
 
 

JGL 35/2016 
 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 

SESSIÓ DECISÒRIA ORDINÀRIA DE 14 D’OCTUBRE DE 2016 

 
A la Casa Consistorial d’Esplugues de Llobregat, a la sala de reunions, a les 
tretze hores i quaranta minuts del dia 14 d’octubre de 2016, es reuneix la Junta 
de Govern Local en sessió decisòria ordinària, en primera convocatòria, sota la 
Presidència de l'alcaldessa Sra. Pilar Díaz Romero, amb l'assistència dels 
regidors Sr. Eduard Sanz García, Sra. Sara Forgas Úbeda, Sra. Montserrat 
Zamora Angulo, Sr. Albert Comellas Novillo, Sr. Manuel Pozo López i Sr. 
Santiago Siquier Fadó. 
 
Assisteix igualment l'interventor director de l'Àrea de recursos generals i 
econòmics, Sr. Francisco Javier Vicén Encuentra. 
 
Actua de secretari el de l'Ajuntament Sr. Pedro Carmona Pérez. 
 
Oberta la sessió per la Sra. alcaldessa, s'hi entra en l'examen i debat dels 
assumptes que es relacionen a l'ordre del dia. 
 
 
ACORD NÚMERO U.- Aprovació, si escau, de les actes núm. 29/16 
corresponent a la sessió ordinària de data 29 de juliol de 2016 i núm. 
30/16  corresponent a la sessió ordinària de data 9 de setembre de 2016.                          
 
Per la Sra. alcaldessa i en relació a l’esborrany de les actes núm. 29/16 
corresponent a la sessió ordinària de data 29 de juliol de 2016 i núm. 30/16 
corresponent a la sessió ordinària de data 9 de setembre de 2016, es pregunta 
si hi ha objecció d'alguna classe i no assenyalant-se'n cap, s'aproven  les 
esmentades actes 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 transcriuren al llibre d'actes, autoritzant-se amb les signatures de la  
Sra. alcaldessa i Sr. secretari. 
 

TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

ACORD NÚMERO DOS.- Proposta d’aprovació de l’informe urbanístic per 
canvi d’ús situat al carrer Maladeta, núm. 39, 1r 2a, sol•licitat pel Sr. Rafael 
Linares Sánchez, en representació de la Sra. Maria Vilchez Fernández 
(T019-2016-00015).  
 
“El senyor Rafael Linares Sánchez, en nom i representació de la Sra. María 
Vílchez Fernández, presenta escrit en data 05/05/2016 (número d’entrada 



8010), on sol·licita informe urbanístic de valoració d’admissibilitat de canvi d’ús 
d’oficina a vivenda de la entitat del carrer Maladeta, 39, 1er 2a, d’Esplugues de 
Llobregat. (Exp. T019-2016-00015). 
 
Atès l'informe emès pels Serveis Tècnics Municipals. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
1.- Aprovar l'informe emès pels Serveis Tècnics Municipals en data 4 d’octubre 
de 2016, que a continuació es transcriu: 
1. “Sol·licitud 
 
Per registre de data 05/05/2016 i número 2015 00008010, la Sra. Maria Vilchez 
Fernández presenta a aquest Ajuntament instància i, posteriorment, 
documentació complementaria sol·licitant informe urbanístic sobre 
l’admissibilitat d’un canvi d’ús d’una entitat destinada a oficina per a convertir-la 
en habitatge. 
 
2. Finca 
 
Finca situada al carrer de la Maladeta, 39. En l’actualitat la finca en qüestió està 
composta per un total de 5 habitatges, 1 entitat destinada a oficina i un local 
comercial en planta baixa. 
 
3. Planejament urbanístic 
 
· Pla General Metropolita d’Ordenació Urbana de l’Entitat Metropolitana de 
Barcelona (PGM) de data 14/7/76 concretada per la seva transcripció refosa a 
escala 1/2000 definitivament aprovada el 11/ 3/83. 
 
· Pla especial de millora urbana del sector limitat pels carrers Pubilla Casas, la 
Menta, Hortènsia i Molí a Can Vidalet, aprovat definitivament el 17/7/1991. 
 
· Modificació puntual de NN.UU. i OO.MM. d’Edificació del Pla General 
Metropolità en relació a la limitació del nombre màxim d’habitatges en zones 
qualificades amb les claus 12 i 13b en el municipi d’Esplugues de Llobregat, 
aprovada definitivament el 17/3/2010. 
 
4. Qualificació urbanística 
 
Zona de densificació urbana, subzona II, semiintensiva (clau 13b). 
 
5. Condicions d’edificació 
 
Son les establertes en les NN.UU. del PGM, en especial en els seus articles 
321 a 328. 
 
En concret, pel que fa a l’objecte de la consulta, la densitat màxima 
d’habitatges es fixa, per aquesta zonificació, en l’article 323 de la Modificació 
puntual de NN.UU. i OO.MM. d’Edificació del Pla General Metropolità en relació 



a la limitació del nombre màxim d’habitatges en zones qualificades amb les 
claus 12 i 13b en el municipi d’Esplugues de Llobregat, aprovada definitivament 
el 17/3/2010. En concret, aquest article determina que el nombre d’habitatges 
per parcel·la no podrà sobrepassar el que resulti, per defecte, de dividir la 
superfície construïda de l’edifici pel mòdul de 80 m2. 
 
6. Admissibilitat del canvi d’ús 
 
D’acord amb la normativa vigent, el nombre màxim d’habitatges permès en 
aquesta finca és de 7 unitats, donat que la superfície construïda és de 590 m2. 
(descomptats patis de ventilació i espais no habitables). Donat que, en 
l’actualitat, la finca disposa de un total de 5 habitatges, és possible augmentar 
el nombre dels mateixos i, per tant, cal informar favorablement el canvi d’ús 
d’oficina a habitatge objecte de la consulta de referència, en el ben entès que 
caldrà realitzar, si és el cas, les obres necessàries per a dotar de condicions 
d’habitabilitat l’entitat que es vulgui convertir en habitatge, així com també 
dotar, amb les condicions que estableix la normativa, la dotació obligatòria de 
previsió de places d’aparcament per l’habitatge de nova creació.” 
 
2.- La taxa per emissió de la qualificació urbanística d'acord amb l'Ordenança 
Fiscal núm. 9, per un import de 300,00€, va ser abonada per l’interessat en 
data 24 de maig de 2016.” 
 
ACORD NÚMERO TRES.- Proposta d’autorització de la cessió d’ús de la 
plaça 1630 del soterrani quart del pàrquing de Can Vidalet, sol•licitat pel 
Sr. Pedro Felipe Morgadez Herrera. 
 
“El senyor Pedro Felipe Morgadez Herrera, sol•licita autorització per a la cessió 
d'ús de la plaça núm. 1630 de la planta soterrani -4 de l'aparcament de Can 
Vidalet, a favor del senyor Jose Manuel Santano Alonso, pel preu de 5.000€, 
segons instància registrada d'entrada a l'Ajuntament amb el núm. 18298 de 
data 04-10-2016. 
 
Els senyors Pedro Felipe Morgadez Herrera i Everinda Alonso de la Fuente son 
titulars de la plaça d’aparcament mitjançant escriptura pública núm. 1122 de 
data 3 de maig de 1994, davant el Notari Sr. José Vicente Galdon Garrido, 
inscrita al Registre de la Propietat. 
 
La recepció provisional de les obres de l'aparcament i urbanització va ser 
acordada pel Ple Municipal en sessió ordinària de data 10 de febrer de 1993, 
iniciant-se el termini de la concessió de 50 anys. 
 
