’oferta presentada per CONSTRUCTORA SAN JOSE, S.A. 
per un import total de 5.905.877,54 €, IVA inclòs, amb una baixa del 
28,0249936625 %, es considera que és l’oferta més avantatjosa, proposant 
requerir la documentació corresponent i la constitució de la garantía definitiva, a 
l’empresa esmentada amb proposta d’adjudicació al seu favor, una vegada 
complimentat el requeriment. 



Atès que la Mesa de Contractació reunida en data 23 de novembre de 2017, 
accepta i dóna la conformitat en tots els seus extrems a l’esmentat informe 
tècnic i acorda elevar proposta a l’òrgan de contractació per tal que requereixi 
la constitució de la fiança definitiva i presentació de la documentació 
corresponent, a l’empresa amb l’oferta mes avantatjosa, que ha estat 
CONSTRUCTORA SAN JOSE, S.A., per un import total de 5.905.877,54 €, 
amb un pressupost net de 4.880.890,53 € i una part d’IVA de 1.024.987,01 €, i 
la resta de compromisos inclosos a l’oferta, i que correspon a una baixa del 
28,0249936625%.  
 
Ates que en data 19 de desembre de 2017 l’empresa CONSTRUCTORA SAN 
JOSE, S.A. ha presentat fiança definitiva relativa al present contracte, per 
import total de 488.089,05 €, i ha presentat la documentació acreditativa del 
compliment de les obligacions tributaries i amb la seguretat social i la 
documentació que acrediti la capacitat i solvència exigida segons les previsions 
dels plecs de condicions economicoadministratives i tècniques. 

Atès el que preveu l’article 151 i concordants del Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 
de novembre i el plec de clàusules administratives particulars que regeix el 
procediment obert. 

Vist que l’acord del Ple municipal de dia 19 de juliol de 2017 preveia 
expressament que es delegava en la Junta de Govern Local les competències 
pròpies del Ple municipal, com a òrgan de contractació, en relació a tots els 
actes administratius relatius a l’impuls, seguiment, tramitació i resolució 
d’aquest expedient de contractació, inclusió feta de l’adopció de l’acord 
d’adjudicació, s’haurà de ratificar la present resolució en la propera sessió 
ordinària que se celebri del Ple municipal. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1.- Declarar la validesa de la licitació, i adjudicar el contracte d’execució de les 
obres de construcció del centre d’ús sociocultural i esportiu en l’àmbit del barri 
de Can Vidalet, d’Esplugues de Llobregat, per procediment obert subjecte a 
regulació harmonitzada, a favor de l’empresa CONSTRUCTORA SAN JOSE, 
S.A. (CIF A-36006666), per un import net de 4.880.890,53 €, més 1.024.987,01 
€ en concepte d’IVA, en total 5.905.877,54 €, IVA inclòs, un termini d’execució 
de 14 mesos i la resta de compromisos inclosos a l’oferta, i que correspon a 
una baixa del 28,0249936625 %.  

2.- Aprovar el reajustament de les anualitats i declarar de caràcter plurianual la 
despesa necessària per a l’execució de les obres i aprovar la disposició de la 
despesa corresponent per un import de 1.951.121,34 €, IVA inclòs, per a 
l’exercici econòmic de 2017 amb càrrec a la partida 2017-12-34200-62200; i 
per import de 3.625.192,84 €, IVA inclòs, per a l’exercici econòmic de 2018 i 
per import de 329.563,36 €, IVA inclòs per a l’exercici econòmic de 2019. 
 
No obstant, l’adjudicació resta sotmesa a la condició suspensiva d’existència de 



crèdit adequat i suficient per al finançament de les obligacions derivades del 
contracte en l’exercici 2018 i 2019. 

3.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent per un import 
total de 5.905.877,54 €, IVA inclòs, imputable al pressupost vigent en cada 
exercici amb la següent distribució plurianual 

Any 2017: 1.951.121,34 € 

Any 2018: 3.625.192,84 € 

Any 2019: 329.563,36 € 

 
4.- Comunicar a l’adjudicatari l’obligació de signar el contracte en el termini 
màxim de 5 dies, una vegada transcorregut el termini previst per a la 
interposició del recurs especial en matèria de contractació sense que aquest 
s’hagués interposat, així com l’obligació prèvia a la formalització del contracte 
de satisfer la següent quantitat, que correspon a la publicació d’uns anuncis al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Butlletí Oficial de l’Estat: 
 
CONSTRUCTORA SAN JOSE, S.A: 887,84 euros. 

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

5.- Sol·licitar a l’empresa adjudicatària de les obres, que en el termini màxim de 
20 dies naturals des de l’adjudicació del contracte, presenti el Pla de Seguretat 
i Salut en compliment del RD 1627/97 de 24 d’octubre, per a la seva aprovació 
abans de l‘inici de les obres. 

6.- Notificar la present adjudicació als licitadors i, simultàniament, publicar-la en 
el perfil del contractant, juntament amb l’informe tècnic de valoració de les 
proposicions.” 
 
 
ACORD NÚMERO TRES.- Proposta d’adjudicació del contracte del servei 
de consultoria i assistència tècnica per a l’elaboració d’auditories 
energètiques i el projecte executiu per la renovació de l’enllumenat 
exterior municipal (exp.2017/3/1411). 

“De conformitat amb 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 Local en sessió del dia 1 de desembre de 2017 va 
acordar requerir a SONINGEO SERVICIOS ENERGETICOS, S.L., per a què 
dipositessin la fiança definitiva d’import 2.092,79 €, relativa a la contractació del 
servei de consultoria i assistència tècnica per a l’elaboració d’auditories 
energètiques i el projecte executiu per la renovació de l’enllumenat exterior 



municipal. 
 
En aquest sentit, el 19 de desembre de 2017, l’empresa SONINGEO 
SERVICIOS ENERGETICOS, S.L., ha dipositat l’esmentada fiança i la 
documentació relativa a les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat 
Social. 
 
Vistos els antecedents i l’informe emès pels Serveis Jurídics d’aquest 
Ajuntament, i a tenor del que disposa 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 l’art. 27 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del 
Sector Públic. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Declarar la validesa de l’acte licitatori i adjudicar a l’empresa 
SONINGEO SERVICIOS ENERGETICOS, S.L.(CIFB-39709969), amb un 
import net de 41.855,85 €s, més 8.789,73 € en concepte d’IVA (import total 
anual 50.645,58 €, IVA inclòs), i la resta de compromisos inclosos a l’oferta, i 
que correspon a una baixa del 16,2883 %. i que hauran d’executar d’acord amb 
el contingut de l’oferta presentada, resta de compromisos, així com els plecs de 
condicions econòmiques administratives i tècniques aprovats. 

SEGON.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent per un 
import total de 50.645,58 €, IVA inclòs, amb càrrec de la partida 12 16501 
61900 del Pressupost Municipal de 2.017. 

TERCER.- Publicar la present adjudicació al perfil del contractant municipal. 

QUART.- Comunicar a l’adjudicatari l’obligació de signar el contracte en el 
termini màxim dels 15 dies hàbils següents al de la notificació de la present 
adjudicació, així com l’obligació prèvia a la formalització del contracte de 
satisfer la següent quantitat, que correspon a la publicació d’uns anuncis al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona: 

SONINGEO SERVICIOS ENERGETICOS, S.L. : 140,32 euros. 

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

 
ACORD NÚMERO QUATRE.- Proposta d’adjudicació del contracte del 
servei de neteja i manteniment de les zones verdes de gestió municipal 
d’Esplugues de LLobregat (exp. 2017/6/1408). 

“De conformitat amb 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, l’Ajuntament Ple en sessió del dia 15 de novembre de 2017 va acordar 



requerir a MOIX, SERVEIS I OBRES, S.L. en UTE amb TALLER AURIA, 
S.C.C.L., per a què dipositessin la fiança definitiva d’import 203.826,43 €, 
relativa a la contractació del servei de neteja i manteniment de les zones 
verdes de gestió municipal d’Esplugues de Llobregat. 

En aquest sentit, el 5 de desembre de 2017, l’empresa MOIX, SERVEIS I 
OBRES, S.L. en UTE amb TALLER AURIA, S.C.C.L., ha dipositat l’esmentada 
fiança i la documentació relativa a les seves obligacions tributàries i amb la 
Seguretat Social. 

Vistos els antecedents i l’informe emès pels Serveis Jurídics d’aquest 
Ajuntament, i a tenor del que disposa 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 l’art. 27 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del 
Sector Públic. 

Vist que l’acord del Ple municipal de dia 21 de juny de 2017 preveia 
expressament que es delegava en la Junta de Govern Local les competències 
pròpies del Ple municipal, com a òrgan de contractació, en relació a tots els 
actes administratius relatius a l’impuls, seguiment, tramitació i resolució 
d’aquest expedient de contractació, inclusió feta de l’adopció de l’acord 
d’adjudicació, s’haurà de ratificar la present resolució en la propera sessió 
ordinària que se celebri del Ple municipal. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Declarar la validesa de l’acte licitatori i adjudicar a l’empresa MOIX, 
SERVEIS I OBRES, S.L. en UTE amb TALLER AURIA, S.C.C.L, amb un import 
net de 1.019.132,17 €, més 166.041,28 € (IVA 10% 43.614,98 € i IVA 21 % 
122.426,31 €), import total 1.185.173,45 €, IVA inclòs, i la resta de 
compromisos inclosos a l’oferta, i que correspon a una baixa del 9,5%. i que 
hauran d’executar d’acord amb el contingut de l’oferta presentada, resta de 
compromisos, així com els plecs de condicions econòmiques administratives i 
tècniques aprovats. 

SEGON.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent per un 
import anual total de 1.185.173,45 €, IVA inclòs, imputable al pressupost vigent 
en cada exercici amb la següent distribució plurianual 

Exercici 2018. Amb la següent distribució: 

·CONSERVACIÓ PARCS PÚBLICS: 1.058.909,00 € 

·REPARACIÓ PARCS I JARDINS: 27.500 € 

Exercici 2019-2021. Amb la següent distribució: 

·CONSERVACIÓ PARCS PÚBLICS: 1.155.173,45 € 

·REPARACIÓ PARCS I JARDINS: 30.000€ 



Exercici 2022. Amb la següent distribució: 

.CONSERVACIÓ PARCS PÚBLICS: 96.264,45 € 

·REPARACIÓ PARCS I JARDINS: 2.500 € 

TERCER.- Publicar la present adjudicació al perfil del contractant municipal. 
 
QUART.- Comunicar a l’adjudicatari l’obligació de signar el contracte en el 
termini màxim de 5 dies, una vegada transcorregut el termini previst per a la 
interposició del recurs especial en matèria de contractació sense que aquest 
s’hagués interposat, així com l’obligació prèvia a la formalització del contracte 
de satisfer la següent quantitat, que correspon a la publicació d’uns anuncis al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Butlletí Oficial de l’Estat: 

MOIX, SERVEIS I OBRES, S.L. en UTE amb TALLER AURIA, S.C.C.L: 895,25 
euros. 
Si el pagament és fa en metàl·lic s'haurà de fer mitjançant transferència al 
compte de titularitat de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat de l'entitat 
Caixabank SA núm. : IBAN ES45 2100 0148 5502 0000 6291, especificant qui 
fa l’ingrés i el concepte.” 

 

ACORD NÚMERO CINC.- Proposta d’adjudicació del contracte de les 
obres de reforma i millora de l’accessibilitat del passatge Ametllers, 
d’Esplugues de Llobregat (exp. 2017/15/1384).  

“La Junta de Govern Local en sessió del dia 28 de juliol de 2017, va acordar 
aprovar l’expedient de contractació, per procediment obert, de tramitació 
ordinària, per executar les obres de reforma i millora de l’accessibilitat del 
passatge Ametllers, d’Esplugues de Llobregat, segons projecte redactat pels 
arquitectes Josep Miquel Roselló Jumet i Manel Sangenis Garcia, per un import 
de 246.545,86 €, IVA no inclòs, més 51.774,63 € en concepte d’IVA, en total 
298.320,49 € IVA inclòs, així com el plec de clàusules administratives 
particulars que regeixen aquesta contractació. 

Segons consta a l’expedient, dins del termini assenyalat per a la presentació de 
pliques, d’acord amb la publicació efectuada al Butlletí Oficial de la Província de 
de data 10 d’agost de 2017 i segons consta en certificació expedida pel Sr. 
Secretari de la Corporació s'han presentat les pliques següents: 

 

EMPRESES 

MOIX SERVEIS OBRES, S.L. 

COYNSA 2000, S.L. 

CONSTRUCCIONES FERTRES, S.L. 

HPSA, CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS 
MEDIOAMBIENTALES, S.A. 



M i J GRUAS, S.A. 

GM GILABER MIRÓ 

AGUSTÍ Y MASOLIVER, S.A. 

CONSTRAULA ENGINYERIA I OBRES, S.A.U. 

HERCAL DIGGERS, S.L. 

COVAN OBRES PÚBLIQUES, S.L. 

CONSTRUCCIONS JORDI RIERA, S.L. 

COSPLAAN, S.L 

GESTIÓN INGIENERÍA Y CONSTRUCCIÓN DE LA 
COSTA DORADA, S.A. 

EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES 
BENJUMEA, S.A. 

ARTÍFEX INFRAESTRUCTURAS, S.L. 

CATALANA D'INVERSIÓ I CONSTRUCCIÓ TRES, 
S.L. 

INFRAESTRUCTURAS TRADE, S.L. 

CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES 
VICENÇ, S.L. 

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS FAUS, S.A. 

RIGEL OVER, S.L. 

 
 
 
L’obertura del sobre núm. 2 “Documentació relativa als criteris avaluables 
automàticament i oferta econòmica”de les pliques presentades, en acte públic, 
es va celebrar el dia 6 d’octubre de 2017, prèvia la qualificació de la 
documentació del sobre número 1, segons consta a les Actes corresponents, i 
van ser admeses totes les empreses presentades, excepte COSPLAN, S.L. i 
GESTION INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE LA COSTA DORADA, S.A. 
per no aportar el pressupost de licitació, amb idèntics amidaments i qualitats 
que les del projecte, incloent els preus unitaris, pressupostos parcials per 
capítols, i el resum del pressupost incorporants els mateixos conceptes i 
percentatges d’aplicació que conté el projecte segons s’exigia al plec de 
clàusules administratives.  

Les ofertes econòmiques van ser les següents: 

Núm EMPRESES Oferta IVA Millores 

1 MOIX SERVEIS OBRES, S.L. 220.411,96 46.286,51 2 

2 COYNSA 2000, S.L. 196.838,96 41.336,18 2 

3 CONSTRUCCIONES FERTRES, S.L. 169.964,35 35.692,51 2 

4 
HPSA, CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS 
MEDIOAMBIENTALES, S.A. 

204.601,57 42.966,33 2 

5 M i J GRUAS, S.A. 207.936,78 43.666,72 2 

6 GM GILABER MIRÓ 229.254,27 48.143,40 2 

7 AGUSTÍ Y MASOLIVER, S.A. 192.235,46 40.369,45 0 



8 
CONSTRAULA ENGINYERIA I OBRES, 
S.A.U. 

187.868,02 39.452,28 2 

9 HERCAL DIGGERS, S.L. 202.726,45 42.572,55 2 

10 COVAN OBRES PÚBLIQUES, S.L. 195.061,39 40.962,89 2 

11 CONSTRUCCIONS JORDI RIERA, S.L. 221.409,41 46.495,98 2 

12 COSPLAAN, S.L 197.484,83 41.471,81 0 

13 

GESTIÓN INGIENERÍA Y 
CONSTRUCCIÓN DE LA COSTA 
DORADA, S.A. 

199.961,43 41.991,90 2 

14 
EXCAVACIONES Y 
CONSTRUCCIONES BENJUMEA, S.A. 

199.672,94 41.931,32 2 

15 ARTÍFEX INFRAESTRUCTURAS, S.L. 199.804,00 41.958,84 2 

16 
CATALANA D'INVERSIÓ I 
CONSTRUCCIÓ TRES, S.L. 

169.524,84 35.600,22 2 

17 INFRAESTRUCTURAS TRADE, S.L. 207.099,57 43.490,91 2 

18 
CONSTRUCCIONES Y 
REHABILITACIONES VICENÇ, S.L. 

222.573,02 46.740,33 2 

19 
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS 
FAUS, S.A. 

187.867,95 39.452,27 2 

 
 
Els Serveis Tècnics municipals van emetre en data 6 d’octubre de 2017 informe 
realitzant els càlculs corresponents per la comprovació de les ofertes que es 
consideren desproporcionades o temeràries, sent aquestes les presentades per 
CATALANA D’INVERSIO I CONSTRUCCIO TRES, S.L. i CONSTRUCCIONES 
FERTRES, S.L. 
 
Fet el corresponent requeriment de justificació de la presumpta baixa temerària 
a CATALANA D’INVERSIO I CONSTRUCCIÓ TRES, S.L., el serveis tècnics 
municipals informen que revisada la documentació requerida en el tràmit 
d’audiència sobre la justificació de la baixa econòmica, no queda suficientment 
justificada la mateixa. 

Els Serveis Tècnics municipals van emetre informe el 15 de novembre de 2017, 
manifestant que l’oferta presentada per CONSTRUCCIONES FERTRES, S.L., 
per un import total de 205.656,86 €, IVA inclòs, amb una baixa del 
31,0617708202 %, es considera que és l’oferta més avantatjosa, proposant 
requerir la documentació corresponent i la constitució de la garantía definitiva, a 
l’empresa esmentada amb proposta d’adjudicació al seu favor, una vegada 
complimentat el requeriment.  

Atès que la Mesa de Contractació reunida en data 17 de novembre de 2017, 
accepta i dóna la conformitat en tots els seus extrems a l’esmentat informe 
tècnic i acorda elevar proposta a l’òrgan de contractació per tal que requereixi 
la constitució de la fiança definitiva i presentació de la documentació 
corresponent, a l’empresa amb l’oferta mes avantatjosa, que ha estat 
CONSTRUCCIONES FERTRES, S.L., per un import total de 205.656,86 €, amb 
un pressupost net de 169.964,35 € i una part d’IVA de 35.692,51 €, aixi com 



l’execució de la millora núm. 2 del plec, un termini d execució de 4 mesos i la 
resta de compromisos inclosos a l’oferta, i que correspon a una baixa del 
31,0617708202 %. 

Ates que en data 5 de desembre de 2017 l’empresa CONSTRUCCIONES 
FERTRES, S.L. ha presentat fiança definitiva relativa al present contracte, per 
import total de 16.996,43 €, i ha presentat la documentació acreditativa del 
compliment de les obligacions tributaries i amb la seguretat social i la 
documentació que acrediti la capacitat i solvència exigida segons les previsions 
dels plecs de condicions economicoadministratives i tècniques. 

Atès el que preveu l’article 151 i concordants del Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 
de novembre i el plec de clàusules administratives particulars que regeix el 
procediment obert.  

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1.- Declarar la validesa de la licitació, i adjudicar el contracte d’execució de les 
obres de reforma i millora de l’accessibilitat del passatge Ametllers, 
d’Esplugues de Llobregat, per procediment obert, de tramitació ordinària, a 
favor de l’empresa CONSTRUCCIONES FERTRES, S.L. (CIF B-64410327), 
per un import net de 169.964,35 €, més 35.692,51 € en concepte d’IVA, en total 
205.656,86 €, IVA inclòs, així com l’execució de la millora núm. 2 del plec, un 
termini d execució de 4 mesos i la resta de compromisos inclosos a l’oferta, i 
que correspon a una baixa del 31,0617708202 %.  

2.- Modificar el caràcter de plurianual de la despesa derivada del expedient de 
contractació relativa a les obres de reforma i millora de l’accessibilitat del 
passatge Ametllers, d’Esplugues de Llobregat, ates que la seva despesa serà 
imputable exclusivament a l’exercici pressupostari de l’any 2017. 

3.- Aprovar la disposició despesa corresponent per un import total de 
205.656,86 €, IVA inclòs, amb càrrec de la partida 12 15320 61900 del 
Pressupost Municipal de 2.017. 

4.- Comunicar a l’adjudicatari l’obligació de signar el contracte en el termini dels 
15 dies hàbils següents al de la notificació de la present adjudicació, així com 
l’obligació de satisfer a aquest Ajuntament la quantitat de 218,40 €, 
corresponent a la publicació del anunci de licitació en el BOP. 
Si el pagament és fa en metàl·lic s'haurà de fer mitjançant transferència al 
compte de titularitat de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat de l'entitat 
Caixabank SA núm. : IBAN ES45 2100 0148 5502 0000 6291, especificant qui 
fa l’ingrés i el concepte. 

5.- Sol·licitar a l’empresa adjudicatària de les obres, que en el termini màxim de 
20 dies naturals des de l’adjudicació del contracte, presenti el Pla de Seguretat 
i Salut en compliment del RD 1627/97 de 24 d’octubre, per a la seva aprovació 
abans de l‘inici de les obres. 



6.- Designar com a Direcció Facultativa de les obres a l’arquitecte Director del 
Servei d’Obres Públiques, Joan Mamano Roig, i l’arquitecte tècnic del Servei 
esmentat, Xavier Exposito Gayo; i així mateix, designar com a Coordinador de 
Seguretat i Salut Oscar Gracia Candela, arquitecte tècnic. 

7.- Notificar la present adjudicació als licitadors i, simultàniament, publicar-la en 
el perfil del contractant, juntament amb l’informe tècnic de valoració de les 
proposicions.” 
 
 
ACORD NÚMERO SIS.- Proposta de correcció de l’errada material de 
l’acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat, de 24 de novembre de 2017, quant a l’import de la garantia 
provisional dipositada per LIDL SUPERMERCADOS, SA, per a 
l’atorgament d’una concessió administrativa, relativa exclusivament a 
l’espai físic destinat a supermercat i a aparcament en soterrani i, en el seu 
cas, de l’edificació que s’ha de construir sobre la finca de domini públic, 
situada a l'Avinguda de Cornellà, núm. 79-89, cantonada carrer Carme, 
núm. 2-18, d’Esplugues de Llobregat, per a ser destinada en part al Mercat 
Municipal de La Plana. (exp. 2017/6/1597). 

“Vist l’informe emès per l’assessora jurídica de l’Àmbit de Territori i 
Sostenibilitat, que estableix el següent: 

“El 24 de novembre de 2017, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat va acordar el següent: 

“PRIMER.- Declarar la validesa del concurs, i ADJUDICAR la concessió 
administrativa, relativa exclusivament a l’espai físic destinat a supermercat i a 
aparcament en soterrani i, en el seu cas, l’espai de domini destinat a logística 
directament vinculat a l’ús exclusiu del supermercat, de l’edificació que s’ha de 
construir sobre la finca de domini públic, situada a l'Avinguda de Cornellà, núm. 
79-89, cantonada carrer Carme, núm. 2-18, d’Esplugues de Llobregat, per a ser 
destinada en part al Mercat Municipal de La Plana, a l’empresa LIDL 
SUPERMERCADOS, S.A. (CIF A-60195278) amb la següent oferta: 
 
- Construcció de l'immoble amb destí a Mercat municipal de la Plana.  

SEGON.- Publicar la present adjudicació al perfil del contractant municipal. 
 
TERCER.- Comunicar a l’adjudicatari, a l’empara de l’article 69 del Reglament 
de patrimoni dels ens locals, que la formalització de la concessió demanial en 
document administratiu, davant del Secretari d’aquesta Corporació, que en 
donarà fe, es realitzarà en un termini no superior a quinze dies, a comptar des 
del dia següent a aquell en què rebi el requeriment per a fer-ho, així com 
l’obligació prèvia a la formalització del contracte de satisfer la següent quantitat, 
que correspon a la publicació d’uns anuncis al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona i al Butlletí oficial del Estat: 

LIDL SUPERMERCADOS, S.A.: 1.241,43 €. 



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

QUART.- Tornar la fiança provisional, d'import 15.044,60 €, dipositada 
mitjançant aval bancari, realitzada per l’empresa LIDL SUPERMERCADOS, 
S.A. (CIF A-60195278). 

CINQUÈ.- Notificar aquest acord a LIDL SUPERMERCADOS, SA.” 
 
Una vegada notificat aquest acord, LIDL SUPERMERCADOS, SA, ha 
comunicat via correu electrònic la detecció d’una errada material al punt quart 
de l’acord, en tant que l’import a retornar de la fiança provisional, no és per 
import de 15.044,60.-euros, tal i com es feia constar en l’acord, sinó de 
10.029,73.-euros. 
 
Ha estat constatat que, efectivament, l’import dipositat per LIDL 
SUPERMERCADOS, SA, en concepte de garantia provisional, als efectes de 
poder concórrer en el procediment, en aplicació i compliment de la clàusula 
dissetena del Plec de clàusules administratives, ascendia a la quantitat de 
10.029,73.-euros. L’import de 15.044,60.-euros respon, en canvi, a l’import que 
calia dipositar com a garantia definitiva, equivalent al 3% del valor del domini 
públic ocupat. 

Fonaments de dret  

En aplicació i compliment de l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, les 
Administracions Públiques podran rectificar en qualsevol moment, d’ofici, o a 
instància dels interessats, les errades materials, de fet, o aritmètics existents en 
els actes. 

En aplicació de l’article 60.1 del Reglament de patrimoni dels ens locals, i 
l’article 221 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, els acords relatius a les 
concessions sobre béns de domini públic de més de cinc anys i de quantia 
superior al 10% dels recursos ordinaris del pressupost, i també els referents a 
les cessions d'aprofitaments de béns comunals, han d'ésser adoptats per 
majoria absoluta del nombre legal de membres del Ple de la corporació.  
 
No obstant això, l'adopció de l'acord d'adjudicació havia estat expressament 
delegat a la Junta de Govern Local, segons el punt segon de l'acord del Ple, de 
18 d’octubre de 2017, relatiu al requeriment de la presentació de la garantia 
definitiva i de la documentació acreditativa d’estar al corrent de pagament a 
efectes tributaris i de la Seguretat Social. Per tant, aquest acord, de correcció 
d’errada material, i en tant que es tracta d’un acord d’aquest òrgan, ha de ser 
també adoptat per la Junta de Govern Local. 



Conclusions 
 
Tenint en compte que ha estat constatat que realment s’ha produït una errada 
material, només resta concloure que correspon elevar a la Junta de Govern 
Local la proposta de corregir l’errada material del punt segon de l’acord de 24 
de novembre de 2017 atès que, on diu: Tornar la fiança provisional, d'import 
15.044,60 €,...”, ha de dir: “Tornar la fiança provisional, d'import 10.029,73.-
euros.” 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- CORREGIR l’errada material advertida al punt SEGON de l’acord 
de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, de 24 
de novembre de 2017, quant a l’import de la garantia provisional dipositada per 
LIDL SUPERMERCADOS, SA, (CIF A-60195278), en relació amb la tramitació 
seguida per a l’atorgament d’una concessió administrativa, relativa 
exclusivament a l’espai físic destinat a supermercat i a aparcament en soterrani 
i, en el seu cas, l’espai de domini destinat a logística directament vinculat a l’ús 
exclusiu del supermercat, de l’edificació que s’ha de construir sobre la finca de 
domini públic, situada a l'Avinguda de Cornellà, núm. 79-89, cantonada carrer 
Carme, núm. 2-18, d’Esplugues de Llobregat, per a ser destinada en part al 
Mercat Municipal de La Plana, atès que, on diu: Tornar la fiança provisional, 
d'import 15.044,60 €,...”, ha de dir: “Tornar la fiança provisional, d'import 
10.029,73.-euros. 
 
SEGON.- NOTIFICAR aquest acord a LIDL SUPERMERCADOS, SA, (CIF A-
60195278). 
 
TERCER.- COMUNICAR aquest acord als Departaments d’intervenció i 
Tresoreria municipals.” 

 
ACORD NÚMERO SET.- Proposta d’aprovació relativa a l’adjudicació del 
contracte de servei de manteniment de les escales mecàniques de la 
plaça de la bòbila. (exp. 2017/17/1408). 

Es retira de l’Ordre del dia. 

 
ACORD NÚMERO VUIT.- Proposta d’aprovació de l’expedient per 
contracte menor del servei d’assistència tècnica per a la coordinació de 
seguretat i salut de les obres d’enderroc del Mercat de Can Vidalet 
(exp.2017/47/1411). 

“Atès l’informe dels Serveis Tècnics Municipals de data 13 de desembre de 
2017, proposant la realització del servei d’assistencial tècnica per a la 
coordinació de seguretat i salut de les obres d’enderroc del mercat de Can 
Vidalet, i la seva contractació per contracte menor, per raó de la quantia.  
 
Atès que en l’esmentat informe manifesten que han sol·licitat ofertes per a 



l’execució del servei esmentat, a quatre empreses, i han presentat oferta les 
següents empreses: 

Oferta Nº 1: Subscrita per AGB i ASSOCIATS 

Oferta econòmica: Import net de 2.380,00 €, i una part d’IVA de 499,80 €. 

Import total: 2.879,80 €. 

Dedicació: 7 h setmanals 

Preu/ hora: 28,33 €/h 

 
Oferta Nº 2: Subscrita per SafeKit, S.L. 

Oferta econòmica: Import net de 5.400,00 € i una part d’IVA de 1.134,00 €. 

Import total: 6.534,00 €. 

Dedicació: 12h setmanals 

Preu/ hora: 37,50 €/h 

 

Oferta Nº 3: Subscrita per SGS tecnos S.A. 

Oferta econòmica: Import net de 1.950,00 € i una part d’IVA de 409,50 €. 

Import total: 2.359,50 €. 

Dedicació: 7h setmanals 

Preu/ hora: 23,21 €/h 

 
Oferta Nº 4: Subscrita per IDEA 10 INTEGRAL, S.L. 

Oferta econòmica: Import net de 1.410,00 € i una part d’IVA de 296,10 €. 

Import total: 1.706,01 €. 

Dedicació: 4,55h setmanals 

Preu/ hora: 25,82 €/h 

 
I que una vegada fetes les valoracions, proposen adjudicar el servei de 
referència, a favor de SGS tecnos S.A., pel preu net de 1.950,00 €, més l’IVA 



del 21% d’import 409,50 €, en total 2.359,50 € IVA inclòs, i s’estima com a 
oferta més convenient per ajustar-se millor a les condicions d’aquest contracte.  

Es considera que, pel tipus d’obra, es necessària una permanència en obra 
superior a 6 hores setmanals, degut a que es tracta d’obres que afecten als 
ciutadans d’una manera molt directe, ja que el carrer continua obert al trànsit de 
vianants i de vehicles que accedeixen als aparcaments privats. És per aquest 
solapament entre personal d’obra i ciutadans, que es requereix una major 
presència del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’execució, pel que es 
considera que aquesta oferta es la més avantatjosa, tot i no ser la més 
econòmica. 
 
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 d’assistencial tècnica per a la coordinació de 
seguretat i salut de les obres d’enderroc del mercat de Can Vidalet, per 
contracte menor, i adjudicar-les a favor de l’empresa SGS tecnos S.A. (CIF 
A28345577), pel preu net de 1.950,00 €, més l’IVA del 21% d’import 409,50 €, 
en total 2.359,50 € IVA inclòs. 

2.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent per import de 
2.359,50 €, IVA inclòs, amb càrrec a la partida pressupostària número 12 
43120 632000 del Pressupost General de 2017. 

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

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

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

- Registre administratiu de presentació de les factures: Les factures de més de 
5.000 €, no emeses per persones físiques, es presentaran obligatòriament pel 
canal electrònic a traves de la plataforma e.F.A.C.T. Les factures emeses per 
persones físiques i les d’import inferior a 5.000 € es podran presentar en suport 
paper al Punt d’Atenció a la Ciutadania de plaça Santa Magdalena núm. 24, i 
també pel canal electrònic.  

- Òrgan de contractació: Junta de Govern Local.  



- Òrgan administratiu comptable: Intervenció Municipal.  

- Òrgan administratiu destinatari: Servei d’Obres Públiques.” 

 
ACORD NÚMERO NOU.- Proposta d’aprovació de l’expedient per 
contracte menor del servei de substitució de làmpades en els projectors 
del Cem les Moreres (exp.2017/48/1411). 

“Atès l’informe dels Serveis Tècnics Municipals de data 13 de desembre de 
2017, proposant la realització del servei de substitució de làmpades en els 
projectors del CEM Les Moreres, i la seva contractació per contracte menor, 
per raó de la quantia. 

Atès que en l’esmentat informe manifesten que han sol·licitat ofertes per a 
l’execució del servei esmentat, a cinc empreses empreses, i han presentat 
oferta les següents empreses: 

Empreses Imports(sense IVA) 

ALFA INSTAL·LACIONS 1.562,25 € 

GRUPO CLIMASOL no presenta oferta  

CATALANA ELECTRA no presenta oferta 

CONSTRUCCIONS Y REHABILITACIONES 
VICENÇ 

 5.398,50 € 

TABER CONTRACT 2.827,00 €  

I que una vegada fetes les valoracions, proposen adjudicar el servei de 
referència, a favor de ALFA INSTAL·LACIONS, SA., pel import total de 
1.890,32 €, de pressupost net 1.562,25 € i de 328,07 € en concepte d’Impost 
sobre el Valor Afegit, i s’estima com a oferta més convenient per ajustar-se 
millor a les condicions d’aquest contracte.  

Atesos articles 138.3 i 111 del Text refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, sobre 
possibilitat de contractar 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 substitució de làmpades en els projectors 
del CEM Les Moreres, per contracte menor, i adjudicar-les a favor de l’empresa 
ALFA INSTAL·LACIONS, SA. (CIF A08730327), pel import total de 1.890,32 €, 
de pressupost net 1.562,25 € i de 328,07 € en concepte d’Impost sobre el Valor 
Afegit. 
 
2.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent per import de 
1.890,32 €, IVA inclòs, amb càrrec a la partida pressupostària número36 34200 
21200 del Pressupost General de 2017. 



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

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

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

- Registre administratiu de presentació de les factures: Les factures de més de 
5.000 €, no emeses per persones físiques, es presentaran obligatòriament pel 
canal electrònic a traves de la plataforma e.F.A.C.T. Les factures emeses per 
persones físiques i les d’import inferior a 5.000 € es podran presentar en suport 
paper al Punt d’Atenció a la Ciutadania de plaça Santa Magdalena núm. 24, i 
també pel canal electrònic.  

- Òrgan de contractació: Junta de Govern Local.  

- Òrgan administratiu comptable: Intervenció Municipal.  

- Òrgan administratiu destinatari: Servei d’Obres Públiques.” 

 
ACORD NÚMERO DEU.- Proposta d’aprovació de l’expedient per 
contracte menor del subministrament de 50 aparcabicis diàmetre 48 mm 
de tub d’acer galvanitzat pel municipi d’Esplugues de Llobregat 
(exp.2017/14/1432). . 
 
“Atès l’informe dels Serveis Tècnics Municipals de data 12 de desembre de 
2017, proposant la realització del subministrament de 50 aparcabicis diàmetre 
48 mm de tub d’acer galvanitzat pel municipi d’Esplugues de Llobregat, i la 
seva contractació per contracte menor, per raó de la quantia.  
 
Atès que en l’esmentat informe es justifica haver sol·licitat oferta a: 

· Fabregàs (Parques y Jardines Fàbregas S.A.U. 23 €/Unit. + IVA 

· ADO Urban Furniture, S.L 41,60 €/Unit. + IVA 

· Novaltiu Urban Landscape 28,70 €/Unit. + IVA  

I es proposa adjudicar el subministrament de referència, a favor de Fabregas 
(Parques y Jardines Fàbregas, S.A.U.) , per un import total de 1.391,50 €, amb 
un pressupost net de 1.150 € i una part d’IVA de 241,50 €. 

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 subministraments, 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 subministrament de 50 aparcabicis diàmetre 48 mm 
de tub d’acer galvanitzat pel municipi d’Esplugues de Llobregat, a favor de 
l’empresa Fabregas, Parques y Jardines Fabregas, S.A.(CIF A58574526), per 
un import total de1.391,50 €, amb un pressupost net de 1.150 € i una part d’IVA 
de 241,50 €, que l’haurà de portar a terme d’acord amb l’oferta presentada. 
 
2.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent per import de 
1.391,50 €, IVA inclòs, amb càrrec a la partida pressupostària número 12 
15100 62500 del Pressupost General de 2017. 

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

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

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

- Registre administratiu de presentació de les factures: Les factures de més de 
5.000 €, no emeses per persones físiques, es presentaran obligatòriament pel 
canal electrònic a traves de la plataforma e.F.A.C.T. Les factures emeses per 
persones físiques i les d’import inferior a 5.000 € es podran presentar en suport 
paper al Punt d’Atenció a la Ciutadania de plaça Santa Magdalena núm. 24, i 
també pel canal electrònic.  

- Òrgan de contractació: Junta de Govern Local.  

- Òrgan administratiu comptable: Intervenció Municipal.  

- Òrgan administratiu destinatari: Servei de Manteniment i Espai Públic.” 

 
ACORD NÚMERO ONZE.- Proposta d’aprovació de l’expedient per 
contracte menor del subministrament de 120 papereres de 70 litres pel 
municipi d’Esplugues de Llobregat (exp.2017/15/1432). 

“Atès l’informe dels Serveis Tècnics Municipals de data 18 de desembre de 
2017, proposant la realització del subministrament de 120 papereres de 70 
litres pel municipi d’Esplugues de Llobregat, i la seva contractació per contracte 
menor, per raó de la quantia. 



Atès que en l’esmentat informe es justifica haver sol·licitat oferta a: 

· Fabregàs (Parques y Jardines Fàbregas S.A.U. 49 €/Unit. + IVA 

· ADO Urban Furniture 58 €/Unit. + IVA 

· Novaltiu Urban Landscape 80,75 €/Unit. + IVA, 

 
I es proposa adjudicar el subministrament de referència, a favor de ADO Urban 
Furniture, import total de 8.421,60 €, amb un pressupost net de 6.960 € i una 
part d’IVA de 1.461,60. A l’informe tècnic es justifica la proposta d’adjudicació 
en el sentit que Revisades les característiques tècniques i disseny de la 
paperera de Fàbregas es comprova que no compleix amb l’estàndard municipal 
de qualitat, la xapa és menys rígida i la paperera té menys capacitat, pel que, 
tenint en compte que no hi ha gaire diferència de preu, es valora com a oferta 
més favorable per l’Ajuntament la presenta per ADO Urban Furniture. 
 
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 subministraments, 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 subministrament de 120 papereres de 70 litres pel 
municipi d’Esplugues de Llobregat, mitjançant contracte menor, i adjudicar-lo a 
favor de l’empresa ADO Urban Furniture ( CIF B65916223), per un import total 
de 8.421,60 €, amb un pressupost net de 6.960 € i una part d’IVA de 1.461,60 
€, que l’haurà de portar a terme d’acord amb l’oferta presentada. 
 
2.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent per import de 
8.421,60 €, IVA inclòs, amb càrrec a la partida pressupostària número 12 
15100 62500 del Pressupost General de 2017. 

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

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

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

- Registre administratiu de presentació de les factures: Les factures de més de 
5.000 €, no emeses per persones físiques, es presentaran obligatòriament pel 



canal electrònic a traves de la plataforma e.F.A.C.T. Les factures emeses per 
persones físiques i les d’import inferior a 5.000 € es podran presentar en suport 
paper al Punt d’Atenció a la Ciutadania de plaça Santa Magdalena núm. 24, i 
també pel canal electrònic.  

- Òrgan de contractació: Junta de Govern Local.  

- Òrgan administratiu comptable: Intervenció Municipal.  

- Òrgan administratiu destinatari: Servei de Manteniment i Espai Públic.” 

 

ACORD NÚMERO DOTZE.- Proposta d’aprovació de l’expedient per 
contracte menor del subministrament de 100 pilones flexibles color negre 
amb reflectant de 100 mm de poliuretà que absorbeix els impactes i torna 
a la seva posició original pel municipi d’Esplugues de Llobregat 
(exp.2017/16/1432). 

“Atès l’informe dels Serveis Tècnics Municipals de data 18 de desembre de 
2017, proposant la realització del subministrament de 100 pilones flexibles color 
negre amb reflectant de 100 mm de poliuretà que absorbeix els impactes i torna 
a la seva posició original pel municipi d’Esplugues de Llobregat, i la seva 
contractació per contracte menor, per raó de la quantia. 

Atès que en l’esmentat informe es justifica haver sol·licitat oferta a: 

· Fabregàs (Parques y Jardines Fàbregas S.A.U. 35 €/Unit. + IVA 

· ADO Urban Furniture, S.L 32 €/Unit. + IVA 

· Novaltiu Urban Landscape 44,90 €/Unit. + IVA  

 
I es proposa adjudicar el subministrament de referència, a favor de ADO Urban 
Furniture, per un import total de 3.872 €, amb un pressupost net de 3.200 € i 
una part d’IVA de 672€. 

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 subministraments, 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 subministrament de 100 pilones flexibles color negre 
amb reflectant de 100 mm de poliuretà que absorbeix els impactes i torna a la 
seva posició original pel municipi d’Esplugues de Llobregat ( ADO URBAN 
FURNITURE, S.L. CIF B65916223), per un import total de 3.872 €, amb un 



pressupost net de 3.200 € i una part d’IVA de 672€, que l’haurà de portar a 
terme d’acord amb l’oferta presentada. 

2.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent per import de 
3.872 €, IVA inclòs, amb càrrec a la partida pressupostària número 12 15100 
62500 del Pressupost General de 2017. 

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

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

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

- Registre administratiu de presentació de les factures: Les factures de més de 
5.000 €, no emeses per persones físiques, es presentaran obligatòriament pel 
canal electrònic a traves de la plataforma e.F.A.C.T. Les factures emeses per 
persones físiques i les d’import inferior a 5.000 € es podran presentar en suport 
paper al Punt d’Atenció a la Ciutadania de plaça Santa Magdalena núm. 24, i 
també pel canal electrònic.  

- Òrgan de contractació: Junta de Govern Local.  

- Òrgan administratiu comptable: Intervenció Municipal.  

- Òrgan administratiu destinatari: Servei de Manteniment i Espai Públic.” 

 
ACORD NÚMERO TRETZE.- Proposta d’aprovació de l’expedient per 
contracte menor del subministrament de 100 pilones metàl•liques 
reforçades, construïda amb ferro galvanitzat de 95x2,5 mm i alçada 970 
mm, pel municipi d’Esplugues de Llobregat. (exp.2017/17/1432). 

“Atès l’informe dels Serveis Tècnics Municipals de data 18 de desembre de 
2017, proposant la realització del subministrament de 100 pilones metàl·liques 
reforçades, construïda amb ferro galvanitzat de 95x2,5 mm i alçada 970 mm, 
pel municipi d’Esplugues de Llobregat, i la seva contractació per contracte 
menor, per raó de la quantia. 

Atès que en l’esmentat informe es justifica haver sol·licitat oferta a: 

· ADO Urban Furniture, S.L 18 €/Unit. + IVA 



I es proposa adjudicar el subministrament de referència, a favor de ADO Urban 
Furniture , import total de 2.178 €, amb un pressupost net de 1.800 € i una part 
d’IVA de 378 €.  

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 subministraments, 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 subministrament de 100 pilones metàl·liques 
reforçades, construïda amb ferro galvanitzat de 95x2,5 mm i alçada 970 mm, 
pel municipi d’Esplugues de Llobregat ( ADO URBAN FURNITURE, S.L. 
CIFB65916223), per un import total de 2.178 €, amb un pressupost net de 
1.800 € i una part d’IVA de 378 €, que l’haurà de portar a terme d’acord amb 
l’oferta presentada. 

2.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent per import de 
2.178 €, IVA inclòs, amb càrrec a la partida pressupostària número 12 15100 
62500 del Pressupost General de 2017. 

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

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

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

- Registre administratiu de presentació de les factures: Les factures de més de 
5.000 €, no emeses per persones físiques, es presentaran obligatòriament pel 
canal electrònic a traves de la plataforma e.F.A.C.T. Les factures emeses per 
persones físiques i les d’import inferior a 5.000 € es podran presentar en suport 
paper al Punt d’Atenció a la Ciutadania de plaça Santa Magdalena núm. 24, i 
també pel canal electrònic.  

- Òrgan de contractació: Junta de Govern Local. 

- Òrgan administratiu comptable: Intervenció Municipal.  

- Òrgan administratiu destinatari: Servei de Manteniment i Espai Públic.” 

 



ACORD NÚMERO CATORZE.- Proposta d’aprovació de l’expedient per 
contracte menor del subministrament de 13 tapes metàl•liques de 
clavegueram, tapa certificada d 400 amb gravat escut del municipi h= 130 
mm, pel municipi d’Esplugues de Llobregat. (exp 2017/18/1432). 

“Atès l’informe dels Serveis Tècnics Municipals de data 18 de desembre de 
2017, proposant la realització del subministrament de 13 tapes metàl·liques de 
clavegueram, tapa certificada D 400 amb gravat escut del municipi h= 130 mm, 
pel municipi d’Esplugues de Llobregat, i la seva contractació per contracte 
menor, per raó de la quantia. 

Atès que en l’esmentat informe es justifica haver sol·licitat oferta a: 

· COFUNCO S.A. 240 €/Unit. + IVA 

I es proposa adjudicar el subministrament de referència, a favor de COFUNCO 
S.A. , import total de 3.775,20 €, amb un pressupost net de 3.120 € i una part 
d’IVA de 655,20€. 

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 subministraments, 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 subministrament de 13 tapes metàl·liques de 
clavegueram, tapa certificada D 400 amb gravat escut del municipi h= 130 mm, 
pel municipi d’Esplugues de Llobregat (COFUNCO, S.A. CIF A60139078), per 
un import total de 3.775,20 €, amb un pressupost net de 3.120 € i una part 
d’IVA de 655,20€, que l’haurà de portar a terme d’acord amb l’oferta 
presentada. 
 
2.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent per import de 
3.775,20 €, IVA inclòs, amb càrrec a la partida pressupostària número 12 
15100 62500 del Pressupost General de 2017. 

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

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

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



- Registre administratiu de presentació de les factures: Les factures de més de 
5.000 €, no emeses per persones físiques, es presentaran obligatòriament pel 
canal electrònic a traves de la plataforma e.F.A.C.T. Les factures emeses per 
persones físiques i les d’import inferior a 5.000 € es podran presentar en suport 
paper al Punt d’Atenció a la Ciutadania de plaça Santa Magdalena núm. 24, i 
també pel canal electrònic.  

-Òrgan de contractació: Junta de Govern Local.  

-Òrgan administratiu comptable: Intervenció Municipal.  

-Òrgan administratiu destinatari: Servei de Manteniment i Espai Públic.” 

 
 
ACORD NÚMERO QUINZE.- Proposta d’aprovació de l’expedient per 
contracte menor del subministrament de120 bancs de 1800x110x35 mm 
amb 6 llistons de fusta tropical pel municipi d’Esplugues de Llobregat. 
(exp 2017/19/1432). 

“Atès l’informe dels Serveis Tècnics Municipals de data 18 de desembre de 
2017, proposant la realització del subministrament de 120 bancs de 
1800x110x35 mm amb 6 llistons de fusta tropical pel municipi d’Esplugues de 
Llobregat, i la seva contractació per contracte menor, per raó de la quantia.  
 
Atès que en l’esmentat informe es justifica haver sol·licitat oferta a: 

· Fabregàs (Parques y Jardines Fàbregas S.A.U. 145 €/Unit. + IVA 

· ADO Urban Furniture 165 €/Unit. + IVA 

· Novaltiu Urban Landscape 145 €/Unit. + IVA  

 
I es proposa adjudicar el subministrament de referència, a favor de Fabregàs 
(Parques y Jardines Fàbregas S.A.U., per un import total de 21.054 €, amb un 
pressupost net de 17.400 € i una part d’IVA de 3.654 €. 

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 subministraments, 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 subministrament de 120 bancs de 1800x110x35 mm 
amb 6 llistons de fusta tropical pel municipi d’Esplugues de Llobregat (Parques 
y Jardines Fabregas, S.A.CIF A58574526), per un import total de 21.054 €, 
amb un pressupost net de 17.400 € i una part d’IVA de 3.654, que l’haurà de 
portar a terme d’acord amb l’oferta presentada. 



2.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent per import de 
21.054 €, IVA inclòs, amb càrrec a la partida pressupostària número 12 15100 
62500 del Pressupost General de 2017. 

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

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

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

- Registre administratiu de presentació de les factures: Les factures de més de 
5.000 €, no emeses per persones físiques, es presentaran obligatòriament pel 
canal electrònic a traves de la plataforma e.F.A.C.T. Les factures emeses per 
persones físiques i les d’import inferior a 5.000 € es podran presentar en suport 
paper al Punt d’Atenció a la Ciutadania de plaça Santa Magdalena núm. 24, i 
també pel canal electrònic.  

- Òrgan de contractació: Junta de Govern Local.  

- Òrgan administratiu comptable: Intervenció Municipal.  

- Òrgan administratiu destinatari: Servei de Manteniment i Espai Públic.” 

 
ACORD NÚMERO SETZE.- Proposta d’aprovació relativa a la liquidació del 
contracte d’obres d’adequació i legalització de la instal•lació elèctrica de 
la Masia de Cal Suís, d’Esplugues de Llobregat. (exp. 2017/10/1387). 

“El contracte d’obres d’adequació i legalització de la instal·lació elèctrica de la 
Masia de Cal Suís, d’aquesta població es va adjudicar per acord de la Junta de 
Govern Local de dia 23 de desembre de 2016 a l’empresa CLIMASOL 
ENERGIAS ALTERNATIVAS, S.L. (CIF B-63020770), pel preu net de 
22.709,66 €, més l’ IVA del 21% per import de 4.769,03 €, en total 27.478,69 €, 
IVA inclòs. 

En relació a l’execució d’aquestes obres, una solució proposada inicialment en 
l’aprovació de l’execució de les obres incloïa tant sols us endoll per cadascuna 
de les estances de la Masia. Tanmateix, per ordre de la direcció d’obres 
s’executà la instal·lació de 2 endolls per cadascuna de les sales, a completar la 
instal·lació d’enllumenat d’emergència en algun punt i incorporar una línia 
d’enllumenat exterior des de la porta de carrer fins a la Masia. Aquesta ordre es 
fonamenta en el següent: 



• La instal·lació de tant sols un endoll per sala hagués suposat que els usuaris 
de l’equipament manipulessin la instal·lació amb regletes i altres materials no 
legalitzats. 

• La instal·lació d’enllumenat havia de completar-se per tal de garantir seguretat 
en l’accés en interior de parcel·la, ja que el camí interior quedava totalment fosc 
fins a l’arribada a l’interior de la Masia. 

• Paralitzar les obres en el moment en el que es van prendre aquestes 
decisions haguessin endarrerit la finalització dels treballs i el compromís que 
l’Ajuntament havia adquirit amb l’Associació de Veïns. 

Així, els serveis tècnics municipals proposen una liquidació final del 10% 
d’increment en majors medicions, el que suposa un augment de 2.747,86 euros 
(IVA inclòs). 

Aquest excés de medició no supera el 10% del preu definitiu del contracte que 
possibilita ometre la prèvia aprovació expressa de la modificació del contracte 
en els termes previstos en l’article 234.3 del Text Refós de la Llei de Contractes 
del Sector Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre.  
 
En quant a la justificació de les raons d’interès públic de l’execució del major 
medició prevista inicialment s’acredita a l’informe dels serveis tècnics. 

Atesos els informes emesos pels Serveis Jurídica i d’Intervenció Municipal. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat:  

PRIMER.- Aprovar el liquidació del contracte d’obres d’adequació i legalització 
de la instal·lació elèctrica de la Masia de Cal Suís adjudicat a CLIMASOL 
ENERGIAS ALTERNATIVAS, S.L. (CIF B-63020770) amb un increment de 
2.747,86 euros respecte al preu d’adjudicació, sent el preu final del contracte 
per import net de 24.980,62 €, més 5.245,93 € en concepte d’IVA, en total 
30.226,55€, IVA  

SEGON.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa per un import de 
2.747,86 euros, IVA inclòs, amb càrrec a la partida pressupostària núm.12 
93300 63200 del pressupost municipal del 2017.” 

 
ACORD NÚMERO DISSET.- Proposta d’aprovació relativa al 
reconeixement extrajudicial per enriquiment injust a l’execució del 
contracte obres d’adequació i legalització de la instal•lació elèctrica de la 
Masia de Cal Suís, d’Esplugues de Llobregat.(exp. 2017/10/1387). 

“El contracte d’obres d’adequació i legalització de la instal·lació elèctrica de la 
Masia de Cal Suís, d’aquesta població es va adjudicar per acord de la Junta de 
Govern Local de dia 23 de desembre de 2016 a l’empresa CLIMASOL 
ENERGIAS ALTERNATIVAS, S.L. (CIF B-63020770), pel preu net de 



22.709,66 €, més l’ IVA del 21% per import de 4.769,03 €, en total 27.478,69 €, 
IVA inclòs. 

En relació a l’execució d’aquestes obres, la solució proposada inicialment en 
l’aprovació de l’execució de les obres incloïa tant sols un endoll per cadascuna 
de les estances de la Masia. Tanmateix, per ordre de la direcció d’obres 
s’executà la instal·lació de 2 endolls per cadascuna de les sales, a completar la 
instal·lació d’enllumenat d’emergència en algun punt i incorporar una línia 
d’enllumenat exterior des de la porta de carrer fins a la Masia. Aquesta ordre es 
fonamenta en el següent: 

• La instal·lació de tant sols un endoll per sala hagués suposat que els usuaris 
de l’equipament manipulessin la instal·lació amb regletes i altres materials no 
legalitzats. 

• La instal·lació d’enllumenat havia de completar-se per tal de garantir seguretat 
en l’accés en interior de parcel·la, ja que el camí interior quedava totalment fosc 
fins a l’arribada a l’interior de la Masia. 

• Paralitzar les obres en el moment en el que es van prendre aquestes 
decisions haguessin endarrerit la finalització dels treballs i el compromís que 
l’Ajuntament havia adquirit amb l’Associació de Veïns. 

Aquest increment en els amidaments supera el 10% del preu definitiu del 
contracte que impossibilita ometre la prèvia aprovació expressa de la 
modificació del contracte en els termes previstos en l’article 234.3 del Text 
Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. En el cas concret, aquest excés de 
medició es va executar sense la prèvia tramitació de la modificació contractual 
segons el procediment previst a la normativa d’aplicació. Per aquesta raó, el 
reconeixement de l’obligació de pagament de les obres realment executades 
només es pot sustentar per aplicació del principi general de prohibició de 
l’enriquiment injust, reconegut de forma reiterada per la Jurisprudència, que ha 
vingut reconeixent al contractista el dret a cobrar la prestació pecuniària 
corresponent a l’obra o servei realitzat (veure sentències del Tribunal Suprem 
de dates 19 de juny de 1985, 20 d’octubre de 1987, 16 d’octubre de 2000 i 26 
de febrer de 2001 entre d’altres), ja que, contràriament, s’infringiria el principi 
general del nostre dret, que prohibeix l’enriquiment injust o sense causa, i pel 
qual ningú pot enriquir-se a costa d’un altre sense que hi hagi una causa justa; 
és a dir que, si no s’abonés l’import dels treballs esmentats, l’Ajuntament 
resultaria beneficiat sense cap càrrega, el que produiria un enriquiment injust 
del mateix, així com un correlatiu empobriment del contractista CLIMASOL 
ENERGIAS ALTERNATIVAS, S.L., sense causa justificada. 

Tanmateix, l’enriquiment injust integra la totalitat del valor de la cosa que 
l’Administració ha rebut, i no és procedent un increment en concepte de 
benefici industrial. Per la qual cosa, fent una interpretació de la normativa de 
contractació pública en relació al previst a l’article 234.3 del Text Refós de la 
Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, 
de 14 de novembre, que fins al 10% del preu del contracte primitiu del contracte 



es poden introduir variacions en les medicions sense necessitat de prèvia 
aprovació, en el cas concret no es tracta d’una modificació del contracte per 
increment de les medicions fins a un 10% sinó que es tracta d’incorporar noves 
partides al projecte al pressupost de les quals no és susceptible d’incrementar-
les amb el concepte de benefici industrial (6%). 

En quant a la justificació de les raons d’interès públic de l’execució del major 
medició prevista inicialment s’acredita a l’informe dels serveis tècnics. 

Atesos els informes emesos pels Serveis Jurídica i d’Intervenció Municipal. 

Atès l’article 60.2 del Reial Decret 500/1990 de 20 d’abril, que desenvolupa el 
capítol primer del títol sisè del Text Refós de la Llei reguladora d’hisendes 
locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat:  

PRIMER.- Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit mitjançant la 
indemnització per prestacions contractuals executades sense procediment 
previ d’aprovació de conformitat al previst a l’informe de serveis tècnics 
municipals per import total de 1.850,86 € (IVA inclós) a favor CLIMASOL 
ENERGIAS ALTERNATIVAS, S.L. (CIF B-63020770), com a persona 
adjudicatària del contracte d’obres d’adequació i legalització de la instal·lació 
elèctrica de la Masia de Cal Suís, d’aquesta població. Aquest import no inclou 
el 6% de benefici industrial.  

SEGON.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa per un import de 
1.850,86 euros, IVA inclòs, amb càrrec a la partida pressupostària núm.12 
93300 63200 del pressupost municipal del 2017.” 

 
ACORD NÚMERO DIVUIT.- Proposta d’aprovació d’expedient de 
contractació i plecs de condicions relatius al contracte de les obres 
incloses al projecte executiu col•lector Torrent de Can Clota al terme 
municipal d’Esplugues de Llobregat (exp. 2017/11/1384). 

“Atès l’informe dels Serveis Tècnics Municipals, de data 21 de juliol de 2017, 
proposant l’execució de les obres ordinàries incloses al projecte executiu del 
col·lector del Torrent de Can Clota al terme municipal d’Esplugues de 
Llobregat, d’acord amb el projecte redactat per l’enginyer de camins, canals i 
ports Joaquin Ventura i Torres, fruït de l’encàrrec realitzat per part de 
l’Ajuntament d’Esplugues a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, amb un 
pressupost total de 1.460.000,00 €, IVA inclòs, que acompanyen per a la seva 
aprovació. 

L’objecte del projecte son les obres incloses al projecte executiu del col·lector 
del Torrent de Can Clota al terme municipal d’Esplugues de Llobregat, per 
solucionar la problemàtica relacionada amb el drenatge de la conca del Torrent 
de Can Clota. 



Atès el plec de clàusules administratives particulars redactat, el qual haurà de 
regir la licitació conjuntament amb el projecte. 

Atesos els informes emesos pels Serveis Jurídics i d’Intervenció Municipals. 
 
Atesos els articles 234, 235, 273, 274, 275 i concordants del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel que es va aprovar el Text Refós de la Llei Municipal i 
de Règim Local de Catalunya, i els articles 150 i 157 a 161, 109, 110 i 
concordants del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat 
per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i el plec de clàusules 
administratives particulars que regira el contracte. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1.- Aprovar inicialment el projecte de les l’execució de les obres ordinàries 
incloses al projecte executiu del col·lector del Torrent de Can Clota, al terme 
municipal d’Esplugues de Llobregat, amb un pressupost total de licitació de 
1.460.000,00 €, IVA inclòs, desglossat en un preu net de 1.206.611,57 € i un 
IVA de 253.388,43 €, redactat pel enginyer Joaquim Ventura i Torres. 
 
2.- Condicionar l’aprovació de l’acte administratiu de l’adjudicació d’aquest 
contracte a què aquesta administració tingui la plena disponibilitats dels 
terrenys afectats per l’execució d’aquesta obra hidràulica. 

3.- Sotmetre al tràmit d'informació pública l'esmentat projecte pel termini de 
trenta dies, mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província, al tauler de la 
Corporació, durant els quals es podrà examinar i formular-hi les al·legacions 
pertinents.  
 
Transcorregut aquest termini sense que s'hagi produït cap reclamació el 
projecte esdevindrà aprovat definitivament sense necessitat d'acord exprés. 
 
4.- Aprovar, així mateix, l’expedient de contractació, per procediment obert, de 
tramitació ordinària, aplicant varis criteris de valoració, per executar les obres 
ordinàries incloses al projecte executiu del col·lector del Torrent de Can Clota, 
al terme municipal d’Esplugues de Llobregat, amb un pressupost net de 
1.206.611,57 €, més un 21% de l’IVA, per import de 253.388,43 €, en total 
1.460.000,00 €, IVA inclòs, així com el plec de clàusules administratives 
particulars que regirà el contracte. 

5.- Declarar que la despesa derivada de l’expedient de contractació relativa a 
obres ordinàries incloses al projecte executiu del col·lector del Torrent de Can 
Clota, al terme municipal d’Esplugues de Llobregat té caràcter plurianual, de 
conformitat amb el que estableix l'article 174 del Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, 
de 5 de març i per tant l’adjudicació resta sotmesa a la condició suspensiva 
d’existència de crèdit adequat i suficient per al finançament de les obligacions 
derivades del contracte en els futurs exercicis pressupostaris. 



La despesa plurianual derivada d’aquesta contractació, IVA inclòs, es farà 
efectiva per un import màxim de 1.460.000,00 € (IVA inclòs), dels quals 
1.168.000,00 € aniran a càrrec de l’exercici econòmic del 2017 a la partida 12 
16001 61900, i la resta de l’import 292.000,00 euros a càrrec de l’exercici 
econòmic del 2018. 

6.- Aprovar la convocatòria simultània del procediment obert, mitjançant la 
publicació dels corresponents anuncis. 

7.- Condicionar els anteriors acords a l’aprovació definitiva del projecte.” 

 
ACORD NÚMERO DINOU.- Proposta d’aprovació de la certificació final de 
les obres de reforma i millora de l’accessibilitat del carrer Vicenç Bou 
(exp. 2017/29/1384). 

“Els treballs de les obres de reforma i millora de l’accessibilitat del carrer Vicenç 
Bou, van ser adjudicats, a l’empresa CONSTRUCCIONES FERTRES, S.L., per 
acord de la Junta de Govern Local de data 23 de desembre de 2016, per un 
import de 119.125,00 €, més 25.016,25 € d’IVA, en total 144.141,25 €, IVA i 
baixa d’adjudicació del 15,6100896400 % incloses. 

Atès l’informe emès pels Serveis Tècnics Municipals en el qual manifesten els 
treballs d’obra realment executada, el que suposa una quantitat total de 
142.651,34 €, IVA inclòs, amb un sobrant de 1.489,91 € (IVA inclòs), respecte 
al 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 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 reforma i millora de 
l’accessibilitat del carrer Vicenç Bou, d’aquesta població, per un import total de 
142.651,34 €, IVA inclos, que suposa un sobrant de 1.489,91 €, IVA inclòs, 
sobre el preu d’adjudicació i procedir a la notificació de l’esmentada liquidació a 
l’empresa CONSTRUCCIONES FERTRES, S.L. (CIF B-64410327).” 

 
ACORD NÚMERO VINT.- Proposta de requeriment de la garantia definitiva 
del contracte del servei de direcció d’execució d’obra de les obres de 
construcció del complex socio cultural i esportiu de Can Vidalet, 
d’aquesta població(exp. 2017/15/1408). 

“La Junta de Govern Local en sessió del dia 17 de novembre de 2017, va 
acordar aprovar l’expedient de contractació, per procediment obert, de 
tramitació ordinària, per executar el servei de direcció d’execució d’obra de les 
obres de construcció del complex socio cultural i esportiu de Can Vidalet 



d’Esplugues de Llobregat, amb un pressupost màxim total de licitació de 
112.236,17 euros, més 23.569,59 euros en concepte d’IVA (import total, 
135.805,76euros, IVA inclòs), així com el plec de clàusules administratives 
particulars que regeixen aquesta contractació. 

Segons consta a l’expedient, dins del termini assenyalat per a la presentació de 
pliques, d’acord amb la publicació efectuada al Butlletí Oficial de la Província de 
data 23 de novembre de 2017, es van presentar les següents ofertes subscrites 
per: 

 

Núm Empreses 

1 APPLUS NORCONTROL, S.L.U. 

2 
SERVEIS D'ARQUITECTURA I ENGINYERIA AT3 OLLER-PEÑA, 
S.L.P. 

3 BENEDICTO GESTIÓ DE PROJECTES, S.L.P. 

4 AUDINGINTRAESA 

5 QESTUDI 29 ASSESSORAMENT TÈCNIC, S.L. 

6 BELART ARQUITECTES TÈCNICS, S.L.P. 

 
Respecte a aquestes ofertes, es va sol·licitar la subsanació de la documentació 
relativa a la solvència tècnica del sobre núm. 1, especificada en els plecs de 
condicions particulars administratives a les empreses APPLUS NORCONTROL 
S.L.U., SERVEIS D’ARQUITECTURA I ENGINYERIA AT3 OLLER-PEÑA, 
S.L.P, AUDINGINTRAESA, QESTUDI 29 ASSESSORAMENT TÈCNIC S.L., i 
BELART ARQUITECTES TÈCNICS S.L.P, amb un termini màxim que 
finalitzava el dia 18 de desembre de 2017. Els certificats per justificar la 
solvència tècnica, havíem d’incorporar, com a mínim, dos certificats per 
l’arquitecte tècnic o enginyer de l’edificació, així com dos certificats per justificar 
l’especialista en estructures, en el que havia de constar la superfície d’actuació 
(superior a 5.000,00 m²), així com un PEM superior a 5.000.000,00 €, d’un 
edifici destinat a l´’us públic com a equipament esportiu, cultural o similar.  

La documentació presentada per les empreses QESTUDI 29 
ASSESSORAMENT TÈCNIC S.L., i BELART ARQUITECTES TÈCNICS S.L.P., 
han estat revisades, i queden admeses per a la seva valoració.  

No s’ha admès l’oferta presentada per APPLUS NORCONTROL S.L.U, perquè 
no hi consta la superfície en un dels certificats de l’arquitecte tècnic, així com la 
mancança de superfície i PEM, en els certificats del col·laborador d’estructures.  

No s’ha admès l’oferta presentada per SERVEIS D’ARQUITECTURA I 
ENGINYERIA AT3 OLLER-PEÑA, S.L.P, perquè a la documentació 
presentada, la superfície és de 2.600,00 m², que és inferior als 5.000,00 m² 
com a mínim que exigia el plec.  

No s’ha admès l’oferta presentada per AUDINGINTRAESA, perquè en els 
certificats presentats, el tipus d’edifici no es considera com similar, ja que no es 
tracta de cap equipament esportiu, cultural o similar. 



Celebrada la mesa de contractació en data 13 de desembre de 2017 en la qual 
es procedeix a l’obertura del sobre número 2 referit a l’oferta econòmica i una 
vegada no admeses les ofertes que no han complert amb els requisits de 
solvència tècnica o professional, resulta el següent: 

 

Núm Empreses 
Oferta 
económica 

IVA 21 % 

3 
BENEDICTO GESTIÓ DE PROJECTES, 
S.L.P. 

78.400,00 16.464,00 

5 
QESTUDI 29 ASSESSORAMENT TÈCNIC, 
S.L. 

98.800,00 20.748,00 

6 BELART ARQUITECTES TÈCNICS, S.L.P. 89.050,00 18.700,50 

 
Segons informe dels serveis tècnics municipals de data 19 de desembre de 
2017 en el qual manifesten que examinats els criteris per apreciar les ofertes 
desproporcionades o temeràries previstes a l’article 85 del Reglament General 
de la Llei de Contractes, tractant-se de tres empreses, l’empresa BENEDICTO 
GESTIÓ DE PROJECTES, S.L.P., suposadament es considera 
desproporcionada o temerària, perquè els seu import net és inferior al límit de 
temeritat de 84.177,13 €. 
 
Per tant, l’oferta presentada per aquest licitador pot considerar-se inicialment 
desproporcionada o temerària, es procedeix al requeriment de justificació de 
l’oferta presentada. 

En aquest sentit, en data 22 de desembre de 2017, BENEDICTO GESTIÓ DE 
PROJECTES, S.L.P. va comparèixer davant els Serveis Tècnics, manifestant el 
següent:  

1.Que és coneixedor de tot l’abast i tots els punts inclosos en els PLEC DE 
CONDICIONS ECONÒMIC-ADMINISTRATIVES i PLEC DE CLÀUSULES 
TÈCNIQUES que ha de regir el CONTRACTE DEL SERVEI DE DIRECCIÓ 
D’EXECUCIÓ D’OBRES DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ DEL COMPLEX 
SOCIO CULTURAL I ESPORTIU DE CAN VIDALET, MITJANÇANT 
PROCEDIMENT OBERT, incloent els ANNEXES dels PLECS.  

2.Que disposa dels recursos suficients i necessaris, tant propis com externs, 
per atendre correctament la prestació completa del contracte de referència.  

3.Que ratifica l’import de l’oferta econòmica presentada al contracte de 
referència, amb un import total de 94.864€, amb un import net de 78.400,00 € i 
una part d’IVA de 16.464,00 €.  

Per l’exposat anteriorment, celebrada la Mesa de Contractació el dia 22 de 
desembre de 2017, atès l’informe emès pels Serveis Tècnics Municipals en 
data 19 de desembre de 2017 i els plecs de clàusules administratives 
particulars que regeixen el procediment obert, ha acceptat i dóna la conformitat 
en tots els seus extrems a l’esmentat informe tècnic i acorda elevar proposta a 
l’òrgan de contractació per tal que requereixi la constitució de la garantia 



definitiva i presentació de la documentació corresponent, a la persona amb 
l’oferta més avantatjosa, que ha estat BENEDICTO GESTIÓ DE PROJECTES, 
S.L.P., per un import total de 94.864 €, amb un pressupost net de 78.400,00€ i 
una part d’IVA de 16.464,00 €, així com la resta de compromisos inclosos a 
l’oferta.  
 
Atès que la Mesa de Contractació reunida en data 22 de desembre de 2017, 
accepta i dóna la conformitat en tots els seus extrems a l’esmentat informe 
tècnic i acorda elevar proposta a l’òrgan de contractació per tal que requereixi 
la constitució de la fiança definitiva per un import de 7.840 € i presentació de la 
documentació corresponent, a la persona amb l’oferta mes avantatjosa, que ha 
estat BENEDICTO GESTIÓ DE PROJECTES, S.L.P., per un import total de 
94.864 €, amb un pressupost net de 78.400,00€ i una part d’IVA de 16.464,00 
€, i la resta de compromisos inclosos a l’oferta. 

Atesos els articles 151.2 i concordants del Text Refós de la Llei de Contractes 
del Sector Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre i el plec de clàusules administratives particulars que regeix el 
procediment obert. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1.- Requerir BENEDICTO GESTIÓ DE PROJECTES, S.L.P. (CIF B-63874739), 
per a què en el termini dels 10 dies hàbils següents al de la notificació d’aquest 
requeriment, presenti en aquest ajuntament la documentació acreditativa del 
compliment de les obligacions tributaries i amb la seguretat social i la 
documentació que acrediti la capacitat i solvència exigida segons les previsions 
dels plecs de condicions economicoadministratives i tècniques, i dipositi en la 
Tresoreria municipal la quantitat de 7.840 € en concepte de fiança definitiva 
d’aquest contracte per executar el servei de direcció d’execució d’obra de les 
obres de construcció del complex socio cultural i esportiu de Can Vidalet 
d’Esplugues de Llobregat. 

Transcorregut aquest termini sense que BENEDICTO GESTIÓ DE 
PROJECTES, S.L.P., acrediti la constitució de la garantia definitiva, es 
considerarà que el licitador ha retirat la seva oferta i es procedirà a requerir al 
següent de la llista. 

La garantia definitiva es constituirà preferentment mitjançant:  

a) Fiança: a través de l'ingrés amb el document de codi de barres. S’adjunta 
carta de pagament i instruccions carta de pagament. 

b) Aval bancari: Segons el model d'aval establert reglamentàriament que 
s’adjunta. S’estableix l’obligació de presentar juntament amb l’aval còpia 
d’aquest acord.” 

 
ACORD NÚMERO VINT-I-U.- Proposta de requeriment de la garantia 
definitiva del contracte del servei de direcció d’obres de les obres de 



construcció del complex socio cultural i esportiu de Can Vidalet, 
d’aquesta població. (exp. 2017/12/1408). 

“La Junta de Govern Local en sessió del dia 17 de novembre de 2017, va 
acordar aprovar l’expedient de contractació, per procediment obert, de 
tramitació ordinària, per executar el servei de direcció d’obra de les obres de 
construcció del complex socio cultural i esportiu de Can Vidalet d’Esplugues de 
Llobregat, amb un pressupost màxim total de licitació de 159.018,57 euros, 
més 33.393,90 euros en concepte d’IVA (import total, 192.412,47 euros, IVA 
inclòs), així com el plec de clàusules administratives particulars que regeixen 
aquesta contractació. 

Segons consta a l’expedient, dins del termini assenyalat per a la presentació de 
pliques, d’acord amb la publicació efectuada al Butlletí Oficial de la Província de 
data 23 de novembre de 2017, es van presentar una única oferta subscrita per: 
ALEX GÀLLEGO i URBANO. 

Celebrada la mesa de contractació en data 22 de desembre de 2017 en la qual 
es procedeix a l’obertura del sobre número 2 referit a l’oferta econòmica i 
segons informe dels serveis tècnics municipals de data 19 de desembre en el 
qual manifesten que l’oferta presentada per aquest licitador pot considerar-se 
inicialment desproporcionada o temerària, es procedeix al requeriment de 
justificació de l’oferta presentada. 

En aquest sentit, en data 18 de desembre de 2017, ALEX GÀLLEGO i 
URBANO va comparèixer davant els Serveis Tècnics, manifestant el següent:  

1.Que és coneixedor de tot l’abast i tots els punts inclosos en els PLEC DE 
CONDICIONS ECONÒMIC-ADMINISTRATIVES i PLEC DE CLÀUSULES 
TÈCNIQUES que ha de regir el CONTRACTE DEL SERVEI DE DIRECCIÓ 
D’OBRES DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ DEL COMPLEX SOCIO 
CULTURAL I ESPORTIU DE CAN VIDALET, MITJANÇANT PROCEDIMENT 
OBERT, incloent els ANNEXES dels PLECS.  

2.Que disposa dels recursos suficients i necessaris, tant propis com externs, 
per atendre correctament la prestació completa del contracte de referència.  

3.Que ratifica l’import de l’oferta econòmica presentada al contracte de 
referència, amb un import total de 100.039,90 €, amb un import net de 
82.677,60 € i una part d’IVA de 17.362,30 €.  

Per l’exposat anteriorment, celebrada la Mesa de Contractació el dia 22 de 
desembre de 2017, atès l’informe emès pels Serveis Tècnics Municipals en 
data 19 de desembre de 2017 i els plecs de clàusules administratives 
particulars que regeixen el procediment obert, ha acceptat i dóna la conformitat 
en tots els seus extrems a l’esmentat informe tècnic i acorda elevar proposta a 
l’òrgan de contractació per tal que requereixi la constitució de la garantia 
definitiva i presentació de la documentació corresponent, a la persona amb 
l’oferta més avantatjosa, que ha estat ALEX GÀLLEGO i URBANO, per un 
import total de 100.039,90 €, amb un pressupost net de 82.677,60 € i una part 



d’IVA de 17.362,30 €, així com la resta de compromisos inclosos a l’oferta.  
 
Atès que la Mesa de Contractació reunida en data 22 de desembre de 2017, 
accepta i dóna la conformitat en tots els seus extrems a l’esmentat informe 
tècnic i acorda elevar proposta a l’òrgan de contractació per tal que requereixi 
la constitució de la fiança definitiva per un import de 8.267,76 € i presentació de 
la documentació corresponent, a la persona amb l’oferta mes avantatjosa, que 
ha estat ALEX GÀLLEGO i URBANO, per un import total de 100.039,90 €, amb 
un pressupost net de 82.677,60 € i una part d’IVA de 17.362,30 €, i la resta de 
compromisos inclosos a l’oferta, i que correspon a una baixa del 48,01 %.  
 
Atesos els articles 151.2 i concordants del Text Refós de la Llei de Contractes 
del Sector Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre i el plec de clàusules administratives particulars que regeix el 
procediment obert. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1.- Requerir a ALEX GÀLLEGO i URBANO (NIF 43434584G), per a què en el 
termini dels 10 dies hàbils següents al de la notificació d’aquest requeriment, 
presenti en aquest ajuntament la documentació acreditativa del compliment de 
les obligacions tributaries i amb la seguretat social i la documentació que 
acrediti la capacitat i solvència exigida segons les previsions dels plecs de 
condicions economicoadministratives i tècniques, i dipositi en la Tresoreria 
municipal la quantitat de 8.267,76 € en concepte de fiança definitiva d’aquest 
contracte per executar el servei de direcció d’obra de les obres de construcció 
del complex socio cultural i esportiu de Can Vidalet d’Esplugues de Llobregat. 
 
Transcorregut aquest termini sense que ALEX GÀLLEGO i URBANO, acrediti 
la constitució de la garantia definitiva, es considerarà que el licitador ha retirat 
la seva oferta i es procedirà a requerir al següent de la llista. 

La garantia definitiva es constituirà preferentment mitjançant:  

a) Fiança: a través de l'ingrés amb el document de codi de barres. S’adjunta 
carta de pagament i instruccions carta de pagament.  

b) Aval bancari: Segons el model d'aval establert reglamentàriament que 
s’adjunta. S’estableix l’obligació de presentar juntament amb l’aval còpia 
d’aquest acord.” 

 
ACORD NÚMERO VINT-I-DOS.- Proposta de requeriment de la garantia 
definitiva del contracte del servei de coordinació de seguretat i salut en 
fase d’execució de les obres de construcció del complex socio cultural i 
esportiu de Can Vidalet, d’aquesta població. (exp. 2017/12/1411). 

“Per acord de la Junta de Govern Local de dia 3 de novembre de 2017, es va 
aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert, i els plecs de 
condicions econòmiques administratives i tècniques, relatius al servei de 



coordinació de seguretat i salut en fase d’execució de les obres de construcció 
del complex socio cultural i esportiu de Can Vidalet d’Esplugues de Llobregat, 
amb un pressupost màxim total de licitació de 89.250,00 euros, més 18.742,50 
euros en concepte d’IVA (import total, 107.992,50 euros, IVA inclòs). 
 
Amb posterioritat i per acord de la Junta de Govern Local de dia 17 de 
novembre de 2017 es va acordar modificar els plecs de condicions econòmic 
administratives que regulen el contracte de serveis de coordinació de seguretat 
salut en fase d’execució de les obres de construcció del complex socio cultural i 
esportiu de Can Vidalet d’Esplugues de Llobregat en l’apartat referit als 
requisits de solvència tècnica o professional exigits, de conformitat amb el 
previst als plecs de condicions econòmic administratives adjuntes a la present 
resolució. 
 
Segons consta a l’expedient, dins del termini assenyalat per a la presentació de 
pliques, d’acord amb la publicació efectuada al Butlletí Oficial de la Província de 
data 22 de novembre de 2017, es van presentar les següents ofertes subscrites 
per: 

 

Núm EMPRESA 

1 E-SCENTIA 

2 COESTECNIC 

3 IDEA 10 

4 I+P 

5 AGICS 

6 TULPAN 

7 GPO 

8 AGB 

9 CPV 

10 TRESAT 

11 SGS 

12 SAFEKIT 

13 PREVENGEST 

14 
INCOPE 
CONSULTORES 

 
Respecte a aquestes ofertes, es va sol·licitar la subsanació de la documentació 
relativa a la solvència tècnica del sobre núm. 1, especificada en els plecs de 
condicions particulars administratives a les empreses e-SCENTIA 
GLOBAL,S.L., ANGEL GONZALO LOPEZ (AGICS), GPO INGENIERÍA Y 
ARQUITECTURA, S.L.U., INCOPE CONSULTORES, I+P, TULPAN i CPV, amb 
un termini màxim que finalitzava el dia 19 de desembre de 2017. Els certificats 
per justificar la solvència tècnica, havíen d’incorporar, com a mínim, dos 
certificats i/o informes emesos per client públic o privat d’un servei de 
característiques similars al que és objecte del contracte en els últims deu anys. 
Es considerarà que un servei és de característiques similars o superiors, quan 



les funcions de Coordinació de Seguretat i Salut en fase d’execució d’obra es 
refereixin a obres de pressupost econòmic superior a 5.000.000 € PEM.  

La documentació presentada per les empreses ANGEL GONZALO LOPEZ 
(AGICS), I+P i TULPAN, han estat revisades, i queden admeses per a la seva 
valoració.  

No s’ha admès l’oferta presentada per e-SCENTIA GLOBAL,S.L., perquè no 
presenten els dos certificats i/o informes emès per client públic o privat 
respecte a treballs de Coordinació de Seguretat i Salut en fase d’execució 
d’obra en serveis de característiques similars als que es refereix aquest 
contracte amb un import econòmic igual o superior a 5.000.000 euros de PEM 
en els últims 10 anys.  

No s’ha admès l’oferta presentada per GPO INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, 
S.L.U., perquè no presenten els dos certificats i/o informes emès per client 
públic o privat respecte a treballs de Coordinació de Seguretat i Salut en fase 
d’execució d’obra en serveis de característiques similars als que es refereix 
aquest contracte amb un import econòmic igual o superior a 5.000.000 euros 
de PEM en els últims 10 anys. Respecte a la persona proposada com a 
Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’execució d’obra, no s’ha presentat 
la documentació acreditativa de posseir la formació específica en coordinació 
de seguretat en la forma prevista en el punt 10.1.1. del plecs de condicions 
tècniques.  

No s’ha admès l’oferta presentada per INCOPE CONSULTORES, perquè 
manca la documentació acreditativa de la solvència tècnica o professional 
prevista en els Plecs de condicions econòmiques administratives reguladores 
d’aquesta contractació.  

No s’ha admès l’oferta presentada per CPV, perquè respecte a la persona 
proposada com a Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’execució d’obra, 
no s’ha presentat la documentació acreditativa de posseir la formació 
específica en coordinació de seguretat en la forma prevista en el punt 10.1.1. 
del plecs de condicions tècniques. 

Celebrada la mesa de contractació en data 13 de desembre de 2017 en la qual 
es procedeix a l’obertura del sobre número 2 referit a l’oferta econòmica i una 
vegada no admeses les ofertes que no han complert amb els requisits de 
solvència tècnica o professional, resulta el següent: 

Núm EMPRESA Oferta IVA 
Baixa 
licitació 

2 COESTECNIC            
51.872,10 €  

      10.893,14 
€  

41,880 

3 IDEA 10            
49.000,00 €  

      10.290,00 
€  

45,098 

5 AGICS            
48.000,00 €  

      10.080,00 
€  

46,218 



6 TULPAN            
53.460,75 €  

      11.226,76 
€  

40,100 

8 AGB            
31.237,00 €  

        6.559,77 
€  

65,001 

11 SGS            
48.195,00 €  

      10.120,95 
€  

46,000 

12 SAFEKIT            
34.629,00 €  

        7.272,09 
€  

61,200 

Segons informe dels serveis tècnics municipals de data 20 de desembre de 
2017 en el qual manifesten que examinats els criteris per apreciar les ofertes 
desproporcionades o temeràries previstes a l’article 85 del Reglament General 
de la Llei de Contractes, tractant-se de set empreses, l’oferta presentada per 
ALBERTO GONZALBO BONET, suposadament es considera 
desproporcionada o temerària, perquè els seu import net és inferior al límit de 
temeritat. 
 
Per tant, l’oferta presentada per aquest licitador pot considerar-se inicialment 
desproporcionada o temerària, es procedeix al requeriment de justificació de 
l’oferta presentada. 

En aquest sentit, en data 22 de desembre de 2017, ALBERTO GONZALBO 
BONET va comparèixer davant els Serveis Tècnics, manifestant el següent:  

1. Que és coneixedor de tot l’abast i tots els punts inclosos en els PLEC DE 
CONDICIONS ECONÒMIC-ADMINISTRATIVES i PLEC DE CLÀUSULES 
TÈCNIQUES que ha de regir el CONTRACTE DEL SERVEI DE 
COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT EN FASE D’EXECUCIÓ DE LES 
OBRES DE CONSTRUCCIÓ DEL COMPLEX SOCIO CULTURAL I ESPORTIU 
DE CAN VIDALET D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT, MITJANÇANT 
PROCEDIMENT OBERT, incloent els ANNEXES dels PLECS.  

2.Que disposa dels recursos suficients i necessaris, tant propis com externs, 
per atendre correctament la prestació completa del contracte de referència.  

3.Que ratifica l’import de l’oferta econòmica presentada al contracte de 
referència, amb un import total de 37.796,77 €, amb un import net de 
31.237,00€ i una part d’IVA de 6.559,77 €.  

Per l’exposat anteriorment, celebrada la Mesa de Contractació el dia 22 de 
desembre de 2017, atès l’informe emès pels Serveis Tècnics Municipals en 
data 22 de desembre de 2017 i els plecs de clàusules administratives 
particulars que regeixen el procediment obert, ha acceptat i dóna la conformitat 
en tots els seus extrems a l’esmentat informe tècnic i acorda elevar proposta a 
l’òrgan de contractació per tal que requereixi la constitució de la garantia 
definitiva i presentació de la documentació corresponent, a la persona amb 
l’oferta més avantatjosa, que ha estat ALBERTO GONZALBO BONET, per un 
import total de 37.796,77 €, amb un import net de 31.237,00€ i una part d’IVA 
de 6.559,77 €€, així com la resta de compromisos inclosos a l’oferta. 



Atès que la Mesa de Contractació reunida en data 22 de desembre de 2017, 
accepta i dóna la conformitat en tots els seus extrems a l’esmentat informe 
tècnic i acorda elevar proposta a l’òrgan de contractació per tal que requereixi 
la constitució de la fiança definitiva per un import de 3.123,70 € i presentació de 
la documentació corresponent, a la persona amb l’oferta mes avantatjosa, que 
ha estat ALBERTO GONZALBO BONET, per un import total de 37.796,77 €, 
amb un import net de 31.237,00€ i una part d’IVA de 6.559,77 € €, i la resta de 
compromisos inclosos a l’oferta. 

Atesos els articles 151.2 i concordants del Text Refós de la Llei de Contractes 
del Sector Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre i el plec de clàusules administratives particulars que regeix el 
procediment obert. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1.- Requerir ALBERTO GONZALBO BONET (CIF 36973289-F), per a què en el 
termini dels 10 dies hàbils següents al de la notificació d’aquest requeriment, 
presenti en aquest ajuntament la documentació acreditativa del compliment de 
les obligacions tributaries i amb la seguretat social i la documentació que 
acrediti la capacitat i solvència exigida segons les previsions dels plecs de 
condicions economicoadministratives i tècniques, i dipositi en la Tresoreria 
municipal la quantitat de 3.123,70 € en concepte de garantia definitiva d’aquest 
contracte per executar el servei de coordinació de seguretat i salut en fase 
d’execució de les obres de construcció del complex socio cultural i esportiu de 
Can Vidalet d’Esplugues de Llobregat. 

Transcorregut aquest termini sense que ALBERTO GONZALBO BONET, 
acrediti la constitució de la garantia definitiva, es considerarà que el licitador ha 
retirat la seva oferta i es procedirà a requerir al següent de la llista.  
La garantia definitiva es constituirà preferentment mitjançant:  

a) Fiança: a través de l'ingrés amb el document de codi de barres. S’adjunta 
carta de pagament i instruccions carta de pagament.  

b) Aval bancari: Segons el model d'aval establert reglamentàriament que 
s’adjunta. S’estableix l’obligació de presentar juntament amb l’aval còpia 
d’aquest acord. 

 

ACORD NÚMERO VINT-I-TRES.- Proposta d’aprovació de l’expedient per 
contracte menor del servei d’assistència tècnica per a la coordinació de 
seguretat i salut de les obres del carrer Francesc LLunell 
(exp.2017/49/1411). 
 
“Atès l’informe dels Serveis Tècnics Municipals de data 13 de desembre de 
2017, proposant la realització del servei d’assistencia tècnica per a la 
coordinació de seguretat i salut de les obres ordinàries de reforma i millora de 



l’accessibilitat del carrer Francesc Llunell, i la seva contractació per contracte 
menor, per raó de la quantia. 

Atès que en l’esmentat informe manifesten que han sol·licitat ofertes per a 
l’execució del servei esmentat, a quatre empreses, i han presentat oferta les 
següents empreses: 

Oferta Nº 1: Subscrita per AGB i ASSOCIATS 

Oferta econòmica: Import net de 5.670,00 €, i una part d’IVA de 1.190,70 €. 

Import total: 6.860,70 €. 

Dedicació: 9 h setmanals 

Preu/ hora: 22,50 €/h 

 
Oferta Nº 2: Subscrita per SafeKit, S.L. 

Oferta econòmica: Import net de 3.960,00 € i una part d’IVA de 831,60 €. 

Import total: 4.791,60 €. 

Dedicació: 9,2h setmanals 

Preu/ hora: 15,37 €/h 

 
Oferta Nº 3: Subscrita per SGS tecnos S.A. 

Oferta econòmica: Import net de 4.550,00 € i una part d’IVA de 955,50 €. 

Import total: 5.505,50 €. 

Dedicació: 7h setmanals 

Preu/ hora: 23,21 €/h 

 
Oferta Nº 4: Subscrita per IDEA 10 INTEGRAL, S.L. 

Oferta econòmica: Import net de 3.850,00 € i una part d’IVA de 808,50 €. 

Import total: 4.658,50 €. 

Dedicació: 4,55h setmanals 

Preu/ hora: 30,22 €/h 



I que una vegada fetes les valoracions, proposen adjudicar el servei de 
referència, a favor de SafeKit S.L., pel preu net de 3.960,00 €, més l’IVA del 
21% d’import 831,60 €, en total 4.791,60 € IVA inclòs, i s’estima com a oferta 
més convenient per ajustar-se millor a les condicions d’aquest contracte.  

Es considera que, pel tipus d’obra, es necessària una permanència en obra 
superior a 8 hores setmanals, degut a que es tracta d’obres que afecten als 
ciutadans d’una manera molt directe, ja que el carrer continua obert al trànsit de 
vianants i de vehicles que accedeixen als aparcaments privats. És per aquest 
solapament entre personal d’obra i ciutadans, que es requereix una major 
presència del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’execució, pel que es 
considera que aquesta oferta es la més avantatjosa, tot i no ser la més 
econòmica. 

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 d’assistencial tècnica per a la coordinació de 
seguretat i salut de les obres ordinàries de reforma i millora de l’accessibilitat 
del carrer Francesc Llunell, per contracte menor, i adjudicar-les a favor de 
l’empresa SafeKit S.L. (CIF B66535626), pel preu net de 3.960,00 €, més l’IVA 
del 21% d’import 831,60 €, en total 4.791,60 € IVA inclòs. 

2.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent per import de 
4.791,60 €, IVA inclòs, amb càrrec a la partida pressupostària número 12 
15320 61900 del Pressupost General de 2017. 

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

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

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

- Registre administratiu de presentació de les factures: Les factures de més de 
5.000 €, no emeses per persones físiques, es presentaran obligatòriament pel 
canal electrònic a traves de la plataforma e.F.A.C.T. Les factures emeses per 
persones físiques i les d’import inferior a 5.000 € es podran presentar en suport 
paper al Punt d’Atenció a la Ciutadania de plaça Santa Magdalena núm. 24, i 
també pel canal electrònic.  



-Òrgan de contractació: Junta de Govern Local.  

-Òrgan administratiu comptable: Intervenció Municipal.  

-Òrgan administratiu destinatari: Servei d’Obres Públiques.” 

 
ACORD NÚMERO VINT-I-QUATRE.- Proposta d’aprovació d’expedient de 
contractació i plecs de condicions relatius al contracte de les obres 
referides al projecte de reforma del sistema de climatització de l'edifici el 
Molí d'Esplugues de Llobregat. (exp. 2017/32/1384). 

“Atès l’informe dels Serveis Tècnics Municipals, de data 19 de desembre de 
2017, proposant l’execució de les obres corresponents al projecte de reforma 
del sistema de climatització de l’edifici el Molí d’Esplugues de Llobregat, 
redactat per l’Enginyer Tècnic Industrial Manuel José Olivera Márquez (SGT, 
Serveis de Gestió Tècnica), amb un pressupost total de 219.976,58 €, IVA 
inclòs, que acompanyen per a la seva aprovació. 

L’objecte del projecte és el de realitzar les obres per tal de reformar 
completament el sistema de climatització de les dues zones que no s’han 
reformat a la Planta Baixa de l’Edifici, acompanyada de la substitució del fals 
sostre i lluminàries, incloent la revisió de la instal·lació elèctrica associada, 
obtenint la legalització completa de la instal·lació. 

Atès el plec de clàusules administratives particulars redactat, el qual haurà de 
regir la licitació conjuntament amb el projecte. 

Atesos els informes emesos pels Serveis Jurídics i d’Intervenció Municipals. 
 
Atesos els articles 234, 235, 273, 274, 275 i concordants del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel que es va aprovar el Text Refós de la Llei Municipal i 
de Règim Local de Catalunya, i els articles 112, 150 i 157 a 161, 109, 110 i 
concordants del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat 
per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i el plec de clàusules 
administratives particulars que regira el contracte. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1.- Aprovar inicialment el projecte de les obres corresponents al projecte de 
reforma del sistema de climatització de l’edifici el Molí d’Esplugues de 
Llobregat, amb un pressupost total de licitació de 219.976,58 €, IVA inclòs, 
desglossat en un preu net de 181.798,83 € i un IVA de 38.177,75 €, redactat 
per l’Enginyer Tècnic Industrial Manuel José Olivera Márquez (SGT, Serveis de 
Gestió Tècnica). 

2.- Sotmetre al tràmit d'informació pública l'esmentat projecte pel termini de 
trenta dies, mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província, al tauler de la 
Corporació, durant els quals es podrà examinar i formular-hi les al·legacions 
pertinents.  



 
Transcorregut aquest termini sense que s'hagi produït cap reclamació el 
projecte esdevindrà aprovat definitivament sense necessitat d'acord exprés. 
 
3.- Aprovar, així mateix, l’expedient de contractació, per procediment obert, 
aplicant diversos criteris de valoració, per executar les obres corresponents al 
projecte de reforma del sistema de climatització de l’edifici el Molí d’Esplugues 
de Llobregat, amb un pressupost net de 181.798,83 €, més un 21% de l’IVA, 
per import de 38.177,75 €, en total 219.976,58 €, IVA inclòs, així com el plec de 
clàusules administratives particulars que regirà el contracte. 

4.- Aprovar l’autorització de la despesa necessària per a l’execució de les obres 
per un import de 219.976,58 €, IVA inclòs, amb càrrec a la partida 12 93300 
63200de l’exercici econòmic de 2017. 

5.- Aprovar la convocatòria simultània del procediment obert, mitjançant la 
publicació dels corresponents anuncis. 

6.- Condicionar els anteriors acords a l’aprovació definitiva del projecte.” 

 
ACORD NÚMERO VINT-I-CINC.- Proposta d’aprovació de l’expedient per 
contracte menor del subministrament per contracte de lloguer de mòduls 
de vestuari - dutxes pels camps de futbol municipals adjudicats a 
l'empresa Germans Homs lloguer de maquinaria 1852,sl (exp. 
2017/20/1432). . 
 
“Atès l’informe dels Serveis Tècnics Municipals de data 20 de desembre de 
2017, proposant la realització del subministrament per contracte de lloguer de 
mòduls prefabricats, i la seva contractació per contracte menor, per raó de la 
quantia. 
 
Atès que en l’esmentat informe es justifica haver sol·licitat oferta a GERMANS 
HOMS, BALAT, ALGECO, CASETAS PREDES I HUNE, encara que només ha 
presentat oferta GERMANS HOMS Lloguer de Maquinaria 1852, SL., i que 
proposen la seva adjudicació per un import un import total de 19.419,59 €, amb 
un pressupost net 16.049,25 € i de 3.370,34 € en concepte d’Impost sobre el 
Valor Afegit, amb la distribució prevista a l’informe tècnic. 
 
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 subministraments, 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 subministrament per contracte de lloguer de mòduls 
prefabricats, mitjançant contracte menor segons consta a l’informe de la 
direcció facultativa de les obres, i adjudicar-lo a favor de l’empresa GERMANS 
HOMS Lloguer de Maquinaria 1852, SL. (B65258188), pel import total de 



19.419,59 €, amb un pressupost net 16.049,25 € i de 3.370,34 € en concepte 
d’Impost sobre el Valor Afegit, que l’haurà de portar a terme d’acord amb 
l’oferta presentada. 

2.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent per import de 
19.419,59 €, IVA inclòs, amb càrrec a la partida pressupostària número 36-
34200-20800 LLOGUER CASETES MÓÒULS SALT DEL PI I MOLI del 
Pressupost General de 2017. 

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

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

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

- Registre administratiu de presentació de les factures: Les factures de més de 
5.000 €, no emeses per persones físiques, es presentaran obligatòriament pel 
canal electrònic a traves de la plataforma e.F.A.C.T. Les factures emeses per 
persones físiques i les d’import inferior a 5.000 € es podran presentar en suport 
paper al Punt d’Atenció a la Ciutadania de plaça Santa Magdalena núm. 24, i 
també pel canal electrònic.  

- Òrgan de contractació: Junta de Govern Local.  

- Òrgan administratiu comptable: Intervenció Municipal.  

- Òrgan administratiu destinatari: Servei d’Obres Públiques.” 

 
ACORD NÚMERO VINT-I-SIS.- Proposta d’aprovació de l’expedient per 
contracte menor del subministrament per contracte de lloguer de mòduls 
de vestuari - dutxes pels camps de futbol municipals adjudicats a 
l'empresa Hune Retal, slu. (exp. 2017/21/1432). 

“Atès l’informe dels Serveis Tècnics Municipals de data 20 de desembre de 
2017, proposant la realització del subministrament per contracte de lloguer de 3 
mòduls sanitaris de dutxes, i la seva contractació per contracte menor, per raó 
de la quantia. 

Atès que en l’esmentat informe es justifica haver sol·licitat oferta a GERMANS 
HOMS, BALAT, ALGECO, CASETAS PREDES I HUNE, encara que només ha 
presentat oferta HUNE RETAL, SLU, i que proposen la seva adjudicació per un 
import un import total de 9.298,05 €, de pressupost net 7.684,34 € i de 1.613,71 



€ en concepte d’Impost sobre el Valor Afegit, amb la distribució prevista a 
l’informe tècnic. 

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 subministraments, 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 subministrament per contracte de lloguer de 3 mòduls 
sanitaris de dutxes, mitjançant contracte menor segons consta a l’informe de la 
direcció facultativa de les obres, i adjudicar-lo a favor de l’empresa HUNE 
RETAL, SLU. (B84736354), pel preu de 9.298,05 €, de pressupost net 7.684,34 
€ i de 1.613,71 € en concepte d’Impost sobre el Valor Afegit, que l’haurà de 
portar a terme d’acord amb l’oferta presentada. 

2.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent per import de 
9.298,05 €, IVA inclòs, amb càrrec a la partida pressupostària número 36-
34200-20800 LLOGUER CASETES MÓDULS SALT DEL PI I MOLI del 
Pressupost General de 2017. 

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

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

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

- Registre administratiu de presentació de les factures: Les factures de més de 
5.000 €, no emeses per persones físiques, es presentaran obligatòriament pel 
canal electrònic a traves de la plataforma e.F.A.C.T. Les factures emeses per 
persones físiques i les d’import inferior a 5.000 € es podran presentar en suport 
paper al Punt d’Atenció a la Ciutadania de plaça Santa Magdalena núm. 24, i 
també pel canal electrònic.  

- Òrgan de contractació: Junta de Govern Local.  

- Òrgan administratiu comptable: Intervenció Municipal.  

- Òrgan administratiu destinatari: Servei d’Obres Públiques.” 

 
ACORD NÚMERO VINT-I-SET.- Proposta d’aprovació de la certificació final 



de les obres de projecte constructiu de millora de l’estabilitat del mur de 
gravetat situat al Torrent d’en Farré (exp. 2017/33/1384). 

“Els treballs referents a les obres del projecte constructiu de millora de 
l’estabilitat del mur de gravetat situat al Torrent d’en Farré, d’aquesta població, 
van ser adjudicats, a l’empresa ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, 
S.A.U., per acord de la Junta de Govern Local de data 16 de desembre de 
2016, per import de 129.387,94 €, més 27.171,47 € d’IVA, en total 156.559,41 
€, IVA i baixa d’adjudicació del 25,6347214077 % incloses. 

Atès l’informe emes pels Serveis Tècnics Municipals del que resulta que 
finalitzats els treballs i efectuada la recepció de les obres, s’han realitzat els 
amidaments de l’obra realment executada, suposant la quantitat total de 
156.559,41 €, IVA inclòs, que correspon amb l’import d’adjudicació del 
contracte, proposant l’aprovació de la certificació final de l’obra per l’import 
assenyalat. 
 
Atès l’article 235 del Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, 
aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre i concordants 
del Reglament de Contractes de l’Estat. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1.- Aprovar la certificació final de les obres del projecte constructiu de millora de 
l’estabilitat del mur de gravetat situat al Torrent d’en Farré, d’aquesta població, 
per un import total de 156.559,41 €, IVA inclòs, i procedir a la notificació 
d’aquesta aprovació a l'empresa ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, 
S.A.U. (A-08112716).” 

 
ACORD NÚMERO VINT-I-VUIT.- Proposta d’aprovació de la despesa 
corresponent a la certificació núm. 16 de les obres del projecte del camí 
per a la connexió ciclable entre Barcelona i Esplugues per l’Avinguda 
Diagonal. 

“Assumpte: Aprovació de la despesa corresponent a la certificació 16a de les 
obres del projecte del Camí per a la connexió ciclable entre Barcelona i 
Esplugues de Llobregat per l'avinguda Diagonal. 

Vist el Conveni subscrit el 28 de maig de 2015, entre l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona i l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat, per al finançament de les 
obres del projecte de camí per a la connexió ciclable entre Barcelona i 
Esplugues de Llobregat. 

Vista la 16a certificació d'obra corresponent al Projecte del Camí per a la 
connexió ciclable entre Barcelona i Esplugues de Llobregat per l'avinguda 
Diagonal. 
 
Vist l’informe emès pels Serveis tècnics municipals del Servei d'obres 
públiques, el 18 de desembre de 2017, que estableix el següent: 



 
" En data 28 de maig de 2016, l’Àrea Metropolitana de Barcelona i l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat van signar un conveni que regulava la col·laboració 
entre amb dues administracions per al finançament de les obres del projecte de 
Camí per a la connexió ciclable entre Barcelona i Esplugues de Llobregat per 
l’avinguda Diagonal. 

El finançament de dites obres es reparteix amb els següents percentatges: 

- 75 % finançat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 

- 25 % finançat per l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. 

Aquestes obres es van adjudicar a l’empresa ROMERO GAMERO S.A. i es van 
iniciar en data 7 de juliol de 2016, segons consta a l’acta d’inici d’obra i 
comprovació del replanteig. 

La direcció facultativa de les obres correspon a BATLLE I ROIG 
ARQUITECTES i a SIMON BLANCO S.L.P., ambdós contractats directament 
per l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 

Per part de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, s’ha presentat la certificació 
número 16, aprovada en data 11 de novembre de 2017, amb un import total de 
60.443,06 €, amb un import net de 49.952,94 € i una part d’IVA de 10.490,12 €. 
El 25 % del total de 60.443,06 € puja la quantitat de 15.110,77 €.” 

Vist l’informe emès per l'assessora jurídica de l’Àmbit de Territori i Sostenibilitat, 
el 20 de desembre de 2017, que estableix el següent: 

" L’Àrea Metropolitana de Barcelona ha tramès a l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat, a través de la plataforma EACAT, certificació d’obra relativa al 
Projecte del Camí per a la connexió ciclable entre Barcelona i Esplugues de 
Llobregat per l’avinguda Diagonal, el 22 de novembre de 2017, amb la indicació 
que, en virtut del Conveni de col•laboració subscrit el 28 de maig de 2016, entre 
ambdues Administracions, l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat ha de 
contribuir en el pagament del 25% de tals certificacions. 

Al respecte, cal posar en relleu el següent: 

El 19 de maig de 2015, la Junta de Govern Local de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona va acordar aprovar el conveni a signar entre l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat i l’Àrea Metropolitana de Barcelona, per al 
finançament de les obres del projecte de camí per a la connexió ciclable entre 
Barcelona i Esplugues de Llobregat. 

En la sessió plenària de 20 de maig de 2015, el Ple d’aquesta Corporació va 
acordar el següent: 

“1.- Aprovar la proposta de conveni de col•laboració a subscriure entre l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona i l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, per al 



finançament de les obres de construcció d’un camí per a persones i ciclistes 
que connecti els municipis de Barcelona i Esplugues de Llobregat des de 
l’avinguda Diagonal de Barcelona, que s’adjunta com annex a aquest acord. 
 
2.- Aprovar la despesa corresponent a l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat 
per import de 300.000,00€ i declarar de caràcter plurianual aquesta despesa 
que, respecte a la quantitat de 250.000,00€, anirà a càrrec de la partida 
12.15320.76400 del pressupost municipal de l’exercici de 2015; i respecte a la 
quantitat de 50.000,00€, anirà amb càrrec a la partida corresponent del 
pressupost municipal de l’exercici de 2016. 

Condicionar aquesta aprovació a l’aprovació definitiva de l’expedient de 
modificació de crèdits en tràmit i a la condició suspensiva d’existència de crèdit 
adequat i suficient en el Pressupost municipal de l’exercici 2016. 
 
3.- Facultar a l’Alcaldia per a la signatura del conveni assenyalat alhora que per 
a l’aprovació de les modificacions del text que siguin precises, en el seu cas, 
sense alterar els elements fonamentals del conveni, prèviament a la seva 
formalització. 
 
4.- Notificar aquest acord a l’Àrea Metropolitana de Barcelona pel seu 
coneixement i efectes.” 

Aquest conveni es va subscriure el 28 de maig de 2015. La participació de 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat està establerta en un 25% del cost de 
l’obra. 
 
El 29 de setembre de 2015, la Junta de Govern Local de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona va acordar aprovar inicialment el Projecte executiu del camí per a 
la connexió ciclable entre Barcelona i Esplugues de Llobregat, per l’avinguda 
Diagonal. Sotmès a informació pública, el 10 de maig de 2015, el mateix òrgan 
va acordar aprovar l’adjudicació del contracte a favor de l’empresa ROMERO 
GAMERO, SA, per import de 855.867,77.-euros. 

El 28 de juny de 2016, la Junta de Govern Local de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona va acordar designar com a direcció facultativa a dos arquitectes de 
Batlle i Roig SLP, i designar a un enginyer de ATENEA, SEGURIDAD Y MEDIO 
AMBIENTE, SAU, com a coordinador de seguretat i salut. 

El 7 de juliol de 2016, segons consta acreditat a l’expedient, va tenir lloc la 
signatura de l’acta de replanteig de l’obra, en presència dels Serveis tècnics 
municipals, en representació de la Corporació. 

El 22 de novembre de 2017, ha estat tramesa la certificació 16a corresponent a 
l’obra de referència. La certificació ha estat aprovada per l’òrgan competent de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 

Aquesta certificació ha estat objecte de l’informe dels Serveis tècnics 
municipals, de 18 de desembre de 2017, en el qual constaten quin és l’import a 



què ha de fer front l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, en virtut de la seva 
participació en el 25% del finançament de l’obra.  

L’òrgan competent per a l’autorització i disposició de despeses i el 
reconeixement i liquidació d’obligacions, dins dels límits de la competència de 
l’alcaldia, i d’acord amb el pressupost vigent, és la Junta de Govern Local, per 
delegació expressa mitjançant el Decret d’alcaldia núm.1466, de 18 de juny de 
2015. 
 
Conclusions 
 
Per tot l’exposat, una vegada vist el Conveni de col•laboració subscrit el 28 de 
maig de 2015, entre l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat i l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, per al finançament de les obres del projecte del 
camí per a la connexió ciclable entre Barcelona i Esplugues de Llobregat, per 
l’avinguda Diagonal, i que la participació de l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat en el finançament de l’obra de referència està establerta en un 25%, i 
una vegada vista la certificació d’obra tramesa via EACAT, prèviament 
aprovada per l’òrgan competent de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, i 
informada pels Serveis tècnics municipals, el 9 d’octubre de 2017, només resta 
concloure que correspon elevar a la Junta de Govern Local la proposta de 
pagament de l’import de la certificació en el percentatge de participació que 
correspon a aquesta Corporació.” 

Per tot l’exposat,  

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- APROVAR l’autorització, disposició de la despesa i el 
reconeixement de l’obligació, per import de 15.110,77 euros (IVA inclòs), a 
favor de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, i amb càrrec a la partida 
d'inversions 12 15320 76400 2016/2/INVER 20, del capítol 7 del pressupost 
municipal, que es correspon amb el 25% de l’import de la certificació d’obra 
16a, del Projecte del Camí per a la connexió ciclable entre Barcelona i 
Esplugues de Llobregat per l’avinguda Diagonal, d’acord amb la participació en 
el finançament de les obres que li correspon a l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat, en virtut del Conveni subscrit amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona, 
el 28 de maig de 2015. 

SEGON.- NOTIFICAR aquest acord a l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 
 
TERCER.- COMUNICAR aquest acord al Departament d’Intervenció i de 
Comptabilitat.” 
 
 
ACORD NÚMERO VINT-I-NOU.- Proposta de requeriment de garantia i 
documentació a INTERCONTRADE, SL, en relació amb la sol•licitud 
presentada per a participar en la concurrència pública convocada per 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat per a l’atorgament de llicències 



d’ús privatiu de porcions de domini pública situades a l’edifici La Baronda 
(expedient: 2017/8/1597) 

“Assumpte: Requeriment garantia i documentació a INTERCONTRADE, SL, 
en relació amb la sol·licitud presentada per a participar en la concurrència 
pública convocada per l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat per a 
l’atorgament de llicències d’ús privatiu de porcions de domini pública situades a 
l’edifici La Baronda. 

Vistes les Bases reguladores de l’atorgament de llicències per a la utilització 
privativa d’espais situats a l’edifici “La Baronda”; 

Vist l’informe emès per l’assessora jurídica de l’Àmbit de Territori i 
Sostenibilitat, que parcialment transcrit, estableix el següent: 

“Antecedents: 
 
El 27 de novembre de 2017, a les 12:15 hores, es va constituir la Mesa 
d’avaluació que havia d'efectuar l'obertura, en acte públic, del sobre núm. 1, de 
documentació relativa a la sol·licitud de participació en la concurrència pública 
convocada per l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat per a l’atorgament de 
llicències d’ús privatiu de porcions de domini pública situades a l’edifici La 
Baronda. 
 
De conformitat amb la publicació efectuada al Butlletí Oficial de la Província de 
10 d’octubre de 2017, i segons consta en certificació expedida pel senyor 
Secretari de la Corporació, s'han presentat les sol·licituds següents: 

1.- INTERCONTRADE, SL (CIF B60483377) 

2.- UTE PRODUCCIONES DEL BARRIO, SL (CIF B66609868)- AB RIERA 
ARQUITECTES ASSOCIATS, SLP (CIF B84459981) 

Es va procedir a l'obertura dels sobres núm.1, relatius a la documentació de les 
sol·licituds presentades, per a la qualificació prèvia dels documents, amb el 
resultat següent: 

SOL·LICITUD NÚM. 1, subscrita per INTERCONTRADE, SL, representada pel 
senyor Mohammed Adib, en relació amb l’espai identificat amb la lletra “D”, 
d’entre els espais de l’edifici La Baronda. La documentació presentada és 
correcta i s'ajusta al què estableixen les Bases reguladores de l’atorgament de 
llicències per a la utilització privativa d’espais situats a l’edifici “La Baronda”, de 
manera que queda admesa. 

SOL·LICITUD NÚM. 2, subscrita per UTE PRODUCCIONES DEL BARRIO, SL- 
AB RIERA ARQUITECTES ASSOCIATS, SLP, representada pel senyor Joan 
Ignasi Riera Mas, en relació amb l’espai identificat amb la lletra “E”, d’entre els 
espais de l’edifici La Baronda. La documentació presentada és correcta i 
s'ajusta al què estableixen les Bases reguladores de 



l’atorgament de llicències per a la utilització privativa d’espais situats a l’edifici 
“La Baronda”, de manera que queda admesa. 

(...) 
 
Valoració de les sol·licituds:  

SOL·LICITUD NÚM. 1, subscrita per INTERCONTRADE, SL: 
 
Respecte dels criteris de valoració previstos a l’article 18 de les Bases 
reguladores de l’atorgament de llicències per a la utilització privativa d’espais 
situats a l’edifici “La Baronda”, cal assenyalar el següent: 
 
1. Quant al primer criteri; relatiu al fet que els sol·licitants desenvolupin 
activitats vinculades directament a les tecnologies de la informació, la recerca i, 
en general, les vinculades a la innovació, el desenvolupament i la investigació, 
les audiovisuals, la creació artística, l’arquitectura, les enginyeries, el medi 
ambient i la sostenibilitat en les seves diferents vessants, se li assigna la 
puntuació màxima de 40 punts, en tant en quant l’objecte social de la 
mercantil es troba relacionada amb l’arquitectura, atès que l’activitat està 
relacionada amb el planejament i l’execució d’obres de reforma i 
rehabilitació d’habitatges, locals de negoci i aparadors, així com la 
realització de projectes de disseny de mobles i objectes. 
 
2. Quant al segon criteri, relatiu a què els sol·licitants converteixin l’espai a 
utilitzar com a la seva única seu social corporativa, se li assigna la puntuació 
màxima de 20 punts, atès que de fet ja ho és des de fa 4 anys. 
 
3. Quant al tercer criteri, relatiu a què els sol·licitants es presentin amb 
projectes empresarials amb tres anys d’activitat, se li assigna la puntuació 
màxima de 10 punts, en tant en quant acredita aquest extrem. 
 
4. Quant al quart criteri, que afegeix un total de 3 punts addicionals per cada 
any complet, fins a un màxim de 6 anys, els projectes que superin els 3 anys 
d’activitat, comptants des de la data d’inici de les activitats empresarials, se li 
assigna la puntuació màxima de 9 punts, en tant en quant acredita aquest 
extrem. 
 
En total, doncs, aquesta sol·licitud té assignats un TOTAL DE 79 PUNTS. 
 
SOL·LICITUD NÚM. 2, subscrita per UTE PRODUCCIONES DEL BARRIO, SL- 
AB RIERA ARQUITECTES ASSOCIATS, SLP: 
 
1. Quant al primer criteri; relatiu al fet que els sol·licitants desenvolupin 
activitats vinculades directament a les tecnologies de la informació, la recerca i, 
en general, les vinculades a la innovació, el desenvolupament i la investigació, 
les audiovisuals, la creació artística, l’arquitectura, les enginyeries, el medi 
ambient i la sostenibilitat en les seves diferents vessants, se li assigna la 
puntuació màxima de 40 punts, en tant en quant l’activitat desenvolupada 
és d’una productora d’audiovisuals, i d’un estudi d’arquitectura, 



respectivament. 
 
2. Quant al segon criteri, relatiu a què els sol·licitants converteixin l’espai a 
utilitzar com a la seva única seu social corporativa, se li assigna la puntuació 
màxima de 20 punts, atès que declaren responsablement que l’espai es 
convertirà en la seva seu corporativa. 
 
3. Quant al tercer criteri, relatiu a què els sol·licitants es presentin amb 
projectes empresarials amb tres anys d’activitat, se li assigna la puntuació de 
0 punts, en tant en quant no acredita aquest extrem. 
 
4. Quant al quart criteri, que afegeix un total de 3 punts addicionals per cada 
any complet, fins a un màxim de 6 anys, els projectes que superin els 3 anys 
d’activitat, comptants des de la data d’inici de les activitats empresarials, se li 
assigna la puntuació de 0 punts, en tant en quant no acredita aquest 
extrem. 
 
En total, doncs, aquesta sol·licitud té assignats un TOTAL DE 60 PUNTS. 
 
Fonaments de dret  
 
Vistes les Bases reguladores de l’atorgament de llicències per a la utilització 
privativa d’espais situats a l’edifici “La Baronda”; 
 
Vist el Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del 
patrimoni dels ens locals; 
 
D’acord amb l’article 57 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova 
el Reglament del patrimoni dels ens locals, l'ús privatiu és el constituït per 
l'ocupació directa o immediata d'una porció del domini públic, de manera que 
limiti o exclogui la utilització per part dels altres interessats. 
 
L'ús privatiu que no comporta la transformació o la modificació del domini públic 
resta subjecte a l'atorgament d'una llicència d'ocupació temporal que origina 
una situació de possessió precària essencialment revocable per raons d'interès 
públic i amb dret a indemnització, si s'escau. 
 
En el cas que els sol·licitants siguin més d'un s'han de tenir en compte els 
principis d'objectivitat, publicitat i concurrència.  

D’acord amb l’article 60 del Reglament mencionat, correspon a l'alcalde 
l'atorgament de les llicències. Aquesta competència ha estat delegada en la 
Junta de Govern Local, mitjançant el Decret d’alcaldia núm. 1466, de 18 de 
juny de 2015. 

Conclusions 
 
Les puntuacions són les indicades anteriorment. Tot i això, tenint en compte 
que s’han presentat només dues sol·licituds, i en relació amb dos espais 
diferents dins de l’edifici La Baronda, d’acord amb l’article 16.3 es pot declarar 



la manca de necessitat de procedir a la valoració i, en aplicació de l’article 19, 
efectuar el requeriment perquè presentin la documentació justificativa de trobar-
se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries, i amb la 
Seguretat Social, i constitueixin la garantia definitiva que sigui procedent. 
 
Una vegada conclòs el procediment indicat, l’òrgan municipal competent haurà 
d’atorgar, de forma individualitzada, les llicències d’ús privatiu corresponents en 
el termini de cinc dies hàbils, següents al de la recepció de la documentació 
indicada. 
 
Les resolucions d’atorgament sortiran efecte des de la data de la seva adopció i 
seran notificades de forma fefaent a les persones interessades. (...).” 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- DECLARAR la manca de necessitat de procedir a la valoració de les 
dues sol·licituds presentades per a la participació en la concurrència pública 
convocada per l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat per a l’atorgament de 
llicències d’ús privatiu de porcions de domini pública situades a l’edifici La 
Baronda, a l’empara de l’article 16.3 de les Bases reguladores de l’atorgament 
de llicències per a la utilització privativa d’espais situats a l’edifici “La Baronda”, 
en tant en quant s’han presentat només dues sol·licituds, i en relació amb 
dos espais diferents dins de l’edifici La Baronda. Les sol·licituds 
presentades són les següents: 

- SOL·LICITUD NÚM. 1, subscrita per INTERCONTRADE, SL, representada 
pel senyor Mohammed Adib, en relació amb l’espai identificat amb la lletra “D”, 
d’entre els espais de l’edifici La Baronda. 

- SOL·LICITUD NÚM. 2, subscrita per UTE PRODUCCIONES DEL BARRIO, 
SL- AB RIERA ARQUITECTES ASSOCIATS, SLP, representada pel senyor 
Joan Ignasi Riera Mas, en relació amb l’espai identificat amb la lletra “E”, 
d’entre els espais de l’edifici La Baronda.  

 
SEGON.- REQUERIR a l’empresa INTERCONTRADE, SL, que, en el termini 
dels 10 dies hàbils següents al de la notificació d’aquest requeriment, presentin 
en aquest Ajuntament la documentació acreditativa del compliment de les 
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, segons les previsions dels 
plecs de condicions administratives, i dipositin a la Tresoreria municipal la 
quantitat de 24.483,968.-euros, en concepte de fiança definitiva, prevista a 
les Bases reguladores de l’atorgament de llicències per a la utilització privativa 
d’espais situats a l’edifici “La Baronda”. 

Transcorregut aquest termini sense que acreditin la constitució de la fiança 
definitiva i presentació de la documentació requerida, es considerarà que ha 
retirat la seva sol·licitud. 

La garantia definitiva es constituirà preferentment mitjançant: 



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

a) Fiança: a través de l'ingrés amb el document de codi de barres. S’adjunta 
carta de pagament i instruccions carta de pagament. 

b) Aval bancari: ha de contenir els requisits que s’enumeren seguidament. 
S’estableix l’obligació de presentar juntament amb l’aval còpia d’aquest acord. 
 
1. Raó social de l'entitat de crèdit o societat de garantia recíproca 

2. Identificació dels apoderats  

3. Obligació assumida per la garantia. Import de la garantia (en lletra i en xifra) 

4. L'aval ha de ser solidari respecte a l'obligat principal, amb renúncia expressa 
al benefici d'excussió i pagador al primer requeriment. 

5. L'aval serà de durada indefinida, romanent vigent fins que l'òrgan a 
disposició del qual es constitueixi resolgui expressament declarar l'extinció de 
l'obligació garantida i la cancel·lació de l'aval. 

6. Inscripció Registre Especial d'Avals amb número ... 

7. Validació de poders per l’Assessoria jurídica de la C.G.D. o Advocacia de 
l’Estat.  

8. Verificació de la representació per fedatari públic. 

 
TERCER.- NOTIFICAR aquest acord a INTERCONTRADE, SL, adjuntant la 
documentació mencionada en el punt precedent. 

QUART.- COMUNICAR aquest acord al Departament d’Intervenció i Tresoreria 
municipals.” 
 
 
ACORD NÚMERO TRENTA.- Proposta d’acord de requeriment garantia i 
documentació a UTE PRODUCCIONES DEL BARRIO- AB RIERA 
ARQUITECTES ASSOCIATS, SLP, en relació amb la sol•licitud presentada 
per a participar en la concurrència pública convocada per l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat per a l’atorgament de llicències d’ús privatiu de 
porcions de domini pública situades a l’edifici La Baronda (expedient 
2017/8/1597) 

“Assumpte: Requeriment garantia i documentació a UTE PRODUCCIONES 
DEL BARRIO, SL (CIF B66609868)- AB RIERA ARQUITECTES ASSOCIATS, 
SLP, en relació amb la sol·licitud presentada per a participar en la concurrència 



pública convocada per l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat per a 
l’atorgament de llicències d’ús privatiu de porcions de domini pública situades a 
l’edifici La Baronda. 

Vistes les Bases reguladores de l’atorgament de llicències per a la utilització 
privativa d’espais situats a l’edifici “La Baronda”; 

Vist l’informe dels Serveis tècnics municipals, relatiu a les obres que UTE 
PRODUCCIONES DEL BARRIO, SL (CIF B66609868)- AB RIERA 
ARQUITECTES ASSOCIATS, SLP, ha manifestat tenir la voluntat de fer, prèvia 
llicència urbanística prèvia, que estableix el següent: 

“INFORME: 
 
L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat va aprovar en data 2/10/17 les Bases 
Reguladores per a l’Atorgament de llicències per a la utilització privativa de 
determinades zones de l’edifici administratiu anomenat La Baronda, donat que 
no utilitza de forma exhaustiva les dependències amb els serveis administratius 
propis de l’Ajuntament. 

El present informe té per objecte la sol·licitud de participació en l’esmentada 
concurrència pública presentada per la UTE PRODUCCIONES DEL BARRIO 
SL – AB RIERA ARQUITECTES ASSOCIATS SLP en relació a la porció de 
domini públic designat amb la lletra “E”. 

El tècnic que subscriu informe sobre els següents extrems, en allò que és de la 
seva competència: 

1) Pel que fa als usos que està previst que es desenvolupin a l’espai de domini 
públic, l’activitat principal de PRODUCCIONES DEL BARRIO SL és la 
producció de programes de televisió, és a dir, preparació de guions, 
documentació, postproducció i edició. 

2) Pel que fa a l’activitat principal de AB RIERA ARQUITECTES ASSOCIAS 
SLP és la realització de projectes tècnics d’arquitectura i urbanisme. 

3) És d’aplicació la Modificació Puntual del Pla General Metropolità en el sector 
del Parcs dels Torrents i sector afectat pel soterrament de les línies elèctriques 
aèries d’Alta Tensió de FECSA, referida a l’edifici anomenat “La Baronda”, 
aprovada definitivament pel Conseller de Territori i Sostenibilitat en data 3 de 
juny de 2014. Els usos establerts en aquest document urbanístic són: els 
dotacionals propis de la clau 7a del PGM i les oficines i complementaris dels 
mateixos, com ara restauració i el comercial, de manera que les activitats 
proposades per la UTE PRODUCCIONES DEL BARRIO SL – AB RIERA 
ARQUITECTES ASSOCIATS SLP són plenament compatibles amb les 
determinacions del planejament vigent. 

4) Pel que fa a les obres que la UTE PRODUCCIONES DEL BARRIO SL – AB 
RIERA ARQUITECTES ASSOCIATS SLP proposa realitzar sobre l’espai de 
domini públic, aquestes són de quatre tipus: 



· Divisions interiors de vidre laminat i/o de parets de pladur semi rígid per tal de 
generar una sèrie de despatxos i sales de reunions per millorar i adequar la 
utilització de l’espai a les necessitats de l’empresa adjudicatària.  
 
· Tancament a la planta primera d’un espai insonoritzat de 9 x 9 m. independent 
de l’estructura existent per garantir l’aïllament acústic. Aquest espai es 
realitzarà amb estructura d’acer galvanitzat i divisions de pladur amb aïllament 
acústic. 
 
· Adaptació de les instal·lacions (climatització, enllumenat i electricitat, xarxa 
informàtica i de telefonia) a la nova distribució, seguint els eixos, materials i 
criteris de les instal·lacions existents. 

· Eliminació de l’escala existent de comunicació entre la planta baixa i el primer 
pis, per tal de guanyar superfície de treball tant en una planta com en l’altra. 
 
5) Pel que fa a les obres que la UTE PRODUCCIONES DEL BARRIO SL – AB 
RIERA ARQUITECTES ASSOCIATS SLP proposa realitzar sobre l’espai de 
domini públic, el tècnic que subscriu informa favorablement les corresponents a 
tancaments interiors i nova distribució i les de adaptació de les instal·lacions, ja 
que no comprometen l’ús de les dependències, però entén que no es pot 
informar favorablement l’eliminació de l’escala existent, ja que suposa 
eliminar una via d’evacuació de l’edifici i que si compromet l’ús concret 
de les dependències.” 

Vist l’informe emès per l’assessora jurídica de l’Àmbit de Territori i 
Sostenibilitat, que estableix el següent: 

“Antecedents: 
 
El 27 de novembre de 2017, a les 12:15 hores, es va constituir la Mesa 
d’avaluació que havia d'efectuar l'obertura, en acte públic, del sobre núm. 1, de 
documentació relativa a la sol·licitud de participació en la concurrència pública 
convocada per l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat per a l’atorgament de 
llicències d’ús privatiu de porcions de domini pública situades a l’edifici La 
Baronda. 
 
De conformitat amb la publicació efectuada al Butlletí Oficial de la Província de 
10 d’octubre de 2017, i segons consta en certificació expedida pel senyor 
Secretari de la Corporació, s'han presentat les sol·licituds següents: 
 
1.- INTERCONTRADE, SL (CIF B60483377) 

2.- UTE PRODUCCIONES DEL BARRIO, SL (CIF B66609868)- AB RIERA 
ARQUITECTES ASSOCIATS, SLP (CIF B84459981) 

Es va procedir a l'obertura dels sobres núm.1, relatius a la documentació de les 
sol·licituds presentades, per a la qualificació prèvia dels documents, amb el 
resultat següent: 



SOL·LICITUD NÚM. 1, subscrita per INTERCONTRADE, SL, representada pel 
senyor Mohammed Adib, en relació amb l’espai identificat amb la lletra “D”, 
d’entre els espais de l’edifici La Baronda. La documentació presentada és 
correcta i s'ajusta al què estableixen les Bases reguladores de l’atorgament de 
llicències per a la utilització privativa d’espais situats a l’edifici “La Baronda”, de 
manera que queda admesa. 

SOL·LICITUD NÚM. 2, subscrita per UTE PRODUCCIONES DEL BARRIO, SL- 
AB RIERA ARQUITECTES ASSOCIATS, SLP, representada pel senyor Joan 
Ignasi Riera Mas, en relació amb l’espai identificat amb la lletra “E”, d’entre els 
espais de l’edifici La Baronda. La documentació presentada és correcta i 
s'ajusta al què estableixen les Bases reguladores de l’atorgament de llicències 
per a la utilització privativa d’espais situats a l’edifici “La Baronda”, de manera 
que queda admesa.  

El 13 de desembre de 2017, els Serveis tècnics municipals han emès un 
informe sobre la proposta d’obres que UTE PRODUCCIONES DEL 
BARRIO, SL- AB RIERA ARQUITECTES ASSOCIATS, SLP, tindria la 
voluntat/necessitat de realitzar obres en l’espai a ocupar, la conclusió del qual 
és que s’informa favorablement sobre les obres corresponents a tancaments 
interiors i nova distribució i les de adaptació de les instal·lacions, ja que no 
comprometen l’ús de les dependències, però que no es pot informar 
favorablement l’eliminació de l’escala existent, ja que suposa eliminar una 
via d’evacuació de l’edifici i que sí compromet l’ús concret de les 
dependències. 
 
Valoració de les sol·licituds:  

SOL·LICITUD NÚM. 1, subscrita per INTERCONTRADE, SL: 
 
Respecte dels criteris de valoració previstos a l’article 18 de les Bases 
reguladores de l’atorgament de llicències per a la utilització privativa d’espais 
situats a l’edifici “La Baronda”, cal assenyalar el següent: 
 
1. Quant al primer criteri; relatiu al fet que els sol·licitants desenvolupin 
activitats vinculades directament a les tecnologies de la informació, la recerca i, 
en general, les vinculades a la innovació, el desenvolupament i la investigació, 
les audiovisuals, la creació artística, l’arquitectura, les enginyeries, el medi 
ambient i la sostenibilitat en les seves diferents vessants, se li assigna la 
puntuació màxima de 40 punts, en tant en quant l’objecte social de la 
mercantil es troba relacionada amb l’arquitectura, atès que l’activitat està 
relacionada amb el planejament i l’execució d’obres de reforma i 
rehabilitació d’habitatges, locals de negoci i aparadors, així com la 
realització de projectes de disseny de mobles i objectes. 
 
2. Quant al segon criteri, relatiu a què els sol·licitants converteixin l’espai a 
utilitzar com a la seva única seu social corporativa, se li assigna la puntuació 
màxima de 20 punts, atès que de fet ja ho és des de fa 4 anys. 
 
3. Quant al tercer criteri, relatiu a què els sol·licitants es presentin amb 



projectes empresarials amb tres anys d’activitat, se li assigna la puntuació 
màxima de 10 punts, en tant en quant acredita aquest extrem. 
 
4. Quant al quart criteri, que afegeix un total de 3 punts addicionals per cada 
any complet, fins a un màxim de 6 anys, els projectes que superin els 3 anys 
d’activitat, comptants des de la data d’inici de les activitats empresarials, se li 
assigna la puntuació màxima de 9 punts, en tant en quant acredita aquest 
extrem. 
 
En total, doncs, aquesta sol·licitud té assignats un TOTAL DE 79 PUNTS. 
 
SOL·LICITUD NÚM. 2, subscrita per UTE PRODUCCIONES DEL BARRIO, SL- 
AB RIERA ARQUITECTES ASSOCIATS, SLP: 
 
1. Quant al primer criteri; relatiu al fet que els sol·licitants desenvolupin 
activitats vinculades directament a les tecnologies de la informació, la recerca i, 
en general, les vinculades a la innovació, el desenvolupament i la investigació, 
les audiovisuals, la creació artística, l’arquitectura, les enginyeries, el medi 
ambient i la sostenibilitat en les seves diferents vessants, se li assigna la 
puntuació màxima de 40 punts, en tant en quant l’activitat desenvolupada 
és d’una productora d’audiovisuals, i d’un estudi d’arquitectura, 
respectivament. 
 
2. Quant al segon criteri, relatiu a què els sol·licitants converteixin l’espai a 
utilitzar com a la seva única seu social corporativa, se li assigna la puntuació 
màxima de 20 punts, atès que declaren responsablement que l’espai es 
convertirà en la seva seu corporativa. 
 
3. Quant al tercer criteri, relatiu a què els sol·licitants es presentin amb 
projectes empresarials amb tres anys d’activitat, se li assigna la puntuació de 
0 punts, en tant en quant no acredita aquest extrem. 
 
4. Quant al quart criteri, que afegeix un total de 3 punts addicionals per cada 
any complet, fins a un màxim de 6 anys, els projectes que superin els 3 anys 
d’activitat, comptants des de la data d’inici de les activitats empresarials, se li 
assigna la puntuació de 0 punts, en tant en quant no acredita aquest 
extrem. 
 
En total, doncs, aquesta sol·licitud té assignats un TOTAL DE 60 PUNTS. 
 
Fonaments de dret  
 
Vistes les Bases reguladores de l’atorgament de llicències per a la utilització 
privativa d’espais situats a l’edifici “La Baronda”; 
 
Vist el Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del 
patrimoni dels ens locals; 
 
D’acord amb l’article 57 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova 
el Reglament del patrimoni dels ens locals, l'ús privatiu és el constituït per 



l'ocupació directa o immediata d'una porció del domini públic, de manera que 
limiti o exclogui la utilització per part dels altres interessats. 
 
L'ús privatiu que no comporta la transformació o la modificació del domini públic 
resta subjecte a l'atorgament d'una llicència d'ocupació temporal que origina 
una situació de possessió precària essencialment revocable per raons d'interès 
públic i amb dret a indemnització, si s'escau. 
 
En el cas que els sol·licitants siguin més d'un s'han de tenir en compte els 
principis d'objectivitat, publicitat i concurrència.  