En el plec de clàusules regulador de la concessió aprovat i la seva modificació 
posterior acordada per l'Ajuntament Ple de data 13 de novembre de 1991, 
s'estipula que el concessionari podrà efectuar cessions d'ús de places 
d'aparcament a terceres persones, per gaudir parcialment de la concessió amb 
tots els requisits i condicions que figuren en el mateix, que hauran de ser 
autoritzades per l'Ajuntament i formalitzar-se en Escriptura pública, que 
s'inscriurà al Registre de la Propietat. 



 
També s'assenyala que els cessionaris de places d'aparcament podran a la 
vegada cedir el seu ús a terceres persones prèvia autorització d'aquest 
Ajuntament i compliment de les formalitats esmentades. En aquesta segona 
cessió i en les successives l'Ajuntament tindrà dret de tempteig sobre dites 
places.  
 
Atès que aquest Ajuntament no considera oportú exercir el dret de tempteig en 
el present cas. 
 
Atès que l'Ajuntament Ple en sessió de data 21 de setembre de 2011, va 
acordar la delegació en la Junta de Govern Local, de les facultats 
corresponents per l'autorització de les cessions d'ús de places d'aparcament a 
terceres persones i per l'exercici en el seu cas del dret de tempteig sobre la 
plaça o places objecte de cessió en segones i successives cessions en les 
condicions i amb els requisits previstos en el Plec de Condicions regulador de 
la concessió. 
 
Atesa la clàusula 25 del Plec de clàusules reguladores de la concessió i la seva 
modificació acordada per el Ple Municipal de data 13 de novembre de 1991.  
 
Atès que el preu proposat per la cessió d’ús de la plaça sol·licitada no excedeix 
del preu màxim actualitzat d’acord amb l’establert a la clàusula 25 del plec de 
condiciones regulador de la concessió. 
 
Atès l' informe emès pels Serveis Jurídics Municipals. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
1. Autoritzar als senyors Pedro Felipe Morgadez Herrera i Everinda Alonso de 
la Fuente, la cessió d'ús de la plaça núm. 1630 de la planta soterrani -4 de 
l'aparcament de Can Vidalet, a favor del senyor Jose Manuel Santano Alonso, 
pel preu de 5.000,00 €. 
 
2. Condicionar l'efectivitat de la cessió d'ús de la plaça d'aparcament que 
s'autoritza, a la seva formalització mitjançant escriptura pública especificant 
preu, termini i altres condicions establertes en la clàusula 25 del Plec regulador 
de la concessió, de conformitat amb aquest i a la seva inscripció al Registre de 
la Propietat. Tot això haurà d'acreditar-se davant d'aquest Ajuntament en el 
termini màxim de dos mesos, comptats des de la recepció del present acord. 
 
3. Aprovar la liquidació de la taxa per autorització de cessions d'ús en 
concessions administratives, a partir de segones cessions (Ordenança Fiscal 
núm. 9) d'import 240,40 € i corresponent a la plaça d’aparcament número 588 
abonada per l’interessat en data 04-10-2016.” 
 
ACORD NÚMERO QUATRE.- Proposta d’aprovació de qualificació 
urbanística per canvi d’ús de la finca situada a l’Avinguda Cornellà, núm. 
13-15, Edifici Simbol Torre A planta L-4. local núm. 12, sol•licitat pel Sr. 
Ismael Alcalde Domínguez (T019-2016-0018). 



 
“El senyor Ismael Alcalde Domínguez, presenta escrit en data 14/06/2016 
(número d’entrada 11346), on sol·licita el canvi d’ús del despatx núm. 12 de la 
Torre A dels Edificis Símbol situat a l’Avinguda Cornellà, núm. 13-25, planta L-4 
per a convertir-la en habitatge, d’Esplugues de Llobregat . (Exp. T019-2016-
00018). 
 
Atès l'informe emès pels Serveis Tècnics Municipals. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
1.- Aprovar l'informe emès pels Serveis Tècnics Municipals en data 6 d’octubre 
de 2016, que a continuació es transcriu: 
 
1. “Sol·licitud. 
 
Es sol·licita el canvi d’ús a habitatge del local situat a l’Avinguda Cornellà, núm 
13-25 planta L-4 despatx núm. 12 de la Torre A dels edificis Símbol. 
 
2. Documentació presentada. 
 
Per registre d’entrada amb data 14/06/2016 i número 2016 00011346 Ismael 
Alcalde Domínguez, presenta a aquest Ajuntament, per sol·licitar el canvi d’ús a 
habitatge del local situat a l’avinguda Cornellà 13-25, planta L-4 despatx núm. 
12 de la Torre A dels edificis Símbol, plànols d’emplaçament, justificació de 
l’aportació de dues places d’aparcament i documentació urbanística 
complementària. 
 
Per registre d’entrada amb data 01/07/2016 i número 2016 00012485 Carlos 
Alcalde Roldán en representació de Ismael Alcalde Domínguez, presenta a 
aquest Ajuntament el comprovant de pagament de la taxa municipal en 
concepte de “Qualificació urbanística”. 
 
Per registre d’entrada amb data 20/07/2016 i número 2016 00013754 Ismael 
Alcalde Domínguez, presenta a aquest Ajuntament el “Projecte tècnic de canvi 
d’ús d’oficina a habitatge” visat amb número 2016004547, i documentació 
annexa relativa a les verificacions registrals del local i de dues places 
d’aparcament. 
 
3. Planejament vigent. 
 
Pla General Metropolità d’Ordenació Urbana de l’Entitat Metropolitana de 
Barcelona (PGM) de data 1976/07/14, concretada per la seva transcripció 
refosa a escala 1/2000 definitivament aprovada l’11/03/1983. 
 
4. Qualificació urbanística. 
 
Zona subjecta a anterior ordenació volumètrica Clau 18, inclosa per Esplugues 
de Llobregat en l’Annex 1 punt 4 de les Normes Urbanístiques del PGM, i 
definida com illa limitada per l’Avda. de José Antonio (actual Avda. Cornellà), 



carrer Santiago Ramon i Cajal i límits sistemes 7c i 6c, amb ordenació 
aprovada per la Comissió d’Urbanisme el 3 de febrer de 1.972. 
 
5. Valoració de la sol·licitud. 
 
En la petició el sol·licitant va aportar document subscrit pel tècnic Ismael 
Alcalde Rodríguez, on declara que la superfície edificable per sobre rasant de 
la parcel·la és de 21.616,23 m² i que el número total d’habitatges incloent el 
que es presenta per a la seva legalització és de 182. 
 
“21.616,23 m² edificats / 100 = 216,16 habitatges = 216 habitatges 
Número d’habitatges incloent el que es presenta per a la seva legalització = 
182 < 216” 
 
Criteri per determinar el número màxim d’habitatges admissibles al conjunt dels 
edificis Símbol: 
 
La Junta de Govern local en sessió del 25 de març de 2.011, va acordar 
l’aprovació de l’informe urbanístic (Exp. T019-2011-0002) del qual resultava 
que davant la falta de concreció del número màxim d’habitatges en el 
planejament general i derivat i una vegada realitzada la corresponent consulta 
a la Direcció General d’Urbanisme, a efectes de determinar el número màxim 
d’habitatges admissibles al conjunt dels edificis Símbol, aquests edificis 
s’assimilen a l’edificació en ordenació aïllada, subzona plurifamiliar Clau 20a/9. 
Per tant per la determinació d’aquest número màxim s’aplica el que estableix 
l’article 342.10 de les N.N.U.U. del P.G.M., segons el qual el número màxim 
d’habitatges a l’edifici no superarà el que resulti, per defecte, de dividir 
l’edificabilitat màxima permesa en la parcel·la pel mòdul de 100 m². 
 