D’acord amb l’article 60 del Reglament mencionat, correspon a l'alcalde 
l'atorgament de les llicències. Aquesta competència ha estat delegada en la 
Junta de Govern Local, mitjançant el Decret d’alcaldia núm. 1466, de 18 de 
juny de 2015. 

Conclusions 
 
Les puntuacions són les indicades anteriorment. Tot i això, tenint en compte 
que s’han presentat només dues sol·licituds, i en relació amb dos espais 
diferents dins de l’edifici La Baronda, d’acord amb l’article 16.3 es pot declarar 
la manca de necessitat de procedir a la valoració i, en aplicació de l’article 19, 
efectuar el requeriment perquè presentin la documentació justificativa de trobar-
se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries, i amb la 
Seguretat Social, i constitueixin la garantia definitiva que sigui procedent. 
 
Una vegada conclòs el procediment indicat, l’òrgan municipal competent haurà 
d’atorgar, de forma individualitzada, les llicències d’ús privatiu corresponents en 
el termini de cinc dies hàbils, següents al de la recepció de la documentació 
indicada. 
 
Les resolucions d’atorgament sortiran efecte des de la data de la seva adopció i 
seran notificades de forma fefaent a les persones interessades. 

En relació amb les obres que es pretenguin executar als espais objecte de 
llicència per part de la UTE, cal tenir en compte les conclusions de l’informe 
tècnic, de 13 de desembre de 2017, abans mencionat.” 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- DECLARAR la manca de necessitat de procedir a la valoració de les 
dues sol·licituds presentades per a la participació en la concurrència pública 
convocada per l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat per a l’atorgament de 
llicències d’ús privatiu de porcions de domini pública situades a l’edifici La 
Baronda, a l’empara de l’article 16.3 de les Bases reguladores de l’atorgament 
de llicències per a la utilització privativa d’espais situats a l’edifici “La Baronda”, 
en tant en quant s’han presentat només dues sol·licituds, i en relació amb 
dos espais diferents dins de l’edifici La Baronda. Les sol·licituds 
presentades són les següents: 



- SOL·LICITUD NÚM. 1, subscrita per INTERCONTRADE, SL, representada 
pel senyor Mohammed Adib, en relació amb l’espai identificat amb la lletra “D”, 
d’entre els espais de l’edifici La Baronda.  

- SOL·LICITUD NÚM. 2, subscrita per UTE PRODUCCIONES DEL BARRIO, 
SL- AB RIERA ARQUITECTES ASSOCIATS, SLP, representada pel senyor 
Joan Ignasi Riera Mas, en relació amb l’espai identificat amb la lletra “E”, 
d’entre els espais de l’edifici La Baronda.  

 
SEGON.- REQUERIR a l’empresa UTE PRODUCCIONES DEL BARRIO, SL- 
AB RIERA ARQUITECTES ASSOCIATS, SLP, que, en el termini dels 10 dies 
hàbils següents al de la notificació d’aquest requeriment, presentin en aquest 
Ajuntament la documentació acreditativa del compliment de les obligacions 
tributàries i amb la Seguretat Social, segons les previsions dels plecs de 
condicions administratives, i dipositin a la Tresoreria municipal la quantitat de 
44.499,475.-euros, en concepte de fiança definitiva, prevista a les Bases 
reguladores de l’atorgament de llicències per a la utilització privativa d’espais 
situats a l’edifici “La Baronda”. 

Transcorregut aquest termini sense que acreditin la constitució de la fiança 
definitiva i presentació de la documentació requerida, es considerarà que ha 
retirat la seva sol·licitud. 

La garantia definitiva es constituirà preferentment mitjançant: 

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

a) Fiança: a través de l'ingrés amb el document de codi de barres. S’adjunta 
carta de pagament i instruccions carta de pagament. 

b) Aval bancari: ha de contenir els requisits que s’enumeren seguidament. 
S’estableix l’obligació de presentar juntament amb l’aval còpia d’aquest acord. 
 
1. Raó social de l'entitat de crèdit o societat de garantia recíproca 

2. Identificació dels apoderats  

3. Obligació assumida per la garantia. Import de la garantia (en lletra i en xifra) 

4. L'aval ha de ser solidari respecte a l'obligat principal, amb renúncia expressa 
al benefici d'excussió i pagador al primer requeriment. 

5. L'aval serà de durada indefinida, romanent vigent fins que l'òrgan a 
disposició del qual es constitueixi resolgui expressament declarar l'extinció de 
l'obligació garantida i la cancel·lació de l'aval. 



6. Inscripció Registre Especial d'Avals amb número ... 

7. Validació de poders per l’Assessoria jurídica de la C.G.D. o Advocacia de 
l’Estat. 

8. Verificació de la representació per fedatari públic. 

TERCER.- ADVERTIR a UTE PRODUCCIONES DEL BARRIO, SL- AB RIERA 
ARQUITECTES ASSOCIATS, SLP, que, per a la sol·licitud de la preceptiva 
llicència d’obres, caldrà tenir en compte les observacions realitzades pels 
Serveis tècnics municipals en punt 5 del seu informe, en el sentit que 
l’eliminació de l’escala existent significaria eliminar una via d’evacuació de 
l’edifici que sí compromet l’ús concret de les dependències.  

QUART.- NOTIFICAR aquest acord a UTE PRODUCCIONES DEL BARRIO, 
SL- AB RIERA ARQUITECTES ASSOCIATS, SLP, adjuntant la documentació 
mencionada en el punt segon d’aquest acord. 

CINQUÈ.- COMUNICAR aquest acord al Departament d’Intervenció i 
Tresoreria municipals.” 

 
ACORD NÚMERO TRENTA-U.- Proposta de resolució del recurs de 
reposició presentat per IMASA contra l’acord de data 30 de setembre de 
2016 d’aprovar el document de la Modificació del protocol de les 
actuacions per a l’execució i recepció, per fases, de les obres 
d’urbanització del Pla parcial urbanístic al sector afectat pel soterrament 
de les línies elèctriques aèries d’alta tensió de FECSA (expedient 
2017/1/2275). 

“Assumpte: recurs de reposició presentat per INMOBILIARIA IMASA, SA, 
contra l’acord de 30 de setembre de 2016, d’aprovació de la modificació del 
protocol d’actuació per l’execució i recepció de les obres d’urbanització del 
secor afectat pel soterrament de les línies elèctriques aèries d’alta tensió de 
Fecsa del terme municipal d’Esplugues de Llobregat. 

Que el 24 de novembre de 2016, (Registre general d'entrada núm. 2016 
00022036), INMOBILIARIA IMASA, SA, va presentar recurs de reposició contra 
l’acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, 
de 30 de setembre de 2016, d’aprovació de la modificació del protocol 
d’actuació per l’execució i recepció de les obres d’urbanització del sector 
afectat pel soterrament de les línies elèctriques aèries d’alta tensió de Fecsa, 
del terme municipal d’Esplugues de Llobregat; 

Vist l’informe jurídic emès per l’assessora jurídica de l’Àmbit de Territori i 
Sostenibilitat, el 26 de maig de 2017, que estableix el següent: 
 
“El 24 de novembre de 2016, (Registre general d'entrada núm. 2016 
00022036), el senyor Jordi Justribó Llauradó, en representació de la mercantil 
INMOBILIARIA IMASA, SA, presenta recurs de reposició contra l’acord de la 



Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, de 30 de 
setembre de 2016, d’aprovació de la modificació del protocol d’actuació per 
l’execució i recepció de les obres d’urbanització del sector afectat pel 
soterrament de les línies elèctriques aèries d’alta tensió de Fecsa, del terme 
municipal d’Esplugues de Llobregat. 

En relació amb aquest recurs, cal destacar el següent: 

Acord objecte de recurs:  

El 30 de setembre de 2016, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat va acordar aprovar el document de la Modificació del 
protocol de les actuacions per a l’execució i recepció, per fases, de les obres 
d’urbanització del Pla parcial urbanístic al sector afectat pel soterrament de les 
línies elèctriques aèries d’alta tensió de FECSA, al terme municipal 
d’Esplugues de Llobregat, de 25 de juny de 2014, el text del qual s’incorporava 
a aquell acord, com a document adjunt I.  

Al·legacions de la recurrent 

En l’escrit presentat, la recurrent esgrimeix les argumentacions o afirmacions 
que, de manera succinta, es resumeixen a continuació: 

- Imasa, en tant que propietària de terrenys inclosos en l’àmbit del Pla parcial 
urbanístic del sector afectat pel soterrament de les línies elèctriques aèries 
d’alta tensió de FECSA, al terme municipal d’Esplugues de Llobregat, es veu 
directament afectada en els seus drets i interessos per l’acord de referència, 
pel fet d’excloure la finca 103.3 de la primera fase, la qual cosa li produeix 
importants danys i perjudicis, per la immobilització durant anys de la seva 
inversió econòmica. 

- Manifesta que al juliol de 2016, INMOBILIARIA IMASA, SA, va presentar una 
projecte tècnic per a edificar dos blocs a la parcel·la i, el 18 de juliol de 2008, 
l’Ajuntament ja havia concedit una llicència d’edificació sobre aquests terrenys 
a la mercantil CAUFEC. És un precedent i un acte propi. 

- INMOBILIARIA IMASA, SA, no ha rebut notificació individualitzada de l’acord 
de 30 de setembre de 2016, en virtut de l’article 40.1 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre. En tant que persona interessada, tenia dret a ser notificada. 
 
- Ha interposat recurs de reposició en el moment en què ha tingut coneixement 
de l’acte; en el moment de la celebració de la sessió del Consell Rector de la 
Junta de Compensació, el 24 d’octubre de 2016, en què es va donar compte de 
l’aprovació del protocol signat pel president de la Junta. 

- Les pretensions exercitades: 

1. Que es modifiqui el plànol de delimitació de les fases d’execució i recepció 
del protocol, per tal d’incloure la parcel·la 103.3, i la resta de l’illa, dins de la 
primera fase de desenvolupament del sector. 



2. Que s’atorgui sense demora la llicència d’obres sol·licitada el juliol de 2016, 
per a la construcció dels primers blocs a la parcel·la 130.3, sol·licitada abans 
de l’aprovació del protocol. 

3. No s’impugna el protocol en la seva integritat. 

- La parcel·la té la condició de sòl urbà consolidat; és solar, i compta amb tots 
els serveis urbanístics implantats, i el grau de consolidació urbanística i de 
dotació de serveis és idèntic al de les parcel·les incloses a la fase 1. S’aporta 
dictamen pericial acreditatiu del grau de consolidació de la urbanització. 
 
- Imasa no ha estat escoltada, i desconeixia que els seus terrenys no estarien 
inclosos a la fase 1. Indefensió i discriminació. 

- No s’ha seguit cap procediment, com el previst a l’article 119 del Decret 
legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
d'urbanisme. 
 
- Existeix un dret a simultaniejar edificació i obres d’urbanització. L’Ajuntament 
ja havia reconegut aquest dret, amb l’atorgament de la llicència a l’any 2008. 
 
- No hi ha raons tècniques o funcionals que justifiquin l’exclusió de la finca de la 
fase 1. La inclusió de la finca 103.3, i la resta de l’illa, a la fase1, donaria 
coherència al document aprovat. 

- Incloure la finca en la fase 2 és arbitrari, discriminatori i no raonable. No hi ha 
informes tècniques justificatius. 

- Reconeixement del dret a construir per silenci positiu. En cas contrari, genera 
responsabilitat patrimonial de l’Administració. 

En relació amb aquestes afirmacions i arguments esgrimits per la recurrent, cal 
assenyalar el següent: 

1. ASPECTES FORMALS I DE PROCEDIMENT: Manca de notificació 
individualitzada; falta d’informació; indefensió, etc.: 

Pel que fa a aquest extrem, subratllar que el president de la Junta de 
Compensació; signant del document de la Modificació del protocol, actuava 
davant d’aquesta Administració en nom i representació de la Junta de 
Compensació, i assistit pel Secretari d’aquesta, de la qual la recurrent en forma 
part, sense que, per part d’aquesta Administració s’hagi qüestionat les seves 
facultats representatives i/o de decisió per a vincular a la Junta de 
Compensació, i, per tant, als propietaris del sector. 

Per altra banda, subratllar que ja existia un precedent de document de protocol 
per a l’execució de les obres d’urbanització que es va aprovar el 25 de juny de 
2014, respecte del qual no consta a l’expedient que cap propietari impugnés o 
manifestés cap desacord, com tampoc cap propietari es va posar en dubte la 
facultat de representació del seu president, per a formalitzar el document.  



 
D’aquesta manera, el document que ha estat aprovat mitjançant l’acord de 
Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, de 30 de 
setembre de 2016, és una modificació del document ja aprovat l’any 2014. 
Modificació que ha estat aprovada amb el consens de la Junta de 
Compensació. 
 
Quant al procediment, indicar que cal partir de la premissa que no hi ha un 
procediment específic, expressament previst a la legislació urbanística vigent, 
per a l’aprovació de diferents fases per a l’execució de les obres d’urbanització. 
 
En segon terme, cal destacar que l’article 169.2 del Reglament de la Llei 
d’urbanisme permet, segons la seva literalitat, recepcionar obres d’urbanització 
si responen a àmbits funcionalment independents, en contraposició a sectors 
complets. Per tant, en aquest sentit, aquest precepte permet una recepció 
parcial de les obres d’urbanització d’un sector o polígon, si compleixen amb els 
requisits que estableix, sense exigir, ni prejutjar, la necessitat de seguir un 
procediment i/o l’aprovació prèvia de cap document específic que ho prevegi o 
ho autoritzi. 

No obstant això, aquest Ajuntament, i la Junta de Compensació, amb el seu 
representant al capdavant, van elaborar un document de protocol d’actuació 
per fases, amb l’objecte de facilitar el desenvolupament i urbanització 
progressiva del sector, conjugant els interessos privats dels propietaris del 
sector, que volen edificar, i els interessos públics, dirigits a l’obtenció dels 
sistemes i la urbanització de l’àmbit i sense contradir, com no podria ser d’una 
altra manera, el planejament de cobertura. 

No es tracta, per tant, de cap divisió poligonal, ni subdivisió del sector, etc., en 
els termes de l’article 119 del Text refós de la Llei d'urbanisme, perquè no es 
tracta de modificar els àmbits de gestió del sector, i sí, d’explicitar en un 
document la definició d’àmbits funcionalment independents susceptibles de ser 
recepcionats per parts, als efectes de facilitar un desenvolupament de l’àmbit.  
 
2. Pel que fa a la petició d’incloure la finca 103.3 de la recurrent a la fase 1: 

Fonament del Protocol de les actuacions per a l’execució i recepció, per fases, 
de les obres d’urbanització del Pla parcial urbanístic al sector afectat pel 
soterrament de les línies elèctriques aèries d’alta tensió de FECSA, al terme 
municipal d’Esplugues de Llobregat, de 25 de juny de 2014 

El 30 de setembre de 2016, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat va acordar aprovar el document de la Modificació 
del protocol de les actuacions per a l’execució i recepció, per fases, de les 
obres d’urbanització del Pla parcial urbanístic al sector afectat pel soterrament 
de les línies elèctriques aèries d’alta tensió de FECSA, al terme municipal 
d’Esplugues de Llobregat, de 25 de juny de 2014.  

En aquest document es detallen les obres d'urbanització que s'inclouen en 
cada una de les diferents fases (Fases 0-3) en què es divideix el sector del Pla 



parcial urbanístic al sector afectat pel soterrament de les línies elèctriques 
aèries d’alta tensió de Fecsa, d’Esplugues de Llobregat, i les obres 
extrasectorials que s'associen a cadascuna d'elles, en funció de les necessitats 
progressives de garantir la mobilitat del sector, a mesura que aquest es va 
urbanitzant. Aquestes fases apareixen grafiades en un plànol que s’hi adjunta. 

En relació amb aquest document, cal assenyalar el següent:  

Aquesta Administració ha de defensar, com no pot ser de cap altra manera, 
l’interès públic. Interès públic que, en el cas concret d’aquest sector, s’ha 
d’entendre materialitzat en el fet que cal garantir la completa execució de les 
obres d’urbanització de la totalitat del sector, durant tants anys aturades per 
qüestions alienes a la voluntat municipal, i l’obtenció dels sistemes urbanístics 
públics (viari, equipaments i zones verdes), amb l’objecte de posar-los a 
disposició de la ciutadania, i la necessitat que es conclogui l’execució de les 
obres extrasectorials imputades al sector pel planejament urbanístic d’aplicació; 
imprescindibles per a garantir una correcta mobilitat, no només per al propi 
sector, sinó amb efectes a la globalitat del municipi.  

Garanties que són imprescindible establir, en tant en quant aquest sector ha 
estat aturat, sense la culminació de les obres d’urbanització, per un període 
superior a 10 anys.  

És, per tant, en aquest context que, juntament amb la Junta de Compensació 
del sector; de la qual el recurrent n’és part integrant, i amb el representant de la 
Junta de Compensació actuant en nom i representació d’aquesta, sense que 
aquesta representativitat hagi estat mai impugnada ni qüestionada per la 
recurrent, ni cap altre membre de la Junta de Compensació, aquest Ajuntament 
va acordar aprovar aquest protocol d’actuació i urbanització per fases, com a 
unitats funcionalment independents, per a permetre una recepció parcial i 
progressiva de les obres d’urbanització del sector, en els termes de l’article 
169.2 del Reglament de la Llei d’urbanisme.  

En cada Fase s’enumeren les obres d’urbanització que s’hi inclouen, més les 
obres extrasectorials vinculades a cadascuna, amb la determinació del termini 
màxim per a executar-les, i la recepció de les obres d’urbanització també 
d’acord amb aquestes fases. 

Aquest fet implica que, en cas de concedir llicències d’obres, amb la possibilitat 
de concedir-les amb caràcter simultani a les obres d’urbanització, sempre amb 
plena subjecció a les condicions exigides per l’article 39 del Decret 64/2014, de 
13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat 
urbanística, les obres definides per la norma com a pendents d’execució 
estaran referides únicament a una part del sector, o una fase, atès que 
s’executarà per fases i, en conseqüència, la garantia que caldrà prestar en cas 
que se sol·liciti llicència d’edificació, amb execució simultània de les obres 
d’urbanització, no haurà de comprendre el 100% del cost de les obres 
d’urbanització pendents d’execució, sinó que, d’acord amb les determinacions 
de l’article 39.2 del Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, per 
remissió de l’article 40.2 del mateix text reglamentari, la garantia que haurà de 



prestar el promotor serà equivalent a la part d’aquestes obres que correspon 
suportar a la persona propietària del sòl, en relació amb la finca de resultat 
adjudicada pel projecte de reparcel·lació corresponent i que es pretén edificar, 
referides a una fase en concret, i no a la totalitat del sector. 

La divisió per fases, doncs, respon a aquests objectius, i el fonament que 
justifica l’aprovació del Protocol és que amb aquesta separació en fases es 
facilita l’execució de les obres d’urbanització del sector. 

No es tracta d’una divisió arbitrària, ni té l’objecte de perjudicar o beneficiar a 
determinats propietaris respecte d’altres, en els termes en què es manifesta la 
recurrent, sinó que respon a una necessitat de coordinar l’execució de l’obra 
privada, amb l’obra pública del sector. Sobretot, per a compaginar l’execució de 
les obres extrasectorials que han de garantir la mobilitat del sector, amb les 
obres d’edificació, la qual cosa representa un interès púbic que cal preservar. 
 
No s’ha exclòs, ni s’ha discriminat, a cap propietari però, sí ha existit una 
recerca d’àmbits que la Llei considera com a funcionalment independents que, 
inevitablement, obliguen a delimitar àmbits concrets sense continuïtat, per tal 
de poder garantir que realment es tracti de fases diferents. 

En cas que no s’hagués elaborat i aprovat aquest document, amb l’objecte de 
contribuir a l’execució del sector, compaginant els interessos públics, amb els 
interessos de la Junta de Compensació, la totalitat de l’obra privada d’edificació 
estaria vinculada inexcusablement a la culminació de la totalitat de les obres 
d’urbanització de la totalitat del sector, i quedaria posposada la seva ocupació a 
la recepció de la totalitat de les obres d’urbanització del sector, incloses les 
obres extrasectorials. En canvi, amb l’aprovació d’aquest document es 
garanteix la possibilitat d’una ocupació paulatina de l’àmbit. 

Dit això, si s’incorporés la finca 103.3 de la recurrent a la fase 1, deixaria de 
tenir sentit la previsió de l’execució de les obres d’urbanització del sector en 
fases diferenciades, atès que la seva incorporació a la Fase I comportaria que 
no es podria distingir de la resta, perquè significaria l’existència d’una 
continuïtat física dels terrenys inclosos en aquesta i, per tant, que es podria 
edificar en tot el sector, de tal manera que no es podria assegurar l’execució de 
les obres extrasectorials, acompassada amb l’obra edificatòria privada, i es 
produiria una distorsió en les garanties exigides en relació amb les obres 
extrasectorials entre els propietaris que ja disposen de llicència d’edificació. 
 
D’aquesta manera, les garanties prestades pels dos promotors de la primera 
fase que han obtingut llicència, han prestat una garantia per l’import de la seva 
participació al sector, en relació amb les obres d’urbanització pendents de la 
primera fase, incloses les obres extrasectorials vinculades a aquesta fase. 
 
En segon lloc, la inclusió de la finca de la recurrent a la Fase I, per la seva 
ubicació, implicaria que tots els terrenys de l’àmbit nord estarien de facto en 
una única fase, en tant en quant els terrenys de la resta de propietaris de 
l’àmbit nord donen front als vials que conformen la finca de la recurrent, amb la 
qual cosa, insistim, deixaria de tenir cap sentit la divisió en fases diferents per a 



propiciar una execució successiva. La raó de la divisió en les diferents fases, 
per tant, tampoc respon al grau de consolidació dels terrenys. 

No és, per tant, de cap manera, una qüestió de modificar la grafia d’un plànol, 
per a incorporar els terrenys de la recurrent en una Fase diferent de la qual en 
forma part. La divisió per fases té el fonament i el sentit que s’ha expressat. 
 
I, en qualsevol cas, la major celeritat amb què es pot arribar a la Fase II, en el a 
qual està inclosa la finca de la recurrent, només depèn de la Junta de 
Compensació i, per tant, també de la recurrent, en tant que membre de la 
pròpia Junta. 

3. Concessió de la llicència presentada el juliol de 2016: 

Amb caràcter previ, cal assenyalar que la concessió d’una llicència és un acte 
reglat i degut, si el projecte d’obres s’ajusta a la normativa urbanística aplicable. 
 
D’acord amb l’article 4 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el 
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, les llicències 
urbanístiques són títols administratius que habiliten les persones interessades 
per dur a terme els actes que hi són subjectes. El seu objecte és comprovar per 
part de l’administració competent per a atorgar-les l’adequació d’aquests actes 
a l’ordenament jurídic urbanístic, prèviament a la seva execució material. 
 
L’article 14 del mateix text reglamentari estableix que les llicències 
urbanístiques s’han d’atorgar d’acord amb les previsions de la legislació i el 
planejament urbanístics i les ordenances municipals sobre ús del sòl i edificació 
vigents en el moment de la resolució de la sol·licitud. 

Es tracta, per tant, d’actes reglats que han de ser atorgats si, comprovada la 
seva adequació a la normativa urbanística aplicable, el projecte objecte de 
sol·licitud s’ajusta al planejament i a les Normes urbanístiques d’aplicació. 
 
En cas que, davant d’un projecte que compleixi amb tots els paràmetres 
urbanístics i la normativa d’aplicació, l’Administració no resol dins del termini 
màxim establert a l’efecte, la llicència s’entén concedida per silenci 
administratiu. 
 
Ara bé, cal destacar el fet que l’article 11.3 in fine del RDL 7/2015, de 30 
d’octubre, mitjançant el qual s’aprova el Text refós de la Llei del sòl i 
rehabilitació urbana, en ningún caso podran entenderse adquiridas por silencio 
administrativo facultades o derechos que contravengan la ordenación territorial 
urbanística. 
 
En el mateix sentit, l’article 188.2 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, 
mitjançant el qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, estableix que el 
sentit positiu del silenci administratiu en aquesta matèria s'entén sens perjudici 
del què disposa l'article 5.2, i en el marc del què estableix la legislació aplicable 
sobre procediment administratiu comú. 



Així, l’article 5.2 esmentat preveu que en cap cas no es poden considerar 
adquirides per silenci administratiu facultats urbanístiques que contravinguin a 
aquesta Llei o al planejament urbanístic. 

En aquest cas concret, no es podria entendre atorgada la llicència per silenci 
administratiu positiu, en tant en quant la finca objecte d’anàlisi no tenia, ni té a 
hores d’ara, la condició de solar; conditio sine qua non per a poder concedir 
una llicència d’obres, tal i com exigeix l’article 41.1 del Text refós de la Llei 
d'urbanisme, i l’article 39.1, primer incís, del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel 
qual s'aprova el Reglament de protecció de la legalitat. 

És a dir: 

Per tal que una finca pugui ser objecte d’una llicència d’obres, cal que, 
prèviament, aquesta tingui condició de solar, per a la qual cosa, cal que 
compleixi amb tots els requisits de l’article 29 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 
d'agost, mitjançant el qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, que 
exigeix que els terrenys estiguin urbanitzats d'acord amb les 
determinacions establertes pel planejament urbanístic o, en tot cas, si 
aquest no les especifica, que disposin dels serveis urbanístics bàsics 
assenyalats per l'article 27.1 i afrontin amb una via que disposi d'enllumenat 
públic i estigui íntegrament pavimentada, inclosa la zona de pas de vianants; 
que tinguin assenyalades alineacions i rasants, si el planejament urbanístic les 
defineix; que siguin susceptibles de llicència immediata perquè no han estat 
inclosos en un sector subjecte a un pla de millora urbana ni en un polígon 
d'actuació urbanística pendents de desenvolupament, i que, per edificar-
los, no s'hagin de cedir terrenys per destinar-los a carrers o a vies amb vista a 
regularitzar alineacions o a completar la xarxa viària.  

Els serveis urbanístics bàsics són els definits a l’article 27, entre els que cal 
destacar en aquest punt, la necessitat que els terrenys tinguin 
subministrament d'energia elèctrica. 

En aquest cas, cal destacar, en primer lloc, que no es pot entendre que els 
terrenys estiguin urbanitzats d’acord amb les determinacions establertes pel 
planejament urbanístic aplicable, en tant en quant les obres d’urbanització del 
sector en el qual es troben inclosos, i encara pendents de desenvolupament, no 
han estat a hores d’ara acabades ni recepcionades per part de l’Ajuntament. En 
segon lloc, i fonamental, per a tenir la condició de solar cal que els terrenys 
estiguin dotats de subministrament d’energia elèctrica adequada per a l’ús del 
sòl previst pel planejament, requisit aquest, que en cap cas compleixen els 
terrenys inclosos al sector.  

La recurrent insisteix en què considera que la seva finca ostenta la condició de 
solar, i llista els serveis de què suposadament disposa. En relació amb tal 
afirmació, cal subratllar el fet que no només la recurrent, sinó cap dels 
propietaris del sector, tenen subministrament elèctric, en els termes que 
exigeixen els articles 27 i 20 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual 
s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, (malgrat hi hagi a hores d’ara un 
remanent de subministrament elèctric, suficient per a l’execució de les obres, i 



l’enllumenat públic), ja que encara falta que l’empresa ENDESA executi les 
obres necessàries per a portar el subministrament elèctric necessari per a 
proporcionar la llum suficient per als usuaris del sector, des de l’estació de Sant 
Just Desvern, en part sobre sòl no urbanitzable, de la qual cosa la recurrent, 
que forma part, també, del Consell Rector de la Junta de Compensació, n’és 
plenament coneixedora.  

En aquest sentit, doncs, no es pot considerar que els terrenys objecte d’anàlisi 
tinguin consideració de solar i, en aquest sentit, siguin susceptibles de llicència 
immediata. Consegüentment, no és possible entendre que en el cas del 
projecte d’obres presentat per IMASA, al juliol de 2016, hagi estat objecte 
d’una llicència concedida per silenci administratiu positiu.  

Per altra banda, si bé l’article 41 de la Llei d’urbanisme, i els articles 39 i 
següents del Reglament de protecció de la legalitat, preveuen la possibilitat 
d’admetre que les obres d’edificació siguin simultànies a les d’urbanització, cal 
destacar, en primer lloc, que es tracta d’una possibilitat, i no d’una obligació, i 
sobretot que, per tal que aquesta llicència pugui atorgar-se, han de concórrer, 
necessàriament, un seguit de requisits, que aquests preceptes detallen.  

Així, l’article 39 indica que no es poden atorgar llicències urbanístiques per a 
l’edificació dels terrenys que no han assolit la condició de solar, llevat que 
s’asseguri l’execució simultània de les obres d’edificació i d’urbanització 
necessàries perquè els terrenys assoleixin la condició esmentada.  

L’apartat segon d’aquest precepte estableix que quan els terrenys estan 
compresos en un polígon d’actuació urbanística, només es pot atorgar llicència 
urbanística per a la seva edificació abans que assoleixin la condició de solar, si 
concorren les circumstàncies següents:  

a) Que el projecte de reparcel·lació corresponent estigui inscrit en el Registre 
de la Propietat.  

b) Que, per l’estat d’execució de les obres d’urbanització pendents, sigui 
previsible que els terrenys tindran la condició de solar a l’acabament de 
l’edificació. Les obres pendents d’execució poden estar referides a una part 
d’un polígon d’actuació urbanística quan, d’acord amb els requisits de cessió i 
recepció parcials de les obres d’urbanització, s’executi per fases.  

c) Que l’execució simultània de les obres d’edificació i d’urbanització pendents 
no s’interfereixin mútuament de manera greu.  

Segons l’article 40 del mateix text reglamentari, la persona promotora de les 
obres d’edificació ha d’assegurar l’acabament simultani de les obres 
d’urbanització pendents d’execució, necessàries perquè els terrenys assoleixin 
la condició de solar, mitjançant la constitució d’una garantia a disposició de 
l’administració actuant per alguna de les formes admeses en la legislació 
aplicable en matèria de contractes del sector públic. 



Per tant, insistir en el fet que la norma preveu la simultaneïtat com una 
possibilitat, no com una obligació que té l’administració de concedir la llicència, 
ni un dret correlatiu de l’administrat a obtenir-la, en tant en quant cal complir 
amb els requisits previstos a la Llei; cal analitzar i fer explícit el fet que es 
considera que les obres d’urbanització s’acabaran abans que les obres 
d’edificació i no s’interferiran de forma greu, en tant que ha d’estar garantit que 
els terrenys tindran la condició de solar a l’acabament de l’edificació, i, a més a 
més, cal que el promotor presti una garantia suficient que comprengui el 100% 
del cost de les obres d’urbanització pendents d’execució.  

Les condicions exigides per l’article 39 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel 
qual s'aprova el Reglament de protecció de la legalitat, sense la concurrència 
de les quals NO és possible concedir llicència, fa pensar que no es pot 
entendre autoritzada per silenci una obra si no es determina abans la garantia 
que cal prestar. En aquest sentit, no es pot entendre un dret inherent dels 
propietaris en general, i de la recurrent en particular, d’exercici immediat, i com 
a un acte reglat, sinó que l’Administració ha d’intervenir necessàriament per a 
verificar aquesta concurrència. En aquest cas, no es va prestar, ni tan sols es 
va oferir, la prestació de cap garantia.  

Però és que, en qualsevol cas, i en el negat cas per aquesta Administració que 
es pogués arribar a considerar que el projecte d’obres presentat per IMASA al 
juliol de 2016 havia obtingut llicència urbanística municipal per silenci 
administratiu, cal subratllar que el context en el qual aquesta es trobava al juliol 
de 2016 seria el següent:  

En aplicació i compliment de l’article 14 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel 
qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, les 
llicències urbanístiques s’han d’atorgar d’acord amb les previsions de la 
legislació i el planejament urbanístics i les ordenances municipals sobre ús del 
sòl i edificació vigents en el moment de la resolució de la sol·licitud, o en la data 
en què s’entenen produïts els efectes de la manca de resolució expressa de la 
sol·licitud, llevat que s’hagin d’atorgar de conformitat amb un certificat de règim 
urbanístic vigent.  

Cal partir de la premissa que, ni el planejament urbanístic aplicable al sector 
(general i derivat), ni el Projecte d'urbanització corresponent, divideixen el 
sector per fases d’urbanització independents.  

En segon lloc que, si bé el 6 de juny de 2014, la Junta de Govern Local de 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat va aprovar el PROTOCOL DE LES 
ACTUACIONS PER A L’EXECUCIÓ I RECEPCIÓ DE LES OBRES 
D’URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC EN EL SECTOR 
AFECTAT PEL SOTERRAMENT DE LES LÍNIES ELÈCTRIQUES AÈRIES 
D’ALTA TENSIÓ DE FECSA AL TERME MUNICIPAL D’ESPLUGUES DE 
LLOBREGAT, el text literal del qual s’incorporava a aquell acord, com Annex I, 
que es va formalitzar el 25 de juny de 2014, tenint en compte els terminis i 
fases previstes en aquell document, al 2016; moment en què la recurrent 
reclama haver obtingut llicència per silenci, aquell Protocol havia deixat de tenir 
vigència ja des de finals de 2015.  



Per tant, en aquest sentit, en el supòsit de considerar obtinguda la llicència de 
referència, o bé que s’hagués de concedir ara, d’acord amb el planejament i la 
normativa aplicable en el moment de la resolució de la llicència, o el moment en 
què s’hauria produït el silenci, aquesta llicència s’hauria d’haver condicionat a 
la culminació de la totalitat de les obres d’urbanització de la totalitat del sector, 
més a la prestació d’una garantia per un import que, necessàriament, hauria de 
comprendre el 100% del cost de les obres d’urbanització pendents d’execució a 
tot el sector, incloses les obres d’urbanització extrasectorials que el 
planejament urbanístic vincula al sector.  

I, més encara, l’administració actuant ha d’alliberar la garantia constituïda per la 
persona titular de la llicència urbanística que autoritzi les obres d’edificació, 
quan rep les obres d’urbanització necessàries perquè els terrenys afectats 
assoleixin la condició de solar, i la primera utilització i ocupació de les 
edificacions autoritzades, en cas de simultaneïtat entre obres d’urbanització i 
edificació, resten condicionades a l’acabament de les obres d’urbanització 
pendents d’execució, i de la seva recepció per part de l’administració actuant, 
de tal manera que l’ocupació de les edificacions de la recurrent, per comptes 
d’estar vinculades a l’execució i recepció de les obres de la Fase I i la Fase II, 
com resulta del document del Protocol, estaria vinculada a l’acabament de la 
totalitat de l’obra urbanitzadora més la recepció de la totalitat de les obres.  

Per tant, la concessió de la llicència presentada al juliol de 2016, amb les 
condicions i normativa aplicables en el moment de resolució de la llicència, i 
sense l’aprovació de la modificació del Protocol de 30 de setembre de 2016, 
s’hauria de concedir amb la prestació d’una garantia equivalent al 100% de 
l’obra pendent d’execució a tot el sector, sempre i quan, per l’estat d’execució 
de les obres d’urbanització pendents, es pogués constatar tècnicament, que els 
terrenys objecte del projecte d’obres tinguin la condició de solar, en els termes 
exigits per la normativa, tal i com s’ha especificat anteriorment, i amb la 
prohibició de fer ús i ocupar les edificacions fins a la complerta finalització de 
les obres, i recepció d’aquestes per part de l’Administració, en els termes dels 
articles 40 i 41 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el 
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.  

4. Manca de la concurrència dels supòsits que generen responsabilitat 
patrimonial.  

En diversos punts de l’escrit de la recurrent s’al·lega la concurrència de 
responsabilitat patrimonial de l’Administració, per la producció de danys i 
perjudicis que l’aprovació de la Modificació del Protocol, per acord de 30 de 
setembre de 2016, li ha causat, però en cap cas es quantifiquen, s’avaluen i 
s’acrediten aquests danys, ni es justifica cap relació causal entre l’acte adoptat 
per l’administració i el suposat dany causat.  

Tal i com s’ha justificat en el cos d’aquest informe, la recurrent no ha obtingut 
llicència per silenci administratiu positiu, en tant en quant no concorren els 
requisits exigits pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el 
Text refós de la Llei d'urbanisme i el Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual 
s'aprova el Reglament de protecció de la legalitat, per a poder arribar a la 



conclusió que els terrenys de la recurrent ostentaven, o ostenten, la condició de 
solar; com tampoc ostentaven, ni ostenten, un dret inherent i d’exercici directe i 
immediat que li permeti construir de forma simultània a l’execució de l’obra 
urbanitzadora, quan aquesta és una possibilitat que ofereix la Llei, només quan 
necessàriament concorren un seguit de requisits, que la norma llista, la 
concurrència dels quals ha de ser expressament constatada per l’Administració 
concedent de la llicència.  

Per altra banda, en el moment en què s’al·lega desconeixement, aquesta 
Administració ha de posar en relleu el fet que sempre ha tractat amb el 
president de la Junta de Compensació, qui actuava en nom i representació dels 
propietaris del sector, i assistit pel secretari de la Junta mencionada, de tal 
manera que, en cas que tal representació no ostenta facultats suficients per a 
vincular a la Junta de Compensació en els termes en què s’ha produït la 
modificació del protocol, no pot ser responsabilitat d’aquesta Administració. 
Representativitat que, per altra banda, tampoc va ser qüestionada, ni 
impugnada per cap propietari del sector, quan al 2014 ja es va aprovar i signar 
un Protocol d’actuacions que també mencionava fases diferents d’execució de 
les obres d’urbanització del sector.  

Conclusions 
 
Per tot l'exposat, només resta concloure que s'informa que correspon estimar 
parcialment el recurs de reposició presentat el 24 de novembre de 2016, 
(Registre general d'entrada núm. 2016 00022036), pel senyor Jordi Justribó 
Llauradó, en representació de la mercantil INMOBILIARIA IMASA, SA, contra 
l’acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, 
de 30 de setembre de 2016, d’aprovació de la modificació del protocol 
d’actuació per l’execució i recepció de les obres d’urbanització del secor afectat 
pel soterrament de les línies elèctriques aèries d’alta tensió de Fecsa del terme 
municipal d’Esplugues de Llobregat, en el sentit que, d’una banda, correspon 
desestimar la petició d’incorporar els terrenys propietat de la recurrent a la Fase 
I del document de la modificació del Protocol aprovat per Junta de Govern 
Local el 30 de setembre de 2016, per les raons esgrimides en el cos d’aquest 
informe, i per altra banda, estimar que es pot concedir la llicència demanada al 
juliol de 2016, amb les condicions també indicades anteriorment.” 
 
Per tot l’exposat, 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- ESTIMAR PARCIALMENT el recurs de reposició presentat el 24 de 
novembre de 2016, (RGE núm. 2016 00022036), pel senyor Jordi Justribó 
Llauradó, en representació de la mercantil INMOBILIARIA IMASA, SA, contra 
l’acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, 
de 30 de setembre de 2016, d’aprovació de la modificació del protocol 
d’actuació per l’execució i recepció de les obres d’urbanització del secor afectat 
pel soterrament de les línies elèctriques aèries d’alta tensió de Fecsa del terme 
municipal d’Esplugues de Llobregat, en el sentit que, d’una banda, correspon 
desestimar la petició d’incorporar els terrenys propietat de la recurrent a la Fase 



I del document de la modificació del Protocol aprovat per Junta de Govern 
Local el 30 de setembre de 2016, per les raons esgrimides a la part expositiva 
d’aquest acord, i, per altra banda, estimar que es pot concedir la llicència 
demanada al juliol de 2016, amb les condicions també indicades a l’expositiu 
de l’acord. 

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

ACORD NÚMERO TRENTA-DOS.- Proposta d’’iniciar expedient 
d’expropiació de la porció de terreny de 379,17m2, de la finca registral 
núm. 2.677, situada al carrer Montserrat, núm. 52, propietat de la Sra. 
Anais Godínez Acay (expedient: 2017/6/2302). 

“Assumpte: Expedient d’expropiació de la porció de terreny de 379,17m² de la 
finca registral núm. 2.677, de la senyora Anaïs Godínez Acay. 

Vist el Conveni signat el 7 d'octubre de 2002, l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat i el senyor Francisco Javier Roselló Chulvi van signar un conveni, en 
virtut del qual el segon va cedir, anticipadament i gratuïtament, a l'Ajuntament 
una superfície de 379,17m², amb destinació a zona verda (clau 6c); 
 
Vist l’informe tècnic de valoració del justipreu, emès pels Serveis tècnics 
municipals del Servei d’Urbanisme, que estableix el següent: 
 
“Sol-licitud. Antecedents: 

En data 20 de maig de 2010 (Registre general d'entrada núm. 2010/7231) es 
rep escrit de al Sra. Anaïs Godínez Acay, en qualitat de drethavent del Sr. 
Francisco Javier Roselló Chulvi pel qual sol·licita que es doni compliment als 
termes del Conveni subscrit amb l’Ajuntament en data 7 d’octubre de 2002 i 
s’iniciï l’expropiació de la finca registral núm. 2.677 d’aquest municipi. 
 
En data 22 de juliol de 2010 (Registre general d'entrada núm. 2010 00010175), 
el senyor Emilio Mallo Reguera, en representació de la senyora Anaïs Godínez 
Acay, presenta recurs de reposició contra la desestimació per silenci 
administratiu de la petició anterior; 

En data 27 d’octubre de 2015 (Registre general d'entrada núm. 2015 
00018151), el senyor Emilio Mallo Reguera en representació de la senyora 
Anaïs Godínez Acay, reitera la petició. 

Vist que la senyora Anaïs Godínez Acay ha interposat un recurs contenciós 
administratiu davant del Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 16, dels de 
Barcelona, amb referència RCA núm. 365/2015-B1 la Junta de Govern de 
l’Ajuntament d’Esplugues, en data 11 de novembre de 2016 va adoptar el 
següent acord: 

“PRIMER.- ESTIMAR el recurs de reposició presentat el 21 d’octubre de 2015, 
segons registre de Correos, i entrada a l’Ajuntament el 27 d’octubre de 2015 



(RGE núm. 2015 00018151), pel senyor Emilio Mallo Reguera, en 
representació de la senyora Anaïs Godínez Acay, en el sentit de procedir a 
l'inici de l'expedient d'expropiació de la porció de terreny de 379,17m² de la 
finca registral núm. 2.677, cedida anticipadament, i identificada al Conveni 
subscrit el 7 d’octubre de 2002. 

SEGON.- INICIAR l'expedient d'expropiació de la porció de terreny de 
379,17m², de la finca registral núm. 2.677, identificada al Conveni subscrit entre 
el senyor Francisco Javier Roselló Chulvi, i l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat, de 7 d’octubre de 2002.” 

És important assenyalar que, en data 7 d’octubre de 2002, el Sr. Lorenzo 
Palacín Badorrey, com Alcalde President d'aquest Ajuntament, i el Sr. 
Francisco Javier Roselló Chulvi, van signar conveni, en virtut del qual el segon 
va cedir, anticipada i gratuïtament, a l'Ajuntament una superfície de 379,17 
metres quadrats, amb destinació a Sistema de Zona Verda (clau 6c), als 
efectes d'executar les previsions del Pla General Metropolità; l'Ajuntament es 
va comprometre a impulsar la tramitació de la figura de planejament 
corresponent per definir els límits de sòl per a reserva de sistemes (clau 6c), 
especialment, de les superfícies de sòl no incloses en el Projecte de 
recuperació del Torrent d'en Farré, i perquè la finca situada al c / Montserrat, 
45, qualificada com a equipament comunitari de nova creació a nivell local, clau 
7b, fos qualificada com conservació d'estructura urbana i edificatòria, clau 17. 
 
Així mateix, es va pactar que, transcorreguts dos anys des de la indicada data 
de 7 /10/ 2016, sense que es materialitzessin els esmentats canvis urbanístics 
en les finques de què es tracta, a requeriment del Sr. Francisco Javier Roselló 
Chulvi, quedaria sense efecte la cessió gratuïta abans esmentada de 379,17 
metres quadrats, recobrant el mateix la plena propietat, iniciant-se llavors 
l'oportú expedient d'expropiació, en el qual es prendria com a preu unitari el de 
261,94€. 
 
S’adjunta al present informe el conveni de 7 d’octubre de 2002 (Annex 2) 
 
En relació a l’acord de la Junta de Govern de data 11 de novembre de 2016 i la 
petició efectuada, s’emet el següent informe tècnic: 

INFORME: 
 
1.- Relació de propietaris i titulars de drets: 

Sra. Anaïs Godinez Acay, en qualitat de drethavent del Sr. Francisco Javier 
Roselló Chulvi, amb DNI. 47.898.750-P (amb domicili de notificació carrer 
Montserrat, 45 d’Esplugues de Llobregat) 

 
2.- Descripció i dades de la finca  



2.1 Referència cadastral de la finca:3914417DF2831D0001RL (corresponent a 
la finca del carrer Montserrat, 52), de la qual només és objecte d’expropiació 
una porció de 379’17 m2. 

2.2 Dades registrals: no consten en l’expedient. 

2.3 Superfície de sòl objecte de expropiació: 379’17 m2  

 
3.- Dades urbanístiques del sòl objecte d’expropiació: 

La finca objecte d’expropiació es troba en sòl urbà i es troba qualificada com a 
Sistema General d’Espais Lliures – Parc Urbà, clau 6c, d’acord amb les 
determinacions del Pla General Metropolità d'Ordenació Urbana de l'Entitat 
Metropolitana de Barcelona (PGM) de data 14/07/1976, concretat per la seva 
transcripció refosa a escala 1/2000 definitivament aprovada el 11/03/1983. 
 
La finca no es troba inclosa en cap Polígon o Unitat d’Actuació Urbanística. 
 
 
4.- Normativa aplicable 

Real Decret Legislatiu 7/2015 de 30 d’octubre pel que s’aprova el text Refós de 
la Llei del Sòl i Rehabilitació Urbana. 

Text Refós de la Llei d’Urbanisme consolidat amb les modificacions introduïdes 
per la Llei 3/2012 de 22 de febrer de modificació del Text Refós de la Llei 
d’Urbanisme, Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost i per la Llei 7/2011 de 27 de 
juliol de mesures fiscals i financeres. 

Determinacions del Pla General Metropolità. 

5.- Valor de sòl  

5.1 . Donat que el Conveni signat en data 7 d’octubre de 20002 pel Sr. Lorenzo 
Palacín Badorrey, com Alcalde President d'aquest Ajuntament, i el Sr. 
Francisco Javier Roselló Chulvi com a propietari del terreny cedit 
anticipadament ja establia un preu unitari de 261’94 €/m2, aquests és el valor a 
utilitzar per a la valoració de la porció a expropiar. 

6.- Valor total de la finca. Justipreu 

379’17 m2 x 261’94 €/m2 = 99.319’78 € 

Valor total de la finca = 99.319’78 € 

5% premi afecció = 4.965’98 € . 

Justipreu = 104.285’77 € 



S’estima el valor de justipreu en cent-quatre mil dos-cents vuitanta-cinc 
euros amb setanta-set cèntims d’euro. (104.285’77 €)” 

Vist l’informe emès per l’assessora jurídica de l’Àmbit de Territori i 
Sostenibilitat, que estableix el següent: 

“Antecedents 

Primer.- El 7 d'octubre de 2002, l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat i el 
senyor Francisco Javier Roselló Chulvi van signar un conveni, en virtut del qual 
el segon va cedir, anticipadament i gratuïtament, a l'Ajuntament una superfície 
de 379,17m², amb destinació a zona verda (clau 6c), als efectes d'executar les 
previsions del Pla General Metropolità; l'Ajuntament es va comprometre a 
impulsar la tramitació de la figura de planejament corresponent per definir els 
límits de sòl per a reserva de sistemes (clau 6c), especialment, de les 
superfícies de sòl no incloses en el Projecte de recuperació del Torrent d'en 
Farré, i perquè la finca situada al c / Montserrat, 45, qualificada com a 
equipament comunitari de nova creació a nivell local, clau 7b, fos qualificada 
com conservació d'estructura urbana i edificatòria, clau 17. 

Així mateix, es va pactar que, transcorreguts dos anys des de la indicada data 
de 7 -10-2002, sense que es materialitzessin els esmentats canvis urbanístics 
en les finques de què es tracta, a requeriment del Sr. Francisco Javier Roselló 
Chulvi, quedaria sense efecte la cessió gratuïta abans esmentada de 379,17 
metres quadrats, recobrant el mateix la plena propietat, iniciant-se llavors 
l'oportú expedient d'expropiació, en el qual es prendria com a preu unitari el de 
261,94€. 
 
 
Segon.- El 18 de maig de 2010, segons segell de Correos, i entrada a 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, el 20 de maig de 2010, (Registre 
general d'entrada núm. 2010 00007231) la senyora Anaïs Godínez Acay, en 
qualitat de drethavent del senyor Francisco Javier Roselló Chulvi, presenta un 
escrit mitjançant el qual sol·licita que es doni compliment als termes del conveni 
subscrit amb l’Ajuntament, el 7 d’octubre de 2002, i s’iniciï expedient 
expropiatori de la finca registral 2.677. 

El 20 de juliol de 2010, segons registre de Correos, i entrada a l’Ajuntament el 
22 de juliol de 2010 (Registre general d'entrada núm. 2010 00010175), el 
senyor Emilio Mallo Reguera, en representació de la senyora Anaïs Godínez 
Acay, presenta recurs de reposició contra la desestimació per silenci 
administratiu de la petició anterior; 

El 21 d’octubre de 2015, segons registre de Correos, i entrada a l’Ajuntament el 
27 d’octubre de 2015 (Registre general d'entrada núm. 2015 00018151), el 
senyor Emilio Mallo Reguera en representació de la senyora Anaïs Godínez 
Acay, reitera la petició; 



La senyora Anaïs Godínez Acay havia interposat un recurs contenciós 
administratiu davant del Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 16, dels de 
Barcelona, amb referència RCA núm. 365/2015-B1; 

Tercer.- L’11 de novembre de 2016, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat va acordar ESTIMAR el recurs de reposició presentat 
el 21 d’octubre de 2015, segons registre de Correos, i entrada a l’Ajuntament el 
27 d’octubre de 2015 (RGE núm. 2015 00018151), pel senyor Emilio Mallo 
Reguera, en representació de la senyora Anaïs Godínez Acay, en el sentit de 
procedir a l'inici de l'expedient d'expropiació de la porció de terreny de 
379,17m² de la finca registral núm. 2.677, cedida anticipadament, i identificada 
al Conveni subscrit el 7 d’octubre de 2002, i INICIAR l'expedient d'expropiació 
de la porció de terreny de 379,17m², de la finca registral núm. 2.677, 
identificada al Conveni subscrit entre el senyor Francisco Javier Roselló Chulvi, 
i l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, de 7 d’octubre de 2002. 
 
Quart.- El 20 de desembre de 2017, els Serveis tècnics municipals del Servei 
d’Urbanisme han emès un informe mitjançant el qual efectuen la valoració de la 
superfície a expropiar, amb el valor per metre quadrat determinat en el Conveni 
d’octubre de 2002, mencionat anteriorment, amb un valor de justipreu de 
104.285,77.-euros. 
 
Fonaments de dret 

Vist l’article 35.3 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el 
text refós de la Llei d'urbanisme, en la redacció donada per la Llei 3/2012, de 
22 de febrer, i els articles 109 i següents, del mateix Text refós, relatius a la 
legitimació de les expropiacions urbanístiques. 

Vista la Llei de 16 de desembre de 1954, d’expropiació forçosa. L’article 24 de 
estableix que l’Administració i el particular podran convenir l’adquisició dels 
béns o drets que són objecte d’aquesta lliurement i per mutu acord. 
 
L’article 109.6 del text refós de la Llei d'urbanisme estableix que les 
expropiacions dutes a terme per raons urbanístiques s'han d'inscriure en el 
Registre de la Propietat, en els termes que estableix la legislació hipotecària. 
 
L’article 53 de la Llei d’expropiació forçosa estableix que l’acta de ocupació que 
s’extendrà, a continuació del pagament, acompanyada dels justificants 
d’aquest, serà títol bastant perquè al Registre de la Propietat i a la resta de 
Registres públics s’inscrigui la transmissió del domini. 

L’autorització i disposició de despeses i el reconeixement i liquidació 
d’obligacions dins dels límits de la competència de l’alcaldia, i d’acord amb el 
pressupost vigent, és competència de l’alcaldessa. No obstant això, aquesta 
competència ha estat expressament delegada en la Junta de Govern Local, en 
virtut del Decret 1466/2015, de 18 de juny. 

Conclusions 
 



Tenint en compte que l’11 de novembre de 2016, la Junta de Govern Local de 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat va acordar iniciar l'expedient 
d'expropiació de la porció de terreny de 379,17m², de la finca registral núm. 
2.677, identificada al Conveni subscrit entre el senyor Francisco Javier Roselló 
Chulvi, i l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, de 7 d’octubre de 2002, i que 
ja es disposa de la valoració del terrenys, efectuada pels Serveis tècnics 
municipals, en els termes en què es va establir al Conveni indicat, només resta 
concloure que s’informa favorablement, i que correspon comunicar el valor del 
justipreu a la persona interessada, als efectes d’iniciar materialment la 
tramitació per a culminar el pagament de l’expropiació de referència.” 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- INICIAR la tramitació de l’expropiació de la porció de terreny de 
379,17m², de la finca registral núm. 2.677, identificada al Conveni subscrit entre 
el senyor Francisco Javier Roselló Chulvi; ara propietat de la seva drethavent; 
la senyora Anaïs Godínez Acay, amb l’objecte de culminar el pagament de 
l’expropiació, amb la comunicació a la persona interessada del valor del 
justipreu, establert pels Serveis tècnics municipals en 104.285,77.-euros. 
 
SEGON.- APROVAR l’autorització de despesa, en concepte d'expropiació de 
la porció de terreny de 379,17m², de la finca registral núm. 2.677, amb destí a 
zona verda, propietat de la senyora Anaïs Godínez Acay, per import de 
104.285,77.-euros. 
 
TERCER.- NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada. 
 
QUART.- COMUNICAR aquest acord als Departaments d'Intervenció i de 
Tresoreria municipals.” 

 
ACORD NÚMERO TRENTA-TRES.- Proposta d’iniciar expedient 
d’expropiació de la porció de terreny de 93,80 m2 de la finca del carrer 
Josep Anguera Sala, propietat del Sr. Salvador roman Ortega (expedient: 
2017/7/2303) 
 
“Assumpte: Expedient d’expropiació de la porció de terreny de 93,80m² de la 
finca situada a l’avinguda Traginers, cantonada carrer Josep Anguera i Sala, 
propietat del senyor Salvador Roman Ortega. 

Vist l’informe dels Serveis tècnics municipals, de 20 de desembre de 2017, que 
estableix el següent: 

“Sol-licitud. Antecedents: 

En data 5/2/2015 (REGISTRE NUM: 2015/1512) es rep escrit del Sr. Salvador 
Roman Ortega per tal d’iniciar l’expropiació d’un terreny de 93’80 m2 situat a la 
cantonada dels carrers Josep Anguera i Sala i Av. dels Traginers d’aquest 
municipi. 
 



En data 29 de juliol de 1996 el Sr. Salvador Roman Ortega va signar, 
conjuntament amb l’Alcalde d’Esplugues, Sr. Antoni Pérez, un conveni (que 
s’adjunta a aquest informe) pel qual el Sr. Roman cedia gratuïtament a 
l’Ajuntament una porció de terreny de 93’80 m2 destinada exclusivament a 
l’obertura del carrer Josep Anguera i Sala. El conveni establia que, en cas que 
aquesta porció de terreny no es computés en el Projecte de Compensació (com 
finalment ha succeït) del Pla Especial de Reforma Interior del Sector 
Finestrelles Nord o qualsevol altre instrument d’ordenació urbanística (com 
tampoc està previst) l’Ajuntament d’Esplugues s’obligava a incoar el 
corresponent expedient d’expropiació forçosa per tal d’indemnitzar el cessionari 
del dret en base al seu valor urbanístic. 

Donat que la porció de terreny no es va incloure en l’àmbit del Pla Especial de 
Reforma Interior del Sector Finestrelles Nord ni està previst que s’inclogui en 
cap altre instrument d’ordenació urbanística i, a més, la gestió i urbanització de 
l’entorn està ja finalitzada, correspon l’expropiació prevista en l’esmentat 
Conveni. 
 
En relació a la petició efectuada, s’emet el següent informe tècnic: 

INFORME: 
 
1.- Relació de propietaris i titulars de drets:  

Sr. Salvador Roman Ortega, amb DNI. 37.500.841-P (amb domicili de 
notificació carrer València, 127, 4rt. 2a. de Barcelona – 08011)  

2.- Descripció i dades de la finca  

2.1 Referència cadastral de la finca: no consta en l’expedient  

2.2 Segons nota simple registral, la finca original té una superfície de 534’50 
m2., però només es va cedir anticipadament la porció de 93’80 m2. que apareix 
en el Conveni i en el plànol que l’acompanya.  

2.3 Inscripció registral : Tomo 705, llibre 47, folio 179, finca 495 d’Esplugues de 
Llobregat.  

2.4 Superfície de sòl objecte de expropiació: 93’80 m2  

3.- Dades urbanístiques del sòl objecte d’expropiació:  

La finca objecte d’expropiació es troba en sòl urbà i es troba qualificada com a 
Sistema Viari Bàsic, clau 5 d’acord amb les determinacions del Pla General 
Metropolità d'Ordenació Urbana de l'Entitat Metropolitana de Barcelona (PGM) 
de data 14/07/1976, concretat per la seva transcripció refosa a escala 1/2000 
definitivament aprovada el 11/03/1983. 



La finca no es troba inclosa en cap Polígon o Unitat d’Actuació Urbanística. 
 
4.- Normativa aplicable  

Real Decret Legislatiu 7/2015 de 30 d’octubre pel que s’aprova el text Refós de 
la Llei del Sòl i Rehabilitació Urbana.  

Text Refós de la Llei d’Urbanisme consolidat amb les modificacions introduïdes 
per la Llei 3/2012 de 22 de febrer de modificació del Text Refós de la Llei 
d’Urbanisme, Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost i per la Llei 7/2011 de 27 de 
juliol de mesures fiscals i financeres.  

Determinacions del Pla General Metropolità.  

5.- Valor de sòl  

5.1 . Donat que la porció de terreny es troba lindant amb l’àmbit del Pla 
Especial de Reforma Interior del Sector Finestrelles Nord (s’adjunta plànol per 
acreditar aquesta circumstància) i que el Projecte de Reparcel·lació de 
l’esmentat PERI es va aprovar definitivament el novembre de 2013, s’ha utilitzat 
per a la valoració de la porció a expropiar els valors de repercussió continguts 
en l’esmentat Projecte de Reparcel·lació.  

VR = Valor unitari de repercussió del sol = 988’60 €/m2t. (mitjana ponderada 
entre el valor de repercussió de les parcel·les dedicades a habitatge unifamiliar 
i les parcel·les plurifamiliars) 

5.2 Aprofitament 

D’acord amb l’article 37 del Real Decret Legislatiu 7/2015 de 30 d’octubre pel 
que s’aprova el Text Refós de la Llei del Sòl i Rehabilitació Urbana, als terrenys 
que no tinguin assignada edificabilitat o ús privat (com és el cas que ens ocupa) 
s’aplicarà l’edificabilitat mitjana i l’ús majoritari de l’àmbit espacial homogeni en 
el que, per usos i tipologies, la ordenació urbanística els hagi inclòs.  

En aquest cas, per coherència amb el punt anterior, s’ha aplicat pel càlcul del 
valor a expropiar, l’edificabilitat determinada en el Pla Especial de Reforma 
Interior del Sector Finestrelles Nord, que es de 0’70 m2st/m2sòl pel conjunt de 
l’àmbit. S’aplicarà, com a valor de càlcul, aquest índex..  

Es considera que aquest és l’índex d’edificabilitat a adoptar, ja que, en el cas 
que la parcel·la s’hagués inclòs en un polígon d’actuació de repartiment de 
beneficis i càrregues, aquest hauria estat l’índex a aplicar, d’acord amb la 
normativa vigent, una vegada descomptats el percentatge de sistemes i la 
cessió de l’aprofitament mig..  

7.- Valor del sòl  

Valor del sòl (VS)  



Superfície de la finca : 93’80 m2s  

Índex d’edificabilidat net : 0’70 m2t/m2s  

Valor de repercussió del sòl: 988’60 €/m2t. 

VS = Valor total del sol = 93’80 m2s x 0’70 m2t/m2s x 988’60 €/m2t = 
64.911’48 € 

Tenint en compte que la Variació de l’Index de preus de l’IPC a catalunya 
des del novembre de 2013 (data d’aprovació de la reparcel.lació) a 
desembre 2017 (data de la valoració) ha estat del 2’8 %, caldrà aplicar 
aquest coeficient per al càlcul de la valoració final 

VSa = Valor del sol actualitzat = 64.911’48 x 2’8 % = 66.729’00 €  

8.- Valor total de la finca. Justipreu  

Valor total de la finca = 66.729’00 € 

5% premi afecció = 3.336’45 € . 

Justipreu = 70.065’45 €  

S’estima el valor de justipreu en setanta mil seixanta-cinc euros amb 
quaranta-cinc cèntims d’euro. (70.065’45 €)”  

Vist l’informe emès per l’assessora jurídica de l’Àmbit de Territori i 
Sostenibilitat, que estableix el següent: 

“Antecedents 
 
El 29 de juliol de 1996, el senyor Salvador Roman Ortega va signar, i 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat van signar un conveni pel qual el primer 
cedia gratuïtament a l’Ajuntament una porció de terreny de 93’80m² destinada 
exclusivament a l’obertura del carrer Josep Anguera i Sala. El conveni establia 
que, en cas que aquesta porció de terreny no es computés en el Projecte de 
Compensació del Pla especial de reforma interior del Sector Finestrelles Nord, 
o qualsevol altre instrument d’ordenació urbanística, l’Ajuntament d’Esplugues 
s’obligava a incoar el corresponent expedient d’expropiació forçosa per tal 
d’indemnitzar el cessionari del dret, en base al seu valor urbanístic. 
 
El 5 de febrer de 2015, (Registre general d'entrada núm. 2015/1512), el senyor 
Salvador Roman Ortega presenta un escrit mitjançant el qual sol·licita iniciar 
l’expropiació d’un terreny de 93’80m² situat a la cantonada dels carrers Josep 
Anguera i Sala i Av. dels Traginers, d’Esplugues de Llobregat. 

El 20 de desembre de 2017, els Serveis tècnics municipals han emès un 
informe en el qual posen de manifest que, tenint en compte que la porció de 
terreny no es va incloure en l’àmbit del Pla Especial de Reforma Interior del 



Sector Finestrelles Nord, ni està previst que s’inclogui en cap altre instrument 
d’ordenació urbanística i, a més, la gestió i urbanització de l’entorn està ja 
finalitzada, correspon l’expropiació prevista en l’esmentat Conveni. El valor del 
justipreu s’estableix en setanta mil seixanta-cinc euros amb quaranta-cinc 
cèntims d’euro. (70.065’45 €). 

Fonaments de dret  

Vist l’article 35.3 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el 
text refós de la Llei d'urbanisme, en la redacció donada per la Llei 3/2012, de 
22 de febrer, i els articles 109 i següents, del mateix Text refós, relatius a la 
legitimació de les expropiacions urbanístiques. 

Vista la Llei de 16 de desembre de 1954, d’expropiació forçosa. L’article 24 de 
estableix que l’Administració i el particular podran convenir l’adquisició dels 
béns o drets que són objecte d’aquesta lliurement i per mutu acord. 

L’article 109.6 del text refós de la Llei d'urbanisme estableix que les 
expropiacions dutes a terme per raons urbanístiques s'han d'inscriure en el 
Registre de la Propietat, en els termes que estableix la legislació hipotecària. 
 
L’article 53 de la Llei d’expropiació forçosa estableix que l’acta de ocupació que 
s’extendrà, a continuació del pagament, acompanyada dels justificants 
d’aquest, serà títol bastant perquè al Registre de la Propietat i a la resta de 
Registres públics s’inscrigui la transmissió del domini. 

L’autorització i disposició de despeses i el reconeixement i liquidació 
d’obligacions dins dels límits de la competència de l’alcaldia, i d’acord amb el 
pressupost vigent, és competència de l’alcaldessa. No obstant això, aquesta 
competència ha estat expressament delegada en la Junta de Govern Local, en 
virtut del Decret 1466/2015, de 18 de juny. 

Conclusions 
 
Per tot l’exposat, només resta concloure que s’informa favorablement, i que 
correspon iniciar l’expedient d’expropiació, i comunicar el valor del justipreu a la 
persona interessada.” 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- INICIAR procediment d’expropiació d’un terreny de 93’80m², situat a 
la cantonada dels carrers Josep Anguera i Sala, i avinguda dels Traginers, 
d’Esplugues de Llobregat, propietat del senyor Salvador Roman Ortega, amb la 
comunicació a la persona interessada del valor del justipreu establert pels 
Serveis tècnics municipals, en 70.065’45.-euros.  

SEGON.- APROVAR l’autorització de despesa, en concepte d'expropiació de 
la porció de terreny, de 93’80m², situada a la cantonada dels carrers Josep 
Anguera i Sala i Av. dels Traginers, d’Esplugues de Llobregat, i propietat del 
senyor Salvador Roman Ortega, per import de 70.065’45.-euros. 



TERCER.- NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada. 

QUART.- COMUNICAR aquest acord als Departaments d'Intervenció i de 
Tresoreria municipals.” 

 
ACORD NÚMERO TRENTA-QUATRE.- Proposta relativa a que les obres 
incloses al projecte executiu col•lector Torrent de Can Clota, al terme 
municipal d’Esplugues de Llobregat es declararan obres d’urbanització 
anticipades del sector de Can Cervera. 

“Assumpte: Declaració del Projecte Executiu Col·lector Torrent de Can Clota, 
a Esplugues de Llobregat com a obra d’urbanització anticipada del sector de 
Can Cervera. 

Expedient: 2017/4/2290 

Vist el Projecte Executiu Col·lector Torrent de can Clota al terme municipal 
d’Esplugues de Llobregat, redactat l’Enginyer de Camins, Canals i Ports 
Joaquín Ventura i Torres, Cap de Secció Espai Públic de l’AMB, fruit de 
l’encàrrec realitzat per part de l’Ajuntament d’Esplugues a l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona per a solucionar la problemàtica relacionada amb el drenatge de 
la conca del Torrent de can Clota; 

Vist l’informe tècnic jurídic emès pels Serveis tècnics municipals de l’Àmbit 
de Territori i Sostenibilitat, que estableix el següent: 

“Vist el Projecte Executiu Col·lector Torrent de can Clota al terme 
municipal d’Esplugues de Llobregat, redactat l’Enginyer de Camins, Canals i 
Ports Joaquín Ventura i Torres, Cap de Secció Espai Públic de l’AMB, fruit de 
l’encàrrec realitzat per part de l’Ajuntament d’Esplugues a l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona per a solucionar la problemàtica relacionada amb el drenatge de 
la conca del Torrent de can Clota; 

En relació amb aquest Projecte, cal assenyalar el següent: 

En primer lloc, cal destacar el fet que en aquests moments és urgent executar 
les obres d'aquest col·lector, per tal de reconduir les aigües que discorren 
actualment pel torrent de can Clota, i així solucionar la problemàtica 
relacionada amb el drenatge de la conca del torrent indicat. 
 
Els terrenys per on discorre el torrent esmentat es troben ubicats al sector 
denominat de can Cervera; actualment classificat pel planejament urbanístic 
aplicable com a sòl urbanitzable delimitat. 

D’aquesta manera, indicar que el 13 de març de 2009 el Conseller de Política 
Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya va aprovar 
definitivament el Pla Director Urbanístic de les Àrees Residencials 
Estratègiques de l’àmbit del Baix Llobregat. Aquest document contenia, entre 
d’altres, l’ARE de can Cervera, dins del municipi d’Esplugues de Llobregat. 



 
El 29 de novembre de 2013 però, la Secció tercera de la Sala Contenciosa 
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va dictar 
Sentència que va declarar la nul·litat de l’ARE de can Cervera, a Esplugues de 
Llobregat. 
 
Paral·lelament, també el 13 de març de 2009, es va aprovar definitivament la 
Modificació puntual de Pla general metropolità de canvi de classificació, de sòl 
urbà, a sòl urbanitzable delimitat, per incorporar l’àmbit a l’ARE de can Cervera, 
a desenvolupar pel Pla Director Urbanístic de les Àrees Residencials 
Estratègiques de l’àmbit del Baix Llobregat i pel planejament derivat de l’ARE 
de can Cervera. 

En definitiva, cal considerar que l’àmbit de referència està classificat com a sòl 
urbanitzable delimitat. 

Per tant, els terrenys objecte d'aquest informe es troben pendents d’un pla 
parcial urbanístic, o d’un pla director urbanístic i, per tant, aquests terrenys 
s’han d’entendre compresos en sector de planejament urbanístic derivat, sense 
desenvolupar, que ordeni amb detall el sector i determini el seu 
desenvolupament, i l'aprovació de l'instrument de gestió corresponent, per a 
distribuir equitativament els beneficis i les càrregues entre els propietaris 
inclosos a l'àmbit d'actuació de què es tracti, i l'aprovació del projecte 
d'urbanització bàsic, i els projectes d'urbanització complementaris que puguin 
ser necessaris, per a la seva execució i materialització de la transformació del 
sòl. 
 
En el moment en què aquest sector es desenvolupi, i s'executi, caldrà que, 
necessàriament, prevegi totes les infraestructures necessàries i pròpies de tot 
creixement en el territori, com les previstes en els projectes d'urbanització, que 
tenen per finalitat posar en pràctica l'execució material de les determinacions 
dels plans d'ordenació urbanística municipal i dels plans urbanístics derivats en 
els àmbits d'actuació urbanística.  

Els projectes d'urbanització poden fer referència a totes les obres d'urbanització 
o únicament a les obres d'urbanització bàsiques però, en qualsevol cas, i tal i 
com estableix l’article 72 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, mitjançant el 
qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, comprenen les relatives al 
sanejament, incloent-hi els col·lectors d'aigües pluvials, els col·lectors 
d'aigües residuals i les actuacions adequades relacionades amb la 
depuració d'aigües residuals; la compactació i l'anivellament de terrenys 
destinats a carrers o vies, incloent-hi el pas de vianants, i les xarxes de 
subministrament i distribució d'aigua, d'energia elèctrica i de connexió a les 
xarxes de telecomunicacions. Si el projecte d'urbanització fa referència només 
a les obres d'urbanització bàsiques, s'ha de completar posteriorment amb un o 
diversos projectes d'urbanització complementaris.  

La raó per la qual aquesta obra cal executar-la sense demora, és pel fet que cal 
solucionar, amb urgència, la problemàtica relacionada amb el drenatge de la 
conca del Torrent de can Clota, i els terminis d’execució del sector, avui dia 



encara sense el planejament derivat aprovat, ni tan sols en fase de redacció, 
fan inviable esperar a què el sector es desenvolupi.  

L’execució d’obres d’urbanització anticipada es troba àmpliament avalada per 
la jurisprudència dels Tribunals, sempre i quan aquestes esdevinguin unes 
obres aprofitables i repercutibles al sector on s’implanten.  

En paral·lel a aquest acord, la Junta de Govern Local acordarà aprovar el 
Projecte Executiu Col·lector Torrent de can Clota al T.M. d’Esplugues de 
Llobregat, redactat l’Enginyer de Camins, Canals i Ports Joaquín Ventura i 
Torres, Cap de Secció Espai Públic de l’AMB, fruit de l’encàrrec realitzat per 
part de l’Ajuntament d’Esplugues a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, així com 
aprovar l'expedient de contractació i l'inici de la licitació de les obres.  

 
Conclusions 
 
El col·lector objecte d’informe és una infraestructura de sanejament que 
esdevindrà, necessàriament, un servei urbanístic bàsic per al desenvolupament 
del sector i, en aquest sentit, aquesta infraestructura serà una obra 
d'urbanització bàsica i imprescindible del sector que en un futur es desenvolupi, 
en tant que formarà part de la seva xarxa de sanejament, i serà, per tant, una 
obra d'urbanització anticipada, aprofitable i repercutible, que executarà 
l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat, a càrrec de les persones 
propietàries del sector. Això és, que tots els propietaris participaran 
d'aquestes despeses, quan el sector es desenvolupi. 

Cal remarcar el fet que cal executar aquestes obres amb caràcter d’urgència 
inajornable i, en aquest sentit, sense que sigui viable esperar al natural 
desenvolupament del sector. 

Per tot l’exposat, només resta concloure que s’informa favorablement sobre la 
declaració de les obres corresponents al Projecte Executiu Col·lector Torrent 
de can Clota al T.M. d’Esplugues de Llobregat, com a obra d'urbanització 
anticipada, aprofitable i repercutible, que executarà l'Ajuntament 
d'Esplugues de Llobregat, a càrrec de les persones propietàries del sector 
de can Cervera, quan el sector es desenvolupi.” 

En aplicació de l’article 21.1, apartats j) i o) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de 
bases de règim jurídic, tant la competència per a l’aprovació dels projectes  

d’urbanització, com les obres ordinàries, correspon a l’alcalde o alcaldessa de 
l’ajuntament. Aquestes competències, no obstant això, han estat expressament 
delegada en la Junta de Govern Local, a partir del Decret d’alcaldia núm.1466, 
de 18 de juny de 2015. Per tant, la competència per a adoptar aquest acord cal 
atribuir-la també a la Junta de Govern Local.  

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 



PRIMER.- DECLARAR les obres corresponents al Projecte Executiu Col·lector 
Torrent de Can Clota al T.M. d’Esplugues de Llobregat, com a obres 
d'urbanització anticipada, aprofitables i repercutibles, que executarà 
l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat, amb caràcter d’urgència inajornable, a 
càrrec de les persones propietàries del sector de Can Cervera, quan el sector 
es desenvolupi.  

SEGON.- NOTIFICAR aquest acord a les persones interessades.  

TERCER.- COMUNICAR aquest acord als Departaments d’Intervenció i 
Tresoreria municipals.” 

 
ACORD NÚMERO TRENTA-CINC.- Proposta de concessió de llicència 
d’obres al senyor ORIOL ARBUÉS VINTRÓ, per a l’enderroc d’un immoble 
existent a la finca ubicada al carrer Laureà Miró, núm. 273, d’Esplugues de 
Llobregat (expedient 2017/59/2416). 

“El senyor Oriol Arbués Vintró sol·licita llicència per executar obres d'enderroc 
de l’edificació existent a la finca situada al carrer Laureà Miró, núm. 273, 
d’aquesta població, (referència cadastral 3512928DF2831D0001EL), aportant 
projecte tècnic a tal efecte (Exp. 2017/59/2416). 

Atès l’ informe favorable emès pels Serveis Tècnics Municipals del que resulta: 

“Planejament vigent. 
Pla General Metropolità, aprovat definitivament en data 14/07/1976 i 
publicat al BOP en data 19/07/1976, concretat per la seva transcripció 
refosa a escala 1/2000 definitivament aprovada el 11/3/83 
 
Qualificació urbanística. 
Zona de nucli antic (Clau 12) Subzona I. Substitució de l’edificació 
antiga. 
 
Projecte. 
El projecte aportat proposa la demolició total de l’habitatge existent entre 
mitgeres al carrer de L’alçada de l’edifici existent és de planta baixa i un 
pis. La superfície construïda total de l’edificació existent és de 163’63 
m2. 
 
El volum total a enderrocar és de 358’16 m³. 
 
Valoració del projecte. 
L’edificació a enderrocar es troba situada entre mitgeres, amb edificis 
construïts i ocupats a banda i banda. 
L’edificació objecte del projecte no inclou cap construcció amb valor 
arquitectònic, històric, cultural o social i tampoc implica una modificació 
substancial de la imatge urbana. 
La parcel·la on se situa l’edifici té una amplada de uns 4’80 m. i una 
profunditat d’uns 22’00 m. 



L’edificació principal ocupa una franja de uns 10 m. de profunditat en 
relació al carrer. La resta de parcel·la es troba lliure d’edificacions. 
El projecte incorpora plànols en planta, alçat i secció de les edificacions 
a enderrocar, així com fotografies de les mateixes. 
El projecte compleix la normativa urbanística que li és d’aplicació. 
Consta declaració respecte que l’edificació objecte d’enderroc es troba 
lliure d’ocupants i arrendataris en l’actualitat.” 
 

Atès l’informe favorable emès pels Serveis Jurídics Municipals, de data 15 de 
desembre de 2017, els fonaments de dret del qual estableixen el següent: 
 

“Les obres mencionades estan subjectes a llicència urbanística prèvia, i 
aquesta s’ha d’atorgar d’acord amb la normativa urbanística, el 
planejament urbanístic i les ordenances municipals aplicables, segons 
prescriu l’article 187 del Text refós de la llei d'urbanisme, aprovat pel 
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost; d’acord amb la redacció donada 
per la Llei 16/2015, de 24 de juliol, de simplificació de l’activitat 
administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals 
de Catalunya i d’impuls de l’economia. 
En aquest sentit, d’acord amb l’article 187.c) està subjecte a llicència 
urbanística prèvia, la construcció d’edificis de nova planta que, d’acord 
amb la legislació sobre ordenació de l’edificació, requereixen l’elaboració 
d’un projecte tècnic, i la demolició total o parcial, com és el cas que ens 
ocupa. 
D’acord amb l’article 12 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual 
s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, 
correspon a l’administració municipal atorgar les llicències urbanístiques 
respecte dels actes que hi són subjectes que es pretenguin executar en 
el seu terme. 
L’article 13.1 del Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística 
estableix que les sol·licituds de llicències urbanístiques es tramiten de 
conformitat amb la legislació sobre règim local, sens perjudici de la 
legislació sobre procediment administratiu comú i procediment de les 
administracions públiques de Catalunya i els aspectes procedimentals 
establerts a la legislació urbanística. 
Per tant, són d’aplicació l’article 75 i següents del Reglament d'obres, 
activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de 
juny.  
L’article 34 del Reglament exigeix l’aportació d’un projecte executiu quan 
el projecte objecte de la llicència tingui la consideració de projecte bàsic. 
En aquest cas, el projecte és bàsic i executiu. 
 
 
Les llicències urbanístiques caduquen si transcorre el termini per 
començar les obres o el termini per acabar-les, incloses les seves 
pròrrogues respectives, sense que hagin estat iniciades o finalitzades. 
Els terminis són d’un any per a iniciar les obres, i de 3 anys per a 
acabar-les una vegada iniciades. Ambdós terminis es computen a 
partir de l’endemà de la notificació de la llicència 
atorgada. 



 
A aquests efectes, en compliment de l’article 37 del Reglament sobre 
protección de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 
de maig, correspon efectuar l’advertiment de caducitat corresponent. 
 
Cal indicar a la persona titular de la llicència que ha de lliurar a 
l’administració atorgant una còpia de l’acta d’inici d’obres estesa per 
la direcció facultativa de les obres i, posteriorment, una còpia del 
certificat final d’obres expedit per aquesta mateixa direcció. Si les 
obres autoritzades no requereixen dirección facultativa per executar-les, 
les còpies de l’acta i del certificat esmentats han de ser substituïdes per 
la declaració responsable corresponent de la persona titular 
de la llicència urbanística. 
 
L’òrgan competent per a l’aprovació d’aquest Projecte és la Junta de 
Govern Local, per delegació expressa efectuada mitjançant Decret núm. 
1466, de 18 de juny de 2015. 
 
Conclusions 
Per tot l’exposat, només resta concloure que s’informa favorablement 
la concessió de la llicència sol·licitada.” 

 
Atès que l’enderroc no compren construccions de valor arquitectònic, històric, 
cultural o social, no obstant, implica modificació substancial de la imatge 
urbana, i en conseqüència, li és d’aplicació allò indicat a l’acord plenari de data 
29/04/04 punt 1.3., per això, s’ha incorporat al projecte plànols en planta, alçat i 
secció de les edificacions a enderrocar, així com fotografies de les mateixes.  
 
Vistos els preceptes citats, es proposa l’adopció de la següent 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
Primer.- Concedir llicència d’obres, al senyor Oriol Arbués Vintró, per a 
l’enderroc d’un immoble existent a la finca ubicada al carrer Laureà Miró, núm. 
273, d’Esplugues de Llobregat, d’acord amb el projecte presentat el 4 d’octubre 
de 2017, (Registre general d'entrada núm. 2017/18124). 
 
Segon.- Condicionar aquesta llicència al compliment dels següents requisits: 
 
2.1. Constituir dipòsit a la Tresoreria municipal en metàl·lic o aval bancari 
solidari per import de 150 € en concepte de fiança per a garantir el compliment 
del Decret 89/2010, de 29 de juny, relatiu a la gestió de residus de la 
construcció. El sol·licitant haurà de disposar del Document de seguiment de 
residus. 
 
2.2. Constituir dipòsit en Tresoreria Municipal en metàl·lic o aval bancari solidari 
d'import 1.000 euros en concepte de garantia d’urbanització i reposició de 
qualsevol dany que pogués ocasionar-se en els elements urbanístics del sòl , 
subsòl i vol de la via pública, durant el curs de les obres, de conformitat amb el 
disposat en l'article 16 de les Ordenances Metropolitanes d'Edificació. 



 
La garantia definitiva es constituirà preferentment mitjançant: 
 
a) Fiança: a través de l'ingrés amb el document de codi de barres. 
S’adjunta carta de pagament i instruccions carta de pagament. 
 
b) Aval bancari: ha de contenir els requisits que s’enumeren 
seguidament. S’estableix l’obligació de presentar juntament amb l’aval 
còpia d’aquest acord: 
 
1. Raó social de l'entitat de crèdit o societat de garantia recíproca  
2. Identificació dels apoderats 
3. Obligació assumida per la garantia. Import de la garantia (en lletra i en 
xifra) 
4. L'aval ha de ser solidari respecte a l'obligat principal, amb renúncia 
expressa al benefici d'excussió i pagador al primer requeriment. 
5. L'aval serà de durada indefinida, romanent vigent fins que l'òrgan a 
disposició del qual es constitueixi resolgui expressament declarar 
l'extinció de l'obligació garantida i la cancel·lació de l'aval. 
6. Inscripció Registre Especial d'Avals amb número ... 
7. Validació de poders per l’Assessoria jurídica de la C.G.D. o Advocacia 
de l’Estat. 
8. Verificació de la representació per fedatari públic. 

 
2.3. Garantir una correcta evacuació de les aigües procedents del solar un cop 
acabades les obres d’enderroc, i així mateix, mantenir-lo amb les degudes 
condicions de neteja. 
 
2.4. La tanca de precaució de l’obra, ha de ser fixa i opaca, de 2 m d’alçada, 
com a mínim, estable, consistent i resistent a l’impacte, construïda amb paret 
d’obra vista o pintada, xapa metàl·lica, o pannell prefabricat, de tal manera que 
es mantingui en bon estat i ofereixi la seguretat necessària durant tot el procés 
que duri l’obra. 
 
2.5. Cal justificar, si s’escau, abans d’iniciar les obres d’enderroc, que s'ha 
sol·licitat informació a GAS NATURAL, sobre la ubicació de les seves 
instal·lacions, d'acord amb el que disposa el Reglament Tècnic de Distribució i 
Utilització de combustibles gasosos i amb la finalitat d'incrementar la seguretat 
de les instal·lacions de gas natural. 
 
Tercer.- Advertir a Oriol Arbués Vintró: 
3.1. Que una vegada executat l’enderroc ha d’aportar certificat final de les 
obres amb plànols de la realitat final existent i memòria que justifiqui el 
compliment de l’article 121.3 de les O.O.M.M. d’Edificació. També s’ha de 
justificar que el nou solar compleix les condicions de salubritat i seguretat 
òptimes i que els murs que restin a la finca, si és el cas, acompleixen amb les 
mesures de solidesa exigibles. 
 
3.2. Que la placa d’obres s’haurà de retirar al Punt d’Atenció a la Ciutadania, 
plaça Santa Magdalena núm. 24, prèvia justificació del seu pagament i del 



dipòsit de les fiances o avals senyalats a la concessió de la llicència. Una 
vegada complimentada, s’ha de col·locar en lloc visible.  
 
3.3. Que en cas de necessitar ocupar i/o tallar la via pública, s’ha de sol·licitar 
la preceptiva autorització al departament de Serveis Administratius amb una 
antel·lació de 7 dies.  
 
Quart.- Advertir a la persona interessada, en compliment de l’article 37 del 
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 
64/2014, de 13 de maig, el següent:  

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

 
- Les llicències urbanístiques caduquen si transcorre el termini d’1 
any per començar les obres o el termini de 3 anys per acabar-les, 
incloses les seves pròrrogues respectives, sense que hagin estat 
iniciades o finalitzades. Ambdós terminis es computen a partir de 
l’endemà de la notificació de la llicència atorgada. 

 
Cinquè.- Comunicar l’acord anterior a les persones interessades. 
 
Sisè.- Aquesta llicència restarà condicionada al pagament de les liquidacions 
de la taxa per llicència urbanística d'import 90,58 euros, de l'impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres d’import 230 euros i de la placa 
senyalitzadora de llicència d’obres d’import 48,40 euros que seran notificades 
per l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.” 
 
 
ACORD NÚMERO TRENTA-SIS.- Proposta de concessió de llicència 
d’obres al senyor ORIOL ARBUÉS VINTRÓ per a la construcció d’un 
habitatge unifamiliar entre mitgeres, al carrer Laureà Miró, núm. 273, 
d’Esplugues de Llobregat (expedient 2017/60/2416) . 
 
“El senyor Oriol Arbués Vintró sol·licita llicència per executar obres de 
construcció d'un habitatge unifamiliar entre mitgeres a la finca situada al carrer 
Laureà Miró, núm. 273, d’aquesta població, (referència cadastral 
3512928DF2831D0001EL), aportant projecte tècnic a tal efecte. (Expedient 
2017/60/2416) 
 
Atès l’informe favorable emès pels Serveis Tècnics Municipals del que resulta: 
 

“Planejament vigent. 
 
Pla General Metropolità, aprovat definitivament en data 14/07/1976 i 
publicat al BOP en data 19/07/1976, concretat per la seva transcripció 



refosa a escala 1/2000 definitivament aprovada el 11/3/83. 
 
També és d’aplicació la Modificació puntual de les NN.UU. del PGM 
aplicables a la zona del nucli antic (clau 12) de l’àmbit del carrer Laureà 
Miró, aprovada definitivament pel Conseller de Política Territorial i Obres 
Públiques de la Generalitat de Catalunya el 14 de gener de 2009. 
 
Qualificació urbanística. 
 
Zona de nucli antic (Clau 12) Subzona I. Substitució de l’edificació 
antiga. 
Una petita part de la parcel·la (un 10 m2. de la seva part posterior), es 
troba qualificada de Sistema d’equipaments – clau 7a. 
 
Projecte. 
El projecte aportat proposa la construcció d’un habitatge unifamiliar entre 
mitgeres al carrer de Laureà Miró, 273. 
 
La parcel·la té una superfície de 115’00 m2 i una forma sensiblement 
rectangular, amb una façana al carrer Laureà Miró de 4’95 m. 
 
L’habitatge proposat es desenvolupa en tres plantes, una planta baixa, i 
dos pisos superiors. 
 
En planta baixa (75’73 m2 construïts) es preveu l’aparcament per a un 
vehicle (29’00 m2), l’accés –vestíbul-escala (9’05 m2), l’ascensor, una 
cambra higiènica (3’15 m2) i una sala de jocs polivalent (25’00 m2). 
 
En planta primera (69’79 m2 construïts) es situa l’estar de l’habitatge 
(26’75 m2), el menjador (13’42 m2), la cuina (6’97 m2), un petit rebost 
(1’48 m2) i una cambra higiènica (2’41 m2). 
 
En planta segona (75’73 m2 construïts) es situen els tres dormitoris de 
l’habitatge (20’47 m2, 10’73 m2, 10’61 m2) un distribuïdor (7’05 m2) i dues 
cambres higièniques més (5’52 m2 i 3’60 m2). 
 
La superfície construïda total de l’edificació és de 230’92 m2. 
 
La coberta prevista és inclinada, amb un pendent màxim del 30 % i una 
part de la coberta, però, és plana, deixant una terrassa descoberta de 
25’25 m2. 
L’alçada de l’edificació prevista (9’54 m.) no supera la màxima 
reguladora (10’60m = PB + 2). 
 
El projecte compleix, per tant, la normativa urbanística i concordant que 
li es d’aplicació.” 
 

Atès l’informe favorable emès pels Serveis Jurídics Municipals, de data 15 de 
desembre de 2017, els fonaments de dret del qual estableixen el següent:  



 
“Les obres mencionades estan subjectes a llicència urbanística prèvia, i 
aquesta s’ha d’atorgar d’acord amb la normativa urbanística, el 
planejament urbanístic i les ordenances municipals aplicables, segons 
prescriu l’article 187 del Text refós de la llei d'urbanisme, aprovat pel 
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost; d’acord amb la redacció donada 
per la Llei 16/2015, de 24 de juliol, de simplificació de l’activitat 
administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals 
de Catalunya i d’impuls de l’economia. 
 
En aquest sentit, d’acord amb l’article 187.c) està subjecte a llicència 
urbanística prèvia, la construcció d’edificis de nova planta que, d’acord 
amb la legislació sobre ordenació de l’edificació, requereixen l’elaboració 
d’un projecte tècnic, i la demolició total o parcial, com és el cas que ens 
ocupa. 
 
D’acord amb l’article 12 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual 
s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, 
correspon a l’administració municipal atorgar les llicències urbanístiques 
respecte dels actes que hi són subjectes que es pretenguin executar en 
el seu terme. 
 
L’article 13.1 del Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística 
estableix que les sol·licituds de llicències urbanístiques es tramiten de 
conformitat amb la legislació sobre règim local, sens perjudici de la 
legislació sobre procediment administratiu comú i procediment de les 
administracions públiques de Catalunya i els aspectes procedimentals 
establerts a la legislació urbanística. 
 
Per tant, són d’aplicació l’article 75 i següents del Reglament d'obres, 
activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de 
juny.  
 
L’article 34 del Reglament exigeix l’aportació d’un projecte executiu quan 
el projecte objecte de la llicència tingui la consideració de projecte bàsic. 
En aquest cas, el projecte és bàsic i executiu. 
 
Les llicències urbanístiques caduquen si transcorre el termini per 
començar les obres o el termini per acabar-les, incloses les seves 
pròrrogues respectives, sense que hagin estat iniciades o finalitzades. 
Els terminis són d’un any per a iniciar les obres, i de 3 anys per a 
acabar-les una vegada iniciades. Ambdós terminis es computen a 
partir de l’endemà de la notificació de la llicència 
atorgada. 
 
A aquests efectes, en compliment de l’article 37 del Reglament sobre 
protecció de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 
de maig, correspon efectuar l’advertiment de caducitat corresponent. 
 
Cal indicar a la persona titular de la llicència que ha de lliurar a 



l’administració atorgant una còpia de l’acta d’inici d’obres estesa per 
la direcció facultativa de les obres i, posteriorment, una còpia del 
certificat final d’obres expedit per aquesta mateixa direcció. Si les 
obres autoritzades no requereixen dirección facultativa per executar-les, 
les còpies de l’acta i del certificat esmentats han de ser substituïdes per 
la declaració responsable corresponent de la persona titular 
de la llicència urbanística. 
 
L’òrgan competent per a l’aprovació d’aquest Projecte és la Junta de 
Govern Local, per delegació expressa efectuada mitjançant Decret núm. 
1466, de 18 de juny de 2015. 
 
Conclusions 
Per tot l’exposat, només resta concloure que s’informa favorablement 
la concessió de la llicència sol·licitada.” 

 
Vistos els preceptes citats, es proposa l’adopció de la següent 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
Primer.- Concedir llicència d’obres, al senyor Oriol Arbués Vintró, per a la 
construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat a la finca ubicada al carrer Laureà 
Miró, núm. 273, d’Esplugues de Llobregat, d’acord amb el projecte presentat el 
4 d’octubre de 2017 (Registre general d'entrada núm.2017/18125), i la 
documentació complementària o de substitució presentada el 8 de novembre 
de 2017, (Registre general d'entrada núm. 2017/20207). 
 
Segon.- Condicionar aquesta llicència al compliment dels següents requisits: 
 
2.1. Abans d’iniciar les obres d’edificació ha de procedir a: 
 
2.1.1. Constituir dipòsit en Tresoreria Municipal en metàl·lic o aval bancari 
solidari d'import de 1.200 euros en concepte de garantia d’urbanització i 
reposició de qualsevol dany que pogués ocasionar-se en els elements 
urbanístics del sòl , subsòl i vol de la via pública, durant el curs de les obres, de 
conformitat amb el disposat en l'article 16 de les Ordenances Metropolitanes 
d'Edificació. 
 
2.1.2. Constituir dipòsit en Tresoreria Municipal en metàl·lic o aval bancari 
solidari d'import 1.409’54 euros en concepte de fiança per a garantir la gestió 
dels residus procedents de l'enderroc i l’excavació, de conformitat amb el que 
disposa el Decret 89/2010, de 29 de juny, relatiu a la gestió de residus de la 
construcció. 
 

La garantia definitiva es constituirà preferentment mitjançant: 
 
a) Fiança: a través de l'ingrés amb el document de codi de barres. 
S’adjunta carta de pagament i instruccions carta de pagament. 
 
b) Aval bancari: ha de contenir els requisits que s’enumeren 



seguidament. S’estableix l’obligació de presentar juntament amb l’aval 
còpia d’aquest acord: 
 
1. Raó social de l'entitat de crèdit o societat de garantia recíproca  
2. Identificació dels apoderats 
3. Obligació assumida per la garantia. Import de la garantia (en lletra i en 
xifra) 
4. L'aval ha de ser solidari respecte a l'obligat principal, amb renúncia 
expressa al benefici d'excussió i pagador al primer requeriment. 
5. L'aval serà de durada indefinida, romanent vigent fins que l'òrgan a 
disposició del qual es constitueixi resolgui expressament declarar 
l'extinció de l'obligació garantida i la cancel·lació de l'aval. 
6. Inscripció Registre Especial d'Avals amb número ... 
7. Validació de poders per l’Assessoria jurídica de la C.G.D. o Advocacia 
de l’Estat.  
8. Verificació de la representació per fedatari públic. 

 
2.1.3. Comunicar, cursant avís per escrit a aquest Ajuntament, l’inici de les 
obres i procedir al replanteig i assenyalament de alineacions i rasants oficials 
en presència dels Serveis Tècnics Municipals. 
 
2.1.4. Aportar Projecte Executiu, convenientment signat i visat pel corresponent 
Col·legi Professional. 
 
2.1.5. Aportar Estudi geotècnic subscrit per tècnic competent i visat pel Col·legi 
corresponent. 
 
2.1.6. Aportar Programa de control de Qualitat. 
 
2.1.7. Aportar Full d’Assumpció del Director de l’obra, signat i visat pel Col·legi 
corresponent. 
 
2.1.8. Aportar Full d’Assumpció del Director d’execució de l’obra, signat i visat 
pel Col·legi corresponent. 
 
2.1.9. Aportar Nomenament de coordinador/a de Seguretat i Salut, igualment 
signat i visat pel Col·legi corresponent. 
 
2.1.10. Justificar, si s’escau, que s'ha sol·licitat informació a GAS NATURAL, 
sobre la ubicació de les seves instal·lacions, d'acord amb el que disposa el 
Reglament Tècnic de Distribució i Utilització de combustibles gasosos i amb la 
finalitat d'incrementar la seguretat de les instal·lacions de gas natural.  
 
Tercer.- Així mateix, la present llicència resta condicionada als següents 
requisits: 
 
3.1. La tanca de precaució de l’obra, ha de ser fixa i opaca, de 2 m d’alçada, 
com a mínim, estable, consistent i resistent a l’impacte, construïda amb paret 
d’obra vista o pintada, xapa metàl·lica, o pannell prefabricat, de tal manera que 



es mantingui en bon estat i ofereixi la seguretat necessària durant tot el procés 
que duri l’obra. 
 
3.4. Executar les escomeses de serveis (aigua, gas, electricitat, telèfon, etc.) en 
soterrani fins a l'edificació, havent d'assumir el titular el cost total derivat de les 
canalitzacions en soterrani d'aquests serveis per la via pública. 
 
La actuació a que està obligat el propietari fa referència a tots aquells aspectes 
que siguin necessaris per dur-los a terme, inclòs el soterrament de les línies de 
serveis i subministraments que quedin afectades i la reposició d'aquelles que, 
estan ja soterrades es vegin també afectades. 
 
Quart.- Advertir a Oriol Arbués Vintró que a la finalització de les obres, ha de: 
 
4.1. Comunicar la primera utilització i ocupació de l’habitatge aportant la 
documentació indicada a l'art. 53 de les Ordenances Metropolitanes 
d'Edificació, en virtut de l’article 187bis.b) del Decret legislatiu 1/2010, de 3 
d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'urbanisme, en la redacció 
donada per la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l'activitat 
administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de 
Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica. 
 
4.2. Justificar el cost real i efectiu de les obres realitzades, i si s’escau efectuar 
l’autoliquidació complementària corresponent. 
 
4.3. Justificar la comunicació de les modificacions introduïdes a la finca, a la 
Gerència Territorial del Cadastre, c/ Travessera de Gràcia núm.58 2a planta de 
Barcelona, per ajustar les dades a la realitat (Mod. 902), aportant fotocopia de 
l’esmentat model. 
 
Cinquè.- Advertir i manifestar a Oriol Arbués Vintró: 
 
5.1. Que la placa d’obres s’haurà de retirar al Punt d’Atenció a la Ciutadania, 
plaça Santa Magdalena núm. 24, prèvia justificació del seu pagament i del 
dipòsit de les fiances o avals senyalats a la concessió de la llicència. Una 
vegada complimentada, s’ha de col·locar en lloc visible. 
 
5.2. Que en cas de necessitar la col·locació de contenidors per a residus i 
runes ha de sol·licitar i obtenir l'oportuna autorització.  
 
5.3. Que per a la col·locació d’una grua – torre, si és el cas, és necessari 
sol·licitar i tramitar la corresponent llicència municipal. 
5.4. Que en cas de necessitar ocupar i/o tallar la via pública, s’ha de sol·licitar 
la preceptiva autorització al departament de Serveis Administratius amb una 
antel·lació de 7 dies. 
 
Sisè.- Advertir a la persona interessada, en compliment de l’article 37 del 
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 
64/2014, de 13 de maig, el següent:  



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

- Les llicències urbanístiques caduquen si transcorre el termini d’1 
any per començar les obres o el termini de 3 anys per acabar-les, 
incloses les seves pròrrogues respectives, sense que hagin estat 
iniciades o finalitzades. Ambdós terminis es computen a partir de 
l’endemà de la notificació de la llicència atorgada. 

Setè.- Comunicar l’acord anterior a les persones interessades. 
 
Vuitè.- Aquesta llicència restarà condicionada al pagament de les liquidacions 
de la taxa per llicència urbanística d'import 4.318,25 euros, de l'impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres d’import 6.909,20 euros i de la placa 
senyalitzadora de llicència d’obres d’import 48,40 euros que seran notificades 
per l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.” 
 
 
ACORD NÚMERO TRENTA-SET.- Proposta de requeriment de 
documentació acreditativa del compliment de les condicions de llicència 
d'obres concedida per acord de JGL, a FINESTRELLES SHOPPING 
CENTER, SL, el 30 de setembre de 2016 (expedient T032-2016-16). 
 
“Assumpte: Expedient: T032-2016-16 // 2017/72/2416 FIRMADOC 
Requeriment de documentació acreditativa del compliment de les condicions de 
llicència, a FINESTRELLES SHOPPING CENTER, SL. 
 
Vist l’informe emès pels Serveis tècnics municipals, que estableix el següent: 
 
“1. ANTECEDENTS 
 
En data 20 de juliol de 2004, el Govern de la Generalitat de Catalunya va 
acordar aprovar definitivament la modificació puntual del Pla General 
Metropolità al sector afectat pel soterrament de les línies elèctriques aèries 
d’alta tensió de FECSA, subàmbits nord i sud, d’Esplugues de Llobregat. 
 
L’Ajuntament va aprovar el projecte executiu d’urbanització de les obres amb 
condicions, i es va fer efectiu l’inici de les obres amb la signatura de l’Acta 
d’inici en data de 2 d’agost de 2007. 
La totalitat de les obres del pla urbanístic es van aturar el mes de juliol de 2010. 
 
En data 18 de setembre de 2014 es va signar l’Acta de reinici dels treballs de 
finalització de les obres d’urbanització, prèvia signatura de protocol amb 
l’Ajuntament i es van reiniciar de forma efectiva, de nou, els treballs 
d’urbanització. 
 
La Junta de Govern en sessió ordinària del dia, 30/09/2016 va aprovar el 



document de la Modificació del protocol de les actuacions per a l’execució i 
recepció, per fases, de les obres d’urbanització del Pla parcial urbanístic al 
sector afectat pel soterrament de les línies elèctriques aèries d’alta tensió de 
FECSA, al terme municipal d’Esplugues de Llobregat, de 25 de juny de 2014. 
 
La Junta de Govern va aprovar CONCEDIR LLICÈNCIA a FINESTRELLES 
SHOPPING CENTER, SL, a l’empara i les condicions de l’article 39 del Decret 
64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la 
legalitat urbanística, per a l’execució de les obres d’un centre comercial situat a 
la zona 102 del Pla parcial del sector afectat pel soterrament de les línies 
elèctriques aèries d’alta tensió de FECSA, a la parcel·la situada al carrer Sant 
Mateu, núm.9, d’Esplugues de Llobregat, condicionada a tot una sèrie de 
qüestions, permetent la simultaneïtat de les obres d’urbanització i les 
d’edificació. 
 
La Junta de Govern va aprovar CONCEDIR LLICÈNCIA a MILLENIUM 
MERIDIAN, SL, a l’empara i d’acord amb les condicions de l’article 39 del 
Decret 64/2014, de 13 de maig, per a executar les obres de construcció d’un 
edifici plurifamiliar de 33 habitatges i aparcament, a la finca ubicada al carrer 
Professor Barraquer, núm. 36, d’Esplugues de Llobregat, corresponent a la 
parcel·la P-103.1 del Pla parcial del sector del terme municipal d’Esplugues de 
Llobregat afectat pel soterrament de les línies elèctriques aèries d’alta tensió de 
FECSA condicionada a tot una sèrie de qüestions, permetent la simultaneïtat 
de les obres d’urbanització i les d’edificació. 
 
2. FASE 1 DEL PROTOCOL PER A LA FINALITZACIÓ DE LES OBRES 
D’URBANITZACIÓ 
 
En l’acord d’aprovació de la modificació del protocol es conclou el següent: 
 
Que, tal i com s’ha previst en el document que s’analitza, i es deriva de 
l’aplicació dels articles 39 i següents del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel 
qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, es 
possibilita l’execució simultània de les obres d’urbanització amb les obres 
d’edificació, amb la condició que, en cas que l’estat en què es trobin les obres 
d’urbanització pendents d’executar no pugui garantir que aquestes es finalitzin 
abans que l’obra edificatòria, aquesta darrera serà paralitzada 
 
Actualment es troben en execució i, per tant, pendent de finalització o de 
recepció, les següents obres incloses a la FASE 1 del Protocol per a la 
finalització de les obres d’urbanització del sector: 
 

1. Inici i finalització de les obres d’electrificació definitiva del sector.  
2. Recepció de les obres d’urbanització de l’àmbit Sud. 
3. Recepció de les obres del projecte constructiu de la clava sota la B23 i 
reparació del tub ARMCO. 
4. Recepció de les obres d’urbanització de la zona verda Av. Jacint 
Esteva Fontanet, incloent zona verda en l’entorn del pas sota la B23. 
5. Recepció de l’Obra Complementària O.C.06 (Murs del col•legi Isabel 
de Villena) i zona verda de l’entorn de l’Escola Isabel de Villena. 



6. Reposició de la zona afectada pel pas de les línies d’AT en el terme 
municipal de l’Hospitalet de Llobregat. 

 
* Recepció de la O.E.02 Accés soterrat sota Carrer Laureà Miró 
 
D’altra banda, tot i que està sol·licitada la seva recepció, hi ha altres fases 
d’obra pendents de recepció que també formen part de la FASE 1: 
 

1. Recepció de les obres d’urbanització de l’Illa definida entre els carrers 
Anguera i Sala, Avinguda Traginers, Jacint Esteva Fontanet i Professor 
Barraquer. 
2. Recepció de les obres d’urbanització de l’Illa definida entre els carrers 
Juan de la Cierva, Finestrelles, Avinguda d’Ahrensburg i Casal de Sant 
Jordi. 
3. Recepció de l’Obra Extrasectorial O.E.13 (Tractament del carrer Sant 
Mateu) i de tota la Zona Sud. 
4. Recepció de l’Obra Extrasectorial O.E.05 (Adequació Avda. 
Ahrensburg). 
5. Recepció de l’Obra Extrasectorial O.E.09 (Modificació ramal accés 
autopista A-2) 
6. Recepció de l’Obra Extrasectorial O.E.07 (Enllaç Trias Fargas, la part 
no afectada per la connexió amb bicicleta de la Diagonal). 
7. Recepció de l’Obra Extrasectorial O.E.14 (Pas vianants sota sortida B-
23). 

 
3. CONDICIONS DE LA LLICÈNCIA CONCEDIDA A FINESTRELLES 
SHOPPING CENTER, SL. 
 
La llicència concedida a FINESTRELLES SHOPPING CENTER, SL advertia i 
manifestava, entre moltes altres qüestions: 

 
· Que s'hauran d'acomplir totes i cadascuna de les clàusules i annexes 
del PROTOCOL D'ACTUACIONS i de la seva modificació, referents a la 
Fase 1. 
 
· Que per a l’atorgament d’aquesta llicència d’edificació del Centre 
Comercial i aparcament en l’àmbit d’aquesta fase, és requisit 
imprescindible que el promotor de les obres aporti un certificat o 
document equivalent de l’empresa de distribució d’energia elèctrica en 
què es garanteixi el subministrament d’electricitat necessari per a 
l’edificació, i que es compleixi amb el requisit de l’article 39.2.b) del 
Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre 
protecció de la legalitat urbanística, de fer compatible la finalització de la 
urbanització, amb l’obra d’edificació. 
 
· Que la llicència d’edificació del Centre Comercial i aparcament 
(parcel•la 102-1) estarà, a més, condicionada a l’execució i recepció 
simultània de l’obra extrasectorial O.E. 02. Dita actuació queda subjecta 
a la presentació i aprovació del corresponent projecte constructiu de tot 
el pas soterrani, situat sota la plataforma del tramvia, de l’accés al 



Centre Comercial i de la urbanització d'una superfície en el front del parc 
de Can Vidalet, atenent a la delimitació i document justificatiu presentat 
en data 27/09/2016, referent al límit màxim de la no afectació a la zona 
verda i equipament en el front de dit parc, per a la construcció de la 
rampa d'accés a la parcel•la 102-1 destinada a Centre Comercial i de la 
nova urbanització de la vorera sud de Laureà Miró en el front del parc i 
del equipament, atenent a la delimitació màxima d’aquest front i fins al 
carrer Molí. 

 
4. CONDICIONS DE LA LLICÈNCIA CONCEDIDA A MILLENIUM MERIDIAN, 
SL. 
 
La llicència concedida a Milleniniu Meridian SL advertia i manifestava a 
MILENIUM MERIDIAN, S.L., entre moltes altres qüestions: 
 

· Que s'hauran d'acomplir totes i cadascuna de les clàusules i annexes 
del PROTOCOL D'ACTUACIONS i de la seva modificació de la Fase 1. 
 
· Que per a l’atorgament d’aquesta llicència d’edificació en l’àmbit 
d’aquesta fase, és requisit imprescindible que el promotor de les obres 
aporti un certificat o document equivalent de l’empresa de distribució 
d’energia elèctrica en què es garanteixi el subministrament d’electricitat 
necessari per a l’edificació, i que es compleixi amb el requisit de l’article 
39.2.b) del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el 
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, de fer compatible 
la finalització de la urbanització, amb l’obra d’edificació. 
 
· Que, en compliment de l’article 41 del Decret 64/2014, de 13 de maig, 
pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, 
que la primera utilització i ocupació de les edificacions autoritzades de 
conformitat amb l’article 39 resten condicionades a l’acabament de les 
obres d’urbanització pendents d’execució i de la seva recepció per part 
de l’administració actuant. 

 
5. PLANIFICACIÓ TEMPORAL DE LES OBRES PENDENTS D’EXECUCIÓ 
 
El tècnic sotasignat, supervisor de les obres d’urbanització, considera que 
l’estat en el que es troben desenvolupades aquestes obres, d’acord a la 
informació que es despren del seguiment que es fa de les mateixes, no 
garanteix que les obres d’urbanització, FASE 1, estiguin concloses abans de la 
finalització de les obres d’edificació. 
 
Per tant, es conclou que és imprescindible el següent: 
 

· És imprescindible disposar d’un programa temporal de l’execució de 
totes les obres de la FASE 1 pendents de finalitzar o de la seva 
recepció, amb fites temporals, que permeti mensualment analitzar la 
seva evolució i prendre, si és el cas, decisions per tal de subsanar els 
retards que pugui haver en l’execució de les obres. 



· El programa ha de ser prou detallat per definir les fases d’obra 
pendents d’execució i per tant ha de segregar totes i cadascuna de les 
etapes i conjunts de partides d’execució que siguin coherents entre si, 
sent prou intel·ligible per poder fer el seguiment mensual de la seva 
evolució. 
· Aquest programa ha de ser coherent amb l’estat d’execució actual i ha 
de garantir que les obres d’urbanització, FASE 1, conclouen amb 
suficient antel·lació a la finalització de les obres d’edificació actuals al 
sector. 
· Aquest programa ha d’estar signat pels corresponents Directors d’Obra 
i s’ha d’actualitzar mensualment en les reunions de coordinació que 
s’impulsin per garantir el seu compliment. 
 
6. COMISSIÓ DE SEGUIMENT 
 
Per tal de poder fer seguiment de l’evolució de les obres pendents 
d’execució es proposa la creació d’una Comissió de seguiment amb els 
següents representants: 
 
- Un representant de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat i l’equip 
tècnic que designi (màxim 2 persones) 
- El Director de cadascuna de les obres en execució, i l’equip tècnic que 
designi. 
- Un representant de la Junta de Compensació de les obres i l’equip 
tècnic que designi (màxim 2 persones) 
- Un representant de MILENIUM MERIDIAN, S.L. i l’equip tècnic que 
designi (màxim 2 persones) 
- Un representant de FINESTRELLES SHOPPING CENTER, SL. i 
l’equip tècnic que designi (màxim 2 persones) 
- Un representant tècnic d’ENDESA. i l’equip tècnic que designi (màxim 
2 persones) 
- Un secretari tècnic de la Comissió que s’encarregui d’aixecar acta de 
cada sessió. 
 

· Seran funcions de la Comissió: 
 

- Reunir-se mensualment el dia 1 de cada mes de forma ordinària i de 
forma extraordinària les vegades que sigui necessari. La primera reunió 
serà el dia 1 de febrer. 
 
- Avaluar l’estat d’execució de les obres i proposar les accions 
necessàries, d’acord a la Direcció d’Obra corresponent, per tal d’eixugar 
amb la major immediatesa qualsevol retard s’hagi pogut produïr en el 
mes en curs. 

 
7. PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 
 
Atès a tot el que s’ha exposat en aquest informe, es fa la següent proposta de 
resolució: 
 



· Requerir a la Junta de Compensació del Sector, MILENIUM 
MERIDIAN, S.L. i FINESTRELLES SHOPPING CENTER, SL perquè 
presentin abans del 15 de gener de 2018 el programa temporal 
d’execució de les obres pendents de finalització indicades a l’apartat 2 
de l’informe seguint els criteris exposats a l’apartat 5 de l’informe. 
 
· Crear la comissió de seguiment de les obres d’urbanització i edificació 
del sector del Pla parcial urbanístic al sector afectat pel soterrament de 
les línies elèctriques aèries d’alta tensió de FECSA, amb les funcions i 
composició indicades a l’apartat 6 de l’informe 
 
· Advertir a la Junta de Compensació del Sector, a MILENIUM 
MERIDIAN, S.L. i a FINESTRELLES SHOPPING CENTER, SL de que, 
en el cas de que durant 2 mesos seguits hi hagi retards en l’execució de 
les obres d’urbanització que no puguin ser compensats al mes següent, 
l’Ajuntament procedirà d’immediat, previa obertura del corresponent 
expedient, a la paralització de totes les obres d’edificació del sector, 
d’acord al que està previst en les corresponents llicències d’edificació i 
en l’acord de modificació del protocol per a la finalització de les obres 
d’urbanització.” 

 
Vist l’informe emès per l’assessora jurídica de l’Àmbit de Territori i 
Sostenibilitat, que estableix el següent: 
 
“Antecedents 
 
Primer.- El 30 de setembre de 2016, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat va acordar l’aprovació de la Modificació del protocol 
de les actuacions per a l’execució i recepció, per fases, de les obres 
d’urbanització del Pla parcial urbanístic al sector afectat pel soterrament de les 
línies elèctriques aèries d’alta tensió de FECSA, al terme municipal 
d’Esplugues de Llobregat, de 25 de juny de 2014. 
En aquest document es detallen les obres d'urbanització que s'inclouen en 
cada una de les diferents fases (Fases 0-3) en què es divideix el sector del Pla 
parcial urbanístic al sector afectat pel soterrament de les línies elèctriques 
aèries d’alta tensió de Fecsa, d’Esplugues de Llobregat, i les obres 
extrasectorials que s'associen a cadascuna d'elles, en funció de les necessitats 
progressives de garantir la mobilitat del sector, a mesura que aquest es va 
urbanitzant. Aquestes fases apareixen grafiades en un plànol que s’hi adjunta. 
 
Les fases, no previstes al Projecte d'urbanització del sector, responen a la 
definició d'unitats funcionals directament utilitzables, en el sentit de l'article 
169.2 del Reglament de la Llei d'urbanisme, aprovat mitjançant el Decret 
305/2006, de 18 de juliol, de manera que es planteja que la recepció de les 
obres d'urbanització sigui per fases completes, més les obres extrasectorials 
que hi siguin vinculades, amb alguna excepció que es detalla en aquell 
document. 
 
En cada Fase, per tant, s’enumeren les obres d’urbanització que s’hi inclouen, 
amb la determinació del termini màxim per a executar-les, i la possibilitat 



d’atorgar llicència d’edificació, a executar simultàniament a les obres 
d’urbanització, sempre amb plena subjecció a les condicions exigides per 
l’article 39 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament 
sobre protecció de la legalitat urbanística, i amb l’advertiment exprés que 
l’Ajuntament paralitzarà les obres d’edificació que hagin estat concedides amb 
simultaneïtat a l’execució d’obres d’urbanització, quan s’incompleixi el requisit 
de l’article 39.2.b) del Decret 64/2014, de 13 de maig. Això és, quan, per l’estat 
d’execució en què es troben les obres d’urbanització pendents, sigui previsible 
que aquestes no s’acabin i proporcionin la condició de solar als terrenys sobre 
els quals s’ha concedit la llicència d’obres, abans de l’acabament de l’edificació.  
 
A l’empara d’aquest precepte, les obres pendents d’execució estaran referides 
a una part d’un polígon d’actuació urbanística, atès que el sector s’executarà 
per fases, una vegada s’aprovi aquest document. 
 
Per tant, en aquest cas, el fet que el sector únic del Pla parcial es pugui 
executar per fases, implica que, d’acord amb les determinacions de l’article 
39.2 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre 
protecció de la legalitat urbanística, per remissió de l’article 40.2 del mateix text 
reglamentari, la garantia que havia de prestar el promotor en aquest cas havia 
de ser equivalent a la part d’aquestes obres que correspon suportar a la 
persona propietària del sòl, en relació amb la finca de resultat adjudicada pel 
projecte de reparcel·lació corresponent i que es pretenia edificar. 
 
En virtut del document descrit, les obres d’urbanització corresponents a l’entorn 
de la parcel·la de FINESTRELLES SHOPPING CENTRE, es troben incloses en 
la Fase 1, i, les condicions imposades per a l’atorgament d’aquestes llicències 
d’edificació en l’àmbit d’aquesta fase, és requisit imprescindible que el promotor 
de les obres aporti un certificat de l’empresa de distribució d’energia elèctrica 
en què es garanteixi el subministrament d’electricitat necessari per a 
l’edificació. 
 
Per altra banda, en aquest documenta també s’indica que la llicència 
d’edificació del Centre Comercial (parcel·la 102-1) estarà, a més, condicionada 
a l’execució i recepció simultània de l’obra extrasectorial O.E.02, la qual fa 
referència a l’execució de l’accés al centre comercial des del carrer Laureà 
Miró, a través d’un pas inferior. 
 
Aquesta obra extrasectorial haurà de ser objecte d’aprovació mitjançant un 
projecte d’urbanització complementari. 
 
Segon.- En la mateixa sessió de la Junta de Govern Local, aquest òrgan va 
acordar concedir llicència a FINESTRELLES SHOPPING CENTER, SL, a 
l’empara i les condicions de l’article 39 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel 
qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, per a 
l’execució de les obres d’un centre comercial situat a la zona 102 del Pla parcial 
del sector afectat pel soterrament de les línies elèctriques aèries d’alta tensió 
de FECSA, a la parcel·la situada al carrer Sant Mateu, núm.9, d’Esplugues de 
Llobregat, condicionada a l’execució simultània de les obres d’urbanització, 



però suspenent-ne l’executivitat, fins al compliment de diverses 
condicions que aquell acord detallava. 
 
En aquest moment, cal destacar les següents: 
 

“1.2 A l’empara de l’article 40 del Decret 64/2014, de 13 de maig, cal 
dipositar una garantia, a disposició de l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat, per alguna de les formes admeses en la legislació aplicable 
en matèria de contractes del sector públic, i per import de 2.816.633,97.-
euros, per a assegurar l’acabament simultani de les obres d’urbanització 
pendents d’execució, necessàries perquè els terrenys assoleixin la 
condició de solar, corresponent a la part de l’import del cost de les obres 
d’urbanització pendents d’execució que li correspon suportar com a 
propietari del sòl, en relació amb la finca de resultat adjudicada pel 
projecte de reparcel·lació corresponent i que es pretén edificar, tant per 
l'execució de l'obra d'urbanització pendent d’executar, com de 
l’obra extrasectorial O.E. 02, com a garantia dins de la fase 1, 
indicada en el Protocol i la seva modificació. 
 
- 1.3 Cal aportar un certificat de l’empresa de distribució d’energia 
elèctrica en què es garanteixi el subministrament d’electricitat necessari 
per a l’edificació. 
 
- 1.4 Cal aportar un pla d’etapes relatiu a l’execució de l’obra d’edificació. 
(...) 
 
Advertint i manifestant a FINESTRELLES SHOPPING CENTER, S.L.: 
 
Que s'hauran d'acomplir totes i cadascuna de les clàusules i annexes del 
PROTOCOL D'ACTUACIONS i de la seva modificació, referents a la 
Fase 1. 
 
Que per a l’atorgament d’aquesta llicència d’edificació del Centre 
Comercial i aparcament en l’àmbit d’aquesta fase, és requisit 
imprescindible que el promotor de les obres aporti un certificat o 
document equivalent de l’empresa de distribució d’energia elèctrica 
en què es garanteixi el subministrament d’electricitat necessari per 
a l’edificació, i que es compleixi amb el requisit de l’article 39.2.b) del 
Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre 
protecció de la legalitat urbanística, de fer compatible la finalització de la 
urbanització, amb l’obra d’edificació. 
 
Que la llicència d’edificació del Centre Comercial i aparcament (parcel·la 
102-1) estarà, a més, condicionada a l’execució i recepció simultània de 
l’obra extrasectorial O.E. 02. Dita actuació queda subjecta a la 
presentació i aprovació del corresponent projecte constructiu de tot el 
pas soterrani, situat sota la plataforma del tramvia, de l’accés al Centre 
Comercial i de la urbanització d'una superfície en el front del parc de 
Can Vidalet, atenent a la delimitació i document justificatiu presentat en 
data 27/09/2016, referent al límit màxim de la no afectació a la zona 



verda i equipament en el front de dit parc, per a la construcció de la 
rampa d'accés a la parcel·la 102-1 destinada a Centre Comercial i de la 
nova urbanització de la vorera sud de Laureà Miró en el front del parc i 
del equipament, atenent a la delimitació màxima d’aquest front i fins al 
carrer Molí. 
 
(...) 
 
SETÈ.- ADVERTIR a la persona interessada, en compliment de l’article 
41 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament 
sobre protecció de la legalitat urbanística, que la primera utilització i 
ocupació de les edificacions autoritzades de conformitat amb l’article 39 
resten condicionades a l’acabament de les obres d’urbanització 
pendents d’execució i de la seva recepció per part de l’administració 
actuant. (...).” 

 
Tercer.- El 20 de desembre de 2017, els Serveis tècnics municipals han emès 
un informe mitjançant el qual deixen constància del fet que, tenint en compte 
l’estat d’execució de les obres d’urbanització de la FASE 1 definida al Protocol 
mencionat, i les obres que s’estan executant per FINESTRELLES SHOPPING 
CENTER, i per MILLENIUM MERIDIAN, SL, als emplaçaments de referència, 
respectivament, considera que l’estat en el què es troben desenvolupades 
les obres, d’acord amb la informació que es desprèn del seguiment que 
es fa d’aquestes, no garanteix que les obres d’urbanització, FASE 1, 
estiguin concloses abans de la finalització de les obres d’edificació. A 
continuació, determina quines actuacions cal fer; amb la necessitat de requerir 
a la Junta de Compensació del Sector, MILENIUM MERIDIAN, S.L. i 
FINESTRELLES SHOPPING CENTER, SL perquè presentin, abans del 15 de 
gener de 2018 ,el programa temporal d’execució de les obres pendents de 
finalització indicades, i proposa la creació d’una comissió de seguiment, amb 
l’advertiment de l’aturada de les obres en cas d’incompliment. 
 
Fonaments de dret 
 
Vist el Text refós de la llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 
3 d'agost; d’acord amb la redacció donada per la Llei 16/2015, de 24 de juliol, 
de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i 
dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’economia. 
 
D’acord amb l’article 188 del Text refós de la llei d'urbanisme, aprovat pel 
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, i l’article 14 del Decret 64/2014, de 13 de 
maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, 
les llicències urbanístiques s’han d’atorgar d’acord amb les previsions de la 
legislació i el planejament urbanístics i les ordenances municipals sobre ús del 
sòl i edificació vigents en el moment de la resolució de la sol·licitud. 
 
Cal posar en relleu els articles 39 a 41 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel 
qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, relatius a 
la possibilitat de simultaniejar l’execució d’obres d’urbanització amb obres 
d’edificació.  



 
Així, l’article 39 indica que no es poden atorgar llicències urbanístiques per 
a l’edificació dels terrenys que no han assolit la condició de solar, llevat 
que s’asseguri l’execució simultània de les obres d’edificació i 
d’urbanització necessàries perquè els terrenys assoleixin la condició 
esmentada. 
 
Ara bé, l’apartat segon d’aquest precepte estableix que quan els terrenys estan 
compresos en un polígon d’actuació urbanística, només es pot atorgar llicència 
urbanística per a la seva edificació abans que assoleixin la condició de solar, si 
concorren les circumstàncies següents:  
 

a) Que el projecte de reparcel·lació corresponent estigui inscrit en el 
Registre de la Propietat. 
b) Que, per l’estat d’execució de les obres d’urbanització pendents, sigui 
previsible que els terrenys tindran la condició de solar a l’acabament de 
l’edificació. Les obres pendents d’execució poden estar referides a una 
part d’un polígon d’actuació urbanística quan, d’acord amb els requisits 
de cessió i recepció parcials de les obres d’urbanització, s’executi per 
fases. 
c) Que l’execució simultània de les obres d’edificació i d’urbanització 
pendents no s’interfereixin mútuament de manera greu. 

 
La persona promotora de les obres d’edificació a què fa referència l’article 39 
ha d’assegurar l’acabament simultani de les obres d’urbanització pendents 
d’execució, necessàries perquè els terrenys assoleixin la condició de solar, 
mitjançant la constitució d’una garantia a disposició de l’administració actuant 
per alguna de les formes admeses en la legislació aplicable en matèria de 
contractes del sector públic. 
 
L’administració actuant ha d’alliberar la garantia constituïda per la persona 
titular de la llicència urbanística que autoritzi les obres d’edificació quan rebi les 
obres d’urbanització necessàries perquè els terrenys afectats assoleixin la 
condició de solar. L’incompliment dels terminis d’execució de les obres 
d’urbanització pendents faculta l’administració actuant per executar la garantia 
esmentada. 
D’acord amb l’article 41 del mateix text reglamentari, la primera utilització i 
ocupació de les edificacions autoritzades de conformitat amb l’article 39 resten 
condicionades a l’acabament de les obres d’urbanització pendents d’execució i 
de la seva recepció per part de l’administració actuant. 
La condició a què fa referència l’apartat 1 s’ha d’advertir expressament a la 
llicència urbanística que autoritzi les obres d’edificació, com a requisit formal de 
validesa d’aquesta llicència, i ha de constar en les escriptures públiques de 
declaració d’obra nova en construcció autoritzades. També ha de constar en la 
inscripció corresponent del Registre de la Propietat, d’acord amb la normativa 
aplicable. 
L’òrgan competent és la Junta de Govern Local, per delegació expressa 
efectuada mitjançant Decret núm. 1466, de 18 de juny de 2015. 
 
Conclusions 



 
Per tal de concloure en aquest cas, cal partir de la premissa, en primer terme, 
que el document de Modificació del protocol de les actuacions per a l’execució i 
recepció, per fases, de les obres d’urbanització del Pla parcial urbanístic al 
sector afectat pel soterrament de les línies elèctriques aèries d’alta tensió de 
FECSA, al terme municipal d’Esplugues de Llobregat, de 25 de juny de 2014; 
que definia diferents fases d’execució de les obres d’urbanització del sector, 
expressament indicava que, si bé es podrien concedir llicències d’obra per a 
edificar amb caràcter simultani a les obres d’urbanització, és requisit 
imprescindible, i així també ho recull tant la Llei d’urbanisme, com el Reglament 
sobre protecció de la legalitat urbanística, que cal garantir que les obres 
d’urbanització han de finalitzar abans que l’obra edificatòria, i que aquesta no 
interfereixi de manera greu l’execució de les obres d’urbanització. També 
s’advertia expressament, que l’Ajuntament paralitzaria les obres d’edificació 
concedides amb simultaneïtat a l’execució d’obres d’urbanització, quan 
s’incompleixi el requisit de l’article 39.2.b) del Decret 64/2014, de 13 de maig. 
Això és: quan, per l’estat d’execució en què es troben les obres d’urbanització, i 
les pendents, sigui previsible que aquestes no s’acabin i proporcionin la 
condició de solar als terrenys sobre els quals s’ha concedit la llicència d’obres, 
abans de l’acabament de l’edificació. 
 
En segon terme, que la llicència d’obres concedida a FINESTRELLES 
SHOPPING CENTER, el 30 de setembre de 2016, va imposar com a condició, 
entre d’altres, que calia complir amb el requisit de l’article 39.2.b) del Decret 
64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la 
legalitat urbanística, de fer compatible la finalització de les urbanització, amb 
l’obra d’edificació. 
Finalment, destacar que, d’acord amb l’informe dels Serveis tècnics municipals, 
s’ha pogut constatar que l’estat en el què es troben desenvolupades les 
obres d’urbanització del sector no garanteix que les obres d’urbanització, 
FASE 1, estiguin concloses abans de la finalització de les obres 
d’edificació.  
 
Per tant, a al llum de tot l’exposat, només resta concloure que correspon 
requerir a FINESTRELLES SHOPPING CENTER, SL, que aporti la 
documentació indicada, i en el termini especificat pels Serveis tècnics 
municipals en el seu informe, i amb l’advertiment que, en cas que de la 
documentació aportada no es desprengui clarament una garantia que les obres 
d’urbanització finalitzaran, i els terrenys tindran la condició de solar, a 
l’acabament de l’edificació, aquesta Administració paralitzarà l’obra de 
l’edificació, i que l’Administració podria actuar de la mateixa manera, i paralitzar 
les obres d’edificació, en cas que en el decurs de l’execució de les obres 
d’urbanització fos previsible que en l’execució simultània de les obres 
d’edificació, i les d’urbanització pendents, aquestes es poguessin interferir 
mútuament.” 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat:  

PRIMER.- REQUERIR a FINESTRELLES SHOPPING CENTER, SL, que, en 
compliment de les condicions de la llicència concedida per la Junta de Govern 



Local de 30 de setembre de 2016, a l’empara i les condicions de l’article 39 del 
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, per a l’execució de les 
obres d’un centre comercial situat a la zona 102 del Pla parcial del sector 
afectat pel soterrament de les línies elèctriques aèries d’alta tensió de FECSA, 
a la parcel·la situada al carrer Sant Mateu, núm.9, d’Esplugues de Llobregat, i 
d’acord amb l’informe dels Serveis tècnics municipals, de 20 de desembre de 
2017, executi el següent:  

- Cal que, en un termini que no superi el 15 de gener de 2018, presenti 
programa temporal d’execució de les obres, en els termes indicats a l’informe 
dels Serveis tècnics municipals, que acrediti que, tenint en compte les obres 
d’urbanització del sector pendents de finalització, detallades també en aquest 
informe, aquestes finalitzaran amb caràcter previ a les obres d’edificació del 
Centre Comercial. 

 
SEGON.- ADVERTIR a FINESTRELLES SHOPPING CENTER, SL, que, en 
cas que de la documentació aportada no es desprengui una garantia objectiva 
que les obres d’urbanització finalitzaran, i els terrenys tindran la condició de 
solar, a l’acabament de l’edificació; si durant 2 mesos seguits hi hagi retards en 
l’execució de les obres d’urbanització que no puguin ser compensats al mes 
següent; o si en el decurs de l’execució de les obres d’urbanització fos 
previsible que en l’execució simultània de les obres d’edificació, i les 
d’urbanització pendents, aquestes es poguessin interferir mútuament, aquesta 
Administració iniciarà un procediment per a paralitzar l’obra de 
l’edificació.  

TERCER.- NOTIFICAR aquest acord a FINESTRELLES SHOPPING CENTER, 
SL, i a la Junta de Compensació del sector.”  

 
ACORD NÚMERO TRENTA-VUIT.- Proposta de requeriment de 
documentació acreditativa del compliment de les condicions de llicència 
d'obres concedida per acord de JGL, a MILLENIUM MERIDIAN, SL, el 30 
de setembre de 2016 (expedient T032-2014-29 // 2017/73/2416 FIRMADOC). 

“Assumpte: Expedient: T032-2014-029 

Requeriment de documentació acreditativa del compliment de les condicions de 
llicència, a MILLENIUM MERIDIAN, SL. 

Vist l’informe emès pels Serveis tècnics municipals, que estableix el següent: 
 
“1. ANTECEDENTS 

En data 20 de juliol de 2004, el Govern de la Generalitat de Catalunya va 
acordar aprovar definitivament la modificació puntual del Pla General 
Metropolità al sector afectat pel soterrament de les línies elèctriques aèries 
d’alta tensió de FECSA, subàmbits nord i sud, d’Esplugues de Llobregat. 
 



L’Ajuntament va aprovar el projecte executiu d’urbanització de les obres amb 
condicions, i es va fer efectiu l’inici de les obres amb la signatura de l’Acta 
d’inici en data de 2 d’agost de 2007. 

La totalitat de les obres del pla urbanístic es van aturar el mes de juliol de 2010. 
 
En data 18 de setembre de 2014 es va signar l’Acta de reinici dels treballs de 
finalització de les obres d’urbanització, prèvia signatura de protocol amb 
l’Ajuntament i es van reiniciar de forma efectiva, de nou, els treballs 
d’urbanització. 
 
La Junta de Govern en sessió ordinària del dia, 30/09/2016 va aprovar el 
document de la Modificació del protocol de les actuacions per a l’execució i 
recepció, per fases, de les obres d’urbanització del Pla parcial urbanístic al 
sector afectat pel soterrament de les línies elèctriques aèries d’alta tensió de 
FECSA, al terme municipal d’Esplugues de Llobregat, de 25 de juny de 2014. 
 
La Junta de Govern va aprovar CONCEDIR LLICÈNCIA a FINESTRELLES 
SHOPPING CENTER, SL, a l’empara i les condicions de l’article 39 del Decret 
64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la 
legalitat urbanística, per a l’execució de les obres d’un centre comercial situat a 
la zona 102 del Pla parcial del sector afectat pel soterrament de les línies 
elèctriques aèries d’alta tensió de FECSA, a la parcel·la situada al carrer Sant 
Mateu, núm.9, d’Esplugues de Llobregat, condicionada a tot una sèrie de 
qüestions, permetent la simultaneïtat de les obres d’urbanització i les 
d’edificació. 
 
La Junta de Govern va aprovar CONCEDIR LLICÈNCIA a MILLENIUM 
MERIDIAN, SL, a l’empara i d’acord amb les condicions de l’article 39 del 
Decret 64/2014, de 13 de maig, per a executar les obres de construcció d’un 
edifici plurifamiliar de 33 habitatges i aparcament, a la finca ubicada al carrer 
Professor Barraquer, núm. 36, d’Esplugues de Llobregat, corresponent a la 
parcel·la P-103.1 del Pla parcial del sector del terme municipal d’Esplugues de 
Llobregat afectat pel soterrament de les línies elèctriques aèries d’alta tensió de 
FECSA condicionada a tot una sèrie de qüestions, permetent la simultaneïtat 
de les obres d’urbanització i les d’edificació. 