6. Proposta. 
 
Atenent a l’exposat, el tècnic que subscriu considera que es pot informar 
favorablement el canvi d’ús a habitatge del local d’oficina ubicat a la planta L-4 
despatx núm. 12 de la Torre A dels edificis Símbol situats a l’Avinguda 
Cornellà, núm. 13-25 amb les següents condicions per a la realització de les 
obres:  
 
6.1. Obtenir la corresponent llicència d’obres, aportant projecte bàsic complert i 
documentació complementària que acrediti el compliment de la normativa 
urbanística metropolitana i les altres disposicions concordants, el Decret 
141/2012 sobre les condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i de la 
cèdula d’habitabilitat, CTE i la resta de disposicions aplicables. 
 
6.2. Presentar abans de l’inici de les obres el corresponent projecte executiu i 
documentació complementària exigible. 
 
Advertint i manifestant al senyor Ismael Alcalde Domínguez: 
 
Que l’autorització municipal s’atorgaria, en el seu cas, sense perjudici de la que 



correspongui a la Comunitat de Propietaris com a conseqüència del canvi d’ús i 
obres que siguin necessàries pel mateix.” 
 
2.- La taxa per emissió de la qualificació urbanística d'acord amb l'Ordenança 
Fiscal núm. 9, per un import de 300,00€, va ser abonada per l’interessat en 
data 1 de juliol de 2016.” 
 
ACORD NÚMERO CINC.- Proposta de declaració d’inversions 
financerament sostenibles. 
 
“La llei Orgànica 2/2012 de 21 d’abril d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera a l’article 22 i en la disposició addicional sisena estableix les 
condicions que haurà d’acomplir una Corporació Local per a destinar el 
superàvit de la liquidació del Pressupost a finançar inversions sempre que al 
llarg de la seva vida útil aquestes siguin financerament sostenibles, de 
conformitat amb els requisits establerts per la disposició addicional setzena del 
Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març que aprova el text refós de la llei 
reguladora de les Hisendes Locals. 
 
El Ple de la Corporació, per acord de 27 d’abril de 2016, va aprovar un 
expedient de modificació de crèdits, habilitant crèdit adequat i suficient per a 
l’execució de projectes declarats financerament sostenibles amb càrrec al 
superàvit de l’exercici 2015 per un import de 2.294.367,13 €. 
 
Els serveis tècnics municipals han elaborat memòries tècniques de les 
inversions que han estat incorporats en la Memòria Tècnica Especifica 
subscrita per l’Alcaldessa. 
 
Vist l’informe emes per l’Interventor Municipal. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
Declarar inversions financerament sostenibles els projectes d’inversió, dels 
quals s’adjunta memòria en annex, que s’indiquen a continuació: 
 
1.-Obres d’enderroc de l’habitatge ubicat a l’avinguda Isidre Martí, núm. 23 
d’Esplugues de Llobregat.” 
 
ACORD NÚMERO SIS.- Proposta d’aprovació de l’expedient de 
contractació per contracte menor de les obres d’enderroc de l’habitatge 
existent a la finca municipal de l’Avinguda Isidre Martí, 23, d’aquesta 
població.  
 
“Per acord de la Junta de Govern Local de 14 d’octubre de 2016 les obres 
d’enderroc de l’habitatge ubicat a l’avinguda Isidre Martí, núm. 23 d’Esplugues 
de Llobregat, segons Memòria redactada pels Serveis Tècnics Municipals, es 
van declarar com a inversió financerament sostenible, amb el següent detall:  

- PEM: 15.050,00 euros  



- Pressupost final estimat: 18.210,50 euros. 

En data 28 de setembre de 2016 es va formalitzar l’acta de pagament i 
ocupació total per part de l’Ajuntament de la finca situada a l’avinguda Isidre 
Martí núm. 23 d’Esplugues de Llobregat. 

Per tal d’evitar possibles ocupacions, s’han sol·licitat diferents ofertes per 
executar els treballs d’enderroc de l’habitatge ubicat a l’avinguda Isidre Martí, 
núm. 23 d’Esplugues de Llobregat, així com a la realització del tancament de la 
parcel·la que delimita l’àmbit públic i privat, a causa de l’expropiació de part de 
la finca. Així mateix, a dita oferta s’ha inclòs la redacció del projecte d’enderroc, 
així com l’estudi bàsic de seguretat i salut i la permanència en obra de tècnic 
competent. 
 
Atès l’informe dels Serveis Tècnics Municipals de data 10 d’octubre juny de 
2016 en el qual manifesten que han sol·licitat ofertes per a l’execució de les 
obres esmentades, a quatre empreses, i han presentat oferta les següents  
 

Empreses Imports(amb IVA) 
DELTA PUNT 3000,S.A. 20.848,30 € 
CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES VICENÇ, S.L. 18.210,50 € 
HERCAL DIGGERS, S.L. 18.522,92 € 

 
I que una vegada fetes les valoracions, proposen adjudicar les obres de 
referència, i la redacció del projecte d’enderroc, així com l’estudi bàsic de 
seguretat i salut a favor de l’empresa CONSTRUCCIONES Y 
REHABILITACIONES VICENÇ, S.L. pel preu net de 15.050,00 €, més l’IVA del 
21% d’import 3.160,50 €, en total 18.210,50 € IVA inclòs 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 obres, per contracte menor por raó de la quantia, la 
qual no excedeix de 50.000 €. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1.- Aprovar l’execució de les obres d’enderroc de l’habitatge ubicat a l’avinguda 
Isidre Martí, núm. 23 d’Esplugues de Llobregat, així com la redacció del 
projecte d’enderroc, l’estudi bàsic de seguretat i salut per contracte menor, i 
adjudicar-les a favor de l’empresa CONSTRUCCIONES Y 
REHABILITACIONES VICENÇ, S.L. (CIF B-63635171), pel preu net de 
15.050,00 €, més l’IVA del 21% d’import 3.160,50 €, en total 18.210,50 € IVA 
inclòs. 
 
2.- Condicionar l’execució de les obres d’enderroc de l’habitatge ubicat a 
l’avinguda Isidre Martí, núm. 23 d’Esplugues de Llobregat a la supervisió, 
aprovació i replanteig del projecte per l’òrgan de contractació. 



 
3.- Aprovar la despesa corresponent per import de 18.210,50 €, IVA inclòs, amb 
càrrec a la partida pressupostària número 12.15320.61900 del Pressupost 
Municipal de 2016. 

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

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

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

-Registre administratiu de presentació de les factures: Punt d’Atenció al Ciutadà 
Central situat a la Pl. Santa Magdalena núm. 24.  

-Òrgan de contractació: Junta de Govern Local.  

-Òrgan administratiu comptable: Intervenció Municipal. - - Òrgan administratiu 
destinatari: Servei d’Obres Públiques. 

4.-Nomenar responsables de l’execució del contracte a Xavier Expósito Gayo, 
Arquitecte tècnic i Yelena Sánchez Prados arquitecta tècnica de Seguretat i 
Serveis.” 
 
ACORD NÚMERO SET.- Proposta d'aprovació d'expedient de contractació 
i plecs de condicions relatius a les obres ordinàries de reforma i millora 
de l’accessibilitat del carrer Bruc, entre la Plaça de la Sardana i c/ Sant 
Antoni Maria Claret d’Esplugues de Llobregat. 

“Per acord de la Junta de Govern Local de 17 de juny de 2016 les obres 
ordinàries de reforma i millora de l’accessibilitat del carrer Bruc, entre la plaça 
de la Sardana i c/ Sant Antoni Maria Claret d’Esplugues de Llobregat, segons 
Memòria redactada pels Serveis Tècnics Municipals, es van declarar com a 
inversió financerament sostenible, amb el següent detall:  

- PEM: 574.258,63 euros  

- Pressupost final estimat: 826.875,00 euros. 

Atès l’informe dels Serveis Tècnics Municipals, de data 10 d’octubre de 2016, 
proposant l’execució de les obres ordinàries de reforma i millora de 
l’accessibilitat del carrer Bruc, entre la plaça de la Sardana i c/ Sant Antoni 
Maria Claret d’Esplugues de Llobregat, d’acord amb el projecte redactat pel 
Servei d’Obres Públiques, amb un pressupost total de 824.910,59 €, IVA inclòs, 
IVA inclòs, que acompanyen per a la seva aprovació. 