2. FASE 1 DEL PROTOCOL PER A LA FINALITZACIÓ DE LES OBRES 
D’URBANITZACIÓ 
 
En l’acord d’aprovació de la modificació del protocol es conclou el següent: 
 
Que, tal i com s’ha previst en el document que s’analitza, i es deriva de 
l’aplicació dels articles 39 i següents del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel 
qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, es 
possibilita l’execució simultània de les obres d’urbanització amb les obres 
d’edificació, amb la condició que, en cas que l’estat en què es trobin les obres 
d’urbanització pendents d’executar no pugui garantir que aquestes es finalitzin 
abans que l’obra edificatòria, aquesta darrera serà paralitzada. 



Actualment es troben en execució i, per tant, pendent de finalització o de 
recepció, les següents obres incloses a la FASE 1 del Protocol per a la 
finalització de les obres d’urbanització del sector: 

1. Inici i finalització de les obres d’electrificació definitiva del sector.  

2. Recepció de les obres d’urbanització de l’àmbit Sud. 

3. Recepció de les obres del projecte constructiu de la clava sota la B23 i 
reparació del tub ARMCO. 

4. Recepció de les obres d’urbanització de la zona verda Av. Jacint Esteva 
Fontanet, incloent zona verda en l’entorn del pas sota la B23. 

5. Recepció de l’Obra Complementària O.C.06 (Murs del col•legi Isabel de 
Villena) i zona verda de l’entorn de l’Escola Isabel de Villena. 

6. Reposició de la zona afectada pel pas de les línies d’AT en el terme 
municipal de l’Hospitalet de Llobregat. 

* Recepció de la O.E.02 Accés soterrat sota Carrer Laureà Miró 

D’altra banda, tot i que està sol·licitada la seva recepció, hi ha altres fases 
d’obra pendents de recepció que també formen part de la FASE 1: 

1. Recepció de les obres d’urbanització de l’Illa definida entre els carrers 
Anguera i Sala, Avinguda Traginers, Jacint Esteva Fontanet i Professor 
Barraquer. 
 
2. Recepció de les obres d’urbanització de l’Illa definida entre els carrers Juan 
de la Cierva, Finestrelles, Avinguda d’Ahrensburg i Casal de Sant Jordi. 

3. Recepció de l’Obra Extrasectorial O.E.13 (Tractament del carrer Sant Mateu) 
i de tota la Zona Sud. 

4. Recepció de l’Obra Extrasectorial O.E.05 (Adequació Avda. Ahrensburg). 
 
5. Recepció de l’Obra Extrasectorial O.E.09 (Modificació ramal accés autopista 
A-2) 
 
6. Recepció de l’Obra Extrasectorial O.E.07 (Enllaç Trias Fargas, la part no 
afectada per la connexió amb bicicleta de la Diagonal). 

7. Recepció de l’Obra Extrasectorial O.E.14 (Pas vianants sota sortida B-23). 

3. CONDICIONS DE LA LLICÈNCIA CONCEDIDA A FINESTRELLES 
SHOPPING CENTER, SL. 

La llicència concedida a FINESTRELLES SHOPPING CENTER, SL advertia i 
manifestava, entre moltes altres qüestions: 



· Que s'hauran d'acomplir totes i cadascuna de les clàusules i annexes del 
PROTOCOL D'ACTUACIONS i de la seva modificació, referents a la Fase 1. 
 
· Que per a l’atorgament d’aquesta llicència d’edificació del Centre Comercial i 
aparcament en l’àmbit d’aquesta fase, és requisit imprescindible que el 
promotor de les obres aporti un certificat o document equivalent de l’empresa 
de distribució d’energia elèctrica en què es garanteixi el subministrament 
d’electricitat necessari per a l’edificació, i que es compleixi amb el requisit de 
l’article 39.2.b) del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el 
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, de fer compatible la 
finalització de la urbanització, amb l’obra d’edificació. 

· Que la llicència d’edificació del Centre Comercial i aparcament (parcel•la 102-
1) estarà, a més, condicionada a l’execució i recepció simultània de l’obra 
extrasectorial O.E. 02. Dita actuació queda subjecta a la presentació i 
aprovació del corresponent projecte constructiu de tot el pas soterrani, situat 
sota la plataforma del tramvia, de l’accés al Centre Comercial i de la 
urbanització d'una superfície en el front del parc de Can Vidalet, atenent a la 
delimitació i document justificatiu presentat en data 27/09/2016, referent al límit 
màxim de la no afectació a la zona verda i equipament en el front de dit parc, 
per a la construcció de la rampa d'accés a la parcel•la 102-1 destinada a 
Centre Comercial i de la nova urbanització de la vorera sud de Laureà Miró en 
el front del parc i del equipament, atenent a la delimitació màxima d’aquest front 
i fins al carrer Molí. 

4. CONDICIONS DE LA LLICÈNCIA CONCEDIDA A MILLENIUM MERIDIAN, 
SL. 
 
La llicència concedida a Milleniniu Meridian SL advertia i manifestava a 
MILENIUM MERIDIAN, S.L., entre moltes altres qüestions: 

· Que s'hauran d'acomplir totes i cadascuna de les clàusules i annexes del 
PROTOCOL D'ACTUACIONS i de la seva modificació de la Fase 1. 

· Que per a l’atorgament d’aquesta llicència d’edificació en l’àmbit d’aquesta 
fase, és requisit imprescindible que el promotor de les obres aporti un certificat 
o document equivalent de l’empresa de distribució d’energia elèctrica en què es 
garanteixi el subministrament d’electricitat necessari per a l’edificació, i que es 
compleixi amb el requisit de l’article 39.2.b) del Decret 64/2014, de 13 de maig, 
pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, de fer 
compatible la finalització de la urbanització, amb l’obra d’edificació. 

· Que, en compliment de l’article 41 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual 
s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, que la primera 
utilització i ocupació de les edificacions autoritzades de conformitat amb l’article 
39 resten condicionades a l’acabament de les obres d’urbanització pendents 
d’execució i de la seva recepció per part de l’administració actuant. 
 
5. PLANIFICACIÓ TEMPORAL DE LES OBRES PENDENTS D’EXECUCIÓ 



El tècnic sotasignat, supervisor de les obres d’urbanització, considera que 
l’estat en el que es troben desenvolupades aquestes obres, d’acord a la 
informació que es despren del seguiment que es fa de les mateixes, no 
garanteix que les obres d’urbanització, FASE 1, estiguin concloses abans de la 
finalització de les obres d’edificació. 

Per tant, es conclou que és imprescindible el següent: 

· És imprescindible disposar d’un programa temporal de l’execució de totes les 
obres de la FASE 1 pendents de finalitzar o de la seva recepció, amb fites 
temporals, que permeti mensualment analitzar la seva evolució i prendre, si és 
el cas, decisions per tal de subsanar els retards que pugui haver en l’execució 
de les obres. 

· El programa ha de ser prou detallat per definir les fases d’obra pendents 
d’execució i per tant ha de segregar totes i cadascuna de les etapes i conjunts 
de partides d’execució que siguin coherents entre si, sent prou intel·ligible per 
poder fer el seguiment mensual de la seva evolució. 

· Aquest programa ha de ser coherent amb l’estat d’execució actual i ha de 
garantir que les obres d’urbanització, FASE 1, conclouen amb suficient 
antel·lació a la finalització de les obres d’edificació actuals al sector 
 
· Aquest programa ha d’estar signat pels corresponents Directors d’Obra i s’ha 
d’actualitzar mensualment en les reunions de coordinació que s’impulsin per 
garantir el seu compliment. 

6. COMISSIÓ DE SEGUIMENT 

Per tal de poder fer seguiment de l’evolució de les obres pendents d’execució 
es proposa la creació d’una Comissió de seguiment amb els següents 
representants: 
 
- Un representant de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat i l’equip tècnic que 
designi (màxim 2 persones) 

- El Director de cadascuna de les obres en execució, i l’equip tècnic que 
designi. 
 
- Un representant de la Junta de Compensació de les obres i l’equip tècnic que 
designi (màxim 2 persones) 

- Un representant de MILENIUM MERIDIAN, S.L. i l’equip tècnic que designi 
(màxim 2 persones) 

- Un representant de FINESTRELLES SHOPPING CENTER, SL. i l’equip tècnic 
que designi (màxim 2 persones) 

- Un representant tècnic d’ENDESA. i l’equip tècnic que designi (màxim 2 
persones) 



-Un secretari tècnic de la Comissió que s’encarregui d’aixecar acta de cada 
sessió. 
 
· Seran funcions de la Comissió: 

- Reunir-se mensualment el dia 1 de cada mes de forma ordinària i de forma 
extraordinària les vegades que sigui necessari. La primera reunió serà el dia 1 
de febrer. 

- Avaluar l’estat d’execució de les obres i proposar les accions necessàries, 
d’acord a la Direcció d’Obra corresponent, per tal d’eixugar amb la major 
immediatesa qualsevol retard s’hagi pogut produïr en el mes en curs. 

7. PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

Atès a tot el que s’ha exposat en aquest informe, es fa la següent proposta de 
resolució: 
 
· Requerir a la Junta de Compensació del Sector, MILENIUM MERIDIAN, S.L. i 
FINESTRELLES SHOPPING CENTER, SL perquè presentin abans del 15 de 
gener de 2018 el programa temporal d’execució de les obres pendents de 
finalització indicades a l’apartat 2 de l’informe seguint els criteris exposats a 
l’apartat 5 de l’informe. 

· Crear la comissió de seguiment de les obres d’urbanització i edificació del 
sector del Pla parcial urbanístic al sector afectat pel soterrament de les línies 
elèctriques aèries d’alta tensió de FECSA, amb les funcions i composició 
indicades a l’apartat 6 de l’informe 

· Advertir a la Junta de Compensació del Sector, a MILENIUM MERIDIAN, S.L. 
i a FINESTRELLES SHOPPING CENTER, SL de que, en el cas de que durant 
2 mesos seguits hi hagi retards en l’execució de les obres d’urbanització que no 
puguin ser compensats al mes següent, l’Ajuntament procedirà d’immediat, 
previa obertura del corresponent expedient, a la paralització de totes les obres 
d’edificació del sector, d’acord al que està previst en les corresponents 
llicències d’edificació i en l’acord de modificació del protocol per a la finalització 
de les obres d’urbanització.” 

Vist l’informe emès per l’assessora jurídica de l’Àmbit de Territori i 
Sostenibilitat, que estableix el següent: 

“Antecedents 
 
Primer.- El 30 de setembre de 2016, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat va acordar l’aprovació de la Modificació del protocol 
de les actuacions per a l’execució i recepció, per fases, de les obres 
d’urbanització del Pla parcial urbanístic al sector afectat pel soterrament de les 
línies elèctriques aèries d’alta tensió de FECSA, al terme municipal 
d’Esplugues de Llobregat, de 25 de juny de 2014. 
En aquest document es detallen les obres d'urbanització que s'inclouen en 



cada una de les diferents fases (Fases 0-3) en què es divideix el sector del Pla 
parcial urbanístic al sector afectat pel soterrament de les línies elèctriques 
aèries d’alta tensió de Fecsa, d’Esplugues de Llobregat, i les obres 
extrasectorials que s'associen a cadascuna d'elles, en funció de les necessitats 
progressives de garantir la mobilitat del sector, a mesura que aquest es va 
urbanitzant. Aquestes fases apareixen grafiades en un plànol que s’hi adjunta. 
 
Les fases, no previstes al Projecte d'urbanització del sector, responen a la 
definició d'unitats funcionals directament utilitzables, en el sentit de l'article 
169.2 del Reglament de la Llei d'urbanisme, aprovat mitjançant el Decret 
305/2006, de 18 de juliol, de manera que es planteja que la recepció de les 
obres d'urbanització sigui per fases completes, més les obres extrasectorials 
que hi siguin vinculades, amb alguna excepció que es detalla en aquell 
document. 
 
En cada Fase, per tant, s’enumeren les obres d’urbanització que s’hi inclouen, 
amb la determinació del termini màxim per a executar-les, i la possibilitat 
d’atorgar llicència d’edificació, a executar simultàniament a les obres 
d’urbanització, sempre amb plena subjecció a les condicions exigides per 
l’article 39 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament 
sobre protecció de la legalitat urbanística, i amb l’advertiment exprés que 
l’Ajuntament paralitzarà les obres d’edificació que hagin estat concedides amb 
simultaneïtat a l’execució d’obres d’urbanització, quan s’incompleixi el requisit 
de l’article 39.2.b) del Decret 64/2014, de 13 de maig. Això és, quan, per l’estat 
d’execució en què es troben les obres d’urbanització pendents, sigui previsible 
que aquestes no s’acabin i proporcionin la condició de solar als terrenys sobre 
els quals s’ha concedit la llicència d’obres, abans de l’acabament de l’edificació.  
 
A l’empara d’aquest precepte, les obres pendents d’execució estaran referides 
a una part d’un polígon d’actuació urbanística, atès que el sector s’executarà 
per fases, una vegada s’aprovi aquest document.  

Per tant, en aquest cas, el fet que el sector únic del Pla parcial es pugui 
executar per fases, implica que, d’acord amb les determinacions de l’article 
39.2 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre 
protecció de la legalitat urbanística, per remissió de l’article 40.2 del mateix text 
reglamentari, la garantia que havia de prestar el promotor en aquest cas havia 
de ser equivalent a la part d’aquestes obres que correspon suportar a la 
persona propietària del sòl, en relació amb la finca de resultat adjudicada pel 
projecte de reparcel·lació corresponent i que es pretenia edificar. 

En virtut del document descrit, les obres d’urbanització corresponents a l’entorn 
de la parcel·la de MILLENIUM MERIDIAN, SL, es troben incloses en la Fase 1, 
i, les condicions imposades per a l’atorgament d’aquestes llicències d’edificació 
en l’àmbit d’aquesta fase, és requisit imprescindible que el promotor de les 
obres aporti un certificat de l’empresa de distribució d’energia elèctrica en què 
es garanteixi el subministrament d’electricitat necessari per a l’edificació. 
 
Segon.- En la mateixa sessió de la Junta de Govern Local, aquest òrgan va 
acordar CONCEDIR LLICÈNCIA a MILLENIUM MERIDIAN, SL, a l’empara i 



d’acord amb les condicions de l’article 39 del Reglament sobre protecció de la 
legalitat urbanística, per a executar les obres de construcció d’un edifici 
plurifamiliar de 33 habitatges i aparcament, a la finca ubicada al carrer 
Professor Barraquer, núm. 36, d’Esplugues de Llobregat, corresponent a la 
parcel·la P-103.1 del Pla parcial del sector del terme municipal d’Esplugues de 
Llobregat afectat pel soterrament de les línies elèctriques aèries d’alta tensió de 
FECSA, condicionada a l’execució simultània de les obres d’urbanització, però 
suspenent-ne l’executivitat, fins al compliment de diverses condicions que 
aquell acord detallava.  

En aquest moment, cal destacar les següents: 

“(...) 
- 1.2 A l’empara i en compliment de l’article 40 del Decret 64/2014, de 13 
de maig, cal dipositar una garantia a disposició de l’Ajuntament d’Esplugues 
de Llobregat, per alguna de les formes admeses en la legislació aplicable en 
matèria de contractes del sector públic, per import de 2.058.533,73.-euros, 
per a assegurar l’acabament simultani de les obres d’urbanització pendents 
d’execució, necessàries perquè els terrenys assoleixin la condició de solar, 
corresponent a la part de l’import del cost de les obres d’urbanització pendents 
d’execució que li correspon suportar com a propietari del sòl, en relació amb la 
finca de resultat adjudicada pel projecte de reparcel·lació corresponent i que es 
pretén edificar. Així, serà per l'execució de l'obra d'urbanització pendent 
d’executar, com a garantia dins de la fase 1 indicada en el Protocol i la 
seva modificació. 

- 1.3 Cal aportar un certificat de l’empresa de distribució d’energia elèctrica 
en què es garanteixi el subministrament d’electricitat necessari per a 
l’edificació. 
 
- 1.4 Cal aportar un pla d’etapes relatiu a l’execució de l’obra d’edificació. 
Advertint i manifestant a MILENIUM MERIDIAN, S.L.: 

Que s'hauran d'acomplir totes i cadascuna de les clàusules i annexes del 
PROTOCOL D'ACTUACIONS i de la seva modificació de la Fase 1. 

Que per a l’atorgament d’aquesta llicència d’edificació en l’àmbit d’aquesta 
fase, és requisit imprescindible que el promotor de les obres aporti un certificat 
o document equivalent de l’empresa de distribució d’energia elèctrica en 
què es garanteixi el subministrament d’electricitat necessari per a 
l’edificació, i que es compleixi amb el requisit de l’article 39.2.b) del Decret 
64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la 
legalitat urbanística, de fer compatible la finalització de la urbanització, amb 
l’obra d’edificació. 

Que s'haurà d'acomplir amb el desmantellament dels Centres de Transformació 
provisionals, en terrenys destinats a zona verda pública, en el moment de la 
construcció dels Centres de Transformació definitius, en les edificacions 
previstes a les parcel·les edificables d'acord amb el planejament aprovat, i 
concretades en el Contracte formalitzat en data 10/07/2015 entre la Junta de 



Compensació i ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L.U. i els Convenis 
aprovats per la Junta de Govern de l'Ajuntament en sessió ordinària del dia 
22/01/16. 
(...) 
 
QUART.- ADVERTIR a la persona interessada, en compliment de l’article 41 
del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre 
protecció de la legalitat urbanística, que la primera utilització i ocupació de 
les edificacions autoritzades de conformitat amb l’article 39 resten 
condicionades a l’acabament de les obres d’urbanització pendents d’execució i 
de la seva recepció per part de l’administració actuant. 
Aquesta condició haurà de constar en les escriptures públiques de declaració 
d’obra nova en construcció autoritzades, i al Registre de la Propietat d’acord 
amb la normativa aplicable. 

Caldrà, per tant, acreditar que les condicions d’aquesta llicència s’inscriuen al 
Registre de la propietat. (...).” 

Tercer.- El 20 de desembre de 2017, els Serveis tècnics municipals han emès 
un informe mitjançant el qual deixen constància del fet que, tenint en compte 
l’estat d’execució de les obres d’urbanització de la FASE 1 definida al Protocol 
mencionat, i les obres que s’estan executant per FINESTRELLES SHOPPING 
CENTER, i per MILLENIUM MERIDIAN, SL, als emplaçaments de referència, 
respectivament, considera que l’estat en el què es troben desenvolupades 
les obres, d’acord amb la informació que es desprèn del seguiment que 
es fa d’aquestes, no garanteix que les obres d’urbanització, FASE 1, 
estiguin concloses abans de la finalització de les obres d’edificació. A 
continuació, determina quines actuacions cal fer; amb la necessitat de requerir 
a la Junta de Compensació del Sector, MILENIUM MERIDIAN, S.L. i 
FINESTRELLES SHOPPING CENTER, SL perquè presentin, abans del 15 de 
gener de 2018 ,el programa temporal d’execució de les obres pendents de 
finalització indicades, i proposa la creació d’una comissió de seguiment, amb 
l’advertiment de l’aturada de les obres en cas d’incompliment. 
 
Fonaments de dret  

Vist el Text refós de la llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 
3 d'agost; d’acord amb la redacció donada per la Llei 16/2015, de 24 de juliol, 
de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i 
dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’economia. 

D’acord amb l’article 188 del Text refós de la llei d'urbanisme, aprovat pel 
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, i l’article 14 del Decret 64/2014, de 13 de 
maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, 
les llicències urbanístiques s’han d’atorgar d’acord amb les previsions de la 
legislació i el planejament urbanístics i les ordenances municipals sobre ús del 
sòl i edificació vigents en el moment de la resolució de la sol·licitud. 

Cal posar en relleu els articles 39 a 41 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel 
qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, relatius a 



la possibilitat de simultaniejar l’execució d’obres d’urbanització amb obres 
d’edificació.  
 
Així, l’article 39 indica que no es poden atorgar llicències urbanístiques per 
a l’edificació dels terrenys que no han assolit la condició de solar, llevat 
que s’asseguri l’execució simultània de les obres d’edificació i 
d’urbanització necessàries perquè els terrenys assoleixin la condició 
esmentada. 
Ara bé, l’apartat segon d’aquest precepte estableix que quan els terrenys estan 
compresos en un polígon d’actuació urbanística, només es pot atorgar llicència 
urbanística per a la seva edificació abans que assoleixin la condició de solar, si 
concorren les circumstàncies següents: 

a) Que el projecte de reparcel·lació corresponent estigui inscrit en el Registre 
de la Propietat. 

b) Que, per l’estat d’execució de les obres d’urbanització pendents, sigui 
previsible que els terrenys tindran la condició de solar a l’acabament de 
l’edificació. Les obres pendents d’execució poden estar referides a una part 
d’un polígon d’actuació urbanística quan, d’acord amb els requisits de cessió i 
recepció parcials de les obres d’urbanització, s’executi per fases. 
c) Que l’execució simultània de les obres d’edificació i d’urbanització pendents 
no s’interfereixin mútuament de manera greu. 

La persona promotora de les obres d’edificació a què fa referència l’article 39 
ha d’assegurar l’acabament simultani de les obres d’urbanització pendents 
d’execució, necessàries perquè els terrenys assoleixin la condició de solar, 
mitjançant la constitució d’una garantia a disposició de l’administració actuant 
per alguna de les formes admeses en la legislació aplicable en matèria de 
contractes del sector públic. 

L’administració actuant ha d’alliberar la garantia constituïda per la persona 
titular de la llicència urbanística que autoritzi les obres d’edificació quan rebi les 
obres d’urbanització necessàries perquè els terrenys afectats assoleixin la 
condició de solar. L’incompliment dels terminis d’execució de les obres 
d’urbanització pendents faculta l’administració actuant per executar la garantia 
esmentada. 
D’acord amb l’article 41 del mateix text reglamentari, la primera utilització i 
ocupació de les edificacions autoritzades de conformitat amb l’article 39 resten 
condicionades a l’acabament de les obres d’urbanització pendents d’execució i 
de la seva recepció per part de l’administració actuant. 

La condició a què fa referència l’apartat 1 s’ha d’advertir expressament a la 
llicència urbanística que autoritzi les obres d’edificació, com a requisit formal de 
validesa d’aquesta llicència, i ha de constar en les escriptures públiques de 
declaració d’obra nova en construcció autoritzades. També ha de constar en la 
inscripció corresponent del Registre de la Propietat, d’acord amb la normativa 
aplicable. 
 



L’òrgan competent és la Junta de Govern Local, per delegació expressa 
efectuada mitjançant Decret núm. 1466, de 18 de juny de 2015. 

Conclusions 
 
Per tal de concloure en aquest cas, cal partir de la premissa, en primer terme, 
que el document de Modificació del protocol de les actuacions per a l’execució i 
recepció, per fases, de les obres d’urbanització del Pla parcial urbanístic al 
sector afectat pel soterrament de les línies elèctriques aèries d’alta tensió de 
FECSA, al terme municipal d’Esplugues de Llobregat, de 25 de juny de 2014; 
que definia diferents fases d’execució de les obres d’urbanització del sector, 
expressament indicava que, si bé es podrien concedir llicències d’obra per a 
edificar amb caràcter simultani a les obres d’urbanització, és requisit 
imprescindible, i així també ho recull tant la Llei d’urbanisme, com el Reglament 
sobre protecció de la legalitat urbanística, que cal garantir que les obres 
d’urbanització han de finalitzar abans que l’obra edificatòria, i que aquesta no 
interfereixi de manera greu l’execució de les obres d’urbanització, també 
s’advertia expressament que l’Ajuntament paralitzaria les obres d’edificació 
concedides amb simultaneïtat a l’execució d’obres d’urbanització, quan 
s’incompleixi el requisit de l’article 39.2.b) del Decret 64/2014, de 13 de maig. 
Això és: quan, per l’estat d’execució en què es troben les obres d’urbanització 
pendents, sigui previsible que aquestes no s’acabin i proporcionin la condició 
de solar als terrenys sobre els quals s’ha concedit la llicència d’obres, abans de 
l’acabament de l’edificació.  

En segon terme, que la llicència d’obres concedida a MILLENIUM MERIDIAN, 
SL, el 30 de setembre de 2016, va imposar com a condició, entre d’altres, que 
calia complir amb el requisit de l’article 39.2.b) del Decret 64/2014, de 13 de 
maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, 
de fer compatible la finalització de les urbanització, amb l’obra d’edificació. 
D’acord amb l’informe dels Serveis tècnics municipals, s’ha pogut constatar 
que l’estat en el què es troben desenvolupades les obres d’urbanització 
del sector no garanteix que les obres d’urbanització, FASE 1, estiguin 
concloses abans de la finalització de les obres d’edificació. 

Per tant, a al llum de tot l’exposat, només resta concloure que correspon 
requerir a MILLENIUM MERIDIAN, SL, que aporti la documentació indicada, i 
en el termini especificat pels Serveis tècnics municipals en el seu informe, i 
amb l’advertiment que, en cas que de la documentació aportada no es 
desprengui clarament una garantia que les obres d’urbanització finalitzaran, i 
els terrenys tindran la condició de solar, a l’acabament de l’edificació, aquesta 
Administració paralitzarà l’obra de l’edificació, i que l’Administració podria 
actuar de la mateixa manera, i paralitzar les obres d’edificació, en cas que en el 
decurs de l’execució de les obres d’urbanització fos previsible que en l’execució 
simultània de les obres d’edificació, i les d’urbanització pendents, aquestes es 
poguessin interferir mútuament.” 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 



PRIMER.- REQUERIR a MILLENIUM MERIDIAN, SL, que, en compliment de 
les condicions de la llicència concedida per la Junta de Govern Local de 30 de 
setembre de 2016, a l’empara i les condicions de l’article 39 del Reglament 
sobre protecció de la legalitat urbanística, per a l’execució de les obres de 
construcció d’un edifici plurifamiliar de 33 habitatges i aparcament, a la finca 
ubicada al carrer Professor Barraquer, núm. 36, d’Esplugues de Llobregat, 
corresponent a la parcel·la P-103.1 del Pla parcial del sector del terme 
municipal d’Esplugues de Llobregat afectat pel soterrament de les línies 
elèctriques aèries d’alta tensió de FECSA, i d’acord amb l’informe dels Serveis 
tècnics municipals, de 20 de desembre de 2017, executi el següent: 

- Cal que, en un termini que no superi el 15 de gener de 2018, presenti 
programa temporal d’execució de les obres, en els termes indicats a 
l’informe dels Serveis tècnics municipals, que acrediti que, tenint en 
compte les obres d’urbanització del sector pendents de finalització, 
detallades també en aquest informe, aquestes finalitzaran amb caràcter 
previ a les obres de construcció d’un edifici plurifamiliar de 33 habitatges 
i aparcament, a la finca ubicada al carrer Professor Barraquer, núm. 36, 
d’Esplugues de Llobregat. 

 
SEGON.- ADVERTIR a MILLENIUM MERIDIAN, SL, que, en cas en cas que 
de la documentació aportada no es desprengui una garantia objectiva que les 
obres d’urbanització finalitzaran, i els terrenys tindran la condició de solar, a 
l’acabament de l’edificació; si durant 2 mesos seguits hi hagi retards en 
l’execució de les obres d’urbanització que no puguin ser compensats al mes 
següent; o si en el decurs de l’execució de les obres d’urbanització fos 
previsible que en l’execució simultània de les obres d’edificació, i les 
d’urbanització pendents, aquestes es poguessin interferir mútuament, aquesta 
Administració iniciarà un procediment per a paralitzar l’obra de 
l’edificació. 
 
TERCER.- NOTIFICAR aquest acord a MILLENIUM MERIDIAN, SL, i a la 
Junta de Compensació del sector.” 
 
 
ACORD NÚMERO TRENTA-NOU.- Proposta d’aprovació de l’expedient per 
contracte menor del subministrament per contracte de lloguer de mòduls 
de vestuari - dutxes pel camp de futbol municipal El Molí adjudicat a 
l'empresa ALGECO Construcciones Modulares, SLU (exp. 2017/22/1432) 
 
 
“Atès l’informe dels Serveis Tècnics Municipals de data 14 de desembre de 
2017, proposant la realització del subministrament per contracte de lloguer de 2 
mòduls prefabricats amb un unió del bloc de vestuaris i del bloc de sanitaris de 
dutxes pel camp de futbol municipal del Molí, i la seva contractació per 
contracte menor, per raó de la quantia. La Direcció Facultativa de les obres de 
reforma i rehabilitació dels seus vestuaris del camp de futbol del Molí estima la 
durada prevista pel lloguer dels 2 mòduls prefabricats en 3 mesos. 
 



Atès que en l’esmentat informe es justifica que només ha presentat oferta 
ALGECO Construcciones Modulares, SLU, i que proposen la seva adjudicació 
per un import un import total de 6.073,33 €, de pressupost net 5.019,28 € i de 
1.054,05 € en concepte d’Impost sobre el Valor Afegit, amb la distribució 
prevista a l’informe tècnic. 
 
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 subministraments, 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 subministrament per contracte de lloguer de 2 mòduls 
prefabricats amb un unió del bloc de vestuaris i del bloc de sanitaris de dutxes 
pel camp de futbol municipal del Molí, mitjançant contracte menor per un 
període de tres mesos segons consta a l’informe de la direcció facultativa de 
les obres, i adjudicar-lo a favor de l’empresa ALGECO Construcciones 
Modulares, SLU (B-28871192), pel preu de 6.073,33 €, de pressupost net 
5.019,28 € i de 1.054,05 € en concepte d’Impost sobre el Valor Afegit, que 
l’haurà de portar a terme d’acord amb l’oferta presentada. 
 
2.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent per import de 
6.073,33 €, IVA inclòs, amb càrrec a la partida pressupostària número 36-
34200-20800 LLOGUER CASETES MÓÒULS SALT DEL PI I MOLI del 
Pressupost General de 2017. 
 
La facturació, la qual s’incorporarà a l’expedient, complirà els efectes de 
formalització del contracte. 
 
El seu pagament es realitzarà de conformitat amb les previsions que estableixi 
la legislació vigent, des de l'entrada de la corresponent factura al Registre de 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, prèvia conformitat del departament 
responsable del seguiment del contracte. 
 
A efectes de compliment del previst en la Disposició Addicional trigèsima 
tercera del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 4 de novembre, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic:  

- Registre administratiu de presentació de les factures: Les factures de més de 
5.000 €, no emeses per persones físiques, es presentaran obligatòriament pel 
canal electrònic a traves de la plataforma e.F.A.C.T. Les factures emeses per 
persones físiques i les d’import inferior a 5.000 € es podran presentar en suport 
paper al Punt d’Atenció a la Ciutadania de plaça Santa Magdalena núm. 24, i 
també pel canal electrònic.  

- Òrgan de contractació: Junta de Govern Local.  

- Òrgan administratiu comptable: Intervenció Municipal.  



- Òrgan administratiu destinatari: Servei d’Obres Públiques.” 

 

RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS 

 
ACORD NÚMERO QUARANTA.- 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. 270 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
76.575,23 € 
Relació núm. 280 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
74.421,57 € 
Relació núm. 281 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
8.595,60 € 
Relació núm. 282 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
94.409,91 € 
Relació núm. 283 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
16.096,80 € 
Relació núm. 284 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
13.000,98 € 
Relació núm. 285 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
182,72 € 
Relació núm. 286 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
47.585,81 € 
Relació núm. 287 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
110.085,47€ 
Relació núm. 288 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
3.228,99 € 
Relació núm. 289 de documents O en fase prèvia per un import total de 
856.108,05 € 
Relació núm. 290 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
55.459,75 € 
 
Quota empresa de les Assegurances Socials de mes de novembre per un 
import de 240.835,37 € i compensació IT del mes de novembre per un import 
de 14.191,34 € 
 
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. 270 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 76.575,23 € 



 
2. Aprovar la relació núm. 280 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 74.421,57 € 
 
3. Aprovar la relació núm. 281 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 8.595,60 € 
 
4. Aprovar la relació núm. 282 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 94.409,91 € 
 
5. Aprovar la relació núm. 283 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 16.096,80 € 
 
6. Aprovar la relació núm. 284 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 13.000,98 € 
 
7. Aprovar la relació núm. 285 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 182,72 € 
 
8. Aprovar la relació núm. 286 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 47.585,81 € 
 
9. Aprovar la relació núm. 287 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 110.085,47€ 
 
10. Aprovar la relació núm. 288 de documents ADO en fase prèvia per un 
import total de 3.228,99 € 
 
11. Aprovar la relació núm. 289 de documents O en fase prèvia per un import 
total de 856.108,05 € 
 
12. Aprovar la relació núm. 290 de documents ADO en fase prèvia per un 
import total de 55.459,75 € 
 
13. Aprovar la quota empresa de les Assegurances Socials de mes de 
novembre per un import de 240.835,37 € i compensació IT del mes de 
novembre per un import de 14.191,34 €.” 
 
 
ACORD NÚMERO QUARANTA-U.- Proposta que consisteix en donar 
compte de sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. 
 
“Vista la Sentència núm. 842/2017 de la Sala del Contenciós Administratiu del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, de data 1 de desembre de 2017, 
mitjançant la qual es desestima el recurs d’apel·lació interposat per CROCS 
TEAM, S. L. contra la sentència del Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 9 
de Barcelona en el procediment núm. 49/2012, pel qual no es va admetre la 
demanda de reclamació patrimonial per demora injustificada en l’atorgament de 
llicència d’obres. 



 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
Donar compte a la Junta de Govern Local de la Sentència núm. 842/2017 de la 
Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, de data 1 de desembre de 2017, mitjançant la qual es desestima el 
recurs d’apel·lació interposat per CROCS TEAM, S. L. contra la sentència del 
Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 9 de Barcelona en el procediment 
núm. 49/2012, pel qual no es va admetre la demanda de reclamació patrimonial 
per demora injustificada en l’atorgament de llicència d’obres.“ 
 
 
ACORD NÚMERO QUARANTA-DOS.- Proposta d’autorització permuta 
d’una plaça de funcionari en categoria d’agent de la policia local d’aquest 
ajuntament, per una de la mateixa categoria de l’ajuntament de Terrassa. 

“Vista la sol·licitud presentada pels senyors Marc Muñiz Ruiz i David Espartero 
del Barrio, amb categoria d’agent de la Policia Local, d’aquest ajuntament i del 
de Terrassa, respectivament, a la qual demanen autorització per permutar les 
esmentades places, a l’empara del que estableixen els articles 55, j) i 107 del 
Decret 214/1990, de 30 de juliol, que aprova el reglament de personal al servei 
de les entitats locals de Catalunya.  

Atès l’expedient personal presentat per l’Ajuntament de Terrassa del senyor 
David Espartero del Barrio i constatat que és funcionari de carrera, agent de la 
policia local, grup C2 des de fa més de dos anys i que, per tant reuneix els 
requisits fixats per l’esmentat art 107 del Decret 214/1990.  

Vistos els informes favorables emesos per la coordinació del Servei de Gestió 
de les Persones de l’Ajuntament d’Esplugues, pel servei de Recursos Humans 
de Terrassa i de la direcció del Servei de la Policia Local del nostre municipi. 

Atesos els articles 55 i 107 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, que aprova el 
reglament del personal al servei de les entitats locals de Catalunya i el capítol 5 
del Decret 233/2002, de 25 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’accés, promoció i mobilitat de les policies locals, que regula el procediment 
de sol·licitud i autorització de les permutes. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat:  

Primer.- Autoritzar la permuta dels senyors senyors Marc Muñiz Ruiz i David 
Espartero del Barrio, d’aquest ajuntament i del de Terrassa, respectivament, 
amb categoria d’agent de la policia local, amb efectes del proper dia 1 de gener 
de 2018.  

En el termini de dos anys des de la concessió d’aquesta permuta no es podrà 
autoritzar cap altra a les persones que els ha estat concedida.  

Segon.- Incorporar al senyor David Espartero del Barrio, com a funcionari de 
carrera de la plantilla municipal, amb categoria d’agent de la Policia Local, en el 



grup C2 i complement de destinació 19 i, adscripció al lloc de treball de la 
mateixa denominació.  

Tercer.- Donar trasllat dels anteriors acords a la Junta de Personal i parts 
interessades.” 
 
 
ACORD NÚMERO QUARANTA-TRES.- Proposta d’aprovació de l'oferta 
pública d'ocupació de 2017. 

“L’article 19 de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de 
l’Estat, per a l’exercici 2017, determina que la incorporació de nou personal en 
el sector públic delimitat en l’article 20 de la mateixa norma, respectarà, en tot 
cas, les disponibilitats pressupostàries del Capítol 1 del corresponent 
pressupost de despeses.  

La mateixa llei estableix que, en el cas del Cos de la Policia Local la 
incorporació de nou personal s’ajustarà al 100% de la taxa de reposició 
d’efectius.  

El punt 4 del mateix article estableix la forma de calcular la taxa de reposició 
d’efectius, però també determina que no computaran , en el límit màxim de 
places derivat de la taxa de reposició, entre d’altres les que es convoquin per a 
la seva provisió pel sistema promoció interna.  

La Plantilla Municipal inclou, en la classe de la Policia Local, 3 places de 
Caporal vacants i dotades pressupostàriament, que han de ser proveïdes per 
promoció interna entre persones funcionàries de carrera de la Corporació que 
tinguin la condicions d’agents de Policia.  

Consta que s’ha informat als Organs de representació del personal.  

D’acord amb el que estableix l’article 21.g de la Llei 7/1985, reguladora de las 
Bases de Règim Local,  

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1.- Aprovar l’Oferta Pública d’Ocupació de 2017 en els següents termes:  

FUNCIONARIS DE CARRERA  

Nombre: 3  

Modalitat de Selecció: Concurs- Oposició, per promoció interna.  

Classe: Policia.  

Categoria: Caporal de la Policia Local.  

Grup C2  



2.- Publicar aquesta oferta al Butlletí Oficial de la Província i al Taular d’Anuncis 
de la Corporació.  

3.- Informar a la Junta de Personal.” 

 
ACORD NÚMERO QUARANTA-QUATRE.- Proposta d’aprovació de la 
nòmina corresponent a l’abonament del serveis prestats per divers 
personal de l’ajuntament, en el procés electoral “Eleccions al Parlament 
2017”. 

“Atesa la relació de persones que amb motiu del procés electoral “Eleccions al 
Parlament 2017”, van treballar la seva jornada habitual de treball el dies 
anteriors a la jornada electoral, en tasques de preparació, distribució, 
empaquetat, habilitació de locals i coordinació en general, atenció i informació a 
ciutadans i als membres de les Meses Electorals, representació de 
l’Administració a les diferents Meses, manteniment de totes les dependències, 
distribució de material durant la jornada i, coordinació en general. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Aprovar l'autorització i disposició de la despesa i reconèixer l'obligació 
corresponent als serveis prestats per divers personal de l’Ajuntament en el 
procés electoral “Eleccions al Parlament 2017”, de les quantitats, que de forma 
individualitzada consten en la mateixa i que ascendeix a la suma total de 
38.719,73 euros. “ 

 
ACORD NÚMERO QUARANTA-CINC.- Proposta d’aprovació de bases i 
convocatòria de tres places de caporal, mitjançant concurs oposició per 
promoció interna. 

“La plantilla del personal funcionari d’aquest Ajuntament, inclou tres places 
vacants de caporal de la policia local, nivell C2, per a convocar mitjançant 
concurs oposició per promoció interna. 

Les bases d’aquesta convocatòria tenen per objecte regular el procediment de 
selecció de tres places de caporal de la Policia Local, de la classe Policia, 
categoria caporal de la Policia Local.  

Consta que s’ha informat la Junta de Personal i el Comitè d’Empresa. 

De conformitat amb les atribucions en el l’article 21.1.g) de la Llei de Bases de 
Règim Local, en relació amb l’article 110 del Reglament del Personal al Servei 
de les Entitats Locals, 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 



1. Aprovar les bases i convocar el procés selectiu de caràcter intern per a la 
provisió de tres places de caporal de policia mitjançant concurs oposició per 
promoció interna. 

2. Procedir a la publicació del text íntegre de les bases en el Butlletí Oficial de 
la Província i la convocatòria en aquest Butlletí i en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya, Tauler d’Anuncis de la Corporació i web municipal. 
 
3. Informar dels anteriors acords el Comitè d’Empresa i la Junta de Personal.” 
 
 

ACORD NÚMERO QUARANTA-SIS.- Proposta d'adjudicació, mitjançant 
procediment negociat, del contracte de subministrament de la uniformitat 
del servei de la policia local, any 2017/18. 

“La Junta de Govern Local, reunida en sessió del 6 d’octubre de 2017, va 
acordar declarar desert el procediment de licitació, mitjançant procediment 
obert, del contracte relatiu al subministrament de la uniformitat del servei de la 
Policia Local dels anys 2017 i 2018 i, per tant, procedir a iniciar nou expedient 
de contractació mitjançant procediment negociat sense publicitat amb el mateix 
objecte. 
 
La present licitació s’ha desenvolupat conforme l’establert al Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
de Contractes del Sector Públic (TRLCSP, en endavant). 

Un cop enviades les invitacions a participar en la licitació, finalment van 
presentar oferta les següents empreses: 

- EL CORTE INGLES, SA  

- MIGUEL A. FERNANDEZ GARCIA  

- INSIGNIA UNIFORMES, SL  

- SUMINISTROS ESPECIALES MILTEC, SL  

- PACO GARCIA, PRENDAS Y ARTÍCULOS DE UNIFORMIDAD SA  

- SATARA SEGURIDAD, SL  

- WATERFIRE SL  

Celebrades les actes de negociacions amb aquestes empreses, el Director del 
Servei de la Policia Local ha emès informe tècnic on proposa, com a oferta més 
avantatjosa, la presentada per SATARA SEGURIDAD SL, amb una oferta 
econòmica total per peces d’una equipació complerta de 1.216,35 euros, més 
255,43 euros en concepte d’IVA 21% (import total, 1.471,78 euros, IVA inclòs), 
amb el següents preus unitaris: 



 

1 JERSEI HIVERN 42,88 € 

2 PANTALÓ HIVERN 47,85 € 

3 MITJONS HIVERN 3,51 € 

4 CAÇADORA 166,20 € 

5 PARKA MOTO 192,98 € 

6 
SAMARRETA TERM 
INT 15,79 € 

7 POLO ESTIU 36,58 € 

8 PANTALÓ ESTIU 46,64 € 

9 MITJONS ESTIU 3,82 € 

10 GORRA 25,56 € 

11 IMPERMEABLE 131,58 € 

12 XIULET 2,46 € 

13 NºS TIPS 2,49 € 

14 GALONS 2,49 € 

15 ESCUT PIT 1,43 € 

16 ESCUT BRAÇ 2,50 € 

17 TAPA BOQUES 3,69 € 

18 GUANTS HIVERN 14,74 € 

19 
GUANTS HIVERN 
MOTO 53,13 € 

20 
GUANTS ESTIU 
MOTO 41,55 € 

21 GUANTS ANTI-TALL 21,05 € 

22 
CINTURÓ 
EXTERIOR 9,47 € 

23 CINTURÓ INTERIOR 4,21 € 

24 
FUNDA 
CARREGADOR 5,26 € 

25 FUNDA MANILLES 5,26 € 

26 
FUNDA PORTA 
EMISSORA 5,26 € 

27 FUNDA ARMA 63,61 € 

28 PORTA DEFENSA 19,35 € 

29 
SEPARADORS 
ANCORATGE 2,46 € 

30 PORTA GUANTS 2,63 € 

 
 
Per tant, segons el dimensionat actual del subministrament a efectuar, el preu 
màxim d’adjudicació del contracte és de 98.387,27€, IVA del 21% inclòs, 
segons el següent càlcul, 81.311,77€ més 17.075,47 en concepte d’IVA 21%, 
que es reparteix en dos anualitats: 



 
- Per al 2017, un import màxim de 49.424,64€ (40.846,81€, més 8.577,83€ en 
concepte del 21% d’IVA).  

- Per al 2018, un import màxim de 48.962,60€ (40.464,96€, més 8.497,64€ en 
concepte del 21% d’IVA).  

Posteriorment, la Junta de Govern Local, en sessió de 24 de novembre de 
2017, va acordar requerir l’empresa SATARA SEGURIDAD, S.L. perquè 
presenti la documentació i dipòsit de fiança obligatòries conforme la normativa 
de contractació i plecs reguladors. 

Un cop comprovada la documentació aportada i dipòsit de la garantia definitiva 
en la Tresoreria municipal, dins el termini dels 10 dies hàbils següents al de la 
notificació del corresponent requeriment, s’ha de procedir a l’adjudicació del 
contracte a l’esmentada empresa, conforme l’art. 151.3 del TRLCSP; 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

 
PRIMER.- Declarar la validesa de l’acte licitatori i adjudicar a la mercantil 
SATARA SEGURIDAD, S.L., provista de (CIF-B98001282), el contracte relatiu 
al subministrament de la uniformitat del servei de la Policia Local dels anys 
2017 i 2018, de conformitat amb el plec de clàusules particulars econòmic-
administratives i tècniques que han regit la contractació i l’oferta presentada, 
per un import de 81.311,77€ més 17.075,47 en concepte d’IVA 21% (total 
contracte 98.387,27€), repartit en dos anualitats: 

- Per al 2017, un import màxim de 49.424,64€ (40.846,81€, més 8.577,83€ en 
concepte del 21% d’IVA). Aplicació pressupostària 2017: 11-13000-22104.  

- Per al 2018, un import màxim de 48.962,60€ (40.464,96€, més 8.497,64€ en 
concepte del 21% d’IVA). Aplicació pressupostària 2018: 11-13000-22104, 
supeditada a l’existència de crèdit suficient i adequat.  

 
SEGON.- Publicar, al perfil del contractant municipal, la present adjudicació, 
l’informe tècnic de motivació, així com l’anunci de formalització posterior del 
contracte, conforme l’art. 151.4 TRLCSP. 

TERCER.- Notificar el present acord a l’adjudicatari, així com els altres 
candidats a la licitació, conforme l’art. 151.4 TRLCSP. 

 
 
QUART.- Comunicar a l’adjudicatari l’obligació de formalitzar el contracte amb 
la Corporació local, en el termini màxim de 15 dies hàbils següents, des de 
l’endemà de la recepció de la notificació del present acord, conforme l’art. 156.3 
TRLCSP.” 
 



ACORD NÚMERO QUARANTA-SET.- Proposta d’adjudicació, mitjançant 
contracte menor, relatiu al subministrament del programa informàtic de 
gestió policial, GESPOL, per a la prestació integrada de la gestió 
operativa, tàctica, estratègica i administrativa del servei de la policia local 
al municipi d’Esplugues de Llobregat, corresponent a l’any 2017/2018. 
 
“El Pla d’Actuació Municipal 2016-2019 de l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat, aprovat per acord de ple del 17 de febrer de 2016, recull un conjunt 
d’objectius a assolir pel govern municipal durant el present mandat. Entre 
aquests, hi ha el de modernitzar l’administració i millora de l’eficiència dels 
serveis municipals, corresponent a l’Eix 5 Bon Govern i, en concret, la línia 5.5, 
que compren les següents actuacions:  

· Finalitzar la implantació de l’Administració Electrònica;  

· Optimitzar els sistemes d’informació i comunicació.  

En aquest sentit, la present Proposta d’acord recull aquest mandat, per tal de 
donar compliment a la plena implantació electrònica dels serveis municipals.  

El director del Servei de Policia Local de la Corporació he emès informe de 
necessitat de la present contractació i, en concret, un cop exposada la 
oportunitat de disposar d’una eina informàtica, s’analitzen els programes 
informàtics ofertats actualment en el mercat, a fi de comparar els avantatges i 
inconvenients per a l’aplicació pràctica en l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat.  

De l’anterior informe es conclou que el programa GESPOL reuneix les 
característiques més apropiades i ajustades a les necessitats concretes del 
servei de Policia local d’aquesta Corporació. L’anterior es tradueix en la 
possibilitat de sincronització, entre altres amb:  

a. Bases de dades d’ens públics del sector, com la de la Direcció General de 
Trànsit –a fi d’assolir l’objectiu de la col·laboració efectiva entre 
administracions-; 

b. Amb instruments electrònics, com dispositius PDA i tablets –a fi d’assolir una 
notable optimització de la gestió de la mobilitat-;  

c. Amb la gestió d’expedients administratius, com tramitació de denúncies de 
trànsit o denúncies per infracció de les ordenances municipals –a fi d’optimitzar 
la integració del treball amb altres departaments o serveis municipals-.  

Altrament, el director de Tecnologies i Innovació Tecnològica de la Corporació, 
juntament amb el director de Sistemes d’Informació, han emès informe on, un 
cop analitzat el programa GESPOL des del punt de vista tècnic, amb la finalitat 
de poder concloure si l’esmentat programa compleix o no amb tots els 
requeriments tècnics –de connectivitat, de software i de hardware- necessaris 
per a la seva aplicació a l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, es conclou la 
proposta d’adjudicació a favor de GESPOL. 



D’acord amb els anteriors antecedents, la directora de la UJA de Serveis 
Generals i Econòmics ha emès informe favorable. 

De conformitat amb la regulació de la contractació menor, recollida als articles 
111, 138.3 i 156.2 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre de 
2011, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic;  

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa a favor de l’empresa 
APLICACIONES GESPOL, S.L., amb NIF B95837555, referida al contracte de 
subministrament del programa informàtic de gestió policial, GESPOL, per a la 
prestació integrada de la gestió operativa, tàctica, estratègica i administrativa 
del servei de la Policia Local al municipi d’Esplugues de Llobregat, durant l’any 
2017, per un import màxim de 13.915,00 €, IVA inclòs, a càrrec a la partida 
11.92000.64100- “Adquisició aplicacions informàtiques”-, del pressupost 
municipal en vigor.  

SEGON.- Adjudicar a l’empresa APLICACIONES GESPOL, S.L., amb NIF 
B95837555, el contracte de subministrament del programa informàtic de gestió 
policial, GESPOL, per a la prestació integrada de la gestió operativa, tàctica, 
estratègica i administrativa del servei de la Policia Local al municipi 
d’Esplugues de Llobregat, durant l’any 2017, per un import de 11.500,00 €, més 
2.415,00€ en concepte d’IVA (import total del contracte 13.915,00 €, IVA 
inclòs). 
 
Les factures presentades pel contractista i que s’incorporaran a l’expedient 
compliran els efectes de formalització del contracte. 

El pagament s’efectuarà segons les condicions habituals de l’ajuntament, 
mitjançant transferència bancària, prèvia presentació de la factura 
corresponent, degudament conformada pel tècnic responsable del projecte.” 
 

 
ACORD NÚMERO QUARANTA-VUIT.- Proposta d’adjudicació, mitjançant 
contracte menor, del servei d’assistència tècnica d’activitats a realitzar 
durant l’any 2018, al municipi d’Esplugues de Llobregat. 

“El Tècnic de Protecció Civil de la Corporació ha emès informe, el 19 de 
desembre de 2017, on s’exposa que, en el transcurs de l’any, l’Ajuntament 
organitza o promou diverses activitats de caràcter extraordinari, en via pública o 
dependència municipal, i moltes d’aquestes activitats disposen de Plans 
d’Autoprotecció o memòries de Seguretat. Aquests Plans d’autoprotecció o 
memòries de seguretat requereixen d’una implantació/verificació en el moment 
d’iniciar-se o durant la realització de l’activitat. 

La durada del contracte està prevista iniciar-se l’1 de gener de 2018 i compren 
tot l’any, d’acord amb els actes oportunament programats per l’Ajuntament, que 



requereixen d’aquesta assistència tècnica i que s’estimen en 21, 
aproximadament. 

Així mateix, a l’informe tècnic es manifesta la necessitat de contractar una 
empresa externa per a prestació del servei d’assistència tècnica en actes 
organitzats o promocionats per l’Ajuntament, com els correfocs, piromusical, 
reis i carnestoltes, entre altres. 

Atès que el preu del servei és de 9.000 euros més 1.890,00 euros d’IVA (import 
total: 10.890,00 euros, IVA inclòs) i, per tant, inferior al llindar de 18.000 euros, 
IVA exclòs, el TRLCSP permet l’adjudicació directa per raó de la quantia, els 
Serveis Tècnics han sol·licitat ofertes a les següents empreses, a fi de donar 
compliment amb la necessària concurrència de les empreses considerades 
capacitades per executar l’objecte d’aquest contracte: 

Empreses 

SANT CUGAT CENTRE TECNIC, SRLP 

ARDA GESTIO I ESTUDIS AMBIENTALS,SL 

COMEI, SL 

 
De les empreses contactades, finalment han presentat oferta: 
 
· SANT CUGAT CENTRE TECNIC, SRLP. Oferta de 8.925,00 € més 1.890,00 
€ d’Iva 21% (import total 10.890,00 €) 
 
Un cop valorada la oferta tècnica i prestacions que inclou, a l’informe tècnic es 
proposa adjudicar el servei de referència, a favor de l’empresa SANT CUGAT 
CENTRE TÈCNIC, SRL (B-62394150), ja que es valora com a oferta més 
favorable per l’Ajuntament, pel preu de 8.925,00 €, més l’IVA del 21% d’import 
1.874,25 €, en total 10.799,25 €. 
 
De conformitat amb la regulació de la contractació menor, recollida als articles 
111, 138.3 i 156.2 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre de 
2011, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Aprovar l’execució del servei d’assistència tècnica en actes, 
d’aquesta població, mitjançant contracte menor, i adjudicar-lo a favor de 
l’empresa SANT CUGAT CENTRE TECNIC, SRLP ( B-62394150), pel preu de 
8.925,00 €, més l’IVA del 21% d’import 1.874,25 € (import total 10.799,25 € IVA 
inclòs), que l’haurà de portar a terme d’acord amb l’oferta presentada.  
 
SEGON.- Aquest contracte tindrà una validesa des de l’1 de gener fins al 31 de 
desembre de 2018. 

TERCER.- Aprovar la tramitació anticipada de la despesa derivada de la 
present adjudicació. El crèdit de despesa d’autorització i disposició es finança 
amb compromís de despesa, a càrrec de l’aplicació 36 13500 22699 –“Plans de 
Protecció Civil”- del pressupost 2018. 



L’esmentada tramitació anticipada es tramitarà conforme l’article 110.2 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. 

Els anteriors acords es sotmeten a la condició suspensiva de comptar amb la 
consignació pressupostària adequada i suficient, respecte del pressupost 
municipal de 2018. 

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

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

 
ACORD NÚMERO QUARANTA-NOU.- Proposta d’adjudicació, mitjançant 
contractació menor, del subministrament del sistema de videoacta, 
equips de gravació i transmissió d’actes, i el seu manteniment, per a 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, durant l’any 2018. 

“El Pla d’Actuació Municipal 2016-2019 de l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat, aprovat per acord de ple del 17 de febrer de 2016, recull un conjunt 
d’objectius a assolir pel govern municipal durant el present mandat. Entre 
aquests, hi ha el de modernitzar l’administració i millora de l’eficiència dels 
serveis municipals, corresponent a l’Eix 5 Bon Govern i, en concret, la Línia 5.2 
- Aplicar total transparència a la gestió municipal- que compren les següents 
actuacions:  

· Actuació 5.2.1.- Desenvolupar les mesures contingudes a la llei 19/2014 de 29 
de desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 
 
· Actuació 5.2.2.- Mantenir permanentment actualitzats el 100% dels indicadors 
del segell de transparència en el web municipal. 

D’altra banda, cal tenir en compte la nova regulació recollida per la Llei 40/2015 
d'1 d'octubre, de règim jurídic del Sector Públic, amb la regulació de la gravació 
de les sessions dels òrgans col·legiats, en els arts. 17 i 19 i la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local (LRBRL), en cas concret dels 
òrgans col·legiats de govern de les entitats locals. 

Un dels instruments, en matèria de contractació pública, per assolir la 
racionalització i ordenació de l’adjudicació de contractes de les administracions 
públiques, són els acords marc, que seguiran les normes generals de licitació 
recollides al Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre de 2011, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP). 

En concret, l’any 2014, l'Associació Catalana de Municipis (en endavant, ACM) 
va acordar la creació, de la Central de contractació,d’acord amb previsió legal 



de la Disposició addicional 5a de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
Bases del Règim Local (LRBRL).  

Han estat nombroses licitacions iniciades per l’ACM, mitjançant la Central de 
Compres i, en aquest cas, va resoldre adjudicar, el 10 de novembre de 2016 i, 
prèvia tramitació del procediment de licitació d’acord amb els plecs de 
clàusules administratives i prescripcions tècniques, l’Acord marc del 
subministrament del sistema de videoacta, equips de gravació i transmissió 
d’actes, i el seu manteniment, amb destinació als ens locals de Catalunya. 
L’execució d’aquesta licitació se li encomanà al Consorci Català pel 
Desenvolupament Local (en endavant, CCDL). 

L’Acord marc té els següents objectius: 

· Determinar l’equipament i prestació del sistema de videoacta, equips de 
gravació i transmissió d’actes, i el seu manteniment, tant del programari com 
del maquinari informàtic i audiovisual,que contractaran les entitats locals de 
Catalunya adherides al Sistema de contractació centralitzada del Consorci. 
 
· Seleccionar les empreses que subministraran l’equipament i el programari del 
sistema de videoacta, equips de gravació i transmissió d’actes, en les 
modalitats de compra, i el seu manteniment associat, i d’arrendament amb o 
sense opció de compra. 

· Fixar els corresponents preus unitaris màxims de les diferents opcions del 
sistema de videoacta, equips de gravació i transmissió d’actes, i el seu 
manteniment, així com la quota de lloguer en el supòsit d’arrendament. 
 
· Establir les condicions generals d'execució dels futurs encàrrecs de provisió 
del sistema de videoacta, equips de gravació i transmissió d’actes, i el seu 
manteniment, l’adquisició de la qual es podrà realitzar de manera 
individualitzada per les entitats locals destinatàries o bé agregada pel CCDL O 
L’ACM. 
 
El director de Tecnologies i Innovació Tecnològica de la Corporació, juntament 
amb el director de Sistemes d’Informació, han emès informe on s’analitzen i 
defineixen les necessitats mínimes i imprescindibles en aquesta primera fase 
per adquirir una eina d’Áudio-Vídeo Actes. Resten exclosa l’adquisició de 
micròfons i el seu sistema de gestió, que seran objecte de licitació oberta 
posterior, perquè l’única possibilitat de poder posar aquest elements és si són 
Wi-Fi donada la complexitat de instal·lar micròfons amb fils a la sala de plens, 
aquesta possibilitat però no esta contemplada dins l’Acord Marc que la central 
de compres de l’ACM te amb l’empresa SEMIC i per tant no són objecte 
d’aquesta contractació. 

Finalment, a l’esmentat informe es conclou la proposta d’adjudicació del 
contracte de subministrament a favor de l’empresa SERVICIOS 
MICROINFORMÁTICA, S.A., com una de les empreses resultant de 
l’adjudicació de l’Acord marc, per resultar-hi la més adequada. 



D’acord amb els anteriors antecedents, la directora de la UJA de Serveis 
Generals i Econòmics ha emès informe favorable. 

De conformitat amb la regulació de la contractació en el marc de Centrals de 
Contractació, recollida als articles 194 i següents del TRLCSP; 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa, a favor de l’empresa 
SERVICIOS MICROINFORMÁTICA, S.A., amb NIF: A-25027145, referida al 
contracte de subministrament del sistema de videoacta, equips de gravació i 
transmissió d’actes, i el seu manteniment, durant l’any 2018, a càrrec de 
l’aplicació pressupostària 11.92000.64100 – “Adquisició aplicacions 
informàtiques” -, per un import de 26.917,36 euros, més 5.652,64 euros en 
concepte IVA (import total del contracte, 32.570,00 euros, IVA inclòs). 

SEGON.- Adjudicar a l’empresa SERVICIOS MICROINFORMÁTICA, S.A.., 
amb CIF: A-25027145, el contracte de subministrament del sistema de 
videoacta, equips de gravació i transmissió d’actes, i el seu manteniment, 
durant l’any 2018, per un import de 26.917,36 euros, més 5.652,64 euros en 
concepte IVA (import total del contracte, 32.570,00 euros, IVA inclòs). 

La present contractació se situa en l’Acord marc del subministrament del 
sistema de videoacta, equips de gravació i transmissió d’actes, i el seu 
manteniment, amb destinació als ens locals de Catalunya, aprovat el 7 de juny 
de 2016, per l’Associació Catalana de Municipis. 

Les factures presentades pel contractista i que s’incorporaran a l’expedient, 
compliran els efectes de formalització del contracte. 

El pagament s’efectuarà segons les condicions habituals de l’ajuntament, 
mitjançant transferència bancària, prèvia presentació de la factura 
corresponent, degudament conformada pel tècnic responsable del projecte.” 
 
 
ACORD NÚMERO CINQUANTA.- Proposta d’adjudicació, mitjançant 
contractació menor, del subministrament de la gestió integral del 
patrimoni, mitjançant l’aplicació informàtica GPA, per a l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat, durant l’any 2018. 

“La normativa en matèria de patrimoni de les administracions públiques 
estableix la obligació de portar un inventari dels seus béns i drets. En concret, 
el Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del 
patrimoni dels ens locals, un cop definit el patrimoni dels ens locals, com el 
constituït per tots els béns i els drets que els pertanyen, independentment de la 
seva naturalesa i títol d'adquisició, enten el patrimoni net dels ens locals com el 
determinat pel resultat de restar a la suma de valors dels béns i drets l'import 
del passiu financer, entenent per aquest la quantitat que s'endeuta al 31 de 
desembre per deute emès, préstecs, bestretes rebudes, i també dipòsits 
constituïts per tercers en els comptes municipals. 



L’anterior es complementa amb la obligació dels ens locals de portar un 
inventari general consolidat en el qual integrin, mitjançant epígrafs i 
subepígrafs, amb els ajustaments necessaris per evitar duplicacions, els 
inventaris que comprenguin (art. 100 de l’esmentat Decret): 

a) Els béns, drets i obligacions de l'ens local. 

b) Els afectes al seu patrimoni municipal del sòl, si s'escau. 

c) Els afectes al patrimoni històrico-artístic, si s'escau. 

d) Els dels organismes autònoms administratius i els ens amb personalitat 
pròpia dependents de l'ens local. 

e) Els cedits a altres administracions o a particulars però revertibles a l'ens 
local. 
 
A dia d’avui, l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat no disposa d’un inventari 
general actualitzat i plenament ajustat als requisits establerts al Reglament de 
patrimoni. A més, el sistema actual de recollida de dades de la Corporació pot 
considerar-se obsolet, ja que no permet una actualització en temps real de 
l’inventari i, en aquest sentit, resulta inadequat per a la recollida de les dades 
rellevants.  
 
La implementació i desplegament del mòdul de patrimoni per part de la 
Corporació respon a la necessitat d’obtenir una adequada integració amb la 
gestió municipal en la seva triple vessant econòmica, patrimonial i comptable, 
que avui en dia no es dona. 

De fet, dels dos requeriments tècnics principals per a l’adjudicació del 
subministrament d’aquesta eina informàtica –la compatibilitat amb el software i 
el hardware propi de la Corporació local i la utilització per diversos serveis 
municipals amb competències vers l’inventari-, és el segon, la transversalitat en 
l’ús d’aquesta eina –afectant especialment als departaments de Territori i 
Sostenibilitat, i Recursos Generals i Econòmics-, el què justifica l’adjudicació a 
l’empresa que disposi dels elements tècnics i materials que permetin la seva 
integració en el sistema de gestió electrònica de documents i tràmits que 
actualment s’està desplegant a l’Ajuntament, així com en altres bases de dades 
utilitzades per determinats serveis, com Sicalwin, en el cas de l’àrea de Serveis 
Econòmics. 
 
En tot cas, l’esmentada integració de la gestió patrimonial, pressupostària i 
comptable respon a l’establert pel mateix Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 
de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes 
Locals (TRLHL), la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General pressupostària 
(LGP), normes de desplegament i, així mateix, les Bases d’execució del 
pressupost de la Corporació. 

Altrament, cal que l’Ajuntament es doti d’una eina eficient la gestió patrimonial, 
com a conseqüència del mandat del legislador de la incorporació dels mitjans 



electrònics a les administracions públiques i resta d’ens del sector públic, que 
ha incidit amb més intensitat en els darrers anys. 

Així, tant la normativa de transparència -Llei estatal 19/2013, de 9 de 
desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern, i Llei 
catalana 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern, com la normativa de procediment administratiu comú - Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques-, d’una banda, obliguen a les entitats locals a tenir 
disponible, com a informació econòmica, pressupostària i estadística, entre 
altres, tots els contractes i convenis subscrits, així com la informació estadística 
necessària per valorar el grau de compliment i qualitat dels serveis públics 
competència municipal (art. 8 Llei 19/2013) i, d’altra banda, s’inclou, com un 
dels drets de les persones en les seves relacions amb les administracions 
publiques, a comunicar-se i ser assistit en l’ús de mitjans electrònics, així com a 
accedir a la información pública, arxius i registres, en els termes de la Llei 
19/2013, de 9 de desembre, de Transparència (art. 14 Llei 39/2015). 
 
L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat disposa d’un sistema integral de gestió 
documental des d’aquest any 2017; d’ençà, la Corporació ha iniciat i desplegat 
de forma esglaonada les prestacions incloses en el contracte de servei 
esmentat. 
 
Un cop avançat en la fase d’implantació en el funcionament quotidià dels 
serveis municipals, cal avançar, paral·lelament, en la implantació i 
desplegament del mòdul informàtic dedicat a la gestió patrimonial, com a 
vessant específica de la gestió documental i que presenta un abast transversal, 
perquè afecta a departaments com Territori i Sostenibilitat, i Recursos Generals 
i Econòmics, especialment. 

El director de Tecnologies i Innovació Tecnològica de la Corporació, juntament 
amb el director de Sistemes d’Informació, han emès informe, de 19 de 
desembre de 2017 on, un cop analitzades les condicions tècniques de 
l’aplicació GPA a la Corporació, així com la valoració de les prestacions que 
ofereix, considera que la seva integració a l’aplicació de comptabilitat pública 
SICALWIN és un valor afegit davant d'altres solucions que a banda de la 
compra de la llicència i posta en marxa, tindrien un elevat cost tant de temps 
com de diners d'integració amb les aplicacions que en aquests moments té 
l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat a banda del SICALWIN, com ara el 
FirmaDOC, Registre, etc i, finalment conclou que l’aplicació de Gestió 
Patrimonial (GPA) de l’empresa Aytos Soluciones Informàticas S.L.U és la que 
millor s’integra amb les aplicacions que actualment te l’Ajuntament d’Esplugues 
de Llobregat.  

De tot l’anterior, es conclou que resulta necessari, d’una banda, impulsar les 
tasques administratives per actualitzar i completar l’inventari general de 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat; i, d’altra, implantar un sistema que 
permeti una gestió patrimonial integral en els seus aspectes jurídics, 
econòmics, finances i comptables.  



D’acord amb els anteriors antecedents, la directora de la UJA de Serveis 
Generals i Econòmics ha emès informe favorable. 

De conformitat amb la regulació de la contractació menor, recollida als articles 
111, 138.3 i 156.2 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre de 
2011, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic;  
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa, a favor de l’empresa 
AYTOS, SOLUCIONES INFORMÁTICAS, S.L.U, amb CIF: B-41632332, 
referida al contracte del subministrament de la gestió integral del patrimoni, 
mitjançant l’aplicació informàtica GPA, a càrrec de l’aplicació pressupostària 
11.92000.64100 de l’exercici 2017– “Adquisició aplicacions informàtiques” -, per 
un import de 17.920,00 euros, més 3.763,20 euros en concepte d’IVA 21% 
(import total 21.683,20 euros).  

SEGON.- Adjudicar a l’empresa AYTOS, SOLUCIONES INFORMÁTICAS, 
S.L.U, amb CIF: B-41632332, el contracte de subministrament de la gestió 
integral del patrimoni, mitjançant l’aplicació informàtica GPA, i per un import de 
17.920,00 euros, més 3.763,20 euros en concepte d’IVA 21% (import total 
21.683,20 euros). 

Les factures presentades pel contractista i que s’incorporaran a l’expedient, 
compliran els efectes de formalització del contracte. 

El pagament s’efectuarà segons les condicions habituals de l’ajuntament, 
mitjançant transferència bancària, prèvia presentació de la factura 
corresponent, degudament conformada pel tècnic responsable del projecte.” 
 
 
ACORD NÚMERO CINQUANTA-U.- Proposta d’adjudicació, mitjançant 
contractació menor, del servei de consultoria i assistència tècnica en la 
implantació i posada en marxa de l’aplicació informàtica GPA de gestió 
patrimonial, per a l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, corresponent a 
l’any 2018 . 

“La normativa en matèria de patrimoni de les administracions públiques obliga, 
entre altres, a les administracions locals, a portar un inventari dels seus béns i 
drets. En concret, el Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el 
Reglament del patrimoni dels ens locals, regula els elements que en formaran 
part (art. 100): 

a) Els béns, drets i obligacions de l'ens local. 

b) Els afectes al seu patrimoni municipal del sòl, si s'escau. 

c) Els afectes al patrimoni històrico-artístic, si s'escau. 



d) Els dels organismes autònoms administratius i els ens amb personalitat 
pròpia dependents de l'ens local. 

e) Els cedits a altres administracions o a particulars però revertibles a l'ens 
local. 
 
Atès que l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat no disposa d’un inventari 
general actualitzat i plenament ajustat als requisits establerts al Reglament de 
patrimoni; 
 
Atès que el sistema actual de recollida de dades de la Corporació no permet 
una actualització en temps real de l’inventari i, per tant, resulta inadequat per a 
aquestes funcions; 

Atenent als anteriors motius, s’ha proposat a la Junta de Govern Local, 
mitjançant expedient administratiu 2017/13/1432, l’adjudicació del contracte de 
subministrament de la gestió integral del patrimoni, mitjançant l’aplicació 
informàtica GPA, per part de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, a favor de 
l’empresa AYTOS, SOLUCIONES INFORMÁTICAS, S.L.U., per resultar la més 
adequada als requeriments i compatibilitats tècniques amb el software i 
hardware de la Corporació local. 

La prestació de l’esmentat subministrament ha d’anar acompanyada d’una 
tasca d’assistència i consultoria, a fi de donar resposta a les dificultats i 
qüestions tècniques que es plantejaran arran del desplegament de l’aplicació 
informàtica GPA. 

És per això que resulta necessària l’esmentada assistència tècnica al personal 
de la Corporació qualificat per a l’ús de l’aplicació GPA, en els diferents àrees 
implicades en la seva posada en marxa i funcionament ordinari. 
 
Altrament, i en virtud de l’assumpció en exclusiva, per part de l’empresa 
BONSER INICIATIVAS DE GESTIÓN, S.L., de l’assistència i consultoria de 
l’aplicació informàtica GPA, resulta justificada la contractació d’aquesta 
empresa per desenvolupar dites funcions. La certificació de l’esmentada 
col·laboració consta a l’expedient i signat el 12 de desembre de 2017. 
 
Vist tot l’anterior, el director de Tecnologies i Innovació Tecnològica de la 
Corporació, juntament amb el director de Sistemes d’Informació, han emès 
informe, de 19 de desembre de 2017 on, un cop analitzada la necessitat de 
disposar amb un servei d’assessorament tècnic especialitzat en l’aplicació 
GPA, es manifesta que per aconseguir una implantació el més senzilla i ràpida 
possible, a on entre d’altres caldrà una de feina de traspàs de continguts des 
del sistema actual al nou, des de l’Ajuntament s’ha vist la necessitat de 
contractar un servei extern que ens acompanyi i pugui assumir aquestes 
tasques de consultoria i prestació de serveis especialitzats en els projectes de 
gestió patrimonial. I, conclou que la Solució proposada és que la Consultoria la 
executi l’empresa BONSER iniciatives de Gestión S.L., d’acord amb l’Annex 
“2018-AYTOS-BONSER Certificado Colaboraciópn.pdf”, a on BONSER i 
l’empresa Aytos Soluciones Informàticas S.L.U certifiquen, que BONSER és la 



única empresa que pot assumir les tasques de consultoria i prestació de 
serveis especialitzats en els projectes de gestió patrimonial que vulguin 
implantar l’aplicació GPA de l’empresa Aytos.  

D’acord amb els anteriors antecedents, la directora de la UJA de Serveis 
Generals i Econòmics ha emès informe favorable. 

De conformitat amb la regulació de la contractació menor, recollida als articles 
111, 138.3 i 156.2 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre de 
2011, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic; 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa, a favor de l’empresa 
BONSER INICIATIVAS DE GESTIÓN, S.L., referida al contracte de servei de 
consultoria i assistència tècnica en la implantació i posada en marxa de 
l’aplicació informàtica GPA, per part de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, 
durant l’any 2018, a càrrec de l’aplicació pressupostària 11.92004.22799 de 
l’exercici 2017– “Treballs assessoria tècnica processos informa” -, per un import 
de 17.950,00 euros, més 3.769,500 euros en concepte d’IVA 21% (import total 
21.719,50 euros).  

SEGON.- Adjudicar a l’empresa BONSER INICIATIVAS DE GESTIÓN, S.L., 
amb CIF: B-83168427, el contracte de servei de consultoria i assistència 
tècnica en la implantació i posada en marxa de l’aplicació informàtica GPA, per 
part de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, durant l’any 2018, per un import 
de 17.950,00 euros, més 3.769,500 euros en concepte d’IVA 21% (import total 
21.719,50 euros).  

Les factures presentades pel contractista i que s’incorporaran a l’expedient, 
compliran els efectes de formalització del contracte. 

El pagament s’efectuarà segons les condicions habituals de l’ajuntament, 
mitjançant transferència bancària, prèvia presentació de la factura 
corresponent, degudament conformada pel tècnic responsable del projecte.”  

 
ACORD NÚMERO CINQUANTA-DOS.- Proposta d’adjudicació, mitjançant 
contractació menor, del subministrament i implantació de 9 punts de 
signatura biomètrica, per als punts d’atenció a la ciutadania (PAC) de 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. 

“El Pla d’Actuació Municipal 2016-2019 de l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat, aprovat per acord de ple del 17 de febrer de 2016, recull un conjunt 
d’objectius a assolir pel govern municipal durant el present mandat. Entre 
aquests, hi ha el de modernitzar l’administració i millora de l’eficiència dels 
serveis municipals, corresponent a l’Eix 5 Bon Govern i, en concret, la Línia 5.5 
– Modernitzar l’administració i millorar l’atenció al ciutadà, que compren un 
conjunt d’actuacions, de les quals destaquen:  



· Actuació 5.5.1.- Finalitzar la implantació de l’administració electrònica. 

· Actuació 5.5.2.- Optimitzar els sistemes d’informació i comunicació. 

El director de Tecnologies i Innovació Tecnològica de la Corporació, juntament 
amb el director de Sistemes d’Informació, han emès informe on resumeixen les 
actuacions assumides per la Corporació en aquest objectiu de modernització 
electrònica municipal –la més destacada, la contractació d’un sistema integral 
de gestió d’expedients- i conclou amb la necessitat d’implementar un servei de 
signatura biomètrica de documents, garantint així que cap dels intervinents en 
la signatura pugui introduir modificacions en el document ni en les dades 
generades en el propi procés. 

Un cop descrites les necessitats mínimes i establertes les condicions tècniques 
per a la provisió i implantació tècnica de 8 tauletes de sobretaula, amb els seus 
corresponents suports de sobretaula, informa que s’han sol·licitat ofertes a les 
següents empreses especialitzades del sector: 

PEAKWAY, S.L. 5.780,00 €, més IVA IVA: 1.213,8 € 

ACTUALTIC, S.L. 5.816,00 €, més IVA IVA: 1.221,36 € 

OMEGA PERIPHERALS, S.L. 5.880,00 €, més IVA IVA: 1.234,80 € 

 
Finalment i un cop analitzades les ofertes presentades, a l’esmentat informe es 
conclou la proposta d’adjudicació del contracte de subministrament i 
implantació de 9 punts de signatura biomètrica, a l’empresa PEAKWAY, per un 
import de 5.485,00 euros, més 1.151,85 euros en concepte IVA (import total del 
contracte, 6.636,85 euros, IVA inclòs) 

D’acord amb els anteriors antecedents, la directora de la UJA de Serveis 
Generals i Econòmics ha emès informe favorable. 

De conformitat amb la regulació de la contractació menor, recollida als articles 
111, 138.3 i 156.2 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre de 
2011, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic;  

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa, a favor de l’empresa 
PEAKWAY, S.L., referida al contracte de subministrament i implantació de 9 
punts de signatura biomètrica, per als Punts d’Atenció a la Ciutadania (PAC) de 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, corresponent a l’any 2017-2018, a 
càrrec de l’aplicació pressupostària 11.92000.62600 de l’exercici actual– 
“Equips per a processos d’informació” -, per un import de 5.780,00 euros, més 
1.213,8 euros en concepte IVA (import total del contracte 6.993,80 euros, IVA 
inclòs).  
 
SEGON.- Adjudicar a l’empresa PEAKWAY, S.L., amb NIF: B-66460338, el 
contracte de subministrament i implantació de 9 punts de signatura biomètrica, 
per als Punts d’Atenció a la Ciutadania (PAC) de l’Ajuntament d’Esplugues de 



Llobregat, corresponent a l’any 2017, per un import de 5.780,00 euros, més 
1.213,8 euros en concepte IVA (import total del contracte 6.993,80 euros, IVA 
inclòs).  
 
Les factures presentades pel contractista i que s’incorporaran a l’expedient, 
compliran els efectes de formalització del contracte. 

El pagament s’efectuarà segons les condicions habituals de l’ajuntament, 
mitjançant transferència bancària, prèvia presentació de la factura 
corresponent, degudament conformada pel tècnic responsable del projecte.” 
 
 
ACORD NÚMERO CINQUANTA-TRES.- Proposta d’adjudicació del 
contracte menor consistent en un servei de difusió de les activitats que es 
realitzen a Esplugues de Llobregat i de notícies relacionades amb la ciutat 
durant l’any 2018 i de proposta d’adjudicació al Periódico de Catalunya 
(ZETA, GESTION DE MEDIOS, SA). 

“Amb la finalitat de donar difusió a la ciutadania en un mitjà rigorós i de gran 
abast a les activitats que es realitzen a Esplugues i a notícies relacionades amb 
la ciutat, es considera necessària la formalització d’un contracte menor, que 
tindrà vigència des de l’1 de gener al 31 de desembre del 2018.  

Atès que El Periódico de Catalunya, pertanyent a la societat ZETA, GESTIÓN 
DE MEDIOS, S.A., és el diari de major difusió a l’àrea metropolitana de 
Barcelona, tal i com consta en el dossier incorporat a l’expedient i es considera, 
per tant, el més adient per difondre les notícies i la imatge de la nostra ciutat, 
segons informa la Directora del departament de Comunicació.  

La directora de Comunicació de la Corporació ha emès informe, el 14 de 
desembre de 2017, on s’exposa la necessitat de la contractació d’aquest 
servei, amb els següents detalls:  

· Cobertura de l’actualitat normativa, mitjançant presència continuada 
d’informació sobre les activitats i notícies de la ciutat d’Esplugues de Llobregat, 
al web del diari.  

· Inserció de 3 pàgines especials –publireportatge o publicitat institucional 
convencional  

· Banners: 400.000 impressions anuals al web del diari, per tal d’anunciar 
actes, fires, festes locals, entre altres  

D’acord amb les anteriors necessitats, es proposa l’adjudicació del contracte 
del servei de difusió a l’empresa ZETA, GESTIÓN DE MEDIOS, S.A., per un 
import de 8.000,00 € més 1.680,00€ en concepte d’IVA (import total 9.680,00 
€).  

D’acord amb els anteriors antecedents, la directora de la UJA de Serveis 
Generals i Econòmics ha emès informe favorable. 



Atès el que disposen els articles 111, 138.3 i 156.2 del Reial Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre de 2011, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa de tramitació 
anticipada referida al contracte de servei de difusió de les activitats que es 
realitzen a Esplugues de Llobregat i de notícies relacionades amb la ciutat 
durant l’any 2018, per un import de 8.000,00 € més 1.680,00€ en concepte 
d’IVA (import total 9.680,00 €), amb compromís de despesa amb càrrec a la 
partida 52 92406 22602 – “Difusió d’actes i activitats Ajuntament”- del 
pressupost municipal per a l’any 2018.  

L’esmentada tramitació anticipadaes realitzarà conforme l’article 110.2 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. 

Els presents acords se sotmeten a la condició suspensiva de comptar amb la 
consignació pressupostària adequada i suficient, respecte del pressupost 
municipal de 2018. 

SEGON.- Adjudicar a l’empresa ZETA, GESTIÓN DE MEDIOS, S.A., amb CIF 
A08657710, el contracte de servei de difusió de les activitats que es realitzen a 
Esplugues de Llobregat i de notícies relacionades amb la ciutat durant a l’any 
2018, per un import total màxim de 8.000,00€, més 1.680,00€ en concepte 
d’IVA (import total del contracte 9.680,00€, IVA inclòs). 

El contracte comprendrà: 

1) Cobertura de l’actualitat informativa, mitjançant la presència continuada 
d’informació sobre les activitats i les notícies de la ciutat d’Esplugues al web 
d’El Periódico de Catalunya (diari digital), a la secció corresponent a Gran 
Barcelona, amb una pestanya o apartat específic d’Esplugues (mínim una 
notícia al dia).  

2) La inserció de 3 pàgines especials (publireportatge o publicitat institucional 
convencional) a color a l’edició impresa, durant l’any 2017, en dia laborable. 
Les dates de publicació les determinarà l’Ajuntament.  

3) Banners: 400.000 impressions anuals al web d’El Periódico de Catalunya, 
per anunciar actes, fires, festes locals, etc.  

Les factures presentades pel contractista, i que s’incorporaran a l’expedient, 
compliran els efectes de formalització del contracte. 

Són condicions especials de pagament en aquest contracte: el fraccionament 
en 4 pagaments (durant els mesos de febrer, abril, juny i setembre de 2018). 
 
El pagament s’efectuarà segons les condicions habituals de l’ajuntament, 



mitjançant transferència bancària, prèvia presentació de la factura 
corresponent, degudament conformada pel tècnic responsable del projecte.” 
 
 
ACORD NÚMERO CINQUANTA-QUATRE.- Proposta d’acceptació de la 
subvenció, atorgada l’any 2017 per l’Àrea Metropolitana de Barcelona- 
agència de transparència, relativa al projecte esplugues oberta: el teu 
espai amb la informació del PAM, pressupostària, agendes polítiques, 
indicadors de ciutat, proveïdors i el rebut dels teus impostos. 

“PRIMER.-Mitjançant acord del Consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona es va aprovar, el 30 de maig de 2017, el Programa de suport a la 
transparència metropolitana i posterior convocatòria, mitjançant concurrència 
competitiva, de subvencions a ajuntaments metropolitans pel desenvolupament 
d’activitats en l’àmbit de la transparència  

SEGON.-El 8 de setembre de 2017, mitjançant acord de Junta de Govern 
Local, es va sol·licitar subvenció a l’AMB Agència de Transparència per al 
finançament del Projecte Esplugues oberta: El teu espai amb la informació del 
PAM, pressupostària, agendes polítiques, indicadors de ciutat, proveïdors i el 
rebut dels teus impostos.  

L’esmentat projecte municipal té com a objectius:  

· Obrir un punt de informació des del que la ciutadania / empreses puguin 
accedir a tota la informació de gestió municipal. 

· Posar tota aquesta informació en obert. 

· Fer-ho amb un llenguatge entenedor i senzill. 

· Vincular conceptes, com actuacions del PAM, amb pressupost de manera fàcil 
i visual. 

· I ser un punt de interrelació entre el PAM 16-19 i el Pla Estratègic de ciutat 
2025 

La durada prevista i l’import total del Projecte, són, respectivament, 12 mesos i 
: 22.800 € més 4.788 € d’IVA (import total 27.588 €, IVA inclòs), dels quals 
corresponen a FASE 1: 10.000 € + FASE 2: 8.300 € + FASE 3: 4.500 €. 

L’import sol·licitat de subvenció és de 20.000 €, IVA inclòs, que suposa un 
72,5% del cost del projecte. 

TERCER.- El 28 de novembre de 2017, la Junta de Govern de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona (AMB), va acordar atorgar l’esmentada subvenció a 
favor de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, que va ser notificat a la 
Corporació local el 12 de desembre de 2017, amb la següent part dispositiva: 
 
“APROVAR, en ús de les facultats delegades per acord del Consell Metropolità 



de data de 30 de maig de 2017 i la base novena per a la sol·licitud i atorgament 
de subvencions ajuntaments metropolitans pel desenvolupament d’activitats en 
l’àmbit de la transparència, la relació ordenada que figura en annex, dels 
projectes presentats a l’esmentada convocatòria, d’acord amb la puntuació 
obtinguda en la valoració dels criteris establerts a la base dotzena de la 
convocatòria per part de l’òrgan de selecció. 

ATORGAR, fins al límit de la dotació pressupostaria disponible, les 
subvencions als ajuntaments que han obtingut les millors puntuacions pels 
imports que figuren a l’esmentat annex. 

DISPOSAR: una despesa de 280.000 euros amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària AT020 9200 46213 de l’exercici 2017 pel que fa 140.000 euros i 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària que correspongui de l’exercici vinent la 
xifra restant de 140.00 euros, corresponent a les subvencions atorgades, 
d’acord amb el següent repartiment per anualitats i ajuntaments i APROVAR el 
pagament de les bestretes del 50% del total de subvenció amb càrrec a 
l’exercici 2017: 

 

QUART.-El Director de Sistemes d’Informació i Coneixement, juntament amb el 
Director de Tecnologies i Innovació Tecnològica, han emès informe, el 19 de 
desembre de 2017, proposant l’acceptació de la bestreta corresponent a la 
quantitat de 20.000 euros, (10.000 € per l’exercici 2017 i 10.000€ per l’exercici 
2018) de la subvenció atorgada per l’Àrea Metropolitana de Barcelona.  

La present subvenció ve regulada per les Bases corresponents, la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, General de Subvencions i la resta de normativa aplicable. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

ÚNICA.- Aprovar l’acceptació de l’import de 20.000 euros, corresponent a la 
bestreta del 50% de l’exercici 2017 i 50% restant de l’exercici 2018, conforme 
l’acord d’atorgament, de 28 de novembre de 2017, de la Junta de Govern de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), respecte el Projecte Esplugues 
oberta: El teu espai amb la informació del PAM, pressupostària, agendes 
polítiques, indicadors de ciutat, proveïdors i el rebut dels teus impostos”. 
 



 
ACORD NÚMERO CINQUANTA-CINC.- Proposta de resolució d’una 
sol·licitud econòmica destinada a la contractació, per empreses i entitats, 
de persones en situació d'atur residents a Esplugues de Llobregat. 

“L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, amb el suport i el finançament de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona, ha establert una línia d’ajut a empreses i 
entitats ubicades a Esplugues de Llobregat i a l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, amb l’objectiu d’impulsar l’activitat econòmica i la creació d’ocupació 
al territori mitjançant una assignació econòmica que financi fins a un màxim del 
50% del cost laboral de contractacions de persones en situació d’atur residents 
a Esplugues de Llobregat.  

A tal efecte, la Junta de Govern Local va aprovar les Bases de l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat per a la sol·licitud i atorgament d’assignacions 
econòmiques destinades a la contractació per empreses i entitats de persones 
en situació d’atur residents a Esplugues de Llobregat, amb publicació oficial 
posterior al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, el 22 de maig de 2017. 

Dins del termini corresponent, l’empresa GRUPO INSTALSAT SERVICIOS 
S.C.P. amb CIF: J66705724, ha presentat sol·licitud d’assignació econòmica, el 
30 de novembre de 2017, d’import 10.330,11 € per a la contractació de la Sra. 
Montserrat Castro Milan (DNI: 38447597S). 

El Servei d’Empresa i Ocupació ha emès informe, el 20 de desembre de 2017, 
on, un cop revisat el compliment per l’empresa dels requisits establerts a 
l’apartat 6 i la documentació preceptiva presentada d’acord amb l’establert a 
l’apartat 9 de les bases reguladores, s’informa favorablement, en el sentit que 
la sol·licitud presentada és conforme i reuneix els elements necessaris per 
obtenir l’assignació.  

En virtut de la delegació conferida a la Junta de Govern Local, al punt g, del 
Decret d’Alcadia núm. 1.484, de 15 de juny de 2011, per a la concessió de 
subvencions amb càrrec al crèdit disponible a tal efecte.  

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Aprovar una despesa total de 10.330,11 €, a favor de l’empresa 
GRUPO INSTALSAT SERVICIOS S.C.P., amb CIF: J66705724 i amb càrrec a 
la partida 152410047000 del pressupost 2017.  

SEGON.- Estimar la sol·licitud de subvenció presentada per l’empresa GRUPO 
INSTALSAT SERVICIOS S.C.P., amb CIF: J66705724, i atorgar una subvenció 
de 10.330,11 €, en concepte d’assignació econòmica destinada a la 
contractació per empreses i entitats de persones en situació d’atur residents a 
Esplugues de Llobregat, de conformitat amb les dades que consten a l’annex 
de la present proposta.  

Les condicions de pagament i justificació seran les següents:  



Primer pagament: 20% de l’import de l’assignació econòmica, en el termini de 
30 dies hàbils des de la presentació del contracte de treball i de l’alta de la 
persona contractada a la Seguretat Social.  

Segon pagament: 40% de l’import de l’assignació econòmica, en el termini de 
30 dies hàbils d’ençà que l’empresa o entitat presenti l’acreditació documental 
establerta a les bases reguladores, relativa als sis primers mesos del contracte.  

Tercer pagament: 40% de l’import de l’assignació econòmica, en el termini de 
30 dies hàbils d’ençà que l’empresa o entitat presenti l’acreditació documental 
establerta a les bases reguladores, relativa als mesos setè a dotzè de 
contracte.” 

 
ACORD NÚMERO CINQUANTA-SIS.- Proposta de resolució de sol·licituds 
de subvencions per a afavorir la reactivació econòmica i la creació 
d’ocupació a Esplugues de Llobregat. 

“La Junta de Govern Local, reunida en sessió ordinària el 7 d’abril de 2017, va 
aprovar les bases reguladores per a la concessió de subvencions per afavorir la 
instal·lació d’activitats econòmiques i l’ocupació a Esplugues de Llobregat i van 
ser objecte de publicació oficial al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
(BOPB), el 10 de maig de 2017. 

Atès que en aquestes bases es preveu subvencionar la Taxa per la prestació 
dels serveis d’intervenció de l’administració municipal en activitats i 
instal·lacions i/o de l’Impost sobre Construccions Obres i Instal·lacions (ICIO), 
que reuneixin els requisits establerts.  

Les bases reguladores de la subvenció estableixen el finançament del 50% de 
les despeses d’inici d’activitat següents: tres primers mesos de gestoria, 
despeses notarials per l’inici d’activitat i despeses per al projecte signat per a 
persona tècnica qualificada. 

Altrament, el Ple municipal, el 27 d’abril de 2016, va aprovar el Pacte per a la 
reactivació econòmica i la creació d'ocupació de qualitat d'Esplugues 2016-
2019 i que en l’esmentat Pacte s’acordà renovar aquesta línia de subvenció 
durant l’any 2017, per tal d’incentivar l’activitat econòmica al municipi i la 
creació d’ocupació de qualitat. 

El Servei d’Empresa i Ocupació ha emès informe, de 20 de desembre de 2017, 
on exposa les sol·licituds presentades per les persones interessades i, un cop 
comprovat el compliment dels requisits establerts a les bases i convocatòria i la 
documentació aportada, proposa la resolució de la subvenció, amb estimació 
i/o desestimació de les sol·licituds. 

Vist que aquesta línia de subvenció durant l’any 2017 compta amb pressupost 
de l’ajuntament i dotació suficient. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 



PRIMER.- Aprovar la despesa a càrrec de l’aplicació 14.43300 47900 –
“Polítiques actives per l’estabilitat petites i mitjanes empreses” - del pressupost 
2017, per un import total de 2.719,78,00 €. 

SEGON.- Estimar les sol·licituds de les persones interessades, en concepte de 
subvencions equivalents al 50% de la quota líquida de la Taxa per la prestació 
dels serveis d’intervenció de l’administració municipal en activitats i 
instal·lacions, relatives a la instal·lació d’activitats econòmiques i l’ocupació a 
Esplugues de Llobregat, recollides en l’Annex adjunt a la present Proposta 
d’acord. 
 
Les quantitats corresponents a les subvencions aprovades seran abonades 
mitjançant transferència bancària al número de compte degudament acreditat. 
 
TERCER.- Desestimar les sol·licituds en concepte de subvencions equivalents 
al 50% de la quota líquida de la Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció 
de l’administració municipal en activitats i instal·lacions, relatives a la 
instal·lació d’activitats econòmiques i l’ocupació a Esplugues de Llobregat, 
recollides a l’Annex adjunt a la present proposta d’acord, pels motius que s’hi 
expressen.” 
 
 
ACORD NÚMERO CINQUANTA-SET.- Proposta per la liquidació del deute 
de dret públic no tributari per part de l'ATM en concepte de  reintegrament 
del subministrament d’aigua de la plataforma tramviària del Sistema 
Trambaix (quart trimestre 2017). 

“Vist l’informe emès pels Serveis tècnics municipals del Servei de Manteniment 
i Espai Públic, de 14 de desembre de 2017, del qual s’extreuen els extrems 
següents: 
 
Atès l’expositiu primer del Protocol de Col·laboració entre l’Autoritat del 
Transport Metropolità i l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat de data 1 
d’octubre de 2010, en el que s’estableix que l’Autoritat del Transport Metropolità 
és l’administració titular de les competències referides a la planificació, 
ordenació i concessió d’un sistema de tramvia/metro lleuger en el corredor 
Diagonal-Baix Llobregat de l’àrea de Barcelona per delegació de la Generalitat 
de Catalunya, per mitjà del Decret 200/1998, de 30 de juliol, del Departament 
de Política Territorial i Obres Públiques, i de l’Entitat Metropolitana del 
Transport per acord del Ple de 16 de juliol de 1998.  

Vist l’expositiu quart del citat Protocol, en el que s’estableix que l’article 43 de la 
Llei 4/2006, de 31 de març, Ferroviària Catalana determina que el 
manteniment, la conservació i la neteja d’un sistema tramviari corresponen, 
amb caràcter general, a l’administració que n’és titular (Autoritat del Transport 
Metropolità), sens perjudici que, per conveni amb l’Ajuntament corresponent, 
s’estableixin les condicions pel manteniment dels elements instal·lats a la 
plataforma de la via que no siguin essencials per l’explotació del sistema 
tramviari, entre les quals s’inclou l’aigua de reg de la plataforma.  



Atès l’acord primer del citat Protocol i en relació als Contractes de 
Subministrament i Facturació de Consums, l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat contractarà i tramitarà amb les companyies subministradores les altes 
de les escomeses dels subministraments d’aigua necessaris pel reg de la 
plataforma tramviària del Sistema Trambaix al seu pas pel municipi 
d’Esplugues de Llobregat, i, d’altra banda, gestionarà amb les companyies 
subministradores qualsevol incidència relativa als subministraments 
contractats, mantenint-ne al corrent a l’Autoritat del Transport Metropolità.  

Vista la necessitat de reintegrament per part de l’Autoritat del Transport 
Metropolità dels pagaments corresponents al període comprés entre l’1 de 
novembre de 2017 i el 31 de desembre de 2017 i relatius a les nou factures 
(especificades en el punt sisè de l’informe tècnic adjunt i relatives a les vuit 
escomeses de subministrament d’aigua especificades en el seu punt cinquè) 
que aquest Ajuntament ha liquidat amb periodicitat mensual al tercer AIGÜES 
DE BARCELONA E.M.G.C.I.A, S.A., amb CIF A66098435, i que, havent estat 
comptabilitzades amb càrrec a la partida pressupostària 2017-12-17100-22101 
del Pressupost Municipal (SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS I BOQUES DE 
REG), han obligat per un import agregat de 9.482,05 euros (nou mil quatre-
cents vuitanta-dos euros amb cinc cèntims d’euro).  

Per tot l’exposat, 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- APROVAR la liquidació del deute de dret públic no tributari en 
concepte de reintegrament del subministrament d'aigua de la plataforma 
tramviària del Sistema Trambaix (període 01/08/2017 a 31/10/2017), que haurà 
d'incrementar els crèdits disponibles a l'aplicació pressupostària 2017-12-
17100-22101 del Pressupost Municipal (SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS I 
BOQUES DE REG). 

Dades de la liquidació: 

- Concepte: reintegrament del subministrament d'aigua de la plataforma 
tramviària del Sistema Trambaix (període 01/11/2017 a 31/12/2017). 
 
- Obligat al pagament: Autoritat del Transport Metropolità, (amb CIF P5890049I) 

- Període: 1 de novembre de 2017 al 31 de desembre de 2017. 

- Deute Total: 9.482,05 euros 

SEGON.- Notificar aquest acord de la Junta de Govern Local al Servei de 
Gestió d’Infraestructures de l’Autoritat del Transport Metropolità, carrer 
Muntaner, 315-321 (08021 – Barcelona).  

TERCER.- REQUERIR a l'obligat perquè efectuï el pagament en els terminis 
previstos en l'article 62.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general 
tributària través de transferència bancària al número de compte corrent ES45 



2100 0148 5502 0000 6291 i enviï comprovant de pagament al Departament 
gestor. 

 

ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA 

 
ACORD NÚMERO CINQUANTA-VUIT.- Proposta d’aprovació d’expedient 
de contractació i plecs de condicions relatius al servei d’atenció integral 
LGTBI. 
 
“Atesa la necessitat de contractar un servei d’atenció integral al col·lectiu 
LGTBI, d'acord amb la descripció tècnica realitzada per la Tècnica d’Infància i 
Drets Civils als plecs de condicions tècniques. 
 
En funció del que disposa la normativa següent: 
 
- Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei de Contractes del Sector Públic: 
 
- Articles 10, 19, 109 i 110, sobre disposicions comuns dels contractes, pel que 
fa referència a la naturalesa del contracte. 
 
- Article 102.2, sobre la tramitació anticipada de l’expedient de contractació. 
 
- Articles 115 i 116, 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. 
 
- Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de 
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, article 174, 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 una autorització de despesa plurianual corresponent a la 
contractació d’un servei d’atenció integral LGTBI, per un import màxim de 
37.800 euros, més 7.938 euros en concepte d’IVA (21%) – import total del 
contracte, 45.738 euros, IVA inclòs -, sent la distribució màxima de la despesa 
durant el període de vigència del contracte (dos anys) la següent: 
 
· Any 2018 (abril - desembre): 17.151,75 euros (partida 36.32703.22799 – 
Servei Atenció Integral LGTBI). 
 
· Any 2019 (gener - desembre): 22.869 euros (partida 36.32703.22799 – Servei 
Atenció Integral LGTBI). 



 
· Any 2020 (gener - març): 5.717,25 euros (partida 36.32703.22799 – Servei 
Atenció Integral LGTBI). 
 
 
SEGON.- Aprovar la tramitació anticipada de l'expedient de contractació, 
mitjançant procediment obert, i aprovar els plecs de condicions econòmic-
administratives i tècniques relatives al servei d’atenció integral LGTBI, amb un 
pressupost anual de 18.900 euros, més 3.969 euros en concepte d’IVA (21%). 
 
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, un cop aprovats els 
pressupostos municipals dels anys 2018, 2019 i 2020, respectivament, amb 
caràcter definitiu.” 
 
 
ACORD NÚMERO CINQUANTA-NOU.- Proposta de modificació del 
contracte relatiu al servei de podologia adreçat a la gent gran d’Esplugues 
de Llobregat. 
 
“Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 18 de desembre de 
2015 es va aprovar l’adjudicació al Sr. HECTOR MARTIN SUBIAS del 
contracte relatiu al servei de podologia adreçat a la gent gran d’Esplugues de 
Llobregat per un import màxim anual de 21.560 euros, exempts d’IVA (a raó 
d’un preu/visita de 4,90 euros, exempts d’IVA, per 4.400 visites màximes 
anuals). 
 
L’acord d’adjudicació establia que el contracte iniciava la seva vigència en data 
1 de gener de 2015, amb una durada inicial de contracte de dos anys. 
Per part dels serveis tècnics del Servei d’Acció Social s’emet informe on es 
justifiquen els motius que possibiliten efectuar una modificació del present 
contracte, a tenor de l’article 9.1 del Decret Legislatiu 3/2016, de 31 de maig, 
de mesures urgents en matèria de contractació pública. 
 
Al respecte, consta a l’expedient compareixença signada amb l’adjudicatari on 
aquest accepta la modificació en els termes plantejats per l’Ajuntament. 
 
Resulten d’aplicació també l’article 219 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, l’article 9.1 del Decret Legislatiu 3/2016, de 31 de maig, de 
mesures urgents en matèria de contractació pública, així com la clàusula 



“Modificació del contracte” dels plecs de condicions econòmic-administratives, 
que habiliten per a la modificació del present contracte. 
 
Vist l’informe emès per la Direcció de la UJA de l’Àmbit d’Acció Social i 
Ciutadania, i la fiscalització realitzada per l’Interventor municipal. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
PRIMER.- Modificar el contracte relatiu al servei d’atenció de podologia adreçat 
a la gent gran d’Esplugues de Llobregat, subscrit amb el Sr. HECTOR MARTIN 
SUBIAS, amb DNI número 45.859.024-Z, incrementant el mateix en 1.842,40 
euros. 
 
SEGON.- Aprovar i disposar una despesa per import de 1.842,40 euros a favor 
del Sr. HECTOR MARTIN SUBIAS, amb DNI número 45.859.024-Z, a càrrec de 
la partida econòmica 68.31200.22706 – Servei de podologia per a la gent gran 
–, per fer front a les obligacions contractuals derivades de la modificació 
aprovada. 
 
Amb això, l’import anual màxim del contracte pel període comprés entre l’1 de 
gener i el 31 de desembre de 2017 passa a ser de 23.402,40 euros, exempts 
d’IVA (a raó d’un preu/visita de 4,90 euros, exempts d’IVA, per 4.776 visites 
màximes anuals). 
 
TERCER.- Eximir al contractista, Sr. HECTOR MARTIN SUBIAS, de l’obligació 
de reajustar la garantia definitiva dipositada en el contracte, atès que aquest 
finalitza en data 31 de desembre de 2017.” 
 
 
ACORD NÚMERO SEIXANTA.- Proposta de modificació del contracte 
relatiu al servei de suport professional per a aquelles activitats municipals 
que requereixin mitjans audiovisuals. 
 
“Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 31 de març de 2017 es 
va aprovar l’adjudicació al Sr. JOAN CARLES SALTÓ MARTÍNEZ del contracte 
relatiu al servei de suport professional per a aquelles activitats municipals que 
requereixin mitjans audiovisuals, per un import anual màxim de 48.734 euros, 
més 10.234,14 euros en concepte d’IVA (21%), en base als següents preus 
unitaris: 
 

TIPUS 
ACTE 

PREU ACTE 
SENSE IVA 

PREVISSIÓ 
D’ACTES 

PREU 
SENSE IVA 

(màxim) (màxim) 

A 247,50 € 27 6.682,50 € 

B 270,00 € 11 2.970,00 € 

C 247,50 € 12 2.970,00 € 

D 270,00 € 19 5.130,00 € 

E 247,50 € 5 1.237,50 € 

F 396,00 € 9 3.564,00 € 



G 405,00 € 6 2.430,00 € 

H 877,50 € 7 6.142,50 € 

I 922,50 € 3 2.767,50 € 

J 1.445,00 € 1 1.445,00 € 

K 1.870,00 € 3 5.610,00 € 

L 225,00 € 6 1.350,00 € 

M 270,00 € 22 5.940,00 € 

N 225,00 € 1 225,00 € 

O 270,00 € 1 270,00 € 

TOTAL 48.734,00 € 

IVA 21% 10.234,14 € 

TOTAL 58.968,14 € 

 
 
L’acord d’adjudicació establia que el contracte iniciava la seva vigència en data 
12 d’abril 2017, amb una durada inicial de contracte d’un any. 
 
La distribució de la despesa durant l’any d’execució del contracte era la 
següent: 
 
· Exercici 2017 (12.abril – 31 de desembre): 52.687,03 euros. 
· Exercici 2018 (1.gener – 11.abril): 6.281,11 euros. 
 
Per part dels serveis tècnics del Departament de Cultura s’emet informe on 
s’indica que cal una ampliació del contracte d’aquí a finals d’any, justificant els 
motius que possibiliten efectuar una modificació del present contracte, a tenor 
de l’article 9.1 del Decret Legislatiu 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents 
en matèria de contractació pública. 
 
Al respecte, consta a l’expedient compareixença signada amb l’adjudicatari on 
aquest accepta la modificació en els termes plantejats per l’Ajuntament. 
 
Resulten d’aplicació també l’article 219 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, l’article 9.1 del Decret Legislatiu 3/2016, de 31 de maig, de 
mesures urgents en matèria de contractació pública, així com la clàusula 27 
“Modificació del contracte” dels plecs de condicions econòmic-administratives, 
que habiliten per a la modificació del present contracte. 
 
Vist l’informe emès per la Direcció de la UJA de l’Àmbit d’Acció Social i 
Ciutadania, i la fiscalització realitzada per l’Interventor municipal. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
PRIMER.- Modificar el contracte relatiu al servei de suport professional per a 
aquelles activitats municipals que requereixin mitjans audiovisuals, subscrit 
amb el Sr. JOAN CARLES SALTÓ MARTÍNEZ, amb DNI número 47.696.332-J, 
incrementant el mateix en 9.698,15 euros per l’any 2017. 



 
SEGON.- Aprovar i disposar una despesa per import de 9.698,15 euros a favor 
del Sr. JOAN CARLES SALTÓ MARTÍNEZ, amb DNI número 47.696.332-J, a 
càrrec de la partida econòmica 33.33400.22706 – Servei so i llum –, per fer 
front a les obligacions contractuals derivades de la modificació aprovada. 
 
Amb això, l’import anual màxim del contracte pel període comprés entre el 12 
d’abril de 2017 i l’11 d’abril de 2017 passa a ser de 56.749,00 euros, més 
11.917,25 euros en concepte d’IVA (21%) – import total anual del contracte, 
68.666,29 euros, IVA inclòs -, amb la següent distribució pressupostària: 
 
· Exercici 2017 (12.abril – 31 de desembre): 62.385,18 euros. 
· Exercici 2018 (1.gener – 11.abril): 6.281,11 euros. 
 
TERCER.- Reajustar l’import de la garantia que ha de cobrir el compliment de 
les obligacions contractuals i, en aquest sentit, requerir al Sr. JOAN CARLES 
SALTÓ MARTÍNEZ per tal de que abans del 31 de gener de 2018 dipositi la 
quantitat de 400,75 euros com a complement de la garantia definitiva ja 
ingressada (aquesta quantitat és el 5% sobre l’import d’increment del contracte, 
exclòs l’IVA).” 
 
 
ACORD NÚMERO SEIXANTA-U.- Proposta d’aprovació de la liquidació de 
la subvenció atorgada pel Consell Comarcal del Baix Llobregat en matèria 
de desenvolupament i finançament del transport adaptat, any 2016. 
 
“La Junta de Govern Local de data 12 de desembre de 2016 va aprovar 
l’acceptació de l’aportació atorgada pel Consell Comarcal del Baix Llobregat, en 
concepte de desenvolupament i finançament del transport adaptat, 
corresponent a l’exercici de 2016, per un import de 43.978,78 euros. 
 
Aquest import era el resultat de la distribució inicial efectuada pel Consell 
Comarcal entre els municipis de la comarca menors de 50.000 habitants, d’un 
total de 358.467,86 euros, aportats pel Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies de la Generalitat de Catalunya al Consell Comarcal per a l’any 2016, 
en el marc del Contracte Programa 2016-2019. 
Per percebre la subvenció és condició necessària que els Ajuntaments 
justifiquin prèviament al Consell Comarcal les despeses efectuades en 
concepte de transport adaptat durant 2016. En el cas de que aquestes siguin 
inferiors a la subvenció inicialment atorgada, l’import no justificat es distribuirà 
entre la resta de municipis en funció de la despesa certificada. L’Ajuntament 
d’Esplugues va presentar al gener de 2017 la corresponent justificació de 
despeses per un import de 55.971,08 euros. 
 
Mitjançant escrit registrat en data 30 de novembre d’enguany, el Consell 
Comarcal ha informat de l’acord de la seva Junta de Govern de 20 de 
novembre de 2017, aprovant la liquidació definitiva, resultat de la redistribució 
de l’import de les subvencions no justificades entre els Ajuntaments que han 
presentat les certificacions de despeses de transport adaptat efectuades durant 



2016. Segons aquesta última redistribució, a l’Ajuntament d’Esplugues li ha 
estat aprovada una subvenció final de 50.120,72 euros. 
 
Vist l’informe emès per la Tècnica d’Atenció Social i Igualtat. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
PRIMER.- Acceptar la liquidació de la subvenció aprovada pel Consell 
Comarcal del Baix Llobregat, per un import de 50.120,72 euros, en concepte 
de desenvolupament i finançament del transport adaptat, corresponent a 
l’exercici de 2016, modificant en aquest sentit l’acceptació inicial de subvenció 
del Consell Comarcal aprovada per la Junta de Govern Local de 12 de 
desembre de 2016.” 
 
 
ACORD NÚMERO SEIXANTA-DOS.- Proposta d’acceptació de la 
subvenció atorgada pel Consell Comarcal del Baix Llobregat en matèria 
de desenvolupament i finançament del transport adaptat, any 2017. 
 
“La prestació de serveis de transport adaptat per a persones amb mobilitat 
reduïda és competència dels municipis de més de 50.000 habitants i dels 
Consells Comarcals. 
  
El servei de transport adaptat fix i esporàdic per a persones amb mobilitat 
reduïda es regula mitjançant conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal 
del Baix Llobregat. Des de l’any 2016 aquest conveni també inclou el trasllat de 
persones assistides als Centres de Dia per a Gent Gran del municipi. La Junta 
de Govern Local de data 21 de juliol de 2017 va aprovar la pròrroga del conveni 
de cooperació amb el Consell Comarcal per a l’any 2017, amb una despesa de 
62.069,08 euros. 
 
Des de l’any 2002 el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la 
Generalitat de Catalunya, mitjançant les convocatòries de cooperació 
administrativa, possibilita als ajuntaments de més de 50.000 habitants i als 
Consells Comarcals ser beneficiaris de subvencions en concepte de transport 
adaptat. El Consell Comarcal del Baix Llobregat distribueix proporcionalment la 
subvenció rebuda entre els municipis menors de 50.000 habitants prenent com 
a referència el nombre de persones amb reconeixement de discapacitat de 
cada municipi, segons dades de l’any 2016, que a Esplugues era de 3.730 
persones. 
 
Mitjançant escrit registrat en data 30 de novembre d’enguany, el Consell 
Comarcal ha informat de l’acord de la seva Junta de Govern de 20 de 
novembre de 2017, aprovant la distribució de la subvenció en concepte de 
desenvolupament i finançament del transport adaptat i assistit entre els 
municipis menors de 50.000 habitants de la Comarca, vinculada al 
desplegament i liquidació del Contracte Programa 2016-2019 subscrit entre el 
Consell Comarcal i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la 
Generalitat de Catalunya, corresponent a l’exercici de 2017. Segons 



s’especifica a l’acord primer, a l’Ajuntament d’Esplugues li correspon una 
aportació de 43.628,58 euros. 
 
L’aportació definitiva resta condicionada a les despeses efectuades durant 
2017 que es justifiquin per aquest concepte. Un cop finalitzat el termini de 
justificació, 19 de gener de 2018, el Consell Comarcal redistribuirà els imports 
no justificats entre els Ajuntaments que hagin certificat imports superiors als 
atorgats en aquesta primera distribució. 
 
Vist l’informe emès per la Tècnica d’Atenció Social i Igualtat. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
PRIMER.- Acceptar l’aportació atorgada pel Consell Comarcal del Baix 
Llobregat, per un import de 43.628,58 euros, en concepte de desenvolupament 
i finançament del transport adaptat durant l’any 2017.” 
 
 
ACORD NÚMERO SEIXANTA-TRES.- Proposta d’aprovació d’una 
aportació econòmica a favor de l’entitat FUNDACIÓ PRIVADA CASAL 
DELS AVIS D’ESPLUGUES per a la prestació del servei de menjador 
social i del servei d’àpats per a persones sense sostre, segons conveni de 
col·laboració, any 2017. 
 
“El servei de menjador social s’inclou al Catàleg de Serveis Socials Bàsics de 
competència municipal, d’acord amb la Llei 12/2007 de Serveis socials.  
 
El Departament d’Acció Social i Ciutadania defineix el servei de menjador com 
serveis que proporcionen àpats, de forma temporal, a persones i/o famílies amb 
greus necessitats socials i que necessiten ajuda per a la seva subsistència. 
Poden prestar-se en un establiment social, mitjançant un servei d’ajuda a 
domicili o qualsevol altre recurs que aconsegueix la mateixa finalitat. 
 
En data 23 de setembre de 2016 la Junta de Govern Local va aprovar un nou 
conveni entre l’Ajuntament d’Esplugues i la Fundació Privada Casal dels Avis 
d’Esplugues per a la prestació d’un servei de menjador social per a persones 
grans i dependents i àpats per a persones en situació de vulnerabilitat i/o sense 
sostre (servei de pícnic), amb una vigència des de l’1 de gener de 2016 i fins al 
31 de desembre de 2016, prorrogable per un any més. 
 
Són beneficiaris del servei els ciutadans i ciutadanes, valorats pels serveis 
socials municipals, que reuneixin els criteris indicats al mateix.  
 
Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 24 de novembre de 2017 
es va acordar la pròrroga del conveni per l’any 2017, regularitzant el cost dels 
àpats a 5,50 euros i el del servei de pícnic a 2,65 euros. 
 
L’aportació màxima anual pel servei de menjador social es va preveure en 
5.999,54 euros, i l’aportació màxima anual pel servei de pic-nic es va preveure 
en 1.000,00 euros, a càrrec de les partides corresponent, imports que s’havien 



de descomptar semestralment justificant els informes mensuals de les 
despeses amb la relació nominal de les persones beneficiàries i serveis 
satisfets. 
 
Els serveis prestats durant l’any 2017 han estat els següents: 
 

 

Àpats 1r 
semestre 

Import Àpats 2n 
semestre 

Import 

Servei de menjador 1.098 àpats 4.274,17 € 848 àpats 2.875,80 € 

Servei d’àpats per a 
persones sense 
sostre 

182 àpats 482,30 € 195 àpats 516,75 € 

 
Total servei de menjador: 7.149,97 euros 
Total servei d’àpats per a persones sense sostre: 999,05 euros 
 
Com veiem, respecte el servei de menjador, els serveis prestats s’han 
incrementat respecte la previsió inicialment efectuada. 
 
Segons el primer punt dels acords del conveni entre l’Ajuntament d’Esplugues i 
la Fundació Privada Casal dels Avis, que es detalla a continuació, queda 
assumida la despesa generada en cas que es superés la previsió inicial 
d’aportació màxima: 
 
“(...) Així mateix, l’Ajuntament aportarà a la Fundació 5.999,54 euros per a l’any 
2017 en concepte d’aportació inicial per al servei de menjador social, dels quals 
es descomptaran les despeses referides a la utilització del servei. 
 
En cas que es superés aquesta previsió inicial, l’Ajuntament lliurarà a mes 
vençut i a sol·licitud de la Fundació l’aportació complementària que 
correspongui un cop avaluades les despeses mensuals. (...)”. 
 
Vist l’informe emès per la Tècnica d’Atenció Social, en el qual s’informa d’un 
increment de serveis al segon semestre respecte als pressuposats, i on informa 
sobre la liquidació del servei de pic-nic. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
PRIMER.- Modificar, respecte l’any 2017,el conveni de col·laboració per a la 
prestació d’un servei de menjador social per a persones grans i dependents i 
àpats per a persones en situació de vulnerabilitat i/o sense sostre (servei de 
pícnic), en el sentit de que les aportacions anuals màximes per la prestació dels 
serveis que tot seguit s’indica son les següents: 
 
- Servei de menjador: 7.149,97 euros 
- Servei d’àpats per a persones sense sostre: 999,05 euros 
 
SEGON.- Aprovar l’autorització, disposició i reconeixement d’una obligació 
econòmica per import de 7.149,97 euros, amb càrrec a la partida 
68.23100.48012 (conveni amb Fundació Privada Casal dels Avis -menjador), a 



favor de l’entitat Fundació Privada Casal dels Avis d’Esplugues (NIF G-
63.049.167) per a la prestació del servei de menjador social, any 2017. 
 
TERCER.- Aprovar l’autorització, disposició i reconeixement d’una obligació 
econòmica per import de 999,05 euros, amb càrrec a la partida 68.23100.48014 
(conveni amb Fundació Privada Casal dels Avis –servei pic-nic), a favor de 
l’entitat Fundació Privada Casal dels Avis d’Esplugues (NIF G-63.049.167) per 
a la prestació del servei d’àpats per a persones sense sostre, any 2017.” 
 
ACORD NÚMERO SEIXANTA-QUATRE.- Proposta relativa als Premis “7è 
Fòrum de l’Excel·lència: Treballs de Recerca de Batxillerat”. 
 
“Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 10 de febrer de 2017 es 
van aprovar les Bases relatives al “7è. Fòrum de l’Excel·lència : Treballs de 
Recerca de Batxillerat”, així com les Bases relatives al “6è. Premi Ciutat 
d’Esplugues de Llobregat”, corresponents al curs escolar 2016-17. 
 
Per altra banda,mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 1 de 
desembre de 2017 es van atorgar els premis relatius al “7è. Fòrum de 
l’Excel·lència : Treballs de Recerca de Batxillerat” que s’especifiquen a 
continuació:  
 

    

CURS 2016-17 - 7è. FÒRUM TREBALLS PREMIS DE RECERCA 
BATXILLERAT 

    

CENTRE ALUMNE PARE / MARE TOTAL € 

SEVERO 
OCHOA 

I.S.G. I.G.L. 
200,00  

LA MALLOLA M.LL.S. M.S.B. 200,00  

ISABEL DE 
VILLENA 

B.F.M. F.M.G. 
200,00  

JOAQUIM 
BLUME 

J.S.T. M-À.T.B. 
200,00  

NATZARET M.S.D. M.D.G. 200,00  

JOANOT 
MARTORELL 

E.L.V. J.L.Q. 
200,00  

   

1.200,00  

 
El punt tercer de l’acord disposava comunicar a l’alumne J.C. J., de l’Escola 
Garbí, que si en el termini de deu dies hàbils a comptar des de la recepció dels 
trasllat de l’acord, no presentava la documentació requerida per poder tramitar 
el cobrament del Premi relatiu al seu treball dins el “7è Fòrum de l’Excel·lència: 
Treballs de Recerca de Batxillerat”, es consideraria que renunciava al mateix. 

Vist que en data 12 de desembre de 2017 l’alumne J.C.J. ha presentat la 
documentació esmentada en el paràgraf anterior. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 



 
PRIMER- Atorgar a l’alumne J.C.J., de l’Escola Garbí, el premi relatiu al “7è. 
Fòrum de l’Excel·lència : Treballs de Recerca de Batxillerat” que s’especifiquen 
en el punt següent. 

SEGON.- Aprovar la disposició i el reconeixement de l’obligació de la despesa 
corresponent al Premi atorgat, dins el “7è Fòrum de l’Excel·lència: Treballs de 
Recerca de Batxillerat”, a càrrec de la partida 47.32600.48000. del pressupost 
municipal en vigor, a favor del tutor legal que es relaciona, amb l’import 
resultant que així mateix s’indica: 

 

CENTRE ALUMNE PARE/MARE TOTAL € 

ESCOLA GARBÍ J.C.J. J.C.P. 200,00 € 

“ 
 
 
ACORD NÚMERO SEIXANTA-CINC.- Proposta relativa als Premis 
INFLUJOVE. 
 
“El Projecte anomenat “INFLUJOVE” pretén buscar el nexe entre l’administració 
i els joves. Consisteix en oferir per cada Institut (La Mallola, Joanot Martorell i 
Severo Ochoa) dos premis per curs escolar amb l’objectiu de fomentar la 
informació i participació dels joves. 
 
A l’efecte es va elaborar un document regulador de les condicions, del qual es 
va donar compte a la Junta de Govern Local de data 27 d’octubre de 2017. En 
dit acord s’aprovava una despesa de 450 euros, per fer front a les obligacions 
econòmiques derivades del Projecte pel que fa al primer trimestre del curs 
2017-2018. Per altra banda, en aquest document s’establia que la forma 
d’atorgar els premis seria mitjançant vals de compra. 
 
Amb posterioritat a l’adopció de l’acord esmentat s’ha comprovat la 
impossibilitat d'utilitzar els vals de compra com a forma de formalitzar els 
premis del Projecte Influjove, ja que aquest procediment comportava que els 
comerços que rebien aquests vals posteriorment havien de facturar a 
l'Ajuntament, i aquesta és una actuació que no concorda amb la naturalesa 
d'un premi (subvenció, i no contracte). 
Tenint en compte que el procediment més adient per concedir aquest premi 
(subvenció) seria abonar aquest directament al beneficiari/a, prèvia justificació 
tècnica que s’ha realitzat les funcions establertes al Projecte Influjove, consta a 
l’expedient informe tècnic on es proposa modificar la forma de pagament dels 
premis, atorgant una dotació econòmica per alumne i per trimestre de 75 euros. 
 
De conformitat amb el que estableix l’apartat 5 del document regulador de 
l’atorgament de Premis Influjoves, s’ha procedit a fer una selecció dels 
participants. Així, en data 28 i 30 de novembre del 2017 els alumnes van 
assistir a l’entrevista de selecció i van presentar un vídeo explicant les seves 
motivacions a l’Oficina Jove d’Emancipació. 
 



Vist l’informe emès pel Tècnic de Joventut. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
PRIMER- Modificar el règim de pagament dels Premis INFLUJOVE, modificant 
la forma de pagament mitjançant vals de compra per un pagament directe a la 
persona beneficiària. 
 
SEGON.- Atorgar els Premis INFLUJOVE que s’especifiquen en el punt 
següent. 
 
TERCER.- Aprovar la disposició i el reconeixement de l’obligació de la despesa 
corresponent als Premis INFLUJOVE, a càrrec de la partida 36.33700.48010 – 
Suport projecte Influjove - del pressupost municipal en vigor, a favor dels 
alumnes corresponents (en el cas que siguin majors d’edat) o del seu pare, 
mare o tutor legal (si l’alumne és menor d’edat), amb el imports resultants que 
així mateix s’indiquen: 
 

INSTITUT ALUMNE MARE / PARE IMPORT 

Severo Ochoa 

Ll.M.F. (major d’edat) 75 
euros/trimestre 

E.G.F. (major d’edat) 75 
euros/trimestre 

Joanot 
Martorell 

G.O.Y. W.J.O.G. 75 
euros/trimestre 

D.P.C. (major d’edat) 75 
euros/trimestre 

La Mallola 

M.A.M. M.M.C. 75 
euros/trimestre 

J.F.F. M.F.M. 75 
euros/trimestre 

“ 
 
 
ACORD NÚMERO SEIXANTA-SIS.- Proposta de desestimació d’una 
sol·licitud de conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’esplugues de 
Llobregat i l’entitat AMPA ESCOLA LOLA ANGLADA, any 2017. 

“L’Ordenança General Reguladora de la Concessió de Subvencions de 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat defineix, entre d’altres, les condicions, 
requisits i procediments a seguir per a la concessió de subvencions a càrrec del 
pressupost municipal. 

Dins l’àmbit d’Educació, l’entitat AMPA ESCOLA LOLA ANGLADA, amb NIF 
G58245291, ha sol·licitat, en data 14 de novembre de 2017 la formalització 
d’un conveni de col·laboració per l’any 2017. 



Vist l’informe emès per la Coordinadora Tècnica del Servei d’Educació, 
informant desfavorablement l’atorgament de subvencions mitjançant conveni a 
aquest tipus d’entitats. 

Vist l’informe emès per la 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.- Desestimar la sol·licitud de formalització de conveni presentada per 
l’entitat AMPA ESCOLA LOLA ANGLADA atès l’informe emès pels Serveis 
Tècnics Municipals. 

SEGON.- Comunicar la present resolució a l’entitat AMPA ESCOLA LOLA 
ANGLADA.” 
 
 
ACORD NÚMERO SEIXANTA-SET.- Proposta d’aprovació d’un conveni 
plurianual de col·laboració amb l’entitat ASSEMBLEA COMARCAL CREU 
ROJA ESPLUGUES DE LLOBREGAT – SANT JUST DESVERN. 

“L’Ordenança General Reguladora de la Concessió de Subvencions de 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat defineix, entre d’altres, les condicions, 
requisits i procediments a seguir per a la concessió de subvencions a càrrec del 
pressupost municipal. 

Dins l’àmbit d’Acció Social, l’entitat ASSEMBLEA COMARCAL CREU ROJA A 
ESPLUGUES DE LLOBREGAT - ST. JUST DESVERN, amb NIF Q2866001G, 
ha sol·licitat, en data 22 de setembre de 2017 la formalització d’un conveni de 
col·laboració pel període 2017-2018 i l’aportació econòmica corresponent a 
l’any 2017. 

En data 26 de maig de 2017 la Junta de Govern Local va aprovar els comptes 
justificatius presentats per l’entitat ASSEMBLEA COMARCAL CREU ROJA A 
ESPLUGUES DE LLOBREGAT - ST. JUST DESVERN en relació a les 
subvencions atorgades amb anterioritat. 

Vist l’informe emès per la Directora del Servei d’Acció Social, informant 
favorablement l’atorgament de subvencions en el marc de dit conveni, per les 
activitats i quanties en ell expressat. 

Vist l’informe emès per la 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 el text del conveni de col·laboració a formalitzar amb l’entitat 
ASSEMBLEA COMARCAL CREU ROJA A ESPLUGUES DE LLOBREGAT - 
ST. JUST DESVERN, amb NIF Q2866001G, per un període de vigència de dos 
anys, 2017-2018, per al desenvolupament d’activitats de caràcter social, 
mediambientals, de cooperació internacional, preventives i de seguretat 
ciutadana com a suport a les activitats municipals. 

SEGON.- Resoldre la sol·licitud de subvenció presentada per l’entitat 
ASSEMBLEA COMARCAL CREU ROJA A ESPLUGUES DE LLOBREGAT - 
ST. JUST DESVERN, amb NIF Q2866001G, i atorgar una subvenció de 
19.128,53,00 euros, pel desenvolupament de les esmentades activitats. 
 
TERCER.- Autoritzar, disposar i reconèixer una obligació per import de 
19.128,53 euros, a favor de l’entitat ASSEMBLEA COMARCAL CREU ROJA A 
ESPLUGUES DE LLOBREGAT - ST. JUST DESVERN, amb NIF Q2866001G, 
a càrrec de la partida 68.23100.48001 (CONVENI CRUZ ROJA activitats 
interès municipal i banc al.) del pressupost municipal en vigor, en concepte 
d’aportació econòmica corresponent a l’any 2017. 

QUART.- Proposar el pagament corresponent a la despesa aprovada, a favor 
de l’entitat ASSEMBLEA COMARCAL CREU ROJA A ESPLUGUES DE 
LLOBREGAT - ST. JUST DESVERN, amb NIF Q2866001G, per import total de 
19.128,53 euros. 

CINQUÈ.- 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 dels presents acords, no ha manifestat 
expressament la renúncia.” 

 
ACORD NÚMERO SEIXANTA-VUIT.- Proposta d’aprovació d’un conveni 
plurianual de col·laboració amb l’entitat ASSOCIACIÓ DE VEÏNS 
FINESTRELLES. . 
 
Es retira de l’Ordre del dia. 

 

ACORD NÚMERO SEIXANTA-NOU.- Proposta d’aprovació d’un conveni 
plurianual de col·laboració amb l’entitat ASOCIACIÓN CULTURAL 
ANDALUZA DE ESPLUGUES. 



“L’Ordenança General Reguladora de la Concessió de Subvencions de 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat defineix, entre d’altres, les condicions, 
requisits i procediments a seguir per a la concessió de subvencions a càrrec del 
pressupost municipal. 

Dins l’àmbit d’Acció Social, l’entitat ASOCIACIÓN CULTURAL ANDALUZA DE 
ESPLUGUES (ACAE), amb NIF G58623737, ha sol·licitat, en data 23 d’octubre 
de 2017 la formalització d’un conveni de col·laboració pel període 2017-2020 i 
l’aportació econòmica corresponent a l’any 2017. 

En data 30 de juny de 2017 la Junta de Govern Local va aprovar els comptes 
justificatius presentats per l’entitat ASOCIACIÓN CULTURAL ANDALUZA DE 
ESPLUGUES (ACAE) en relació a les subvencions atorgades amb anterioritat. 

Vist l’informe emès pels Serveis Tècnics Municipals, informant favorablement 
l’atorgament de subvencions en el marc de dit conveni, per les activitats i 
quanties en ell expressat. 

Vist l’informe emès per la 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 el text del conveni de col·laboració a formalitzar amb l’entitat 
ASOCIACIÓN CULTURAL ANDALUZA DE ESPLUGUES (ACAE), amb NIF 
G58623737, per un període de vigència de quatre anys, 2017-2020, per al 
desenvolupament de les activitats següents: 

- Cavalcada de Reis 

- Dia d’Andalusia 

- Concurs de truites de Festa Major 

- Castanyada 

- Programació Anual 

SEGON.- Resoldre la sol·licitud de subvenció presentada per l’entitat 
ASOCIACIÓN CULTURAL ANDALUZA DE ESPLUGUES (ACAE), amb NIF 
G58623737, i atorgar una subvenció de 6.758,00 euros, pel desenvolupament 
de les esmentades activitats. 

TERCER.- Autoritzar, disposar i reconèixer una obligació per import de 
6.758,00 euros, a favor de l’entitat ASOCIACIÓN CULTURAL ANDALUZA DE 



ESPLUGUES (ACAE), amb NIF G58623737, a càrrec de la partida 
33.33400.48016 (CONVENI AMB ASS. CULTURAL ANDALUZA 
D'ESPLUGUES) del pressupost municipal en vigor, en concepte d’aportació 
econòmica corresponent a l’any 2017. 

QUART.- Proposar el pagament corresponent a la despesa aprovada, a favor 
de l’entitat ASOCIACIÓN CULTURAL ANDALUZA DE ESPLUGUES (ACAE), 
amb NIF G58623737), per import total de 6.758,00 euros. 

CINQUÈ.- 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 dels presents acords, no ha manifestat 
expressament la renúncia.” 

 
ACORD NÚMERO SETANTA.- Proposta d’aprovació d’un conveni anual de 
col·laboració amb l’ESCOLA CAN VIDALET pel desenvolupament de 
l’activitat “Projecte de remodelació de la zona de pati escola Can Vidalet”, 
any 2017. 

“L’Ordenança General Reguladora de la Concessió de Subvencions de 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat defineix, entre d’altres, les condicions, 
requisits i procediments a seguir per a la concessió de subvencions a càrrec del 
pressupost municipal. 

Dins l’àmbit d’Educació, l’entitat ESCOLA CAN VIDALET, amb NIF 
Q5856054A, ha sol·licitat, en data 26 d’octubre de 2017 la formalització d’un 
conveni de col·laboració per l’any 2017 i l’aportació econòmica corresponent. 

En data 9 de febrer de 2017 la Junta de Govern Local va aprovar els comptes 
justificatius presentats per l’entitat ESCOLA CAN VIDALET en relació a les 
subvencions atorgades amb anterioritat. 

Vist l’informe emès per la Coordinadora Tècnica del Servei d’Educació, 
informant favorablement l’atorgament de subvencions en el marc de dit 
conveni, per les activitats i quanties en ell expressat. 

Vist l’informe emès per la 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 el text del conveni de col·laboració a formalitzar amb l’entitat 
ESCOLA CAN VIDALET per a l’any 2017, per al desenvolupament de l’activitat 
prevista en el conveni “Remodelació zona pati”. 



SEGON.- Resoldre la sol·licitud de subvenció presentada per l’entitat ESCOLA 
CAN VIDALET, amb NIF Q5856054A, i atorgar una subvenció de 7.752,00 
euros, pel desenvolupament de l’esmentada activitat. 

TERCER.- Autoritzar, disposar i reconèixer una obligació per import de 
7.752,00 euros, a favor de l’entitat ESCOLA CAN VIDALET, amb NIF 
Q5856054A, a càrrec de la partida 47.32600.45398 del pressupost municipal 
en vigor, en concepte d’aportació econòmica corresponent a l’any 2017.” 

 
ACORD NÚMERO SETANTA-U.- Proposta d’aprovació d’un conveni anual 
de col·laboració amb l’ESCOLA GRAS SOLER pel desenvolupament de 
l’activitat “Projecte nou currículum a primària”, any 2017. 

“L’Ordenança General Reguladora de la Concessió de Subvencions de 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat defineix, entre d’altres, les condicions, 
requisits i procediments a seguir per a la concessió de subvencions a càrrec del 
pressupost municipal. 

Dins l’àmbit d’Educació, l’entitat ESCOLA GRAS I SOLER, amb NIF 
Q0868038A, ha sol·licitat, en data 13 de novembre de 2017 la formalització 
d’un conveni de col·laboració per l’any 2017 i l’aportació econòmica 
corresponent. 
 