Ates que els Serveis tècnics municipals proposen la contractació de les obres 
de referència per procediment obert de tramitació ordinària i amb un pressupost 
net de 681.744,29 €, més l’IVA del 21% de 143.166,30 €. 

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 obres ordinàries de reforma i millora 
de l’accessibilitat del carrer Bruc, entre la plaça de la Sardana i c/ Sant Antoni 
Maria Claret d’Esplugues de Llobregat, amb un pressupost total de licitació de 
824.910,59 €, IVA inclòs, desglossat en un preu net de 681.744,29 € i un IVA 
de 143.166,30 €, redactat pel Servei d’Obres Públiques. 

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, de 
tramitació ordinària, aplicant varis criteris d’adjudicació, per executar les obres 
ordinàries de reforma i millora de l’accessibilitat del carrer Bruc, entre la plaça 
de la Sardana i c/ Sant Antoni Maria Claret d’Esplugues de Llobregat, amb un 
pressupost net de 681.744,29 €, més un 21% de l’IVA, per import de 
143.166,30 €, en total 824.910,59€, IVA inclòs, així com el plec de clàusules 
administratives particulars que regirà el contracte. 

4.- Declarar que la despesa derivada de l’expedient de contractació relativa a 
obres ordinàries de reforma i millora de l’accessibilitat del carrer Bruc, entre la 
plaça de la Sardana i c/ Sant Antoni Maria Claret 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 824.910,59 € (IVA inclòs), dels quals 
507.462,62€ aniran a càrrec de l’exercici econòmic del 2016 a la partida 12 
15320 61900 projecte 2016/4/INVER25 MILLORA I ACCESSIBILITAT 
CARRER BRUC, i la resta de l’import 317.447,97 euros a càrrec de l’exercici 
econòmic del 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 VUIT.- Proposta de rectificació d’un error material a 
l’acord de la Junta de Govern Local de 30 de setembre de 2016, relatiu a 
l’adjudicació del contracte d’execució de les obres de millora, renovació i 
senyalització de les infraestructures urbanes del municipi d’Esplugues de 
Llobregat. 
 
“Per acord de la Junta de Govern Local de 30 de setembre de 2016 es va 
declarar la validesa de la licitació, i adjudicar el contracte d’execució de les 
obres de millora, renovació i senyalització de les infraestructures urbanes del 
municipi d’Esplugues de Llobregat, per procediment obert, de tramitació 
ordinària, aplicant varis criteris d’adjudicació a favor de l’empresa OBRES I 
PROJECTES DE CATALUNYA, S.L. (CIF B63182331), per un import net de 
172.927,14 €, més 36.314,70 € en concepte d’IVA, en total 209.241,84 €, IVA 
inclòs, que suposa una baixa del 30,8291 % 

Atès que s’ha observat a l’acord abans esmentat un error material de 
transcripció dels quadres resum de valoració recollits als informes tècnics sobre 
els percentatges de baixa de les ofertes econòmiques presentades respecte al 
preu de licitació, així com mínimes variacions en la puntuació obtinguda en la 
valoració del criteri del preu i, en conseqüència, en la puntuació total obtinguda 
per cadascuna de les persones licitadores. Cal manifestar que aquest error no 
comporta la variació en la persona adjudicatària de la licitació del contracte 
d’execució de les obres de millora, renovació i senyalització de les 
infraestructures urbanes del municipi d’Esplugues de Llobregat d’adjudicació a 
favor de l’empresa OBRES I PROJECTES DE CATALUNYA, S.L. (CIF 
B63182331). 
 
De conformitat amb el que disposa l’article 105.2 de la Llei 30/1992 de 26 de 
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Publiques i del 
Procediment Administratiu Comú, modificada per la Llei 4/1999 de 13 de gener. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Primer.- Rectificar l’error material observat als quadres resum de percentatges 
de baixa i puntuacions totals obtingudes per les persones licitadores de la part 
expositiva de l’acord de la Junta de Govern Local de 30 de setembre de 2016, 
relatiu a l’adjudicació contracte d’execució de les obres de millora, renovació i 
senyalització de les infraestructures urbanes del municipi d’Esplugues de 



Llobregat, sense que aquest error comporti la variació de la persona 
adjudicatària de la licitació a favor de l’empresa OBRES I PROJECTES DE 
CATALUNYA, S.L. (CIF B63182331), que queden redactats de la següent 
forma: 
 

“I la seva valoració va ser la següent: 

Nu
m  EMPRESA 

Oferta 
econòmic
a (sense 
IVA) 

IVA 

Oferta 
econòmic
a (amb 
IVA) 

Baixa Puntuaci
ó 

1 BIGAS GRUP, S.L.U. Exclosa 
2 COSPLAAN, S.L. Exclosa 

3 OBRES I PROJECTES 
DE CATALUNYA, S.L. 

172.927,1
4 € 

36.314,7
0 € 

209.241,8
4 € 

30,8291
% 66,61 

4 RUBATEC, S.A. Exclosa 

5 CIVIL STONE, S.L. 169.000,0
0 € 

35.490,0
0 € 

204.490,0
0 € 

32,4000
% 70,00 

6 HIDRÁULICA Y 
OBRAS, S.A. Exclosa 

7 COYNSA-2000, S.L. Exclosa 

8 CONSTRUCCIONES 
FERTRES, S.L. 

186.993,6
6 € 

39.268,6
7 € 

226.262,3
3 € 

25,2025
% 54,45 

9 ELECNOR, S.A. 196.800,6
9 € 

41.328,1
4 € 

238.128,8
3 € 

21,2797
% 45,97 

10 

UTE CATALANA 
D'INFRAESTRUCTUR
ES I SERVEIS 
ASSOCIATS, S.L. I 
EXCAVACIONS 
MONTSERRAT, S.L. 

188.725,0
0 € 

39.632,2
5 € 

228.357,2
5 € 

24,5100
% 52,95 

11 

UTE EIFFAGE 
INFRAESTRUCTURA
S, S.A.U. I 
SERRANO AZNAR 
OBRAS PÚBLICAS, 
S.L. 

Exclosa 

12 
CONSTRAULA 
ENGINYERIA I 
OBRES, S.A.U. 

Exclosa 

13 

RAVI OBRAS, 
TRANSPORTES Y  
EXCAVANCIONES, 
S.L. 

Exclosa 

14 
HPSA 
CONSTRUCCIÓN Y 
SERVICIOS 

Exclosa 



MEDIOAMBIENTALES
, S.A. 

15 
CONSTRUCCIONES Y 
SERVICIOS FAUS, 
S.A. 

Exclosa 

16 MOIX, SERVEIS I 
OBRES, S.L. Exclosa 

17 
CONSTRUCCIONES Y 
REHABILITACIONES  
VICENÇ, S.L. 

Exclosa 

18 
COBRA 
INSTALACIONES Y 
SERVICIOS, S.A. 

181.475,0
0 € 

38.109,7
5 € 

219.584,7
5 € 

27,4100
% 59,22 

19 ESTAYC, S.L. 178.822,8
5 € 

37.552,8
0 € 

216.375,6
5 € 

28,4709
% 61,51 

20 CONSTRUCCIONS 
JORDI RIERA, S.L. Exclosa 

21 
GRUPMAS 
CONSTRUCTORS, 
S.L.U. 

225.094,3
0 € 

47.269,8
0 € 

272.364,1
0 € 9,9623% 21,52 

22 
ARTÍFEX 
INFRAESTRUCTURA
S, S.L. 

199.012,4
6 € 

41.792,6
2 € 

240.805,0
8 € 

20,3950
% 44,06 

Un cop realitzada la valoració de totes les ofertes admeses i considerada la 
totalitat dels criteris establerts pels Plecs del concurs, la puntuació total en 
ordre decreixent és la següent:  

Num EMPRESA 
Puntuació 
oferta 
econòmica 

Puntuació 
baixa ITEC Puntuació TOTAL 

3 OBRES I PROJECTES DE 
CATALUNYA, S.L. 66,61 30,00 96,61 

8 CONSTRUCCIONES 
FERTRES, S.L. 70,00 28,80 85,81 

19 ESTAYC, S.L. 54,45 21,41 83,25 
5 CIVIL STONE, S.L. 61,51 15,81 82,92 
9 ELECNOR, S.A. 59,22 20,69 71,58 

18 COBRA INSTALACIONES 
Y SERVICIOS, S.A. 45,97 12,36 66,66 

22 
ARTÍFEX 
INFRAESTRUCTURAS, 
S.L. 

44,06 19,85 63,91 

10 

UTE CATALANA 
D'INFRAESTRUCTURES I 
SERVEIS ASSOCIATS, 
S.L. I EXCAVACIONS 

52,95 0,00 52,95 



MONTSERRAT, S.L. 

21 GRUPMAS 
CONSTRUCTORS, S.L.U. 21,52 9,73 31,25 

1 BIGAS GRUP, S.L.U. Exclosa 
2 COSPLAAN, S.L. Exclosa 
4 RUBATEC, S.A. Exclosa 

6 HIDRÁULICA Y OBRAS, 
S.A. Exclosa 

7 COYNSA-2000, S.L. Exclosa 

11 

UTE EIFFAGE 
INFRAESTRUCTURAS, 
S.A.U. I 
SERRANO AZNAR 
OBRAS PÚBLICAS, S.L. 

 

12 
CONSTRAULA 
ENGINYERIA I OBRES, 
S.A.U. 

Exclosa 

13 
RAVI OBRAS, 
TRANSPORTES Y  
EXCAVANCIONES, S.L. 

Exclosa 

14 

HPSA CONSTRUCCIÓN Y 
SERVICIOS 
MEDIOAMBIENTALES, 
S.A. 

Exclosa 

15 CONSTRUCCIONES Y 
SERVICIOS FAUS, S.A. Exclosa 

16 MOIX, SERVEIS I OBRES, 
S.L. Exclosa 

17 
CONSTRUCCIONES Y 
REHABILITACIONES  
VICENÇ, S.L. 

Exclosa 

20 CONSTRUCCIONS JORDI 
RIERA, S.L. Exclosa 

 
Segon.- Notificar el present acord a totes les persones interessades.” 
 
ACORD NÚMERO NOU.- Proposta d’aprovació inicial de la Modificació 
puntual Pla Especial d'equipaments i ordenació volumètrica per a 
l'ampliació d'un centre hospitalari per a la construcció d'un centre mèdic 
per a consultes externes, al carrer Sant Mateu, 24-26 d'aquest municipi 
presentat per FIATC, Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija. (Exp. 
T010-2016-003). 
 
“Vist l’informe tècnic emès pels Serveis tècnics municipals d’Urbanisme, l’11 
d’octubre de 2016, que parcialment transcrit estableix el següent: 
 
“(...)2. Planejament  



2.1. Document de planejament aprovat anteriorment:  

"Pla Especial per a la Construcció d’un Centre Hospitalari i centre Mèdic", 
carrer Sant Mateu, número 24-26, en el seu Text Refós, aprovat definitivament 
per Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona en sessió de data 14 de 
desembre de 2006, amb executivitat atorgada per acord adoptat en sessió de 
data 22 de febrer de 2007 i adquirida mitjançant publicació en el DOGC 4860 
de data 12 d'abril de 2007. En l'actualitat les obres estan executades a la seva 
totalitat i les activitats en funcionament.  

La necessitat de tramitar una Modificació del Pla Especial aprovat neix de la 
voluntat de la propietat de construir un nou edifici de consultes mèdiques 
externes i també de la nova definició de la parcel.la, una vegada resolta una 
discrepància judicial respecte els límits que ha fixat la superfície propietat de la 
societat FIATC, Mútua d'Assegurances i Reassegurances a Prima Fixa en 
11.107’03 m2., que resulten ara l’àmbit total de la Modificació del Pla Especial.  

3. Justificació de la proposta  

Planejament Vigent:  

Tal com s’ha explicat anteriorment, tota la superfície inclosa en l’àmbit de la 
Modificació del Pla Especial està qualificada com a Sistema d’Equipaments 
d’interès supra-local o metropolità, (clau 7c) pel Pla General Metropolità de 
Barcelona aprovat definitivament en data 14 de juliol de 1976. Posteriorment, 
es va tramitar i aprovar un "Pla Especial per a la Construcció d’un Centre 
Hospitalari i centre Mèdic", Text Refós aprovat definitivament per Comissió 
Territorial d'Urbanisme de Barcelona en sessió de data 14 de desembre de 
2006, amb executivitat atorgada per acord adoptat en sessió de data 22 de 
febrer de 2007 i adquirida mitjançant publicació en el DOGC 4860 de data 12 
d'abril de 2007.  

Modificació proposada:  

La present Modificació del Pla Especial es justifica per la necessitat d’ampliar el 
Centre Mèdic i Hospitalari ja construït. En concret, es preten determinar les 
condicions d’ús i paràmetres urbanístics per a la construcció d’un nou edifici de 
Consultes Externes i Oficines, en la part de la parcel.la lliure d’edificació.  

L’àmbit de la Modificació de Pla especial és la totalitat de la finca propietat de la 
societat FIATC, Mútua d'Assegurances i Reassegurances a Prima Fixa i es fixa 
en 11.107’03 m2.  

Aquest àmbit inclou la parcel.la objecte de les determinacions del Pla Especial 
inicial, de manera que els paràmetres d’aquest document es mantenen i fixen 
per a ser aplicats a la totalitat de l’àmbit que es defineix en el document de 
Modificació del Pla Especial.  

Aquests paràmetres bàsics són els següents:  



· Tipus d’Ordenació: volumetria específica 

· Ús principal: Sanitari-Assistencial, concretat en un Centre Hospitalari, Centre 
Mèdic i Servei de Consultes externes. 

· Usos complementaris: tots els propis i necessaris pel desenvolupament de l’ús 
principal. 

· Edificabilitat màxima: 1’1 m2sostre/m2sòl. 

· Ocupació Màxima sobre rasant: 45 % parcel.la 

· Ocupació màxima sota rasant: 100 % de la zona edificable (no afectada pels 
25 m. de distància a la línia de referència d’afectació de la Ronda de Dalt). 

· Alçada reguladora màxima: 21 metres. 

· Separacions mínimes a llindars: 3 m. respecte les finques veïnes, 25 m. 
respecte la Ronda de Dalt (aresta exterior del ramal d’accés). 
· Núm. Màxim de plantes: PB + 4, essent la primera planta sobre la planta baixa 
una planta oberta i ventilada d’ús exclusiu com zona tècnica d’instal·lacions. En 
l’edifici de Consultes externes a construir, donat que no necessita d’aquesta 
primera planta oberta i ventilada, el nombre màxim de plantes serà de PB + 3, 
permetent-se una planta superior oberta i ventilada d’ús exclusiu com a zona 
tècnica i d’instal·lacions. 

Pel que fa a l’edificabilitat, considerant l’índex de 1’1 m2sostre/m2sòl, el sostre 
màxim potencial de la parcel·la és de 12.217’73 m2, dels quals en l’actualitat hi 
ha construïts 10.158’28 m2, resultant un total de 2.059’45 m2. de sostre 
pendent d’executar.  