En data 2 de maig de 2017, l’entitat ESCOLA GRAS I SOLER va presentar els 
comptes justificatius en relació a les subvencions atorgades amb anterioritat. 
 
Vist l’informe emès per la Coordinadora Tècnica del Servei d’Educació, 
informant favorablement l’atorgament de subvencions en el marc de dit 
conveni, per les activitats i quanties en ell expressat. 

Vist l’informe emès per la 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 el text del conveni de col·laboració a formalitzar amb l’entitat 
ESCOLA GRAS I SOLER per a l’any 2017, per al desenvolupament de 
l’activitat prevista en el conveni “Nou currículum a Primària”. 
SEGON.- Resoldre la sol·licitud de subvenció presentada per l’entitat ESCOLA 
GRAS I SOLER, amb NIF Q0868038A, i atorgar una subvenció de 7.752,00 
euros, pel desenvolupament de l’esmentada activitat. 

TERCER.- Autoritzar, disposar i reconèixer una obligació per import de 
7.752,00 euros, a favor de l’entitat ESCOLA GRAS I SOLER, amb NIF 



Q0868038A, a càrrec de la partida 47.32600.45392 del pressupost municipal 
en vigor, en concepte d’aportació econòmica corresponent a l’any 2017. 
 
QUART.- Condicionar el pagament de la quantitat econòmica reconeguda en el 
present acord, a la prèvia aprovació per part de la Junta de Govern dels 
comptes justificatius presentats per l’entitat. 

CINQUÈ.- 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 dels presents acords, no ha manifestat 
expressament la renúncia.” 

 
ACORD NÚMERO SETANTA-DOS.- Proposta d’autorització i disposició 
d’una despesa a favor del FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL 
DESENVOLUPAMENT corresponent a l’any 2017. 

“L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat és soci del Fons Català de Cooperació 
al Desenvolupament (N.I.F. G-17.125.832) (FCCD) des de 1995. Com a tal, hi 
fa una aportació econòmica anual, destinada a finançar projectes aprovats pel 
Fons. Els darrers anys, els projectes beneficiaris han estat proposats des 
d’aquest mateix Ajuntament. Tant en el procés d’establir l’import de l’aportació, 
com el projecte destinatari, el Consell Municipal de Cooperació al 
Desenvolupament hi fa propostes. 

Vista la proposta del Consell Municipal de Cooperació al Desenvolupament 
(CD) i l’informe emès per la tècnica de Cooperació. 

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: 

ÚNIC.- Autoritzar i disposar una despesa de 2.400,00 euros al Fons Català de 
Cooperació al Desenvolupament (N.I.F. G-17.125.832), en concepte 
d’aportació anual per al 2017 amb càrrec a la partida 2016.47.32700.48001 
(Suport Solidaritat i Cooperació), destinada a finançar els projectes següents: 

PROJ. DENOMINACIÓ IMPORT  

2871 
Institut de formació integral Padre Segundo Montes – El 
Salvador. (Escola Isidre Martí, Ajuntament d’Esplugues) 

1.400 € 

3120 
Formació per al treball decent a El Salvador, Fase II, 2017-
2018 (Fundació Josep Comaposada-Sindicalistes Solidaris) 

1.000 € 

TOTAL 2.400 € 

“ 
 
ACORD NÚMERO SETANTA-TRES.- Proposta d’aprovació del text del 
conveni de col·laboració amb els ajuntaments de Viladecans, Gavà, Sant 
Joan Despí i Sant Vicent dels Horts i l’Institut Marocain de Dèveloppement 
Local (IMADEL). 



 
“La Xarxa de municipis del Baix Llobregat conformada pels ajuntaments de 
Viladecans, Esplugues de Llobregat, Gavà, Sant Joan Despí i Sant Vicenç del 
Horts, amb el suport de l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament del Servei 
de Relacions Internacionals de la Diputació de Barcelona, ha vingut 
desenvolupant amb el Programa JUSUR una línia de cooperació tècnica directa 
en la gestió de polítiques públiques des de 2010, amb la Xarxa de Marràqueix 
(Marroc), coordinada per l’Institut Marroquí de Desenvolupament Local 
(IMADEL) i formada pels Districtes de Guéliz i Ménara, a la ciutat de 
Marràqueix i els municipis de Souihla, Sid Zouine, Ait Faska, Sidi Rahal, 
Zamrane, Oulad Aarad Al Ataouia i Ait Ourir. 
 
L’any 2009 es va crear a Marràqueix l’Institut Marroquí de Desenvolupament 
Local, d’ara endavant (IMADEL), institut que des de llavors treballa per 
contribuir a la bona governança local al Marroc a través de la recerca, la 
formació i la incidència política. Una de les àrees d’intervenció d’IMADEL és la 
promoció i el suport de la cooperació descentralitzada entre municipis 
marroquins i de la província de Barcelona. 
 
JUSUR és un programa de cooperació internacional al desenvolupament de 
caràcter municipal i de gestió directa, vinculat al procés de descentralització 
que la Direcció General d’Administració Local (Ministeri de l’Interior) que el 
Marroc ha emprès amb l’objectiu de proporcionar un marc modernitzat i de 
major capacitat per a la gestió eficaç de les autoritats locals, a través de 
diferents instruments i àmbits de gestió i planificació. La iniciativa ha tractat 
d’aconseguir l’intercanvi i enriquiment mutus entre ambdues xarxes de 
municipis, no sols per la implicació de representants polítics i tècnics municipals 
sinó també de la ciutadania d’ambdues poblacions. 
 
Un cop executades les tres primeres fases de la iniciativa i davant els canvis 
polítics que s’estan produint en el món local del Marroc, la xarxa del Baix 
Llobregat ha estimat oportú portar a terme una avaluació que ajudi a resituar el 
context en què es desenvolupa, amb vistes a continuar i millorar el projecte de 
col·laboració. Es tracta de fer una avaluació on es detecti si estratègicament la 
iniciativa continua encaixant bé en aquest procés de descentralització, atesa la 
nova realitat dels actors a terreny. 
 
Per a portar a terme aquest projecte s’ha considerat adient signar un nou 
conveni de col·laboració entre els cinc ajuntaments participants i l’IMADEL, on 
consten tots els pactes, obligacions i acords als que ens comprometem.  
 
Els Ajuntaments de la Xarxa Baix Llobregat, donaran suport, amb la 
col·laboració econòmica a l’Avaluació del Programa de Cooperació Municipal 
entre la Xarxa Baix Llobregat i Imadel i a l’estratègia de treball pels propers 
anys del Programa de Cooperació Municipal per a l’apoderament i la igualtat 
d’oportunitats de les dones de la regió de Marràqueix, amb un pressupost total 
de 30.000 euros per al període 2017 i 30.000 euros per al període 2018, amb la 
quantitat anual de 6.000 euros cadascun per al desenvolupament del projecte i 
que seran transferits al compte que I'Ajuntament de Viladecans té per aquest 
projecte intermunicipal. 



Vist l’informe emès per la Tècnica de Cooperació d’aquest Ajuntament, on 
esmenta que “es proposa ara, realitzar una avaluació de l’execució de la 3a 
fase del projecte JUSUR que detecti si estratègicament la iniciativa continua 
encaixant en el procés de descentralització i es manté l’interés per seguir 
col·laborant entre les Xarxes de municipis. Així mateix, realitzar una proposta 
d’identificació, amb els elements estratègics clau per formular l’estratègia pels 
propers anys.” 
 
Vist que la subvenció anterior respecte l’anterior conveni (2015-2016) ha estat 
justificada per l’Ajuntament de Viladecans, per una banda, amb la justificació 
presentada respecte el mateix projecte a la Diputació de Barcelona (justificant 
38.768,23 euros sobre una subvenció de 30.000 euros) i, per altra banda, amb 
un document excel on consten totes les factures del Projecte. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració que s’adjunta amb la present 
proposta, entre els ajuntaments de Viladecans, Esplugues de Llobregat, Gavà, 
Sant Joan Despí i Sant Vicenç dels Horts, amb l’Institut Marocain de 
Développement Local Imadel, i procedir a la seva signatura. 
El conveni tindrà un període de vigència que compren els anys 2017 i 2018. 
 
SEGON.- Autoritzar, disposar i reconèixer una obligació econòmica per un 
import de 6.000 euros, a càrrec de la partida 47 32700 48001 (suport solidaritat 
i cooperació), RC Cooperació Directa, a favor de l’Institut Marroquí de 
Desenvolupament Local (IMADEL), ordenant el pagament d’aquesta quantitat a 
l’Ajuntament de Viladecans, amb NIF P0830200B, com a entitat col·laboradora i 
gestora d’aquest projecte, pel que fa a l’exercici 2017. 
 
TERCER.- Comunicar a l’Ajuntament de Viladecans que per tal de fer efectiva 
la subvenció de l’any 2018, haurà de presentar prèviament a aquest 
Ajuntament les factures relatives al Projecte respecte l’any 2017, per un import 
mínim de 6.000 euros. 
 
 
ACORD NÚMERO SETANTA-QUATRE.- Proposta d’aprovació dels 
comptes justificatius presentats per l’entitat ASSOCIACIÓ CLUB 
D’ESPLAI PUBILLA CASES-CAN VIDALET en concepte de justificació de 
l’aportació econòmica municipal atorgada pel desenvolupament del 
“Programa d’activitats casal d’estiu infantil i jove”, any 2016. 
 
“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 ASSOCIACIÓ 
CLUB D’ESPLAI PUBILLA CASES-CAN VIDALET 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. 
 
Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 1 de juliol de 2016 es va 
aprovar una subvenció a favor de l’entitat ASSOCIACIÓ CLUB D’ESPLAI 



PUBILLA CASES-CAN VIDALET per import 18.939,20 de euros en concepte 
de desenvolupament del “Programa d’activitats Casal d’Estiu Infantil”, any 
2016, i d’altra banda una subvenció per import de 1.519,23 euros en concepte 
de desenvolupament del “Programa d’activitats Casal d’Estiu Jove”, d’acord 
amb el següent desglossament: 
 

ACTIVITAT 
IMPORT 
TOTAL 

Programa activitats Casal d’Estiu 
Infantil 

18.939,20 € 

Programa activitats Casal d’Estiu 
Jove 

1.519,23 € 

TOTAL 20.458,43 € 

 
Per altra banda, mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 29 de 
juliol de 2016 es va acordar una subvenció a favor de l’entitat per import de 
9.549,63 euros, en concepte de monitoratge de suport per a la integració 
d’infants i joves amb discapacitat al Casal d’Estiu Infantil i Jove, any 2016. 
 
El pagament d’aquestes quantitats corresponents a Casal d’Estiu Infantil i 
Casal d’Estiu Jove es va fer efectiu en dues fases, mitjançant el pagament d’un 
80% i un 20%, respectivament. 

En relació al casal d’estiu infantil, la Tècnica d’Infància i Drets Civils ha emès el 
corresponent informe on indica que l’aportació municipal en funció del nombre 
definitiu de nens i nenes inscrits (175 nens/nenes) i de les bonificacions 
practicades previstes per 2 o més germans, ascendeix a 22.198,43 euros.  
 
Per altra banda, en relació al monitoratge de suport per a la integració d’infants 
i joves amb discapacitat al casal d’estiu, Per altra banda, 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 en el que 
especifica que la diferència entre l’aportació màxima aprovada inicialment i la 
documentació justificativa de la despesa que ha comportat la contractació de 
monitoratge per a la integració d’infants i joves amb discapacitat, ascendeix a 
666,68 euros de menys, motiu pel qual l’entitat haurà de retornar aquesta 
quantitat. 
 
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 
ASSOCIACIÓ CLUB D’ESPLAI PUBILLA CASES-CAN VIDALET (NIF 
G58300237), en relació a les subvencions atorgades per aquest Ajuntament pel 
desenvolupament del Programa d’Activitats Casal d’Estiu Infantil i Jove, any 
2016, en els termes següents: 

 



ACTIVITAT 
SUBVENCIÓ 
APROVADA 

SUBVENCIÓ EN 
FUNCIÓ 
D’OCUPACIÓ 
REAL 

SUBVENCIÓ 
JUSTIFICADA 

Programa activitats 
Casal d’Estiu Infantil i 
Casal d’Estiu Jove  

20.458,43 € 22.198,43 €  28.040,02 € 

Integració d’infants i 
joves amb discapacitat 

9.549,63 € 8.882,95 € 8.882,95 € 

 
 
SEGON.- Abonar a l’entitat ASSOCIACIÓ CLUB D’ESPLAI PUBILLA CASES-
CAN VIDALET (NIF G-58300237) la quantitat de 1.073,32 euros, a càrrec de la 
partida pressupostària 36.33700.48008 del pressupost municipal en vigor, pel 
desenvolupament del Programa d’Activitats Casal d’Estiu Infantil, any 2016, un 
cop descomptat l’import negatiu resultant de la liquidació de la subvenció 
atorgada per a la contractació de monitoratge per a la integració d’infants i 
joves amb discapacitat, any 2016, per valor de 666,68 euros, d’acord amb el 
següent: 
 

ACTIVITAT 
Diferencial entre 
subvencions aprovades 
i ocupació real 

Programa activitats Casal d’Estiu Infantil i Casal 
d’Estiu Jove  

1.740,00 € 

Integració d’infants i joves amb discapacitat - 666,68 € 

Total 1.073,32 € 

“ 
 
 
ACORD NÚMERO SETANTA-CINC.- Proposta d’aprovació dels comptes 
justificatius presentats per l’entitat ASSOCIACIÓ CLUB D’ESPLAI 
PUBILLA CASES-CAN VIDALET en concepte de justificació de l’aportació 
econòmica municipal atorgada pel desenvolupament del “Programa 
d’activitats casal d’estiu”, any 2017. 

“L’Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions i les Bases 
Reguladores per a l’atorgament de subvencions per a l’any 2017 defineixen, 
entre d’altres, els requisits exigits a les entitats beneficiàries dels ajuts atorgats, 
per aquest Ajuntament, pel desenvolupament d’activitats i /o projectes en 
qualsevol dels àmbits reflectits a les esmentades bases, en quant a l’obligació 
de justificar l’aplicació donada als fons rebuts, referida tant a la forma 
d’acreditar la realització de l’activitat o projecte pel qual es va concedir la 
subvenció, com al procediment intern a seguir per valorar i aprovar aquesta 
justificació. 
 
Vist que la Junta de Govern Local, en dates 23 de juny i 28 de juliol 
respectivament, va aprovar dues subvencions a favor de l’entitat ASSOCIACIÓ 



CLUB D’ESPLAI PUBILLA CASES-CAN VIDALET, una per import de 
24.147,48 euros en concepte de desenvolupament del “Casal d’estiu infantil i 
jove”, any 2017 i una altra per import de 9.549,63 euros, en concepte de 
“monitoratge de suport per a la integració d’infants i joves amb discapacitat al 
Casal d’estiu infantil”, any 2017. 

Vist que en data 11 d’octubre de 2017, amb números de registre d’entrada 
18.405, 18.407 i 18.408, l’entitat presenta comptes justificatius relatius a la 
despesa executada pel desenvolupament del “Programa d’activitats Casal 
d’estiu”, any 2017 i que aquests contenen tots els requisits exigits a 
l‘Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions i a les Bases 
Reguladores per a l’atorgament de subvencions, segons informe emes per la 
Unitat Jurídic administrativa de l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania. 

La Tècnica d’Infància i Drets Civils ha emès informe, en el que determina que, 
un cop analitzades les dades reals del casal d’estiu 2017, l’aportació 
econòmica que correspon a l’entitat és de 22.852,29, en funció dels 200 
participants al Casal d’estiu infantil (nens i nenes inscrits), dels 14 participants 
al Casal d’estiu jove (nens i nenes inscrits), i de les bonificacions practicades 
previstes per 2 o més germans, motiu pel que correspon fer un pagament de 
3.534,30 (inferior al 20% restant aprovat). 

Tanmateix, 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 en el que especifica que l’esplai ha presentat la documentació 
justificativa de la despesa que ha comportat enguany la contractació de 
monitoratge per a la integració d’infants i joves amb discapacitat, per import de 
7.221,73 euros. La diferència entre l’import justificat i l’aportació ja efectuada és 
de 417,97 euros, motiu pel que s’ha de reclamar a l’entitat la seva devolució. 
 
Vistos els informes emesos pels serveis tècnics municipals. 

Vista 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 justificació econòmica presentada per l’entitat 
ASSOCIACIÓ CLUB D’ESPLAI PUBILLA CASES-CAN VIDALET (NIF G-
58300237), en relació a les subvencions atorgades per aquest Ajuntament pel 
desenvolupament del Programa d’activitats casal d’Estiu, any 2017, en els 
termes següents: 

ACTIVITAT 
SUBVENCIÓ 
APROVADA 

SUBVENCIÓ EN 
FUNCIÓ 
D’OCUPACIÓ 
REAL 

SUBVENCIÓ 
JUSTIFICADA 



Casal d’estiu infantil 24.147,48 € 22.852,29 € 32.565,07 € 

Monitoratge de suport 
per a la integració 
d’infants i joves amb 
discapacitat al Casal 
d’estiu infantil 

9.975,05 € 7.221,73 € 7.221,73 € 

 
 
SEGON.- Abonar a l’entitat ASSOCIACIÓ CLUB D’ESPLAI PUBILLA CASES-
CAN VIDALET (NIF G-58300237) la quantitat de 3116,33 euros, a càrrec de la 
partida pressupostària 36.33700.48006 del pressupost municipal en vigor, pel 
desenvolupament del Programa d’Activitats Casal d’Estiu Infantil i jove, any 
2017, un cop descomptat l’import negatiu resultant de la liquidació de la 
subvenció atorgada per a la contractació de monitoratge per a la integració 
d’infants i joves amb discapacitat, any 2017, per valor de 417,97 euros, d’acord 
amb el següent: 

ACTIVITAT 
Diferencial entre 
subvencions aprovades 
i ocupació real 

Programa activitats Casal d’Estiu Infantil i Casal 
d’Estiu Jove  

3.534,30 € 

Integració d’infants i joves amb discapacitat -417,97 € 

Total 3.116,33 € 

“ 
 
ACORD NÚMERO SETANTA-SIS.- Proposta d’aprovació dels comptes 
justificatius presentats per l’entitat ESPLUGA VIVA en concepte de 
justificació de l’aportació econòmica municipal atorgada pel 
desenvolupament del “Programa d’activitats casal d’estiu”, any 2017. 

Es retira de l’Ordre del dia. 

 
ACORD NÚMERO SETANTA-SET.- Proposta d’aprovació dels comptes 
justificatius presentats per l’entitat GRUP D’ESPLAI ESPURNES en 
concepte de justificació de l’aportació econòmica municipal atorgada pel 
desenvolupament del “Programa d’activitats casal d’estiu”, any 2017. 

“L’Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions i les Bases 
Reguladores per a l’atorgament de subvencions per a l’any 2017 defineixen, 
entre d’altres, els requisits exigits a les entitats beneficiàries dels ajuts atorgats, 
per aquest Ajuntament, pel desenvolupament d’activitats i /o projectes en 
qualsevol dels àmbits reflectits a les esmentades bases, en quant a l’obligació 
de justificar l’aplicació donada als fons rebuts, referida tant a la forma 
d’acreditar la realització de l’activitat o projecte pel qual es va concedir la 
subvenció, com al procediment intern a seguir per valorar i aprovar aquesta 
justificació. 
 
Vist que la Junta de Govern Local, en dates 23 de juny i 7 de juliol 



respectivament, va aprovar dues subvencions a favor de l’entitat GRUP 
D’ESPLAI ESPURNES, una per import de 30.065,98 euros en concepte de 
desenvolupament del “Casal d’estiu infantil”, any 2017 i una altra per import de 
9.622,14 euros, en concepte de “monitoratge de suport per a la integració 
d’infants i joves amb discapacitat al Casal d’estiu infantil”, any 2017. 

Vist que en data 13 d’octubre de 2017, amb números de registre d’entrada 
18.646 i 18.649, l’entitat presenta comptes justificatius relatius a la despesa 
executada pel desenvolupament del “Programa d’activitats Casal d’estiu”, any 
2017 i que aquests contenen tots els requisits exigits a l‘Ordenança General 
reguladora de la concessió de subvencions i a les Bases Reguladores per a 
l’atorgament de subvencions, segons informe emes per la Unitat Jurídic 
administrativa de l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania. 

Vistos els informes emesos pels serveis tècnics municipals. 

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 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, any 2017, en els termes següents: 

ACTIVITAT 
SUBVENCIÓ 
APROVADA 

SUBVENCIÓ EN 
FUNCIÓ 
D’OCUPACIÓ 
REAL 

SUBVENCIÓ 
JUSTIFICADA 

Casal d’estiu infantil 30.065,98 € 30.089,98 € 38.302,09 € 

Monitoratge de suport 
per a la integració 
d’infants i joves amb 
discapacitat al Casal 
d’estiu infantil 

9.622,14 € 9.412,81 € 9.412,81 € 

 
SEGON.- Proposar el pagament de 6.013,20 euros a l’entitat GRUP D’ESPLAI 
ESPURNES, amb NIF G58433418, pel desenvolupament de l’activitat “Casal 
d’estiu infantil”, any 2017. 

QUART.- Proposar el pagament de 1.715,10 euros a l’entitat GRUP D’ESPLAI 
ESPURNES, amb NIF G-58433418, pel desenvolupament de l’activitat 
“Monitoratge de suport per a la integració d’infants i joves amb discapacitat al 
Casal d’estiu infantil”, any 2017. 



La quantitat econòmica restant fins arribar al 20% aprovat el 7 de juliol de 2017, 
per valor de 209,33, no ha estat justificada i no resulta exigible a l’Ajuntament. 
 
 
ACORD NÚMERO SETANTA-VUIT.- Proposta d’aprovació dels comptes 
justificatius presentats per l’entitat ASSOCIACIÓ CLUB D’ESPLAI 
PUBILLA CASES-CAN VIDALET en concepte de justificació del Programa 
d’activitats “Casal d’estiu d’anglès”, aprovació de la modificació puntual 
del conveni en vigor i aportació econòmica corresponent, any 2017. 

Es retira de l’Ordre del dia. 

 
ACORD NÚMERO SETANTA-NOU.- Proposta d’aprovació dels comptes 
justificatius presentats per l’entitat GRUP D’ESPLAI ESPURNES en 
concepte de justificació del Programa d’activitats “Casal d’estiu 
d’anglès”, aprovació de la modificació puntual del conveni en vigor i 
aportació econòmica corresponent, any 2017. 

“L’Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions i les Bases 
reguladores per a l’atorgament de subvencions per a l’any 2017 defineixen, 
entre d’altres, els requisits exigits a les entitats beneficiàries dels ajuts atorgats, 
per aquest Ajuntament, pel desenvolupament d’activitats i/o projectes en 
qualsevol dels àmbits reflectits a les esmentades bases, en quant a l’obligació 
de justificar l’aplicació donada als fons rebuts, referida tant a la forma 
d’acreditar la realització de l’activitat o projecte pel qual es va concedir la 
subvenció, com al procediment intern a seguir per valorar i aprovar aquesta 
justificació. 
 
La Junta de Govern Local, en sessió de data 23 de juny de 2017, 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 
“Programa d’Activitats Casal d’Estiu Infantil”, pel període 2017, per import de 
30.065,98 euros. Aquesta quantitat màxima, tal com recull el conveni, no inclou 
l’aportació en concepte de programa d’anglès als casal d’Estiu, que es 
concretarà en una aportació màxima de 1.624,14€ per cada monitor que 
necessiti l’entitat pel desenvolupament del programa. 

En data 13 d’octubre de 2017, amb número de registre d’entrada 18.650, 
l’entitat GRUP D’ESPLAI ESPURNES, amb NIF G58433418, presenta comptes 
justificatius relatius a la despesa executada pel desenvolupament del 
“Programa d’anglès als casals d’estiu infantil”, any 2017, i que aquests 
contenen tots els requisits exigits a l’Ordenança General reguladora de la 
concessió de subvencions i a les Bases Reguladores per a l’atorgament de 
subvencions, segons informe emes per la Unitat Jurídic administrativa de 
l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania. 

Vistos els informes emesos pels serveis tècnics municipals. 

Vista 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 justificació econòmica presentada per l’entitat GRUP 
D’ESPLAI ESPURNES, amb NIF G58433418, per valor de 2.834,77 euros, en 
relació a la subvenció de 2.834,77 euros atorgada pel desenvolupament de 
l’activitat “Programa d’anglès als casals d’estiu infantil”, any 2017. 

SEGON.- Autoritzar, disposar i reconèixer una obligació a favor de l’entitat 
GRUP D’ESPLAI ESPURNES, amb NIF G58433418, per import de 2.834,77 
euros, a càrrec de la partida 36.33700.48008 (Conveni amb Grup Esplai 
Espurnes-Casals Joves) pel desenvolupament de l’activitat “Casal d’estiu 
d’anglès”, dins del Programa “Casal Infantil i Jove”, any 2017. 

TERCER.- Estimar la sol·licitud de subvenció presentada per l’entitat GRUP 
D’ESPLAI ESPURNES, amb NIF G58433418, i atorgar una subvenció de 
2.834,77 euros, pel desenvolupament del l’activitat “Casal d’estiu d’anglès”, 
dins del Programa “Casal Infantil i Jove”, any 2017, atesa la motivació 
argumentada pels serveis tècnics. 

QUART.- Modificar per l’any 2017 el contingut del conveni plurianual de 
col·laboració entre l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat i l’entitat GRUP 
D’ESPLAI ESPURNES pel desenvolupament del programa d’activitats “Casal 
Infantil i Jove”, i incloure en el mateix l’activitat “Casal d’estiu d’anglès”.” 

 
ACORD NÚMERO VUITANTA.- Proposta d’aprovació dels comptes 
justificatius presentats per l’entitat ESPLUGA VIVA en concepte de 
justificació del Programa d’activitats “Casal d’estiu d’anglès”, aprovació 
de la modificació puntual del conveni en vigor i aportació econòmica 
corresponent, any 2017. 

Es retira de l’Ordre del dia. 

 
ACORD NÚMERO VUITANTA-U.- Proposta d’aprovació dels comptes 
justificatius presentats per l’entitat GRUP D’ESPLAI ESPURNES en 
concepte de justificació de l’activitat “Volare”, any 2016. 

“L’Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions i les Bases 
Reguladores per a l’atorgament de subvencions per a l’any 2016 defineixen, 
entre d’altres, els requisits exigits a les entitats beneficiàries dels ajuts atorgats, 
per aquest Ajuntament, pel desenvolupament d’activitats i /o projectes en 
qualsevol dels àmbits reflectits a les esmentades bases, en quant a l’obligació 
de justificar l’aplicació donada als fons rebuts, referida tant a la forma 
d’acreditar la realització de l’activitat o projecte pel qual es va concedir la 
subvenció, com al procediment intern a seguir per valorar i aprovar aquesta 
justificació. 



 
En data 22 de juliol de 2016, la Junta de Govern Local va atorgar a l’entitat 
GRUP D’ESPLAI ESPURNES una subvenció de 1.585,29 euros pel 
desenvolupament de l’activitat “Volare: Projecte de lleure per a joves amb 
diversitat funcional”, any 2016. 

Vist que en data 10 de febrer de 2017 i amb posterioritat el 15 de desembre de 
2017 l’entitat presenta comptes justificatius relatius a la despesa executada pel 
desenvolupament de l’esmentada activitat i que aquests contenen tots els 
requisits exigits a l‘Ordenança General reguladora de la concessió de 
subvencions i a les Bases Reguladores per a l’atorgament de subvencions, 
segons informes emesos per la Unitat Jurídic administrativa de l’Àmbit d’Acció 
Social i Ciutadania i la Directora d’Acció Social i Salut. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat GRUP 
D’ESPLAI ESPURNES, per valor de 3.823,80 euros, en relació a la subvenció 
de 1.585,29 euros atorgada pel desenvolupament de l’activitat “Volare: Projecte 
de lleure per a joves amb diversitat funcional”, any 2016.” 

 
ACORD NÚMERO VUITANTA-DOS.- Proposta d’aprovació dels comptes 
justificatius presentats per l’entitat CREU ROJA ESPLUGUES - SANT 
JUST DESVERN en concepte de justificació de la subvenció atorgada pel 
desenvolupament del Projecte “Dones emprenedores fomenten viure en 
un ambient lliure de violència al Districte 8 de la Ciutadella Andrés Ibáñez, 
Santa Cruz de la Sierra, Bolívia”, any 2016. 

“L’Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions i les Bases 
Reguladores per a l’atorgament de subvencions per a l’any 2016 defineixen, 
entre d’altres, els requisits exigits a les entitats beneficiàries dels ajuts atorgats, 
per aquest Ajuntament, pel desenvolupament d’activitats i /o projectes en 
qualsevol dels àmbits reflectits a les esmentades bases, en quant a l’obligació 
de justificar l’aplicació donada als fons rebuts, referida tant a la forma 
d’acreditar la realització de l’activitat o projecte pel qual es va concedir la 
subvenció, com al procediment intern a seguir per valorar i aprovar aquesta 
justificació. 
 
En data 23 de desembre de 2016 la Junta de Govern Local va atorgar a l’entitat 
CREU ROJA ESPLUGUES – SANT JUST DESVERN la quantitat de 7.041 
euros pel desenvolupament del Projecte “Dones emprenedores fomenten viure 
en un ambient lliure de violència, al districte 8 de la ciutadella Andrés Ibáñez, 
Santa Cruz de la Sierra, BOLIVIA”, any 2016. 

Vist que en data 27 de novembre de 2017 l’entitat presenta comptes 
justificatius relatius a la despesa executada pel desenvolupament de 
l’esmentada activitat i que aquests contenen tots els requisits exigits a 
l‘Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions i a les Bases 
Reguladores per a l’atorgament de subvencions, segons informes emesos pel 



Director de la Unitat Jurídic administrativa de l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania 
i la Tècnica de Cooperació. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat CREU 
ROJA ESPLUGUES – SANT JUST DESVERN, amb CIF G-2866001, en relació 
a la despesa executada pel desenvolupament de l’activitat que a continuació 
s’esmenta, d’acord amb el següent: 

ACTIVITAT 2016 
SUBVENCIÓ 
ATORGADA 

IMPORT 
JUSTIFICAT 

Dones emprenedores fomenten viure en un 
ambient lliure de violència, al districte 8 de la 
ciutadella Andrés Ibáñez, Santa Cruz de la 
Sierra, BOLIVIA 

7.041 € 7.041 € 

“ 
 
 
ACORD NÚMERO VUITANTA-TRES.- Proposta de resolució de sol·licituds 
d’ajuts econòmics, dins l’àmbit d’Acció Social, curs 2017-2018, en 
concepte de beques d’Activitats Esportives. 

“L’Ajuntament d’Esplugues destina una part dels seus pressupostos a 
l’atorgament d’uns ajuts econòmics parcials en funció de la situació 
socioeconòmica de la família, en concepte de beques d’activitats esportives. 
 
En aquest sentit, la Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada en 
data 9 de juny de 2017, va aprovar el document “Barems i criteris per a 
l’atorgament d'ajuts econòmics”, curs 2017-2018 i va acordar la convocatòria de 
presentació de sol·licituds per aquests tipus d’ajuts. 

Ateses les 179 sol·licituds d’ajuts econòmics presentades i vist l’informe emès 
per la UJA de l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania, on es fa constar que s’ha 
realitzat la valoració econòmica i administrativa corresponent a aquests tipus 
d’ajuts econòmics, en compliment dels barems i criteris per a l’atorgament 
d’ajuts econòmics de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, curs 2017-2018. 
 
Vist el Reglament d'obres, activitats i serveis aprovat mitjançant Decret 
179/1995 de la Generalitat de Catalunya, en la part que regula l'activitat 
subvencionadora de l'Administració; així com el document “Barems i criteris per 
a l’atorgament d'ajuts econòmics” d’aquest Ajuntament. 

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

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 



PRIMER.- Estimar un total de 152 sol·licituds d’ajuts econòmics dels següents 
menors en concepte de beques d’activitats esportives, pel curs 2017-2018, amb 
els percentatges de bonificació valorats per cada cas que s’indiquen: 

Primer 
Cognom 

Segon Cognom Nom 
Cost 
Activitat 

% 
Beca 

A 
 

A 410,00 €  90% 

A A Z 150,00 €  65% 

A S J 400,00 €  90% 

A 
 

A 400,00 €  50% 

A Y P 410,00 €  90% 

A Y L 450,00 €  90% 

A M J 410,00 €  90% 

A T E 400,00 €  90% 

A B N 638,90 €  90% 

A Y S 473,90 €  90% 

A G E 410,00 €  90% 

A D M 150,00 €  65% 

B F P 450,00 €  90% 

B F P 410,00 €  90% 

B F R 465,00 €  90% 

B E M 400,00 €  90% 

B E A 350,00 €  90% 

B M N 638,90 €  90% 

B M A 400,00 €  90% 

B C D 200,00 €  90% 

B O M 410,00 €  65% 

C R M 350,00 €  90% 

C R N 350,00 €  90% 

C B N 180,42 €  40% 

C G A 410,00 €  65% 

C G A 150,00 €  65% 

C R L 150,00 €  65% 

C H A 350,00 €  90% 

C H A 350,00 €  90% 

C B J 420,00 €  90% 

C G A 150,00 €  65% 

C K M 410,00 €  90% 

C R M 420,00 €  90% 

C E Z 420,00 €  90% 

C E I 150,00 €  65% 

C H D 400,00 €  65% 

C O A 400,00 €  90% 

C C P 400,00 €  65% 



C P J 400,00 €  65% 

C C J 450,00 €  90% 

C C J 400,00 €  90% 

C C F 400,00 €  90% 

D G L 400,00 €  65% 

E M I 410,00 €  90% 

E R M 400,00 €  90% 

E E I 420,00 €  90% 

E M M 410,00 €  90% 

E M T 410,00 €  90% 

E M S 200,00 €  90% 

E 
 

M 420,00 €  90% 

E G A 400,00 €  90% 

E G D 270,00 €  90% 

E B F 325,00 €  90% 

E B A 265,00 €  90% 

E B R 400,00 €  90% 

F A A 400,00 €  90% 

F V I 400,00 €  50% 

F M S 400,00 €  90% 

F C C 400,00 €  90% 

G N F 150,00 €  65% 

G S A 180,42 €  65% 

G M A 150,00 €  25% 

G G A 140,00 €  25% 

G G A 288,00 €  90% 

G C N 400,00 €  90% 

G C M 400,00 €  90% 

G 
 

A 400,00 €  50% 

G M M 335,00 €  90% 

G L C 638,90 €  40% 

G L G 400,00 €  40% 

G I J 270,00 €  90% 

G G K 180,42 €  65% 

G G M 150,00 €  65% 

H 
 

O 400,00 €  90% 

H Z O 410,00 €  65% 

I P T 265,00 €  90% 

I P R 300,00 €  65% 

J T D 410,00 €  90% 

K 
 

G 410,00 €  90% 

K E M 400,00 €  90% 

L A R 370,00 €  90% 



L A A 370,00 €  90% 

L L M 420,00 €  90% 

L T I 410,00 €  90% 

L C J 350,00 €  40% 

L B S 400,00 €  90% 

L B J 400,00 €  90% 

M F I 405,00 €  90% 

M U F 473,90 €  65% 

M U J 288,00 €  65% 

M P M 223,65 €  65% 

M 
 

R 410,00 €  90% 

M V V 420,00 €  90% 

M M L 288,00 €  90% 

M R N 350,00 €  90% 

M G R 420,00 €  90% 

M A N 638,90 €  65% 

M A D 420,00 €  90% 

M C C 420,00 €  90% 

M A S 180,42 €  65% 

M F P 150,00 €  65% 

M A I 180,42 €  65% 

M A A 150,00 €  65% 

M 
 

A 400,00 €  90% 

M H D 410,00 €  90% 

M M A 450,00 €  25% 

M M D 450,00 €  25% 

M L D 410,00 €  90% 

N 
 

N 400,00 €  90% 

N S U 400,00 €  90% 

O D J 410,00 €  90% 

O T S 400,00 €  90% 

O B Y 400,00 €  90% 

O B I 400,00 €  90% 

O S S 638,90 €  90% 

O S M 285,00 €  90% 

P G V 180,42 €  65% 

P P M 288,00 €  40% 

P P A 288,00 €  40% 

P P I 150,00 €  65% 

P G B 420,00 €  90% 

R V C 400,00 €  90% 

R R G 400,00 €  90% 

R S K 420,00 €  90% 



R T A 150,06 €  65% 

R T D 150,06 €  65% 

R S R 410,00 €  90% 

R G A 400,00 €  90% 

R S P 400,00 €  50% 

R S R 400,00 €  65% 

R S I 180,42 €  65% 

R G A 400,00 €  90% 

S I V 180,42 €  65% 

S D P 410,00 €  90% 

S S V 490,00 €  90% 

S S N 450,00 €  90% 

S 
 

A 150,00 €  65% 

S H Y 150,00 €  65% 

S D P 410,00 €  90% 

S G S 180,42 €  65% 

S D I 930,90 €  90% 

S H E 400,00 €  90% 

T Q J 150,00 €  65% 

T Q M 150,00 €  65% 

T B D 450,00 €  65% 

V E R 270,00 €  90% 

V D D 410,00 €  90% 

V I J 400,00 €  90% 

V P T 400,00 €  90% 

V P R 288,00 €  90% 

V B P 370,00 €  40% 

Z C M 400,00 €  90% 

 
 
 
SEGON.- Desestimar un total de 27 sol·licituds d’ajuts econòmics en concepte 
de beques d’activitats esportives, curs 2017-2018, que es detallen a l’annex de 
l’informe adjunt, pels motius que al mateix s’indiquen. 

TERCER.- Autoritzar i disposar una despesa plurianual total de 43.721,72 
euros, dels quals 14.573,93 euros aniran a càrrec de la partida pressupostària 
68.23100.48018 del pressupost vigent i 29.147,79 euros aniran a càrrec de la 
partida corresponent del pressupost de l’exercici 2018, en concepte de beques 
d’activitats esportives, 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/A LEGAL 
   



Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom 

Nom N.I.F. 
Cost 
Ajuntament 

Exercici 
2017 

Exercici 
2018 

G G R 
 

260,00 € 86,67 € 173,33 € 

D C M 
 

369,00 € 123,00 € 246,00 € 

G A L 
 

369,00 € 123,00 € 246,00 € 

T R N 
 

360,00 € 120,00 € 240,00 € 

M B A 
 

369,00 € 123,00 € 246,00 € 

A G R 
 

360,00 € 120,00 € 240,00 € 

D 
 

A 
 

369,00 € 123,00 € 246,00 € 

E M J 
 

369,00 € 123,00 € 246,00 € 

Z B C 
 

266,50 € 88,83 € 177,67 € 

H O M 
 

369,00 € 123,00 € 246,00 € 

E 
 

H 
 

369,00 € 123,00 € 246,00 € 

F R B 
 

360,00 € 120,00 € 240,00 € 

B M R 
 

266,50 € 88,83 € 177,67 € 

M 
 

L 
 

360,00 € 120,00 € 240,00 € 

C C K 
 

360,00 € 120,00 € 240,00 € 

P R V 
 

360,00 € 120,00 € 240,00 € 

O M M 
 

360,00 € 120,00 € 240,00 € 

O M M 
 

360,00 € 120,00 € 240,00 € 

O M M 
 

360,00 € 120,00 € 240,00 € 

E Z A 
 

360,00 € 120,00 € 240,00 € 

M P C 
 

360,00 € 120,00 € 240,00 € 

G L D 
 

360,00 € 120,00 € 240,00 € 

K 
 

P 
 

369,00 € 123,00 € 246,00 € 

K 
 

N 
 

369,00 € 123,00 € 246,00 € 

O 
 

M 
 

360,00 € 120,00 € 240,00 € 

G D M 
 

360,00 € 120,00 € 240,00 € 

A B E 
 

369,00 € 123,00 € 246,00 € 

E 
 

A 
 

369,00 € 123,00 € 246,00 € 

L T M 
 

369,00 € 123,00 € 246,00 € 

G G M 
 

266,50 € 88,83 € 177,67 € 

A S V 
 

360,00 € 120,00 € 240,00 € 

B 
 

T 
 

369,00 € 123,00 € 246,00 € 

L M A 
 

369,00 € 123,00 € 246,00 € 

T L M 
 

369,00 € 123,00 € 246,00 € 

D C M 
 

369,00 € 123,00 € 246,00 € 

C 
 

E 
 

180,00 € 60,00 € 120,00 € 

    
12.543,50 €  4.181,16 €  

8.362,34 
€  

CLUB BASQUET NOU ESPLUGUES(CIF 
Centre :G-64.941.552) 

   TUTOR/A LEGAL 
   



Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom 

Nom N.I.F. 
Cost 
Ajuntament 

Exercici 
2017 

Exercici 
2018 

M E M 
 

112,50 € 37,50 € 75,00 € 

S R M 
 

441,00 € 147,00 € 294,00 € 

S R M 
 

405,00 € 135,00 € 270,00 € 

B C C 
 

405,00 € 135,00 € 270,00 € 

B M J 
 

292,50 € 97,50 € 195,00 € 

C 
 

Y 
 

405,00 € 135,00 € 270,00 € 

M E M 
 

112,50 € 37,50 € 75,00 € 

A B E 
 

405,00 € 135,00 € 270,00 € 

    
2.578,50 €  859,50 €  

1.719,00 
€  

CENTRO CULTURAL ANDALUZ PLAZA 
MACAEL(CIF Centre :G58545005) 

   TUTOR/A LEGAL 
   

Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom 

Nom N.I.F. 
Cost 
Ajuntament 

Exercici 
2017 

Exercici 
2018 

G F J 
 

35,00 €  11,67 €  23,33 €  

M B A 
 

180,00 €  60,00 €  120,00 €  

    
215,00 €  71,67 €  143,33 €  

CLUB ESCOLA ESPORTIVA ESPLUGUENC 
D'ESCACS(CIF Centre :G-65.004.038) 

  TUTOR/A LEGAL 
   

Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom 

Nom N.I.F. 
Cost 
Ajuntament 

Exercici 
2017 

Exercici 
2018 

B C C 
 

369,00 €  123,00 €  246,00 €  

B C C 
 

418,50 €  139,50 €  279,00 €  

S H A 
 

369,00 €  123,00 €  246,00 €  

A D M 
 

369,00 €  123,00 €  246,00 €  

C M M 
 

369,00 €  123,00 €  246,00 €  

    
1.894,50 €  631,50 €  1.263,00 €  

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

  TUTOR/A LEGAL 
   

Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom 

Nom N.I.F. 
Cost 
Ajuntament 

Exercici 
2017 

Exercici 
2018 

L G M 
 

255,56 €  85,19 €  170,37 €  

B 
 

A 
 

575,01 €  191,67 €  383,34 €  

S C K 
 

575,01 €  191,67 €  383,34 €  

S D C 
 

837,81 €  279,27 €  558,54 €  

A V C 
 

575,01 €  191,67 €  383,34 €  

A B M 
 

415,29 €  138,43 €  276,86 €  

    
3.233,69 €  1.077,90 €  2.155,79 €  

 



CLUB HANDBOL ESPLUGUES(CIF 
Centre :G58734989) 

    TUTOR/A LEGAL 
   

Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom 

Nom N.I.F. 
Cost 
Ajuntament 

Exercici 
2017 

Exercici 
2018 

G F R 
 

301,50 €  100,50 €  201,00 €  

    
301,50 €  100,50 €  201,00 €  

CLUB NATACIÓ ESPLUGUES(CIF 
Centre :G-58.436.494) 

    TUTOR/A LEGAL 
   

Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom 

Nom N.I.F. 
Cost 
Ajuntament 

Exercici 
2017 

Exercici 
2018 

P J V 
 

115,20 €  38,40 €  76,80 €  

P J V 
 

115,20 €  38,40 €  76,80 €  

G G E 
 

259,20 €  86,40 €  172,80 €  

M M C 
 

259,20 €  86,40 €  172,80 €  

Y A H 
 

426,51 €  142,17 €  284,34 €  

P D C 
 

259,20 €  86,40 €  172,80 €  

U P A 
 

308,04 €  102,68 €  205,36 €  

U P A 
 

187,20 €  62,40 €  124,80 €  

    
1.929,75 €  643,25 €  1.286,50 €  

 

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

   TUTOR/A LEGAL 
   

Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom 

Nom N.I.F. 
Cost 
Ajuntament 

Exercici 
2017 

Exercici 
2018 

B B I 
 

148,00 €  49,33 €  98,67 €  

S C K 
 

256,50 €  85,50 €  171,00 €  

B M L 
 

292,50 €  97,50 €  195,00 €  

B M L 
 

238,50 €  79,50 €  159,00 €  

I C R 
 

238,50 €  79,50 €  159,00 €  

    
1.174,00 €  391,33 €  782,67 €  

FUTBOL ASSOCIACIÓ 
ESPLUGUENC(CIF Centre :G-61.396.065) 

   TUTOR/A LEGAL 
   

Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom 

Nom N.I.F. 
Cost 
Ajuntament 

Exercici 
2017 

Exercici 
2018 

H R A 
 

260,00 €  86,67 €  173,33 €  

H G M 
 

315,00 €  105,00 €  210,00 €  

H G M 
 

315,00 €  105,00 €  210,00 €  

B Z M 
 

360,00 €  120,00 €  240,00 €  

B Z M 
 

360,00 €  120,00 €  240,00 €  

V R G 
 

360,00 €  120,00 €  240,00 €  



G P S 
 

360,00 €  120,00 €  240,00 €  

G G M 
 

360,00 €  120,00 €  240,00 €  

L M B 
 

333,00 €  111,00 €  222,00 €  

L G M 
 

160,00 €  53,33 €  106,67 €  

R C G 
 

360,00 €  120,00 €  240,00 €  

C G M 
 

260,00 €  86,67 €  173,33 €  

R G E 
 

315,00 €  105,00 €  210,00 €  

Z B S 
 

360,00 €  120,00 €  240,00 €  

P I L 
 

260,00 €  86,67 €  173,33 €  

E D A 
 

243,00 €  81,00 €  162,00 €  

C 
 

Y 
 

360,00 €  120,00 €  240,00 €  

S O S 
 

360,00 €  120,00 €  240,00 €  

A V V 
 

378,00 €  126,00 €  252,00 €  

G C M 
 

360,00 €  120,00 €  240,00 €  

F C Y 
 

360,00 €  120,00 €  240,00 €  

Z 
 

H 
 

360,00 €  120,00 €  240,00 €  

R G G 
 

315,00 €  105,00 €  210,00 €  

G D M 
 

243,00 €  81,00 €  162,00 €  

C P E 
 

378,00 €  126,00 €  252,00 €  

G B R 
 

378,00 €  126,00 €  252,00 €  

I C R 
 

360,00 €  120,00 €  240,00 €  

M A O 
 

140,00 €  46,67 €  93,33 €  

B R M 
 

378,00 €  126,00 €  252,00 €  

B 
 

A 
 

360,00 €  120,00 €  240,00 €  

B E A 
 

360,00 €  120,00 €  240,00 €  

B E A 
 

315,00 €  105,00 €  210,00 €  

T M A 
 

360,00 €  120,00 €  240,00 €  

I L M 
 

243,00 €  81,00 €  162,00 €  

K S A 
 

360,00 €  120,00 €  240,00 €  

E 
 

A 
 

378,00 €  126,00 €  252,00 €  

F P E 
 

364,50 €  121,50 €  243,00 €  

C R A 
 

378,00 €  126,00 €  252,00 €  

E 
 

A 
 

378,00 €  126,00 €  252,00 €  

G G E 
 

378,00 €  126,00 €  252,00 €  

M T H 
 

378,00 €  126,00 €  252,00 €  

L L M 
 

378,00 €  126,00 €  252,00 €  

F 
 

200,00€ 66,67 €  200,00 €  

F 
 

200,00€ 66,67 €  200,00 €  

F 
 

200,00€ 66,67 €  200,00 €  

F 
 

200,00€ 66,67 € 200,00 €  

S H A 
 

260,00 €  86,67 €  173,33 €  

B M L 
 

360,00 €  120,00 €  240,00 €  

R G E 
 

315,00 €  105,00 €  210,00 €  



C R P 
 

378,00 €  126,00 €  252,00 €  

C R A 
 

378,00 €  126,00 €  252,00 €  

L M B 
 

333,00 € 111,00 €  222,00 €  

    
16.805,50 €  5.601,86 €  

11.203,64 
€  

 

DUET ESPLUGUES, S.A.(CIF Centre 
:A-63.876.346) 

    TUTOR/A LEGAL 
   

Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom 

Nom N.I.F. 
Cost 
Ajuntament 

Exercici 
2017 

Exercici 
2018 

I C R 
 

195,00 €  65,00 €  130,00 €  

N A K 
 

97,50 €  32,50 €  65,00 €  

Q L Y 
 

97,50 €  32,50 €  65,00 €  

G G M 
 

97,50 €  32,50 €  65,00 €  

S G D 
 

117,27 €  39,09 €  78,18 €  

Q V M 
 

97,50 €  32,50 €  65,00 €  

A A A 
 

97,50 €  32,50 €  65,00 €  

G G S 
 

117,27 €  39,09 €  78,18 €  

G G S 
 

97,50 €  32,50 €  65,00 €  

A G E 
 

117,27 €  39,09 €  78,18 €  

A G E 
 

97,50 €  32,50 €  65,00 €  

C R A 
 

97,50 €  32,50 €  65,00 €  

R P O 
 

97,50 €  32,50 €  65,00 €  

G R M 
 

97,50 €  32,50 €  65,00 €  

B B I 
 

72,17 €  24,06 €  48,11 €  

T A I 
 

97,54 €  32,51 €  65,03 €  

T A I 
 

97,54 €  32,51 €  65,03 €  

F H I 
 

97,50 €  32,50 €  65,00 €  

G P B 
 

117,27 €  39,09 €  78,18 €  

I T K 
 

117,27 €  39,09 €  78,18 €  

C F C 
 

97,50 €  32,50 €  65,00 €  

H 
 

K 
 

97,50 €  32,50 €  65,00 €  

H 
 

K 
 

97,50 €  32,50 €  65,00 €  

S H A 
 

117,27 €  39,09 €  78,18 €  

P L M 
 

145,37 €  48,46 €  96,91 €  

P R C 
 

97,50 €  32,50 €  65,00 €  

A B R 
 

117,27 €  39,09 €  78,18 €  

S C R 
 

117,27 €  39,09 €  78,18 €  

M G M 
 

37,50 €  12,50 €  25,00 €  
   

 
3.045,78 €  1.015,26 €  2.030,52 €  

 
QUART.- Reconèixer les obligacions i proposar el pagament de 14.573,93 



euros, corresponents al primer trimestre del curs 2017-2018, en concepte de 
beques d’activitats esportives. 
 
CINQUÈ.- Les quantitats compromeses en la present proposta, per valor total 
de 43.721,72 euros, previ el reconeixement de les obligacions, les 
corresponents als trimestres lectius de l’exercici 2018, seran pagades 
proporcionalment en la següent forma a les entitats següents que a continuació 
s’esmenten.  

ENTITAT N.I.F. Tram 1 Tram 2 Tram 3 TOTAL 

CLUB BASQUET NOU 
ESPLUGUES 

G-
64.941.552 

859,50 € 859,50 € 859,50 € 
2.578,50 
€  

CENTRO CULTURAL 
ANDALUZ PLAZA 
MACAEL 

G58545005 
 
71,67 €  

 
71,67 €  

 
71,67 €  

 
215,00 €  

CLUB ESCOLA 
ESPORTIVA 
ESPLUGUENC 
D'ESCACS 

G-
65.004.038 

 
631,50 €  

 
631,50 €  

 
631,50 €  

 
1.894,50 
€  

CLUB GIMNASTICA 
ESPLUGUES LES 
MORERES 

G-
58.761.289 

 
1.077,90 
€  

 
1.077,90 
€  

 
1.077,90 
€  

 
3.233,69 
€  

CLUB HANDBOL 
ESPLUGUES 

G58734989 
 
100,50 €  

 
100,50 €  

 
100,50 €  

 
301,50 €  

CLUB NATACIÓ 
ESPLUGUES 

G-
58.436.494 

 
643,25 €  

 
643,25 €  

 
643,25 €  

 
1.929,75 
€  

ASSOCIACIÓ 
ESPORTIVA PENYA 
ESPLUGUES 

G-
58.510.876 

 
391,33 €  

 
391,34 €  

 
391,34 €  

 
1.174,00 
€  

FUTBOL 
ASSOCIACIÓ 
ESPLUGUENC 

G-
61.396.065 

 
5.601,86 
€  

5.601,82 
€  

 
5.601,82 
€  

 
16.805,50 
€  

DUET ESPLUGUES, 
S.A. 

A-
63.876.346 

 
1.015,26 
€  

 
1.015,26 
€  

 
1.015,26 
€  

 
3.045,78 
€  

CLUB DE FUTBOL 
CAN VIDALET 

G58798364 
4.181,16 
€ 

4.181,17 
€ 

4.181,17 
€ 

12.543,50 
€ 

Durant el mes de desembre de 2017, les corresponents al primer trimestre del 
curs per valor de 14.573,93 euros i durant els mesos de març i juny de 2018, 
les corresponents als trimestres lectius de l’exercici 2018, per valor de 
29.147,79 euros.  

El pagament de les quantitats corresponents al tercer trimestre, es realitzarà de 
manera proporcional en funció del nivell d’assistència a l’activitat dels alumnes 
becats, efectivament acreditada per les empreses gestores durant tot el curs. 
 
Els acords anteriors se sotmeten a la condició suspensiva de comptar amb la 



consignació pressupostària adequada i suficient, un cop aprovat el pressupost 
municipal per a l’any 2018, amb caràcter definitiu.” 

 
ACORD NÚMERO VUITANTA-QUATRE.- Proposta de resolució de 
sol·licituds d’ajuts econòmics, dins l’àmbit d’Acció Social, curs 2017-
2018, en concepte de beques de Menjador Escolar. 

“L’Ajuntament d’Esplugues, amb la finalitat de garantir les necessitats bàsiques 
en l’àmbit de la infància i adolescència, atorga uns ajuts econòmics 
complementaris en concepte de beques de menjador escolar per als menors 
empadronats a Esplugues i escolaritzats en centres públics d’Esplugues o de 
poblacions veïnes. 

La Junta de Govern Local va aprovar el document “Barems i criteris per a 
l’atorgament d'ajuts econòmics d’Esplugues de Llobregat, curs 2017-2018” en 
sessió ordinària duta a terme en data 9 de juny de 2017. 

Ateses les 123 sol·licituds d’ajuts econòmics presentades i vist l’informe emès 
per la UJA de l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania, on es fa constar que s’ha 
realitzat la valoració econòmica i administrativa corresponent a aquests tipus 
d’ajuts econòmics, en compliment dels barems i criteris per a l’atorgament 
d’ajuts econòmics de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, curs 2017-2018. 

Vist que excepcionalment, per aquelles famílies amb una situació 
socioeconòmica de vulnerabilitat, i prèvia valoració dels serveis socials bàsics 
municipals es podrà subvencionar la part que es consideri necessària, que en 
alguns casos pot arribar al 100% del cost total del servei. 

Vist el Reglament d'obres, activitats i serveis aprovat mitjançant Decret 
179/1995 de la Generalitat de Catalunya, en la part que regula l'activitat 
subvencionadora de l'Administració; així com el document “Barems i criteris per 
a l’atorgament d'ajuts econòmics” d’aquest Ajuntament. 

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

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Estimar un total de 114 sol·licituds d’ajuts econòmics per a la 
integració dels següents menors en concepte de beques de menjador escolar, 
pel curs 2017-2018, amb els percentatges de bonificació valorats per cada cas 
que s’indiquen: 

ALUMNE/A 
    

Primer Cognom 
Segon 
Cognom Nom 

Cost 
Activitat % Beca 

A 
 

A 1.091,20 € 40% 

A S J 1.091,20 € 40% 



A S L 1.091,20 € 40% 

A G S 1.091,20 € 40% 

A V L 1.091,20 € 40% 

A P D 1.091,20 € 90% 

A B N 1.091,20 € 40% 

B 
 

F 1.091,20 € 100% 

B B I 1.091,20 € 100% 

B R Y 1.091,20 € 40% 

B M I 1.091,20 € 40% 

B C H 1.091,20 € 40% 

B C N 1.091,20 € 40% 

B C D 1.091,20 € 100% 

B J L 1.091,20 € 40% 

C J R 1.091,20 € 40% 

C R N 1.091,20 € 40% 

C C A 1.091,20 € 40% 

C C A 1.091,20 € 40% 

C C A 1.091,20 € 40% 

C E M 1.091,20 € 40% 

C E M 1.091,20 € 40% 

C E Z 1.091,20 € 40% 

C 
 

L 1.091,20 € 20% 

C 
 

A 1.091,20 € 40% 

C 
 

A 1.091,20 € 40% 

C C J 1.091,20 € 40% 

C C M 1.091,20 € 40% 

C H Z 1.091,20 € 20% 

C V G 1.091,20 € 40% 

C V A 1.091,20 € 100% 

D T L 1.091,20 € 40% 

D R M 1.091,20 € 90% 

D 
 

A 1.091,20 € 40% 

D 
 

I 1.091,20 € 40% 

E R H 1.091,20 € 40% 

E R M 1.091,20 € 40% 

E R R 1.091,20 € 40% 

E C Y 1.091,20 € 20% 

E E B 1.091,20 € 40% 

E E M 1.091,20 € 40% 

E E N 1.091,20 € 40% 

F G I 1.091,20 € 40% 

F M N 1.091,20 € 40% 

F A L 1.091,20 € 50% 



F A L 1.091,20 € 50% 

G S A 1.091,20 € 40% 

G G A 1.091,20 € 40% 

G R R 1.091,20 € 40% 

G R S 1.091,20 € 40% 

G C K 1.091,20 € 40% 

G P N 1.091,20 € 40% 

G P N 1.091,20 € 40% 

G M M 1.091,20 € 40% 

G H G 1.091,20 € 100% 

H G A 1.091,20 € 100% 

H R A 1.091,20 € 20% 

H G D 1.091,20 € 40% 

H V A 1.091,20 € 40% 

H V A 1.091,20 € 40% 

I P T 1.091,20 € 40% 

J F M 1.091,20 € 40% 

J F P 1.091,20 € 40% 

J N J 1.091,20 € 40% 

K 
 

P 1.091,20 € 40% 

L A A 1.091,20 € 40% 

L C L 1.091,20 € 40% 

L M S 1.091,20 € 40% 

L D A 1.091,20 € 50% 

L D T 1.091,20 € 50% 

M P E 1.091,20 € 40% 

M S J 1.091,20 € 40% 

M M L 1.091,20 € 40% 

M B L 1.091,20 € 40% 

M A A 1.091,20 € 20% 

M A N 1.091,20 € 20% 

M T D 1.091,20 € 90% 

M A J 1.091,20 € 90% 

M L D 1.091,20 € 40% 

M P J 1.091,20 € 40% 

M P J 1.091,20 € 40% 

O M D 1.091,20 € 40% 

O M R 1.091,20 € 40% 

P S C 1.091,20 € 20% 

P S E 1.091,20 € 20% 

P G V 1.091,20 € 40% 

P P E 1.091,20 € 40% 

P P E 1.091,20 € 40% 



P P I 1.091,20 € 40% 

R A F 1.091,20 € 40% 

R A P 1.091,20 € 40% 

R Z A 1.091,20 € 20% 

R S L 1.091,20 € 40% 

R R L 1.091,20 € 40% 

S H A 1.091,20 € 90% 

S P D 1.091,20 € 20% 

S 
 

G 1.091,20 € 40% 

S 
 

J 1.091,20 € 40% 

S 
 

L 1.091,20 € 40% 

S A D 1.091,20 € 40% 

S G A 1.091,20 € 40% 

S G S 1.091,20 € 40% 

T S R 1.091,20 € 90% 

T 
 

R 1.091,20 € 40% 

T C D 1.091,20 € 40% 

T 
 

A 1.091,20 € 40% 

V S J 1.091,20 € 100% 

V Z A 1.091,20 € 40% 

V Q G 1.091,20 € 40% 

V S A 1.091,20 € 65% 

V C A 1.091,20 € 90% 

V C I 1.091,20 € 90% 

V C M 1.091,20 € 90% 

Z C A 1.091,20 € 40% 

 
SEGON.- Desestimar un total de 9 sol·licituds d’ajuts econòmics en concepte 
de beques de menjador escolar, curs 2017-2018, que es detallen a l’annex de 
l’informe adjunt, pels motius que al mateix s’indiquen. 

TERCER.- Autoritzar i disposar una despesa plurianual total de 57.779,04 
euros, dels quals 23.111,47 euros aniran a càrrec de la partida pressupostària 
68.23100.48018 del pressupost vigent i 34.667,57 euros aniran a càrrec de la 
partida corresponent del pressupost de l’exercici 2018, en concepte de beques 
de menjador escolar, a favor dels tutors legals que es relacionen, amb el 
imports resultants que així mateix s’indiquen: 

ESCOLA JOAN MARAGALL(CIF Centre :Q5855043E) 

TUTOR/A LEGAL  
   Primer 

Cognom 
Segon 
Cognom 

Nom N.I.F. 
Cost 
Ajuntament 

Exercici 
2017 

Exercici 
2018 

A S V  436,48 € 174,59 € 261,89 € 

A C S  982,08 € 392,83 € 589,25 € 



B 
 

M  1.091,20 € 436,48 € 654,72 € 

B 
 

M  1.091,20 € 436,48 € 654,72 € 

B V A  436,48 € 174,59 € 261,89 € 

C C L  436,48 € 174,59 € 261,89 € 

C C L  436,48 € 174,59 € 261,89 € 

C C L  436,48 € 174,59 € 261,89 € 

C M E  982,08 € 392,83 € 589,25 € 

C M E  982,08 € 392,83 € 589,25 € 

C M E  982,08 € 392,83 € 589,25 € 

C T R  436,48 € 174,59 € 261,89 € 

C T R  436,48 € 174,59 € 261,89 € 

C P P  436,48 € 174,59 € 261,89 € 

C P L  436,48 € 174,59 € 261,89 € 

D C I  545,60 € 218,24 € 327,36 € 

D C I  545,60 € 218,24 € 327,36 € 

E Z A  436,48 € 174,59 € 261,89 € 

E Z A  436,48 € 174,59 € 261,89 € 

E Z A  436,48 € 174,59 € 261,89 € 

E R S  436,48 € 174,59 € 261,89 € 

E R S  436,48 € 174,59 € 261,89 € 

E R S  436,48 € 174,59 € 261,89 € 

F S N  436,48 € 174,59 € 261,89 € 

F S N  436,48 € 174,59 € 261,89 € 

G S A  436,48 € 174,59 € 261,89 € 

G P B  436,48 € 174,59 € 261,89 € 

H G Y  1.091,20 € 436,48 € 654,72 € 

H G Y  1.091,20 € 436,48 € 654,72 € 

J V P  436,48 € 174,59 € 261,89 € 

K 
 

R  436,48 € 174,59 € 261,89 € 

K 
 

R  436,48 € 174,59 € 261,89 € 

L M A  436,48 € 174,59 € 261,89 € 

M S G  436,48 € 174,59 € 261,89 € 

N G N  436,48 € 174,59 € 261,89 € 

P V O  218,24 € 87,30 € 130,94 € 

P H N  982,08 € 392,83 € 589,25 € 

P P V  436,48 € 174,59 € 261,89 € 

P P V  436,48 € 174,59 € 261,89 € 

P S J  436,48 € 174,59 € 261,89 € 

R M B  436,48 € 174,59 € 261,89 € 

R M B  436,48 € 174,59 € 261,89 € 

R V N  436,48 € 174,59 € 261,89 € 

S C R  436,48 € 174,59 € 261,89 € 

S 
 

H  982,08 € 392,83 € 589,25 € 



S G D  436,48 € 174,59 € 261,89 € 

S G D  436,48 € 174,59 € 261,89 € 

S M N  436,48 € 174,59 € 261,89 € 

S T C  1.091,20 € 436,48 € 654,72 € 

V L S  436,48 € 174,59 € 261,89 € 

V L S  436,48 € 174,59 € 261,89 € 

V B C  218,24 € 87,30 € 130,94 € 

V M V  436,48 € 174,59 € 261,89 € 

V Z A  436,48 € 174,59 € 261,89 € 

Z G A  436,48 € 174,59 € 261,89 € 

   

TOTALS: 30.880,96€ 12.352.30€ 18.528,66€ 

 

ESCOLA CAN VIDALET(CIF Centre :Q5856054A) 

TUTOR/A LEGAL  
   Primer 

Cognom 
Segon 
Cognom 

Nom N.I.F. 
Cost 
Ajuntament 

Exercici 
2017 

Exercici 
2018 

A Q J  436,48 € 174,59 € 261,89 € 

A V C  436,48 € 174,59 € 261,89 € 

C 
 

E  1.091,20 € 436,48 € 654,72 € 

C K M  218,24 € 87,30 € 130,94 € 

S P D  1.091,20 € 436,48 € 654,72 € 

   

TOTALS: 3.273.60€ 1.309,44€ 1.964,16€ 
 

ESCOLA MATILDE ORDUÑA(CIF Centre :Q5855033F) 

TUTOR/A LEGAL  
   Primer 

Cognom 
Segon 
Cognom 

Nom N.I.F. 
Cost 
Ajuntament 

Exercici 
2017 

Exercici 
2018 

B 
 

T  436,48 € 174,59 € 261,89 € 

C L E  436,48 € 174,59 € 261,89 € 

G D M  436,48 € 174,59 € 261,89 € 

J T W  436,48 € 174,59 € 261,89 € 

K 
 

H  436,48 € 174,59 € 261,89 € 

P R B  436,48 € 174,59 € 261,89 € 

Q A M  436,48 € 174,59 € 261,89 € 

R P Y  218,24 € 87,30 € 130,94 € 

S G E  709,28 € 283,71 € 425,57 € 

   

TOTALS: 3.982,88€ 1.593,14€ 2.389,74€ 

 

ESCOLA FOLCH I TORRES(CIF Centre: Q0868051D) 

TUTOR/A LEGAL  
   Primer  Segon Nom N.I.F. Cost Exercici Exercici 



Cognom Cognom Ajuntament 2017 2018 

C 
 

S  436,48 € 174,59 € 261,89 € 

C 
 

S  436,48 € 174,59 € 261,89 € 

D 
 

K  436,48 € 174,59 € 261,89 € 

D 
 

K  436,48 € 174,59 € 261,89 € 

G F R  436,48 € 174,59 € 261,89 € 

H B J  436,48 € 174,59 € 261,89 € 

I C R  436,48 € 174,59 € 261,89 € 

P S O  436,48 € 174,59 € 261,89 € 

P S O  436,48 € 174,59 € 261,89 € 

P G A  436,48 € 174,59 € 261,89 € 

P R C  436,48 € 174,59 € 261,89 € 

P R C  436,48 € 174,59 € 261,89 € 

R G E  436,48 € 174,59 € 261,89 € 

R L E  436,48 € 174,59 € 261,89 € 

R L E  436,48 € 174,59 € 261,89 € 

S Q K  436,48 € 174,59 € 261,89 € 

T T E  436,48 € 174,59 € 261,89 € 

   

TOTALS: 7.420,16 € 
2.968,03 
€ 

4.452,13 
€ 

 

ESCOLA ISIDRE MARTI(CIF Centre :Q5855027H) 

TUTOR/A LEGAL  
   Primer 

Cognom 
Segon 
Cognom 

Nom N.I.F. 
Cost 
Ajuntament 

Exercici 
2017 

Exercici 
2018 

B L P  436,48 € 174,59 € 261,89 € 

F R B  436,48 € 174,59 € 261,89 € 

G B R  436,48 € 174,59 € 261,89 € 

L M B  436,48 € 174,59 € 261,89 € 

M M C  436,48 € 174,59 € 261,89 € 

O M V  436,48 € 174,59 € 261,89 € 

O M V  436,48 € 174,59 € 261,89 € 

R F M  436,48 € 174,59 € 261,89 € 

T G S  436,48 € 174,59 € 261,89 € 

   

TOTALS: 3.928,32€ 1.571,31€ 2.357,01€ 

 

ESCOLA LOLA ANGLADA(CIF Centre :Q5856020B) 

TUTOR/A LEGAL  
   Primer 

Cognom 
Segon 
Cognom 

Nom N.I.F. 
Cost 
Ajuntament 

Exercici 
2017 

Exercici 
2018 



A B M 
 218,24 € 87,30 € 

130,94 
€ 

A B M 
 218,24 € 87,30 € 

130,94 
€ 

C N M 
 436,48 € 174,59 € 

261,89 
€ 

C N M 
 436,48 € 174,59 € 

261,89 
€ 

M C E  436,48 € 174,59 € 261,89 € 

   

TOTALS: 1.745,92 € 698,37 € 
1.047,55 
€ 

ESCOLA PRAT DE LA RIBA (CIF Centre :Q5855037G) 

TUTOR/A LEGAL  
   Primer 

Cognom 
Segon 
Cognom 

Nom N.I.F. 
Cost 
Ajuntament 

Exercici 
2017 

Exercici 
2018 

A A S  545,60 € 218,24 € 327,36 € 

A A S  545,60 € 218,24 € 327,36 € 

C R A  436,48 € 174,59 € 261,89 € 

C R A  436,48 € 174,59 € 261,89 € 

C R A  436,48 € 174,59 € 261,89 € 

M R J  982,08 € 392,83 € 589,25 € 

P L D  218,24 € 87,30 € 130,94 € 

P L D  218,24 € 87,30 € 130,94 € 

T 
 

E  436,48 € 174,59 € 261,89 € 

   

TOTALS: 4.255,68 € 
1.702,27 
€ 

2.553,41 
€ 

 

ESCOLA GRAS SOLER (CIF Centre :Q0868038A) 

TUTOR/A LEGAL  
   Primer 

Cognom 
Segon 
Cognom 

Nom N.I.F. 
Cost 
Ajuntament 

Exercici 
2017 

Exercici 
2018 

C 
 

S  218,24 € 87,30 € 130,94 € 

C T H  436,48 € 174,59 € 261,89 € 

H R A  218,24 € 87,30 € 130,94 € 

V B N  436,48 € 174,59 € 261,89 € 

   

TOTALS: 1.309,44 € 523,78 € 785,66 € 

 

ESCOLA PUIG I GAIRALT (CIF Centre :Q5855449D) 

TUTOR/A LEGAL  
   Primer 

Cognom 
Segon 
Cognom 

Nom N.I.F. 
Cost 
Ajuntament 

Exercici 
2017 

Exercici 
2018 



H S C  982,08 € 392,83 € 589,25 € 

   

TOTALS: 982,08 € 392,83 € 589,25 € 

QUART.- Reconèixer les obligacions i proposar el pagament de 23.111,47 
euros, corresponents al primer quadrimestre del curs 2017-2018, en concepte 
de beques de menjador escolar. 