Igualment, pel que fa a la ocupació màxima sobre rasant, considerant el 
percentatge del 45 % que determina la normativa vigent i la proposada per la 
Modificació del Pla Especial, actualment es troba esgotat un 35’46 % de la 
ocupació i, per tant, resulta un total del 9’54 % d’ocupació pendent d’execució, 
que equival a una superfície de 1.059’61 m2.  

La documentació presentada inclou també Informe Ambiental (Annex 1), Estudi 
de Mobilitat Generada (Annex 2), Documentació relativa a l’expedient 
d’alienació directa de una porció de 37’03 m2. A la Generalitat de Catalunya 
per a la regularització de la finca original (Annex 3 i 4), Documentació 
Fotogràfica (Annex 5) i Informació Registral de la Propietat (Annex 6).  

4. Conclusió 

A la vista del que s’ha exposat, el tècnic que subscriu entén que és possible 
informar favorablement el document presentat i, per tant, pot continuar la seva 
tramitació, procedint la seva aprovació inicial, ja que la nova documentació 
aportada incorpora les determinacions de l’informe de Serveis Tècnics de data 
16 d’agost de 2016.” 



Vist l’informe favorable, amb observacions, emès el 13 d’octubre pels Serveis 
tècnics municipals del servei de Manteniment de la Via Pública i Espai Públic, 
que parcialment transcrit, estableix el següent: 

“(...) En data 08/09/2016, el sr/a. Joaquim Rigau Iserte, en representació de 
FIATC Mútua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija, va presentar un escrit 
amb núm. de registre 2016_15914 en el que sol·licitiva l’aprovació inicial de la 
modificació del pla especial d’equipaments en l’àmbit de les finques ubicades al 
carrer Sant Mateu 24 i 26 d’Esplugues de Llobregat; incorporant nova 
documentació amb les prescripcions indicades. Aquesta documentació incloïa 
l’estudi d’avaluació de la mobilitat generada per la modificació. 

L’Ajuntament ha estat en procés de redacció del seu Pla de Mobilitat Urbana 
(PMU) i l’ha aprovat inicialment en data 18/03/2016. Es tracta del document 
que organitza i preveu la forma en la que l’Ajuntament vol que sigui la mobilitat 
en el seu municipi amb l’horitzó 2020 i, per tant, el tècnic sota signant considera 
que l’estudi de mobilitat generada ha d’adaptar-se als criteris i directrius del Pla 
Municipal, tot i que encara no està aprovat definitivament. 

Els tècnics sota signants emeten informe al respecte d’aquest estudi amb 
l’objectiu de que les seves conclusions s’ajustin a les determinacions del PMU 
d’Esplugues i per tal de que proposi solucions a les problemàtiques associades 
a la mobilitat del nou planejament. 

Caldrà, doncs, que les propostes relacionades amb la mobilitat es vegin 
reflectides en la documentació urbanística en cas de ser necessari i en el 
projecte bàsic d’obres d’urbanització que acompanya a la documentació de la 
modificació del planejament, amb la seva corresponent valoració econòmica.  

2. PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

Atenent a tot el que es va exposar en l’informe emès en data 20/07/2016, es 
continua informant favorable a l’Estudi d’Avaluació de la Mobilitat Generada de 
la Modificació del Pla Especial d’Equipaments de la Clínica FIATC Diagonal, i 
es proposa la seva aprovació amb les mateixes condicions, basades amb els 
objectius el Pla de Mobilitat Urbana (PMU) d’Esplugues de Llobregat i el 
contingut mínim de l’Estudi segons el Decret 344/2006:  

• Considerar el Pla de Mobilitat Urbana (PMU) d’Esplugues de Llobregat en tot 
l’Estudi d’Avaluació de la Mobilitat Generada de la Modificació del Pla Especial 
d’Equipaments de la Clínica FIATC Diagonal.  

• Considerar en l’anàlisi de la mobilitat generada l’increment segons l’increment 
de sostre, amb els valors de l’estudi de pautes de mobilitat associada als 
equipaments sanitaris (ATM, 2001).  

• Grafiar en plànol la implantació de les places d’aparcament per a bicicletes 
exigits pel Decret.  

• Millorar els passos elevats de vianants de Sant Mateu més propers al centre.  



• Ampliar o millorar el cordó d’aparcament multifuncional tipus “Kiss & Ride” per 
tal resoldre la problemàtica que pot generar la indisciplina en l’aparcament del 
Carrer Sant Mateu pel pas per exemple d’una ambulància cap a l’Equipament 
Sanitari.  

• Ampliar o millorar l’estacionament de motos al carrer Sant Mateu, per evitar 
encara l’estacionament irregular davant el pas de vianants de la Clínica.  

• Incloure proposta de finançament dels diferents costos generats per 
l’implantació de mobilitat degut a la nova actuació  

I considerar vàlides i acceptades les propostes de l’Estudi següents:  

• Instal·lació de punts de càrrega per vehicles elèctric en interior d’aparcament 
de la Clínica.  

• Implantació d’encaminaments per a persones invidents en la parada de bus 
de carrer Sant Mateu i de Països Catalans.  

Les propostes relacionades amb la mobilitat que preveu Estudi d’Avaluació de 
la Mobilitat Generada s’han de veure reflectides en la documentació urbanística 
en cas de ser necessari i en el projecte bàsic d’obres d’urbanització que 
acompanya a la documentació de la modificació del planejament, amb la seva 
corresponent valoració econòmica.  

Al pressupost de les obres d’urbanització s’ha incorporar i especificar els costos 
de les obres i altres qüestions que es deriven de l’execució de totes les 
mesures derivades de l’Estudi d’Avaluació de la Mobilitat Generada.” 
 
Vist l’informe jurídic favorable, emès el 13 d’octubre de 2016, que estableix el 
següent: 
 
“El 2 de juny de 2016, (Registre general d'entrada núm. 2016 00010431), el 
senyor Joaquim Rigau Iserte, en representació de l'entitat mercantil FIATC, 
MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA, presenta un 
document denominat MODIFICACIÓ DEL PLA ESPECIAL D’EQUIPAMENT I 
ORDENACIÓ VOLUMÈTRICA PER LA CONSTRUCCIÓ D’UN CENTRE 
MÈDIC DE CONSULTES EXTERNES, al carrer Sant Mateu, núm. 24-26, 
d’Esplugues de Llobregat, en relació amb el qual demana que es tramiti fins a 
la seva aprovació definitiva. 

El 16 d’agost de 2016, els Serveis tècnics municipals han emès un informe 
sobre aquest document, en relació amb el qual, després de descriure’l i 
analitzar-lo, conclouen que cal suspendre la tramitació del document 
presentat el 2 de juny de 2016, fins que es presenti un de nou, en substitució 
d’aquest, que incorpori les determinacions que indiquen. Aquest informe va ser 
avançat per correu electrònic. 

El 17 d’agost de 2016, l’assessora jurídica de l’Àmbit de Territori i Sostenibilitat 
va emetre un informe que concloïa que calia suspendre la tramitació del 



document fins que s’aportés un de nou que incorporés les determinacions de 
l’informe tècnic de 16 d’agost. 

Ara bé, abans de sotmetre aquesta proposta a la Junta de Govern Local, de 9 
de setembre de 2016, el 8 de setembre de 2016, (Registre general d'entrada 
núm. 2016 00015914), el senyor Joaquim Rigau Iserte, en representació de 
l'entitat mercantil FIATC, MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA 
FIJA, presenta un nou document que, segons indica, incorpora les 
observacions tècniques de l’informe. 

El 19 de setembre de 2016, (Registre general d'entrada núm. 2016 00016914), 
el senyor Gonçal Lloveras Rubio, en representació de FIATC 
ASSEGURANCES, presenta documentació complementària, relativa a 
l’escriptura de segregació, compravenda i agregació de finca, de 12 de 
setembre de 2016. 

El 10 d’octubre de 2016, (Registre general d'entrada núm. 2016 00016679) el 
senyor Joaquim Rigau Iserte, en representació de l'entitat mercantil FIATC, 
MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA, presenta nova 
documentació que complementa l’anteriorment aportada. 

L’11 d’octubre de 2016, els Serveis tècnics municipals d’Urbanisme han emès 
un informe favorable sobre la documentació aportada, en tant en quant han 
incorporat al document les determinacions de l’informe tècnic de 16 d’agost de 
2016. 
 
El 13 d’octubre de 2016, els Serveis tècnics municipals del Servei de 
Manteniment han emès un informe favorable, amb un seguit d’observacions, a 
tenir en compte i introduir en el document que se sotmeti a aprovació 
provisional, després de la informació pública. 

Fonaments de dret 

L’article 67 del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 
1/2010, de 3 d'agost, en el redacció donada per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, 
de modificació del text refós de la Llei d'urbanisme, estableix que, en 
desenvolupament de les previsions del planejament urbanístic general, es 
poden aprovar plans especials si són necessaris per a assolir determinats 
objectius, que enumera. 

L’article 93 del Reglament de la Llei d'urbanisme, menciona les determinacions 
que ha de contenir un pla especial, i l’article 94 determina la documentació 
necessària. 
 
En virtut de l’article 118.4 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova 
el Reglament de la Llei d'urbanisme, les modificacions dels plans urbanístics 
han d'estar integrades per la documentació adequada a la finalitat, contingut i 
abast de la modificació. En tot cas, han d'incorporar l'informe ambiental 
corresponent les modificacions de plans urbanístics que se sotmetin a 
avaluació ambiental o aquelles altres que tinguin alguna repercussió ambiental. 



També s'ha d'incorporar un estudi d'avaluació de la mobilitat generada, en els 
casos que així ho estableixi la legislació vigent. 

El document que s’analitza incorpora una informe ambiental, malgrat tractar-se 
d’una intervenció en sòl urbà consolidat per a ampliar un equipament ja 
existent, i un estudi de la mobilitat generada. 

D’acord amb l’article 85 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual 
s'aprova el text refós de la Llei d'urbanisme, en la seva redacció donada per la 
Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei 
d'urbanisme, relatiu a la tramitació dels plans d’ordenació urbanística municipal 
i dels plans urbanístics derivats, l’aprovació inicial i provisional dels plans de 
ordenació urbanística municipal i dels derivats que afectin al territori d’un únic 
municipi, corresponen a l’ajuntament corresponent.  

D’acord amb aquest precepte, cal sotmetre el document a aprovació inicial i 
provisional per part de l’Ajuntament. 

Un cop acordada l’aprovació inicial, s’haurà de posar a informació pública, per 
un termini d’un mes, la qual cosa s’haurà de fer, tal i com assenyala l’article 
23.1.b) del Reglament de la Llei d'urbanisme, mitjançant la inserció de l’edicte 
corresponent al Butlletí Oficial de la Província, i en un dels diaris de premsa 
periòdica de més divulgació en l’àmbit municipal. En compliment de l’article 8 
del Text refós de la llei d'urbanisme, cal donar publicitat per mitjans telemàtics 
de la convocatòria d’informació pública en els procediments de planejament i 
gestió urbanístics i dels acords d’aprovació que s’adoptin en llur tramitació. 
 
Per altra banda, en virtut de l’article 8 de la Llei19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, la tramitació d’una 
figura de planejament es troba subjecta al règim de transparència. 

L’article 85.5 del Text refós de la llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 
1/2010, de 3 d'agost, en la redacció donada per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, 
de modificació del text refós de la Llei d'urbanisme, estableix que, amb caràcter 
simultani a la informació pública, caldrà sol·licitar informe als organismes 
afectats a raó de les seves competències sectorials. 

D’acord amb l’article 21.1.j) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les 
bases del règim local, l’alcalde o alcaldessa és l’òrgan competent per a les 
aprovacions dels instruments de planejament de desenvolupament del 
planejament general no expressament atribuïdes al Ple, com és el cas que ens 
ocupa. No obstant això, aquesta competència ha estat objecte de delegació 
expressa en la Junta de Govern Local d’aquest Consistori, en virtut del Decret 
d’alcaldia núm. 1466, de 18 de juny de 2015. 

Conclusions 
 
Tenint en compte els informes emesos pels Serveis tècnics municipals, indicats 
anteriorment, només resta concloure que correspon elevar a la Junta de 
Govern Local, per a la seva aprovació inicial, la MODIFICACIÓ DEL PLA 



ESPECIAL de CENTRE HOSPITALARI I CENTRE MÈDIC I ORDENACIÓ 
VOLUMÈTRICA PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UN CENTRE MÈDIC DE 
CONSULTES EXTERNES, al carrer Sant Mateu, núm. 24-26, d’Esplugues de 
Llobregat, segons el document aportat el 8 de setembre de 2016, (Registre 
general d'entrada núm. 2016 00015914), promogut per l'entitat mercantil 
FIATC, MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA, tot indicant 
que, pel que fa a la mobilitat, caldrà incorporar al document que se sotmeti a 
aprovació provisional, les observacions que es deriven de l’informe del Servei 
de Manteniment i Espai Públic, de 13 d’octubre de 2016.” 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- APROVAR INICIALMENT la MODIFICACIÓ DEL PLA ESPECIAL 
del CENTRE HOSPITALARI I CENTRE MÈDIC I ORDENACIÓ 
VOLUMÈTRICA PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UN CENTRE MÈDIC DE 
CONSULTES EXTERNES, al carrer Sant Mateu, núm. 24-26, d’Esplugues de 
Llobregat, segons el document aportat el 8 de setembre de 2016, (Registre 
general d'entrada núm. 2016 00015914), promogut per l'entitat mercantil 
FIATC, MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA, amb el 
benentès que, en el document que se sotmeti a aprovació provisional, es 
tindran en compte les observacions relatives a la mobilitat que es derivin de 
l’informe del Servei de Manteniment i Espai Públic, de 13 d’octubre de 2016.  
 
SEGON.- OBRIR UN PERÍODE D’INFORMACIÓ PÚBLICA D’UN MES, 
mitjançant la publicació d’un anunci al Butlletí oficial de la província de 
Barcelona, en un dels mitjans de comunicació escrita diària, al tauler d’anuncis, 
i a la pàgina web municipal, per a la formulació de reclamacions i/o 
al·legacions.” 
 
ACORD NÚMERO DEU.- Proposta per declarar com a suficient la 
documentació presentada per BUSINESS VIDA 2012, S.L., en la qual 
efectua el tràmit de comunicació de l’activitat de magatzem amb oficines 
per a una activitat de neteja industrial al local ubicat al carrer Gall, núm. 
21-23, d’aquesta població. (Exp. T120-2016-00014). 

“El senyor Jordi Vilaplana Guitart, en representació de BUSINESS VIDA 2012, 
S.L., va aportar la documentació tècnica oportuna per desenvolupar l’activitat 
de magatzem amb oficines per a una activitat de neteja industrial al local 
ubicat al carrer Gall, núm. 21-23, d’aquesta població. (Exp. T120-2016-00014). 

Atès que es tracta d’una activitat sotmesa al règim de comunicació. 
 
Atès l’informe favorable emès pels Serveis Tècnics Municipals obrant a 
l’expedient.  

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



La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1r.- Declarar com a suficient la documentació que consta a l’expedient 
presentada per BUSINESS VIDA 2012, S.L., en la qual efectua el tràmit de 
comunicació de l’activitat de magatzem amb oficines per a una activitat de 
neteja industrial al local ubicat al carrer Gall, núm. 21-23, d’aquesta població. 
(Exp. T120-2016-00014)… 

2n.- Comunicar a BUSINESS VIDA 2012, S.L., que pot iniciar l’exercici de 
l’activitat de magatzem amb oficines per a una activitat de neteja industrial 
al local ubicat al carrer Gall, núm. 21-23, sense perjudici del compliment de la 
normativa urbanística, de seguretat, de protecció i prevenció contra incendis, i 
normativa en general que li sigui d’aplicació, i que el titular declara complir 
mitjançant el document corresponent. 