CINQUÈ.- Les quantitats compromeses en la present proposta, per valor total 
de 57.779,04 euros, previ el reconeixement de les obligacions, les 
corresponents als trimestres lectius de l’exercici 2018, seran pagades 
proporcionalment en la següent forma als centres escolars següents:  

CENTRE 
ESCOLAR 

N.I.F. Tram 1 Tram 2 Tram 3 TOTAL 

Gras i Soler Q0868038A 523,78 € 392,82 € 392,84 € 
1.309,44 
€ 

Can Vidalet Q5855027H 
1.309,44 
€ 

982,07 € 982,09 € 
3.273,60 
€ 

Joan Maragall 
Q5855043E 

12.352,30 
€ 

9.264,10 
€ 

9.264,56 
€ 

30.880,96 
€ 

Matilde Orduña 
Q5855033F 

1.593,14 
€ 

1.194,83 
€ 

1.194,91 
€ 

3.982,88 
€ 

Isidre Martí 
Q5855027H 

1.571,31 
€ 

1.178,46 
€ 

1.178,55 
€ 

3.928,32 
€ 

Folch i Torres 
Q0868051D 

2.968,03 
€ 

2.225,98 
€ 

2.226,15 
€ 

7.420,16 
€ 

Lola Anglada 
Q5856020B 698,37 € 523,76 € 523,79 € 

1.745,92 
€ 

Prat de la Riba 
Q5855037G 

1.702,27 
€ 

1.276,68 
€ 

1.276,73 
€ 

4.255,68 
€ 

Puig i Gairalt Q5855449D 392,83 € 294,62 € 294,63 € 982,08 € 

 
Durant el mes de novembre de 2017, les corresponents al primer quadrimestre 
del curs per valor de 23.111,47 euros i durant els mesos de març i juny de 
2018, les corresponents als trimestres lectius de l’exercici 2018, per valor de 
34.667,57 euros.  

El pagament de les quantitats corresponents al tercer trimestre, es realitzarà de 
manera proporcional en funció del nivell d’assistència a l’activitat dels alumnes 
becats, efectivament acreditada pels centres durant tot el curs. 

Els acords anteriors se sotmeten a la condició suspensiva de comptar amb la 
consignació pressupostària adequada i suficient, un cop aprovat el pressupost 
municipal per a l’any 2018, amb caràcter definitiu.” 



ACORD NÚMERO VUITANTA-CINC.- Proposta de resolució de sol·licituds 
d’ajuts econòmics, dins l’àmbit d’Esports, curs 2017-2018, en concepte de 
beques de Natació Escolar. 

“L’Ajuntament d’Esplugues destina una part dels seus pressupostos a 
l’atorgament d’uns ajuts econòmics parcials en funció de la situació 
socioeconòmica de la família, en concepte de beques de natació escolar, 
bonificant amb un màxim del 90% el cost del servei. 

En aquest sentit, la Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada en 
data 9 de juny de 2017, va aprovar el document “Barems i criteris per a 
l’atorgament d'ajuts econòmics”, curs 2017-2018 i va acordar la convocatòria de 
presentació de sol·licituds per aquests tipus d’ajuts. 

Ateses les 92 sol·licituds d’ajuts econòmics presentades i vist l’informe emès 
per la UJA de l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania, on es fa constar que s’ha 
realitzat la valoració econòmica i administrativa corresponent a aquests tipus 
d’ajuts econòmics, en compliment dels barems i criteris per a l’atorgament 
d’ajuts econòmics de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, curs 2017-2018. 

Vist el Reglament d'obres, activitats i serveis aprovat mitjançant Decret 
179/1995 de la Generalitat de Catalunya, en la part que regula l'activitat 
subvencionadora de l'Administració; així com el document “Barems i criteris per 
a l’atorgament d'ajuts econòmics” d’aquest Ajuntament. 

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

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Estimar un total de 63 sol·licituds d’ajuts econòmics dels següents 
menors en concepte de beques de natació escolar, pel curs 2017-2018, amb 
els percentatges de bonificació valorats per cada cas que s’indiquen: 

ALUMNE/A 
  

COST 
ACTIVITAT 

% 
BECA 

AL FARES AL DEEB LAIA 72,78 € 40% 

BACIU FEKETE FLAVIUS 101,25 € 90% 

BELMONTE RAMOS ANTONELLA 72,78 € 40% 

BELMONTE CODON ALAN 113,91 € 40% 

BEN ALI IBAÑEZ RAYAN 101,25 € 65% 

BENSALIM 
 

REDA 101,25 € 90% 

BLASCO CAMACHO LAURA 101,25 € 40% 

BOUJEMAOUI 
 

ISMAEL 101,25 € 90% 

CALVO MARTIN MARCO ANTONIO 74,10 € 90% 

CASTELLON BENAVIDEZ LAIA 101,25 € 90% 

CHAOUI EL AISSAOUI ZAKARIA 101,25 € 90% 



CHAOUI EL AISSAOUI MARYAM 101,25 € 90% 

CHAOUI EL AISSAOUI MOHAMED 74,10 € 90% 

CHOQUECONDO RODRIGUEZ IRENE VALERY 101,25 € 90% 

COLON CARVAJAL CHLOE MARIEL 101,25 € 90% 

ESCOBAR MARTIN NOA 113,91 € 90% 

ESPINOZA BUSTAMANTE ALEJANDRO 74,10 € 90% 

FERREIRA DA VERA EMILLY 101,25 € 25% 

GARCIA PIMIENTA PABLO 113,91 € 65% 

GIMENEZ RUEDA SARA 113,91 € 90% 

GIMENEZ HUGUET VALERIA 101,25 € 90% 

GONZALES SANCHEZ AINARA 113,91 € 65% 

HINOJOSA GARROTE DANIELA 113,91 € 90% 

HINOJOSA AVILA GILBER 101,25 € 40% 

KIPNIAK 
 

YEVHEN 74,10 € 90% 

KUMAR 
 

PRYIA 101,25 € 90% 

LEONEL MORALES SURI 101,25 € 90% 

LOPEZ TENES NOA 113,91 € 90% 

LOPEZ TENES NOA 83,37 € 90% 

MACHUCA PEÑARRIETA ESTHER 101,25 € 90% 

MAICAS FUENTES GABRIEL 101,25 € 90% 

MARQUEZ GALISTEO EMMA 101,25 € 40% 

MARQUEZ GALISTEO OWEN 101,25 € 40% 

MARTINEZ PEÑA MARIA SIERRA 113,91 € 90% 

MATEOS MARCOS JULIA 101,25 € 90% 

MERCHAN MORENO LEO 101,25 € 90% 

MONTALVO VELASQUEZ AINHARA 74,10 € 90% 

MONTALVO VELASQUEZ SANTIAGO 101,25 € 90% 

MORENO MORERA SARAY 74,10 € 90% 

MORENO MORERA DAVID 101,25 € 90% 

MURILLO PACHECO JOEL 83,37 € 90% 

NINAHUAMAN CALCINA HECTOR ALFREDO 113,91 € 90% 

OCHOA SIVO ANA 113,91 € 90% 

OCHOA SIVO LUCIANO 113,91 € 90% 

ORTIZ LORENZO HÉCTOR 101,25 € 40% 

PATAU SANCHEZ ESTEFANY 101,25 € 65% 

PEÑA PARRA EMILY JOLIE 113,91 € 90% 

PEREZ GONZALEZ SARA 74,10 € 90% 

RODAS GALCERAN NAYELI 101,25 € 90% 

RODRIGUEZ OLIVERAS DANNA 72,78 € 40% 

SANCHEZ BOSQUET CARLA 72,78 € 65% 

SANTILLAN GUTIERREZ BRYAN JOAO 101,25 € 25% 

SERRANO NEGRETE ALEJANDRO 113,91 € 90% 

SERRANO NEGRETE GABRIEL 113,91 € 90% 



SHEIKH SHEIKH MUHAMMAD MUSA 83,37 € 90% 

SOLER DAUDT IVANA 74,10 € 90% 

TARRILLO QUISPE DANIEL 101,25 € 65% 

TSHIBANGILA 
 

ADAM 113,91 € 90% 

VERA QUINAPALLO GLEEN SAUL 101,25 € 90% 

VILLAMAR VITE SARAI MARGARITA 113,91 € 25% 

VILLON BAJARIA MERCY EDITH 101,25 € 90% 

ZEVALLOS MORAN SANDRO FABRICE 101,25 € 90% 

ZEVALLOS MORAN AXEL 101,25 € 90% 

 
SEGON.- Desestimar un total de 22 sol·licituds d’ajuts econòmics en concepte 
de beques de natació escolar, curs 2017-2018, que es detallen a l’annex de 
l’informe adjunt, pels motius que al mateix s’indiquen. 

TERCER.- No admetre a tràmit 7 sol·licituds d’ajuts econòmics en concepte de 
beques de natació escolar, curs 2017-2018, que es detallen a l’annex de 
l’informe adjunt, atès que han estat presentades fora del termini establert per 
aquests tipus d’ajuts. 

QUART.- Autoritzar i disposar una despesa plurianual total de 4.801,02 euros, 
dels quals 1.723,83 euros aniran a càrrec de la partida pressupostària 
36.34100.48000 del pressupost vigent i 3.077,19 euros aniran a càrrec de la 
partida corresponent del pressupost de l’exercici 2018, en concepte de beques 
de natació escolar, a favor dels tutors legals que es relacionen, amb el imports 
resultants que així mateix s’indiquen: 

ESCOLA FOLCH I TORRES (9 
mesos) 

     

TUTOR/A LEGAL 
      

Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom N.I.F. 

Etapa 
Escolar 

Cost 
Ajuntam
ent 

Exerci
ci 
2017 

Exerci
ci 
2018 

AHMED  

ZULFIQA
R 

X0255142
7Z 

PRIMA
RIA 

75,03 € 
25,01 
€ 

50,02 
€ 

CODON MATELLAN CRISTINA 
46970979
B 

INFANT
IL 

45,56 € 
15,19 
€ 

30,37 
€ 

EL 
KAHLOUN 

 KHADIJA 
X0385819
9H 

INFANT
IL 

91,13 € 
30,38 
€ 

60,75 
€ 

GARCIA PIMIENTA M.MAR 
46636354
J 

INFANT
IL 

74,04 € 
24,68 
€ 

49,36 
€ 

HINOJOSA BENJUMEA 
JOSE 
MANUEL 

30982640
F 

INFANT
IL 

102,52 € 
34,17 
€ 

68,35 
€ 

MARTIN DELGADO SONIA 
46771629
W 

INFANT
IL 

102,52 € 
34,17 
€ 

68,35 
€ 

MARTIN SERRANO 
ISABEL 
MARIA 

07963934
T 

PRIMA
RIA 

66,69 € 
22,23 
€ 

44,46 
€ 



NEGRETE HURTADO LIDIA 
47646688
A 

INFANT
IL 

102,52 € 
34,17 
€ 

68,35 
€ 

NEGRETE HURTADO LIDIA 
47646688
A 

INFANT
IL 

102,52 € 
34,17 
€ 

68,35 
€ 

OCHOA CUBILLAN 
FEDERIC
O E. 

Y0421501
3R 

INFANT
IL 

102,52 € 
34,17 
€ 

68,35 
€ 

OCHOA CUBILLAN 
FEDERIC
O E. 

Y0421501
3R 

INFANT
IL 

102,52 € 
34,17 
€ 

68,35 
€ 

PACHECO 
SALAVARR
ÍA 

OLGA 
HAYDEE 

49872142
T 

PRIMA
RIA 

75,03 € 
25,01 
€ 

50,02 
€ 

PARRA GOMEZ 
ANYELL 
PATRICIA 

39530342
N 

INFANT
IL 

102,52 € 
34,17 
€ 

68,35 
€ 

RUEDA LOPEZ 
EVA 
MARIA 

36574479
V 

INFANT
IL 

102,52 € 
34,17 
€ 

68,35 
€ 

SÁNCHEZ FÉLIX 
TANIA 
AGRIPIN
A 

49872276
L 

INFANT
IL 

74,04 € 
24,68 
€ 

49,36 
€ 

TENES BLANCO SUSANA 
47618134
S 

INFANT
IL 

102,52 € 
34,17 
€ 

68,35 
€ 

TENES BLANCO SUSANA 
47618134
S 

PRIMA
RIA 

75,03 € 
25,01 
€ 

50,02 
€ 

TSHIBANG
ILA 

TSHIMBEL
A 

ERIC 
Y0116523
8A 

INFANT
IL 

102,52 € 
34,17 
€ 

68,35 
€ 

VITE ACOSTA 
M.DEL 
CARMEN 

49871774
T 

INFANT
IL 

28,48 € 9,49 € 
18,99 
€ 

        

        

ESCOLA MATILDE 
ORDUÑA 

 

 

 

   

TUTOR/A LEGAL  

 

 

   

Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom N.I.F. 

Etapa 
Escolar 

Cost 
Ajuntam
ent 

Exerci
ci 
2017 

Exerci
ci 
2018 

BACIU FEKETE 
CRISTIAN 
V. 

X0874960
9H 

INFANT
IL 

91,13 € 
34,17 
€ 

56,96 
€ 

BAJARIA VALAREZO KARLA 
X0328655
7H 

INFANT
IL 

91,13 € 
34,17 
€ 

56,96 
€ 

BEN ALI  

MOHAMM
ED Z. 

X0307306
9Q 

INFANT
IL 

65,81 € 
24,68 
€ 

41,13 
€ 

BENYERM
AK  

 KHADIJA 
Y0089485
8B 

INFANT
IL 

91,13 € 
34,17 
€ 

56,96 
€ 

CARVAJAL SIERRA JUSTINA 
26298456
A 

INFANT
IL 

91,13 € 
34,17 
€ 

56,96 
€ 

GALCERA
N 

MEDINA LAURA 
46471408
T 

INFANT
IL 

91,13 € 
34,17 
€ 

56,96 
€ 

GUTIERRE
Z 

BLANCH MARIA M. 
47417351
E 

INFANT
IL 

25,31 € 9,49 € 
15,82 
€ 

KUMAR  HARVIND X0766630 INFANT 91,13 € 34,17 56,96 



ER 4J IL € € 

LORENZO SUNET NOEMI 
46636189
D 

INFANT
IL 

40,50 € 
15,19 
€ 

25,31 
€ 

MORAN 
GUERRER
O 

SANDRA 
M. 

26317151
E 

INFANT
IL 

91,13 € 
34,17 
€ 

56,96 
€ 

MORAN 
GUERRER
O 

SANDRA 
M. 

26317151
E 

INFANT
IL 

91,13 € 
34,17 
€ 

56,96 
€ 

PEÑARRIE
TA 

REVOLLO 
BEATRIZ 
P. 

49329322
A 

INFANT
IL 

91,13 € 
34,17 
€ 

56,96 
€ 

QUINAPAL
LO 

ANCHUNDI
A 

MARIA 
EUGENIA 

49811144
K 

INFANT
IL 

91,13 € 
34,17 
€ 

56,96 
€ 

RODRIGU
EZ 

MEJIA 
ANA 
CECILIA 

51287501
P 

INFANT
IL 

91,13 € 
34,17 
€ 

56,96 
€ 

        

        

ESCOLA LOLA 
ANGLADA 

 

 

 

   

TUTOR/A LEGAL  

 

 

   

Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom N.I.F. 

Etapa 
Escolar 

Cost 
Ajuntam
ent 

Exerci
ci 
2017 

Exerci
ci 
2018 

DA VERA CRUZ JOSIANE 
Y0187337
0B 

INFANT
IL 

25,31 € 9,49 € 
15,82 
€ 

FUENTES PRAT 
ELISABE
T 

47612713
E 

INFANT
IL 

91,13 € 
34,17 
€ 

56,96 
€ 

GALISTEO HIDALGO NURIA 
47831895
Z 

INFANT
IL 

40,50 € 
15,19 
€ 

25,31 
€ 

GALISTEO HIDALGO NURIA 
47831895
Z 

INFANT
IL 

40,50 € 
15,19 
€ 

25,31 
€ 

HUGUET 
BALASTEG
UI 

CRISTINA 
47656308
D 

INFANT
IL 

91,13 € 
34,17 
€ 

56,96 
€ 

MORALES CHAVEZ 
EVELYN 
HAYDEE 

X0814759
1W 

INFANT
IL 

91,13 € 
34,17 
€ 

56,96 
€ 

MORERA PEREZ ERICA 
47834600
M 

PRIMA
RIA 

66,69 € 
25,01 
€ 

41,68 
€ 

MORERA PEREZ ERICA 
47834600
M 

INFANT
IL 

91,13 € 
34,17 
€ 

56,96 
€ 

VELÁSQU
EZ 

ARANGO 
LEIDY 
CATALIN
A 

49951583
E 

PRIMA
RIA 

66,69 € 
25,01 
€ 

41,68 
€ 

VELÁSQU
EZ 

ARANGO 
LEIDY 
CATALIN
A 

49951583
E 

INFANT
IL 

91,13 € 
34,17 
€ 

56,96 
€ 

        

        

ESCOLA PRAT DE LA 
RIBA 

 

 

 

   

TUTOR/A LEGAL  

 

 

   

Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom N.I.F. 

Etapa 
Escolar 

Cost 
Ajuntam

Exerci
ci 

Exerci
ci 



ent 2017 2018 

BENAVIDE
Z 

RUIZ 
MAURA 
TERESA 

46432916
X 

INFANT
IL 

91,13 € 34,17 
€ 

56,96 
€ 

CHAOUI RIFI AHMED 
49873251
M 

INFANT
IL 

91,13 € 34,17 
€ 

56,96 
€ 

CHAOUI RIFI AHMED 
49873251
M 

INFANT
IL 

91,13 € 34,17 
€ 

56,96 
€ 

CHAOUI RIFI AHMED 
49873251
M 

PRIMA
RIA 

66,69 € 25,01 
€ 

41,68 
€ 

GONZALE
Z 

BAZ ESTER 
44179196
Z 

PRIMA
RIA 

66,69 € 25,01 
€ 

41,68 
€ 

PATAU LOPEZ DAVID 
38123915
N 

INFANT
IL 

65,81 € 24,68 
€ 

41,13 
€ 

        

        

ESCOLA ISIDRE 
MARTI 

 

 

 

   

TUTOR/A LEGAL  

 

 

   

Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom N.I.F. 

Etapa 
Escolar 

Cost 
Ajuntam
ent 

Exerci
ci 
2017 

Exerci
ci 
2018 

ALFARES  

RINA 
NABEEH 
S. 

X0875993
6H 

INFANT
IL 

29,11 € 
10,92 
€ 

18,19 
€ 

BLASCO CAMACHO 
MARIA 
LOURDE
S 

46553169
L 

INFANT
IL 

40,50 € 
15,19 
€ 

25,31 
€ 

BOSQUET 
DOMENEC
H 

LAURA 
47610603
M 

INFANT
IL 

47,31 € 
17,74 
€ 

29,57 
€ 

BUSTAMA
NTE 

MACHUCA 
LINDA 
ROBERT
A 

48073976
C 

PRIMA
RIA 

66,69 € 
25,01 
€ 

41,68 
€ 

HINOJOSA 
RODRIGUE
Z 

GILBER 
NANDO 

4601514 
INFANT
IL 

40,50 € 
15,19 
€ 

25,31 
€ 

KIPNIAK  IRYNA 
Y0363151
6Z 

PRIMA
RIA 

66,69 € 
25,01 
€ 

41,68 
€ 

MARCOS GALLARDO 
M. 
LORENA 

47619036
C 

INFANT
IL 

91,13 € 
34,17 
€ 

56,96 
€ 

MORENO MARTINEZ 
CAROLIN
A 

46144082
X 

INFANT
IL 

91,13 € 
34,17 
€ 

56,96 
€ 

OLIVERAS IBAÑEZ MARTA 
47831195
G 

INFANT
IL 

29,11 € 
10,92 
€ 

18,19 
€ 

QUISPE 
VILLAFRAN
CO 

MEYLIN 
SELENI 

48062674
B 

INFANT
IL 

65,81 € 
24,68 
€ 

41,13 
€ 

RAMOS TAPIA 
MARIA 
NOELIA 

25623248
Y 

INFANT
IL 

29,11 € 
10,92 
€ 

18,19 
€ 

SCHMIDT DAUDT 
CRISTIAN
E 

47866728
W 

PRIMA
RIA 

66,69 € 
25,01 
€ 

41,68 
€ 

        

        



FUNDACIO PROA ASPROSEAT 
ESPLUGUES (9 MESOS) 

 

   

TUTOR/A LEGAL  

 

 

   

Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom N.I.F. 

Etapa 
Escolar 

Cost 
Ajuntam
ent 

Exerci
ci 
2017 

Exerci
ci 
2018 

NINAHUAM
AN 

LORENA 
HECTOR 
E. 

48079293
R 

E. 
ESPECI
AL 

102,52 € 
34,17 
€ 

68,35 
€ 

PEÑA LAMA 
M.SIERR
A 

37353846
Y 

E. 
ESPECI
AL 

102,52 € 
34,17 
€ 

68,35 
€ 

 
CINQUÈ.- Reconèixer les obligacions i proposar el pagament de 1.723,83 
euros, corresponents al primer trimestre del curs 2017-2018, en concepte de 
beques de natació escolar. 

SISÈ.- Les quantitats compromeses en la present proposta, per valor total de 
4.801,02 euros, previ el reconeixement de les obligacions, les corresponents 
als trimestres lectius de l’exercici 2018, seran pagades proporcionalment en la 
següent forma a DUET ESPLUGUES, S.A., empresa gestora del servei de 
natació escolar a Esplugues de Llobregat.  

 N.I.F. Tram 1 Tram 2 Tram 3 TOTAL 

DUET ESPLUGUES, 
S.A. 

A63876346 
1.723,83 
€ 

1.723,83 
€ 

1.353,36 
€ 

4.801,02 
€ 

Durant el mes de desembre de 2017, les corresponents al primer trimestre del 
curs per valor de 1.723,83 euros i durant els mesos de març i juny de 2018, les 
corresponents als trimestres lectius de l’exercici 2018, per valor de 3.077,19 
euros.  

El pagament de les quantitats corresponents al tercer trimestre, es realitzarà de 
manera proporcional en funció del nivell d’assistència a l’activitat dels alumnes 
becats, efectivament acreditada per les empreses gestores durant tot el curs. 
 
Els acords anteriors se sotmeten a la condició suspensiva de comptar amb la 
consignació pressupostària adequada i suficient, un cop aprovat el pressupost 
municipal per a l’any 2018, amb caràcter definitiu.” 

 
ACORD NÚMERO VUITANTA-SIS.- Proposta de resolució de sol·licituds 
d’ajuts econòmics, dins l’àmbit d’Esports, curs 2017-2018, en concepte de 
beques de Transport de Natació Escolar. 

“L’Ajuntament d’Esplugues destina una part dels seus pressupostos a 
l’atorgament d’uns ajuts econòmics parcials en funció de la situació 



socioeconòmica de la família, en concepte de beques de transport de natació 
escolar, bonificant amb un màxim del 90% el cost del servei. 

En aquest sentit, la Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada en 
data 9 de juny de 2017, va aprovar el document “Barems i criteris per a 
l’atorgament d'ajuts econòmics”, curs 2017-2018 i va acordar la convocatòria de 
presentació de sol·licituds per aquests tipus d’ajuts. 

Ateses les 75 sol·licituds d’ajuts econòmics presentades i vist l’informe emès 
per la UJA de l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania, on es fa constar que s’ha 
realitzat la valoració econòmica i administrativa corresponent a aquests tipus 
d’ajuts econòmics, en compliment dels barems i criteris per a l’atorgament 
d’ajuts econòmics de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, curs 2017-2018. 
 
Vist el Reglament d'obres, activitats i serveis aprovat mitjançant Decret 
179/1995 de la Generalitat de Catalunya, en la part que regula l'activitat 
subvencionadora de l'Administració; així com el document “Barems i criteris per 
a l’atorgament d'ajuts econòmics” d’aquest Ajuntament. 

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

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Estimar un total de 58 sol·licituds d’ajuts econòmics dels següents 
menors en concepte de beques de natació escolar, pel curs 2017-2018, amb 
els percentatges de bonificació valorats per cada cas que s’indiquen: 
 

 
 
ALUMNE/A 

  

COST 
ACTIVITAT 

% 
BECA 

A A L 31,00 € 40% 

B F F 76,00 € 90% 

B C A 80,00 € 40% 

B R A 31,00 € 40% 

B I R 76,00 € 65% 

B 
 

R 76,00 € 90% 

B C L 21,50 € 40% 

B 
 

I 80,00 € 90% 

C M M 80,00 € 90% 

C R I 76,00 € 90% 

E M N 80,00 € 90% 

E B A 27,50 € 90% 

F D E 40,00 € 25% 

G P P 80,00 € 65% 

G R S 80,00 € 90% 



G H V 40,00 € 90% 

G S A 80,00 € 65% 

H G D 80,00 € 90% 

H A G 21,50 € 40% 

I P T 80,00 € 90% 

K 
 

Y 27,50 € 90% 

K 
 

P 76,00 € 90% 

L M S 40,00 € 90% 

L T N 80,00 € 90% 

L T S 80,00 € 90% 

M P E 76,00 € 90% 

M F G 40,00 € 90% 

M G E 40,00 € 40% 

M G O 40,00 € 40% 

M M J 21,50 € 90% 

M M L 21,50 € 90% 

M V A 40,00 € 90% 

M V S 40,00 € 90% 

M A A 40,00 € 65% 

M C M 80,00 € 90% 

M M S 40,00 € 90% 

M M D 40,00 € 90% 

M P J 80,00 € 90% 

O S A 80,00 € 90% 

O S L 80,00 € 90% 

O L H 76,00 € 40% 

P P E 80,00 € 90% 

P P E 80,00 € 90% 

R G N 76,00 € 90% 

R O D 31,00 € 40% 

S B C 31,00 € 65% 

S G B 76,00 € 25% 

S N A 80,00 € 90% 

S N G 80,00 € 90% 

S S M 80,00 € 90% 

S D I 27,50 € 90% 

T Q D 21,50 € 65% 

T 
 

A 80,00 € 90% 

V Q G 76,00 € 90% 

V V S 80,00 € 25% 

V B M 76,00 € 90% 

Z M S 76,00 € 90% 

Z M A 76,00 € 90% 



 
SEGON.- Desestimar un total de 10 sol·licituds d’ajuts econòmics en concepte 
de beques de transport de natació escolar, curs 2017-2018, que es detallen a 
l’annex de l’informe adjunt, pels motius que al mateix s’indiquen. 

TERCER.- No admetre a tràmit 7 sol·licituds d’ajuts econòmics en concepte de 
beques de transports de natació escolar, curs 2017-2018, que es detallen a 
l’annex de l’informe adjunt, atès que han estat presentades fora del termini 
establert per aquests tipus d’ajuts. 

QUART.- Autoritzar i disposar una despesa plurianual total de 2.756,28 euros, 
dels quals 973,13 euros aniran a càrrec de la partida pressupostària 
36.34100.48000 del pressupost vigent i 1.783,15 euros aniran a càrrec de la 
partida corresponent del pressupost de l’exercici 2018, en concepte de beques 
de transport de natació escolar, a favor dels tutors legals que es relacionen, 
amb el imports resultants que així mateix s’indiquen: 

ESCOLA FOLCH I TORRES (9 mesos) 
(Q0868051D) 

   

TUTOR/A LEGAL 
     

Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom 

Nom N.I.F. Cost 
Ajuntament 

Exercici 
2017 

Exercici 
2018 

A 
 

Z - 72,00 € 24,00 € 48,00 € 

C M C - 32,00 € 10,67 € 21,33 € 

E 
 

K - 72,00 € 24,00 € 48,00 € 

G P M - 52,00 € 17,33 € 34,67 € 

H B J - 72,00 € 24,00 € 48,00 € 

I C R - 72,00 € 24,00 € 48,00 € 

M D S - 72,00 € 24,00 € 48,00 € 

M S I - 72,00 € 24,00 € 48,00 € 

M C E - 72,00 € 24,00 € 48,00 € 

N H L - 72,00 € 24,00 € 48,00 € 

N H L - 72,00 € 24,00 € 48,00 € 

O C F - 72,00 € 24,00 € 48,00 € 

O C F - 72,00 € 24,00 € 48,00 € 

P S O - 72,00 € 24,00 € 48,00 € 

P G A - 72,00 € 24,00 € 48,00 € 

P R C - 72,00 € 24,00 € 48,00 € 

R L E - 72,00 € 24,00 € 48,00 € 

S F T - 52,00 € 17,33 € 34,67 € 

T B S - 72,00 € 24,00 € 48,00 € 

T B S - 72,00 € 24,00 € 48,00 € 

T T E - 72,00 € 24,00 € 48,00 € 

V A M - 20,00 € 6,67 € 13,33 € 
       

       

ESCOLA MATILDE ORDUÑA 
(Q5855033F) 

    



TUTOR/A LEGAL 
     

Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom 

Nom N.I.F. Cost 
Ajuntament 

Exercici 
2017 

Exercici 
2018 

B F C - 68,40 € 25,65 € 42,75 € 

B V K - 68,40 € 25,65 € 42,75 € 

B 
 

M - 49,40 € 18,53 € 30,87 € 

B 
 

K - 68,40 € 25,65 € 42,75 € 

G M L - 68,40 € 25,65 € 42,75 € 

G B M - 19,00 € 7,13 € 11,87 € 

K 
 

H - 68,40 € 25,65 € 42,75 € 

L S N - 30,40 € 11,40 € 19,00 € 

M G S - 68,40 € 25,65 € 42,75 € 

M G S - 68,40 € 25,65 € 42,75 € 

P R B - 68,40 € 25,65 € 42,75 € 

Q A M - 68,40 € 25,65 € 42,75 € 

R M A - 68,40 € 25,65 € 42,75 € 
       

       

ESCOLA LOLA ANGLADA 
(Q5856020B) 

    

TUTOR/A LEGAL 
     

Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom 

Nom N.I.F. Cost 
Ajuntament 

Exercici 
2017 

Exercici 
2018 

A B M - 26,00 € 9,75 € 16,25 € 

D C J - 10,00 € 3,75 € 6,25 € 

F P E - 36,00 € 13,50 € 22,50 € 

G H N - 16,00 € 6,00 € 10,00 € 

G H N - 16,00 € 6,00 € 10,00 € 

H B C - 36,00 € 13,50 € 22,50 € 

M C E - 36,00 € 13,50 € 22,50 € 

M P E - 36,00 € 13,50 € 22,50 € 

M P E - 36,00 € 13,50 € 22,50 € 

V A L - 36,00 € 13,50 € 22,50 € 

V A L - 36,00 € 13,50 € 22,50 € 
       

    

320,00 € 120,00 € 200,00 € 
       

       

ESCOLA ISIDRE MARTI 
(Q5855027H) 

    

TUTOR/A LEGAL 
     

Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom 

Nom N.I.F. Cost 
Ajuntament 

Exercici 
2017 

Exercici 
2018 

A 
 

R - 12,40 € 4,65 € 7,75 € 

B C M - 8,60 € 3,23 € 5,37 € 

B D L - 20,15 € 7,56 € 12,59 € 

B M L - 24,75 € 9,28 € 15,47 € 

H R G - 8,60 € 3,23 € 5,37 € 



K 
 

I - 24,75 € 9,28 € 15,47 € 

M G M - 19,35 € 7,26 € 12,09 € 

M M C - 19,35 € 7,26 € 12,09 € 

O I M - 12,40 € 4,65 € 7,75 € 

Q V M - 13,98 € 5,24 € 8,74 € 

R T M - 12,40 € 4,65 € 7,75 € 

S D C - 24,75 € 9,28 € 15,47 € 

 
CINQUÈ.- Reconèixer les obligacions i proposar el pagament de 973,13 euros, 
corresponents al primer trimestre del curs 2017-2018, en concepte de beques 
de transport de natació escolar. 

SISÈ.- Les quantitats compromeses en la present proposta, per valor total de 
2.756,28 euros, previ el reconeixement de les obligacions, les corresponents 
als trimestres lectius de l’exercici 2018, seran pagades proporcionalment en la 
següent forma als centres escolars que a continuació s’esmenten:  

Centre escolar N.I.F. Tram 1 Tram 2 Tram 3 TOTAL 

ESCOLA FOLCH I 
TORRES 

Q0868051D 484,00 € 484,00 € 484,00 € 
1.452,00 
€ 

ESCOLA MATILDE 
ORDUÑA 

Q5855033F 293,56 € 293,56 € 195,68 € 782,80 € 

ESCOLA LOLA 
ANGLADA 

Q5856020B 120,00 € 120,00 € 80,00 € 320,00 € 

ESCOLA ISIDRE 
MARTI 

Q5855027H 75,57 € 75,57 € 50,34 € 201,48 € 

 
Durant el mes de desembre de 2017, les corresponents al primer trimestre del 
curs per valor de 973,13 euros i durant els mesos de març i juny de 2018, les 
corresponents als trimestres lectius de l’exercici 2018, per valor de 1.783,15 
euros.  

El pagament de les quantitats corresponents al tercer trimestre, es realitzarà de 
manera proporcional en funció del nivell d’assistència a l’activitat dels alumnes 
becats, efectivament acreditada per les empreses gestores durant tot el curs. 
 
Els acords anteriors se sotmeten a la condició suspensiva de comptar amb la 
consignació pressupostària adequada i suficient, un cop aprovat el pressupost 
municipal per a l’any 2018, amb caràcter definitiu.” 

 
ACORD NÚMERO VUITANTA-SET.- Proposta de resolució de sol·licituds 
d’ajuts econòmics, dins l’àmbit de Cultura, curs 2017-2018, en concepte 
de beques d'activitats culturals. 



“L’Ajuntament d’Esplugues destina una part dels seus pressupostos a 
l’atorgament d’uns ajuts econòmics parcials en funció de la situació 
socioeconòmica de la família, en concepte de beques d’activitats culturals, 
bonificant amb un màxim del 65% el cost del servei. 

En aquest sentit, la Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada en 
data 9 de juny de 2017, va aprovar el document “Barems i criteris per a 
l’atorgament d'ajuts econòmics”, curs 2017-2018 i va acordar la convocatòria de 
presentació de sol·licituds per aquests tipus d’ajuts. 

Ateses les 22 sol·licituds d’ajuts econòmics presentades i vist l’informe emès 
per la UJA de l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania, on es fa constar que s’ha 
realitzat la valoració econòmica i administrativa corresponent a aquests tipus 
d’ajuts econòmics, en compliment dels barems i criteris per a l’atorgament 
d’ajuts econòmics de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, curs 2017-2018. 

Vist el Reglament d'obres, activitats i serveis aprovat mitjançant Decret 
179/1995 de la Generalitat de Catalunya, en la part que regula l'activitat 
subvencionadora de l'Administració; així com el document “Barems i criteris per 
a l’atorgament d'ajuts econòmics” d’aquest Ajuntament. 

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

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Estimar un total de 14 sol·licituds d’ajuts econòmics dels següents 
menors en concepte de beques d’activitats culturals, pel curs 2017-2018, amb 
els percentatges de bonificació valorats per cada cas que s’indiquen: 

ALUMNE/A 
  

COST 
ACTIVITAT 

% 
BECA 

A M J 166,95 € 65% 

A J C 264,00 € 65% 

B H J 146,00 € 25% 

B H J 123,99 € 25% 

B H S 664,50 € 25% 

C C M 166,95 € 65% 

J 
 

P 264,00 € 65% 

J 
 

W 264,00 € 65% 

M M P 510,60 € 65% 

M M J 264,00 € 65% 

M A S 264,00 € 65% 

P G S 166,95 € 65% 

V V B 123,99 € 65% 

Z B N 265,50 € 25% 



 
SEGON.- Desestimar un total de 8 sol·licituds d’ajuts econòmics en concepte 
de beques d’activitats culturals, curs 2017-2018, que es detallen a l’annex de 
l’informe adjunt, pels motius que al mateix s’indiquen. 

TERCER.- Autoritzar i disposar una despesa plurianual total de 1.896,05 euros, 
dels quals 632,01 euros aniran a càrrec de la partida pressupostària 
33.33400.48001 del pressupost vigent i 1.264,04 euros aniran a càrrec de la 
partida corresponent del pressupost de l’exercici 2018, en concepte de beques 
d’activitats culturals, a favor dels tutors legals que es relacionen, amb el imports 
resultants que així mateix s’indiquen: 

ESCOLA DE CERÀMICA (CALAIX DE CULTURA B63033740) 

TUTOR/A LEGAL 
   Primer 

Cognom 
Segon 
Cognom 

Nom N.I.F. 
Cost 
Ajuntament 

Exercici 
2017 

Exercici 
2018 

A D M X09882795V 108,52 €  36,17 €  72,35 €  

C N M 51285744E 108,52 €  36,17 €  72,35 €  

G B E 44179196Z 108,52 €  36,17 €  72,35 €  

 

ESCOLA DE MUSICA (TRANSIT PROJECTES B59489351) 

TUTOR/A LEGAL 
   Primer 

Cognom 
Segon 
Cognom 

Nom N.I.F. 
Cost 
Ajuntament 

Exercici 
2017 

Exercici 
2018 

A B R X08526233H 171,60 €  57,20 €  114,40 €  

H K R 47955502L 36,50 €  12,17 €  24,33 €  

H K R 47955502L 166,13 €  55,38 €  110,75 €  

J A E Y04428902J 171,60 €  57,20 €  114,40 €  

M G M 47619036C 331,89 €  110,63 €  221,26 €  

M G M 47619036C 171,60 €  57,20 €  114,40 €  

O 
 

O X09181367C 171,60 €  57,20 €  114,40 €  

O 
 

O X09181367C 171,60 €  57,20 €  114,40 €  

Z I P 08797717X 66,38 €  22,13 €  44,25 €  

 

TALLERS DE PINTURA I DICBUIX (CENTRE MUNICIPAL PUIC COCA) 

TUTOR/A LEGAL  
   Primer 

Cognom 
Segon 
Cognom 

Nom N.I.F. 
Cost 
Ajuntament 

Exercici 
2017 

Exercici 
2018 

H K R 47955502L 31,00 €  10,33 €  20,67 €  

V N B Y01410418A 80,59 €  26,87 €  53,72 € 



 
QUART.- Reconèixer les obligacions i proposar el pagament de 632,01 euros, 
corresponents al primer trimestre del curs 2017-2018, en concepte de beques 
d’activitats culturals. 

CINQUÈ.- Les quantitats compromeses en la present proposta, per valor total 
de 1.896,05 euros, previ el reconeixement de les obligacions, les corresponents 
als trimestres lectius de l’exercici 2018, seran pagades proporcionalment en la 
següent forma a les empreses i persones següents que a continuació 
s’esmenten. En el cas dels ajuts corresponents al taller de pintura i dibuix, al 
tractar-se d’un servei que ofereix directament l’Ajuntament, els imports 
proposats, seran abonats als tutors legals sol·licitants:  

 N.I.F. Tram 1 Tram 2 Tram 3 TOTAL 

CALAIX DE CULTURA, S.L B63033740 108,51 € 108,51 € 108,54 € 325,56 € 

TRANSIT PROJECTES 
S.L. 

B59489351 486,31 € 486,31 € 486,28 € 1.458,90 

HOURI KALASH, RANDA 47955502L 10,33 €  10,33 €  10,34 € 31,00 € 

VELIZ NOVOA, BREMNEN 
MARINO 

Y1410418A 26,87 €  26,86 €  26,86 €  80,59 € 

 
Durant el mes de desembre de 2017, les corresponents al primer trimestre del 
curs per valor de 632,01 euros i durant els mesos de març i juny de 2018, les 
corresponents als trimestres lectius de l’exercici 2018, per valor de 1.264,04 
euros.  

El pagament de les quantitats corresponents al tercer trimestre, es realitzarà de 
manera proporcional en funció del nivell d’assistència a l’activitat dels alumnes 
becats, efectivament acreditada per les empreses gestores durant tot el curs, a 
excepció de les corresponents als tallers de pintura i dibuix que acreditaran 
l’assistència efectiva dels alumnes trimestralment. 

Els acords anteriors se sotmeten a la condició suspensiva de comptar amb la 
consignació pressupostària adequada i suficient, un cop aprovat el pressupost 
municipal per a l’any 2018, amb caràcter definitiu.” 

 

ACORD NÚMERO VUITANTA-VUIT.- Proposta d'aprovació d'ajuts 
econòmics puntuals, dins l'àmbit d'acció social, en concepte 
d'emergències socials. 

“L’Ajuntament d’Esplugues, amb la finalitat de pal·liar aquelles situacions 
econòmiques greus, que per circumstàncies diverses, impedeixen o dificulten a 
les persones i les seves famílies arribar a cobrir una o més necessitats 
bàsiques, atorga uns ajuts econòmics puntuals per atendre situacions 
d’emergències socials a persones en seguiment amb els tècnics referents dels 
Serveis Socials Bàsics municipals. 



En aquest sentit, la Junta de Govern Local va aprovar el document “Programa 
d’ajuts econòmics per atendre Emergències Socials” en sessió ordinària duta a 
terme en data 19 de maig de 2017. 

Ateses les 26 sol·licituds de 54 ajuts presentades pels tècnics referents dels 
Serveis Socials Bàsics municipals, amb el vist-i-plau de la directora d’Acció 
Social. 
 
Vist el Reglament d'obres, activitats i serveis aprovat mitjançant Decret 
179/1995 de la Generalitat de Catalunya, en la part que regula l'activitat 
subvencionadora de l'Administració. 

En virtut de la delegació conferida a la Junta de Govern local, al punt g. del 
Decret d’alcaldia núm. 1466, de 18 de juny de 2015, per a la concessió de 
subvencions amb càrrec a crèdit pressupostari disponible a tal efecte. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Atorgar un total de 54 ajuts econòmics puntuals per atendre les 
següents situacions d’emergències socials, a les persones que a continuació 
s’esmenten: 
 

EXP 
SIAS 

NOM 
USUARI TIPUS EMERGÈNCIA CREDITOR BARRIS 

15/369 RT, KF  SUBMINISTRAMENTS 

AIGÜES DE 
BARCELONA, 
EMG.CIA, SA 

CAN 
VIDALET 

10/115 GH, R SUBMINISTRAMENTS 

AIGÜES DE 
BARCELONA, 
EMG.CIA, SA 

CAN 
VIDALET 

11/430 TR, FA  SUBMINISTRAMENTS 

AIGÜES DE 
BARCELONA, 
EMG.CIA, SA 

CAN 
VIDALET 

11/430 TR, FA  SUBMINISTRAMENTS 

AIGÜES DE 
BARCELONA, 
EMG.CIA, SA 

CAN 
VIDALET 

11/430 TR, FA  SUBMINISTRAMENTS 

AIGÜES DE 
BARCELONA, 
EMG.CIA, SA 

CAN 
VIDALET 

11/430 TR, FA  SUBMINISTRAMENTS 

AIGÜES DE 
BARCELONA, 
EMG.CIA, SA 

CAN 
VIDALET 

11/430 TR, FA  SUBMINISTRAMENTS 

AIGÜES DE 
BARCELONA, 
EMG.CIA, SA 

CAN 
VIDALET 

10/1472 FQ, LS SUBMINISTRAMENTS 

AIGÜES DE 
BARCELONA, 
EMG.CIA, SA 

CAN 
VIDALET 



16/822 JA, E SUBMINISTRAMENTS 

AIGÜES DE 
BARCELONA, 
EMG.CIA, SA EL CENTRE 

16/822 JA, E SUBMINISTRAMENTS 

AIGÜES DE 
BARCELONA, 
EMG.CIA, SA EL CENTRE 

17/816 EG, AV  SUBMINISTRAMENTS 

AIGÜES DE 
BARCELONA, 
EMG.CIA, SA EL GALL 

17/816 EG, AV  SUBMINISTRAMENTS 

AIGÜES DE 
BARCELONA, 
EMG.CIA, SA EL GALL 

10/2169 SM, ME  SUBMINISTRAMENTS 

AIGÜES DE 
BARCELONA, 
EMG.CIA, SA 

CAN 
VIDALET 

13/523 B, N  SUBMINISTRAMENTS 

AIGÜES DE 
BARCELONA, 
EMG.CIA, SA 

CAN 
VIDALET 

11/1010 FT, MR  SUBMINISTRAMENTS 

AIGÜES DE 
BARCELONA, 
EMG.CIA, SA 

CAN 
VIDALET 

13/446 B, A SUBMINISTRAMENTS 

AIGÜES DE 
BARCELONA, 
EMG.CIA, SA 

CAN 
VIDALET 

12/519 I, A  SUBMINISTRAMENTS 

AIGÜES DE 
BARCELONA, 
EMG.CIA, SA CAN CLOTA 

17/816 EG, AV  SUBMINISTRAMENTS 
ENDESA ENERGIA 
XXI, S.L.U EL GALL 

16/98 SL, E  SUBMINISTRAMENTS 
ENDESA ENERGIA 
XXI, S.L.U MONTESA 

16/98 SL, E  SUBMINISTRAMENTS 
ENDESA ENERGIA 
XXI, S.L.U MONTESA 

15/369 RT, KF  SUBMINISTRAMENTS ENDESA ENERGIA S.A 
CAN 
VIDALET 

15/369 RT, KF  SUBMINISTRAMENTS ENDESA ENERGIA S.A 
CAN 
VIDALET 

17/692 VN, BM  SUBMINISTRAMENTS ENDESA ENERGIA S.A 
CAN 
VIDALET 

13/446 B, A  SUBMINISTRAMENTS ENDESA ENERGIA S.A 
CAN 
VIDALET 

13/446 B, A  SUBMINISTRAMENTS ENDESA ENERGIA S.A 
CAN 
VIDALET 

13/523 B, N  SUBMINISTRAMENTS 
GAS NATURAL 
SERVICIOS SDG, S.A. 

CAN 
VIDALET 

13/523 B, N  SUBMINISTRAMENTS 
GAS NATURAL 
SERVICIOS SDG, S.A. 

CAN 
VIDALET 



13/523 B, N  SUBMINISTRAMENTS 
GAS NATURAL 
SERVICIOS SDG, S.A. 

CAN 
VIDALET 

13/523 B, N  SUBMINISTRAMENTS 
GAS NATURAL 
SERVICIOS SDG, S.A. 

CAN 
VIDALET 

13/523 B, N  SUBMINISTRAMENTS 
GAS NATURAL 
SERVICIOS SDG, S.A. 

CAN 
VIDALET 

13/992 DP, FX  SUBMINISTRAMENTS 
GAS NATURAL 
SERVICIOS SDG, S.A. 

LA 
MIRANDA 

13/992 DP, FX  SUBMINISTRAMENTS 
GAS NATURAL 
SERVICIOS SDG, S.A. 

LA 
MIRANDA 

13/992 DP, FX  SUBMINISTRAMENTS 
GAS NATURAL 
SERVICIOS SDG, S.A. 

LA 
MIRANDA 

13/992 DP, FX  SUBMINISTRAMENTS 
GAS NATURAL 
SERVICIOS SDG, S.A. 

LA 
MIRANDA 

13/992 DP, FX  SUBMINISTRAMENTS 
GAS NATURAL 
SERVICIOS SDG, S.A. 

LA 
MIRANDA 

13/992 DP FX  SUBMINISTRAMENTS 
GAS NATURAL 
SERVICIOS SDG, S.A. 

LA 
MIRANDA 

16/98 SL, E  SUBMINISTRAMENTS 
GAS NATURAL 
SERVICIOS SDG, S.A. MONTESA 

10/115 GH, R SUBMINISTRAMENTS 
IBERDROLA 
CLIENTES, SAU 

CAN 
VIDALET 

10/115 GH, R SUBMINISTRAMENTS 
IBERDROLA 
CLIENTES, SAU 

CAN 
VIDALET 

10/115 GH, R SUBMINISTRAMENTS 
IBERDROLA 
CLIENTES, SAU 

CAN 
VIDALET 

11/1084 CM, AI  
DESPESES 
ESCOLARS 

ESCOLA CAN 
VIDALET 

CAN 
VIDALET 

17/724 G, LE  
DESPESES 
ESCOLARS 

ESCOLA JOAN 
MARAGALL 

CAN 
VIDALET 

10/1472 FQ, LS 
DESPESES 
ESCOLARS 

ESCOLA JOAN 
MARAGALL 

CAN 
VIDALET 

13/870 VC JR  
DESPESES 
ESCOLARS 

ESCOLA GRAS 
SOLER 

LA 
MONTESA 

10/927 MF, YN  
DESPESES 
ESCOLARS 

ESCOLA ISIDRE 
MARTI LA PLANA 

10/1647 BS, K  

LLOGUER 
HABITATGE GENER A 
ABRIL I 1/2 MAIG'17 

SURRA JIMENEZ, 
DOLORES 

CAN 
VIDALET 

16/251 O, A  
DESPESES 
ESCOLARS 

ESCOLA CAN 
VIDALET 

CAN 
VIDALET 

17/323 RO, GM  
DESPESES 
ESCOLARS 

ESCOLA JOAN 
MARAGALL 

CAN 
VIDALET 

16/698 M, G  
LLOGUER 
HABITATGE OCT'17 

MORENO TAMAYO, 
DOLORES 

CAN 
VIDALET 

13/446 B, A  LLOGUER RUIZ LLADO, CAN 



HABITATGE OCT I 
NOV'17 

YOLANDA VIDALET 

17/838 MC, AE  
DESPESES 
ESCOLARS 

ESCOLA JOAN 
MARAGALL 

CAN 
VIDALET 

10/1325 P, N  
LLOGUER 
HABITATGE DES'17 

BOSCH ENRICH, 
PEDRO LA PLANA 

12/75 MG, L  
DESPESES 
ESCOLARS 

ESCOLA GRAS 
SOLER EL GALL 

15/393 Z, A 

LLOGUER HABITACIÓ 
JUL, AGOST, SET, 
OCT'17 RAHEEL, TAHIRA LA PLANA 

SEGON.- Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions corresponents a una 
despesa total de 9.832,67 euros, que aniran a càrrec de la partida 
pressupostària 68.23100.48010 del pressupost vigent en concepte d’ajuts 
econòmics puntuals per atendre les següents situacions d’emergències socials, 
a favor de les persones que es relacionen, amb el imports que així mateix 
s’indiquen:  

EXP 
SIAS 

COGNOM I 
NOM 
USUARI DOC_USUARI CREDITOR IMPORT  

15/369 RT, KF  - 
AIGÜES DE BARCELONA, 
EMG.CIA, SA 57,76 € 

10/115 GH, R 
- AIGÜES DE BARCELONA, 

EMG.CIA, SA 3,98 € 

11/430 TR, FA  
- AIGÜES DE BARCELONA, 

EMG.CIA, SA 24,79 € 

11/430 TR, FA  
- AIGÜES DE BARCELONA, 

EMG.CIA, SA 66,40 € 

11/430 TR, FA  
- AIGÜES DE BARCELONA, 

EMG.CIA, SA 122,18 € 

11/430 TR, FA  
- AIGÜES DE BARCELONA, 

EMG.CIA, SA 190,62 € 

11/430 TR, FA  
- AIGÜES DE BARCELONA, 

EMG.CIA, SA 86,81 € 

10/1472 FQ, LS 
- AIGÜES DE BARCELONA, 

EMG.CIA, SA 141,03 € 

16/822 JA, E 
- AIGÜES DE BARCELONA, 

EMG.CIA, SA 185,30 € 

16/822 JA, E 
- AIGÜES DE BARCELONA, 

EMG.CIA, SA 86,16 € 

17/816 EG, AV  
- AIGÜES DE BARCELONA, 

EMG.CIA, SA 82,66 € 

17/816 EG, AV  
- AIGÜES DE BARCELONA, 

EMG.CIA, SA 188,14 € 

10/2169 SM, ME  - AIGÜES DE BARCELONA, 301,57 € 



EMG.CIA, SA 

13/523 B, N  
- AIGÜES DE BARCELONA, 

EMG.CIA, SA 265,53 € 

11/1010 FT, MR  
- AIGÜES DE BARCELONA, 

EMG.CIA, SA 52,65 € 

13/446 B, A 
- AIGÜES DE BARCELONA, 

EMG.CIA, SA 145,97 € 

12/519 I, A  
- AIGÜES DE BARCELONA, 

EMG.CIA, SA 95,78 € 

17/816 EG, AV  
- ENDESA ENERGIA XXI, 

S.L.U 24,76 € 

16/98 SL, E  
- ENDESA ENERGIA XXI, 

S.L.U 69,32 € 

16/98 SL, E  
- ENDESA ENERGIA XXI, 

S.L.U 79,69 € 

15/369 RT, KF  - ENDESA ENERGIA S.A 139,32 € 

15/369 RT, KF  - ENDESA ENERGIA S.A 135,31 € 

17/692 VN, BM  - ENDESA ENERGIA S.A 77,25 € 

13/446 B, A  - ENDESA ENERGIA S.A 115,36 € 

13/446 B, A  - ENDESA ENERGIA S.A 126,53 € 

13/523 B, N  
- GAS NATURAL SERVICIOS 

SDG, S.A. 59,56 € 

13/523 B, N  
- GAS NATURAL SERVICIOS 

SDG, S.A. 70,69 € 

13/523 B, N  
- GAS NATURAL SERVICIOS 

SDG, S.A. 77,08 € 

13/523 B, N  
- GAS NATURAL SERVICIOS 

SDG, S.A. 80,30 € 

13/523 B, N  
- GAS NATURAL SERVICIOS 

SDG, S.A. 83,27 € 

13/992 DP, FX  
- GAS NATURAL SERVICIOS 

SDG, S.A. 30,49 € 

13/992 DP, FX  
- GAS NATURAL SERVICIOS 

SDG, S.A. 30,92 € 

13/992 DP, FX  

 

GAS NATURAL SERVICIOS 
SDG, S.A. 31,60 € 

13/992 DP, FX  
- GAS NATURAL SERVICIOS 

SDG, S.A. 58,79 € 

13/992 DP, FX  
- GAS NATURAL SERVICIOS 

SDG, S.A. 31,26 € 

13/992 DP FX  
- GAS NATURAL SERVICIOS 

SDG, S.A. 79,61 € 

16/98 SL, E  
- GAS NATURAL SERVICIOS 

SDG, S.A. 193,63 € 

10/115 GH, R 
- IBERDROLA CLIENTES, 

SAU 55,77 € 



10/115 GH, R 
- IBERDROLA CLIENTES, 

SAU 45,36 € 

10/115 GH, R 
- IBERDROLA CLIENTES, 

SAU 48,01 € 

11/1084 CM, AI  - ESCOLA CAN VIDALET 230,00 € 

17/724 G, LE  - ESCOLA JOAN MARAGALL 125,00 € 

10/1472 FQ, LS - ESCOLA JOAN MARAGALL 135,00 € 

13/870 VC JR  - ESCOLA GRAS SOLER 70,00 € 

10/927 MF, YN  - ESCOLA ISIDRE MARTI 142,00 € 

10/1647 BS, K  
- SURRA JIMENEZ, 

DOLORES 1.800,00 € 

16/251 O, A  - ESCOLA CAN VIDALET 165,00 € 

17/323 RO, GM  - ESCOLA JOAN MARAGALL 125,00 € 

16/698 M, G  
- MORENO TAMAYO, 

DOLORES 645,00 € 

13/446 B, A  - RUIZ LLADO, YOLANDA 1.098,00 € 

17/838 MC, AE  - ESCOLA JOAN MARAGALL 125,00 € 

10/1325 P, N  - BOSCH ENRICH, PEDRO 516,46 € 

12/75 MG, L  - ESCOLA GRAS SOLER 215,00 € 

15/393 Z, A - RAHEEL, TAHIRA 600,00 € 

 
TERCER.- Les quantitats reconegudes en la present proposta, per valor total 
de 9.832,67 euros, seran pagades de forma individualitzada, als creditors 
següents:  

EXP 
SIAS CREDITOR 

NIF 
CREDITOR DADES BANCÀRIES IMPORT 

15/369 

AIGÜES DE 
BARCELONA, 
EMG.CIA, SA A66098435 ES6121008740560200268061 57,76 € 

10/115 

AIGÜES DE 
BARCELONA, 
EMG.CIA, SA A66098435 ES6121008740560200268061 3,98 € 

11/430 

AIGÜES DE 
BARCELONA, 
EMG.CIA, SA A66098435 ES6121008740560200268061 24,79 € 

11/430 

AIGÜES DE 
BARCELONA, 
EMG.CIA, SA A66098435 ES6121008740560200268061 66,40 € 

11/430 

AIGÜES DE 
BARCELONA, 
EMG.CIA, SA A66098435 ES6121008740560200268061 122,18 € 

11/430 

AIGÜES DE 
BARCELONA, 
EMG.CIA, SA A66098435 ES6121008740560200268061 190,62 € 



11/430 

AIGÜES DE 
BARCELONA, 
EMG.CIA, SA A66098435 ES6121008740560200268061 86,81 € 

10/1472 

AIGÜES DE 
BARCELONA, 
EMG.CIA, SA A66098435 ES6121008740560200268061 141,03 € 

16/822 

AIGÜES DE 
BARCELONA, 
EMG.CIA, SA A66098435 ES6121008740560200268061 185,30 € 

16/822 

AIGÜES DE 
BARCELONA, 
EMG.CIA, SA A66098435 ES6121008740560200268061 86,16 € 

17/816 

AIGÜES DE 
BARCELONA, 
EMG.CIA, SA A66098435 ES6121008740560200268061 82,66 € 

17/816 

AIGÜES DE 
BARCELONA, 
EMG.CIA, SA A66098435 ES6121008740560200268061 188,14 € 

10/2169 

AIGÜES DE 
BARCELONA, 
EMG.CIA, SA A66098435 ES6121008740560200268061 301,57 € 

13/523 

AIGÜES DE 
BARCELONA, 
EMG.CIA, SA A66098435 ES6121008740560200268061 265,53 € 

11/1010 

AIGÜES DE 
BARCELONA, 
EMG.CIA, SA A66098435 ES6121008740560200268061 52,65 € 

13/446 

AIGÜES DE 
BARCELONA, 
EMG.CIA, SA A66098435 ES6121008740560200268061 145,97 € 

12/519 

AIGÜES DE 
BARCELONA, 
EMG.CIA, SA A66098435 ES6121008740560200268061 95,78 € 

17/816 

ENDESA 
ENERGIA XXI, 
S.L.U B82846825 ES6401980601642010445829 24,76 € 

16/98 

ENDESA 
ENERGIA XXI, 
S.L.U B82846825 ES6401980601642010445829 69,32 € 

16/98 

ENDESA 
ENERGIA XXI, 
S.L.U B82846825 ES6401980601642010445829 79,69 € 

15/369 
ENDESA 
ENERGIA S.A A81948077 ES3801980601662023216928 139,32 € 

15/369 
ENDESA 
ENERGIA S.A A81948077 ES3801980601662023216928 135,31 € 

17/692 ENDESA A81948077 ES3801980601662023216928 77,25 € 



ENERGIA S.A 

13/446 
ENDESA 
ENERGIA S.A A81948077 ES3801980601662023216928 115,36 € 

13/446 
ENDESA 
ENERGIA S.A A81948077 ES3801980601662023216928 126,53 € 

13/523 

GAS NATURAL 
SERVICIOS 
SDG, S.A. A08431090 ES4321000900910211395503 59,56 € 

13/523 

GAS NATURAL 
SERVICIOS 
SDG, S.A. A08431090 ES4321000900910211395503 70,69 € 

13/523 

GAS NATURAL 
SERVICIOS 
SDG, S.A. A08431090 ES4321000900910211395503 77,08 € 

13/523 

GAS NATURAL 
SERVICIOS 
SDG, S.A. A08431090 ES4321000900910211395503 80,30 € 

13/523 

GAS NATURAL 
SERVICIOS 
SDG, S.A. A08431090 ES4321000900910211395503 83,27 € 

13/992 

GAS NATURAL 
SERVICIOS 
SDG, S.A. A08431090 ES4321000900910211395503 30,49 € 

13/992 

GAS NATURAL 
SERVICIOS 
SDG, S.A. A08431090 ES4321000900910211395503 30,92 € 

13/992 

GAS NATURAL 
SERVICIOS 
SDG, S.A. A08431090 ES4321000900910211395503 31,60 € 

13/992 

GAS NATURAL 
SERVICIOS 
SDG, S.A. A08431090 ES4321000900910211395503 58,79 € 

13/992 

GAS NATURAL 
SERVICIOS 
SDG, S.A. A08431090 ES4321000900910211395503 31,26 € 

13/992 

GAS NATURAL 
SERVICIOS 
SDG, S.A. A08431090 ES4321000900910211395503 79,61 € 

16/98 

GAS NATURAL 
SERVICIOS 
SDG, S.A. A08431090 ES4321000900910211395503 193,63 € 

10/115 
IBERDROLA 
CLIENTES, SAU A95758389 ES6321002931990200442102 55,77 € 

10/115 
IBERDROLA 
CLIENTES, SAU A95758389 ES6321002931990200442102 45,36 € 

10/115 
IBERDROLA 
CLIENTES, SAU A95758389 ES6321002931990200442102 48,01 € 



11/1084 
ESCOLA CAN 
VIDALET Q5856054A ES6721000459890200174822 230,00 € 

17/724 
ESCOLA JOAN 
MARAGALL Q5855043E ES8521000459850200081186 125,00 € 

10/1472 
ESCOLA JOAN 
MARAGALL Q5855043E ES8521000459850200081186 135,00 € 

13/870 
ESCOLA GRAS 
SOLER Q0868038A ES2921003072162200018198 70,00 € 

10/927 
ESCOLA ISIDRE 
MARTI Q5855027H ES6821000148510200671299 142,00 € 

10/1647 

SURRA 
JIMENEZ, 
DOLORES 36558691F ES5821000102920104661461 

1.800,00 
€ 

16/251 
ESCOLA CAN 
VIDALET Q5856054A ES6721000459890200174822 165,00 € 

17/323 
ESCOLA JOAN 
MARAGALL Q5855043E ES8521000459850200081186 125,00 € 

16/698 

MORENO 
TAMAYO, 
DOLORES 2066538B ES8921000459820101678156 645,00 € 

13/446 
RUIZ LLADO, 
YOLANDA 33900549K ES5921001197900100243537 

1.098,00 
€ 

17/838 
ESCOLA JOAN 
MARAGALL Q5855043E ES8521000459850200081186 125,00 € 

10/1325 
BOSCH ENRICH, 
PEDRO 35003412B ES5121000740020100722281 516,46 € 

12/75 
ESCOLA GRAS 
SOLER Q0868038A ES2921003072162200018198 215,00 € 

15/393 
RAHEEL, 
TAHIRA Y3987666D ES0500810045740006680481 600,00 € 

 
QUART.- Proposar el pagament corresponent a les quantitats econòmiques 
aprovades en la present resolució. 

I sense més assumptes a tractar, a les quinze hores i deu 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. 