3r.- Advertir a la titularitat que en cas necessari o si es considera oportú, els 
Serveis Tècnics Municipals podran practicar opcionalment inspecció a 
l’establiment. Si de la inspecció efectuada resultés l’existència de deficiències a 
esmenar, s’hauran d’adoptar en els terminis que s’estimin. En cas que 
aquestes deficiències comportin un risc per a la salut o la seguretat envers 
tercers, o que existeixin deficiències no esmenables, o que l’activitat no s’ajusti 
a la documentació presentada, s’ordenarà immediatament el cessament de 
l’activitat. 
 
4t.- Aquesta conformitat restarà condicionada al pagament de la taxa per a la 
prestació dels serveis d’Intervenció Integral de l’Administració municipal en 
activitats i instal·lacions (Ordenança Fiscal núm. 5) d’import 1.803,84 euros 
(càrrec-valor 1250607-380774) que serà notificada per l’Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona.” 

ACORD NÚMERO ONZE.- Proposta per declarar com a suficient la 
documentació presentada per JP DIGITAL PRINT, S.C.P., en la qual 
efectua el tràmit de comunicació de l’activitat de serveis de copisteria, 
disseny i impressió digital al local ubicat al carrer Laureà Miró, núm. 261, 
d’aquesta població. (Exp. T120-2016-00089). 

“La senyora Mariana Pineda, en representació de JP DIGITAL PRINT, S.C.P., 
va aportar la documentació tècnica oportuna per desenvolupar l’activitat de 
serveis de copisteria, disseny i impressió digital al local ubicat al carrer 
Laureà Miró, núm. 261, d’aquesta població. (Exp. T120-2016-00089)… 

Atès que es tracta d’una activitat sotmesa al règim de comunicació. 
 
Atès l’informe favorable emès pels Serveis Tècnics Municipals obrant a 
l’expedient.  

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



La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1r.- Declarar com a suficient la documentació que consta a l’expedient 
presentada per JP DIGITAL PRINT, S.C.P., en la qual efectua el tràmit de 
comunicació de l’activitat de serveis de copisteria, disseny i impressió 
digital al local ubicat al carrer Laureà Miró, núm. 261, d’aquesta població. (Exp. 
T120-2016-00089). 
 
2n.- Comunicar a JP DIGITAL PRINT, S.C.P., que pot iniciar l’exercici de 
l’activitat de serveis de copisteria, disseny i impressió digital al local ubicat 
al carrer Laureà Miró, núm. 261, sense perjudici del compliment de la normativa 
urbanística, de seguretat, de protecció i prevenció contra incendis, i normativa 
en general que li sigui d’aplicació, i que el titular declara complir mitjançant el 
document corresponent. 

3r.- Advertir a la titularitat que en cas necessari o si es considera oportú, els 
Serveis Tècnics Municipals podran practicar opcionalment inspecció a 
l’establiment. Si de la inspecció efectuada resultés l’existència de deficiències a 
esmenar, s’hauran d’adoptar en els terminis que s’estimin. En cas que 
aquestes deficiències comportin un risc per a la salut o la seguretat envers 
tercers, o que existeixin deficiències no esmenables, o que l’activitat no s’ajusti 
a la documentació presentada, s’ordenarà immediatament el cessament de 
l’activitat. 
 
4t.- Aquesta conformitat restarà condicionada al pagament de la taxa per a la 
prestació dels serveis d’Intervenció Integral de l’Administració municipal en 
activitats i instal·lacions (Ordenança Fiscal núm. 5) d’import 525,00 euros 
(càrrec-valor 1217762-314830). Ja abonada en data 12/08/2016.” 

ACORD NÚMERO DOTZE.- Proposta per declarar com a suficient la 
documentació presentada per ESTEFANÍA ROMO PERALTA, en la qual 
efectua el tràmit de comunicació de l’activitat de perruqueria al local 
ubicat al carrer Josep Miquel Quintana, núm. 44, local 2, d’aquesta 
població. (Exp. T120-2016-00102). 

“La senyora ESTEFANÍA ROMO PERALTA, va aportar la documentació tècnica 
oportuna per desenvolupar l’activitat de perruqueria al local ubicat al carrer 
Josep Miquel Quintana, núm. 44, local 2, d’aquesta població. (Exp. T120-2016-
00102). 
 
Atès que es tracta d’una activitat sotmesa al règim de comunicació. 

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

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



La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1r.- Declarar com a suficient la documentació que consta a l’expedient 
presentada per ESTEFANÍA ROMO PERALTA, en la qual efectua el tràmit de 
comunicació de l’activitat de perruqueria al local ubicat al carrer Josep Miquel 
Quintana, núm. 44, local 2, d’aquesta població. (Exp. T120-2016-00102). 
 
2n.- Comunicar a ESTEFANÍA ROMO PERALTA, que pot iniciar l’exercici de 
l’activitat de perruqueria al local ubicat al carrer Josep Miquel Quintana, núm. 
44, local 2, sense perjudici del compliment de la normativa urbanística, de 
seguretat, de protecció i prevenció contra incendis, i normativa en general que li 
sigui d’aplicació, i que el titular declara complir mitjançant el document 
corresponent.  
 
3r.- Advertir a la titularitat que en cas necessari o si es considera oportú, els 
Serveis Tècnics Municipals podran practicar opcionalment inspecció a 
l’establiment. Si de la inspecció efectuada resultés l’existència de deficiències a 
esmenar, s’hauran d’adoptar en els terminis que s’estimin. En cas que 
aquestes deficiències comportin un risc per a la salut o la seguretat envers 
tercers, o que existeixin deficiències no esmenables, o que l’activitat no s’ajusti 
a la documentació presentada, s’ordenarà immediatament el cessament de 
l’activitat. 
 
4t.- Aquesta conformitat restarà condicionada al pagament de la taxa per a la 
prestació dels serveis d’Intervenció Integral de l’Administració municipal en 
activitats i instal·lacions (Ordenança Fiscal núm. 5) d’import 525,00 euros 
(càrrec-valor 1250607-381024) que serà notificada per l’Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona.” 

ACORD NÚMERO TRETZE.- Proposta per declarar com a suficient la 
documentació presentada per BEAUTY BY DIA, S.A., en la qual efectua el 
tràmit de comunicació de l’activitat de comerç al detall d’articles 
quotidians no alimentaris al local ubicat a l’avinguda del Torrent, núm. 34, 
local 2, d’aquesta població. (Exp. T120-2016-00084). 

“La senyora Pilar Torca Vargas, en representació de BEAUTY BY DIA, S.A., va 
aportar la documentació tècnica oportuna per desenvolupar l’activitat de 
comerç al detall d’articles quotidians no alimentaris al local ubicat a 
l’avinguda del Torrent, núm. 34, local 2, d’aquesta població. (Exp. T120-2016-
00084). 
 
Atès que es tracta d’una activitat sotmesa al règim de comunicació. 

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

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



La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1r.- Declarar com a suficient la documentació que consta a l’expedient 
presentada per BEAUTY BY DIA, S.A., en la qual efectua el tràmit de 
comunicació de l’activitat de comerç al detall d’articles quotidians no 
alimentaris al local ubicat a l’avinguda del Torrent, núm. 34, local 2, d’aquesta 
població. (Exp. T120-2016-00084). 

2n.- Comunicar a BEAUTY BY DIA, S.A., que pot iniciar l’exercici de l’activitat 
de comerç al detall d’articles quotidians no alimentaris al local ubicat a 
l’avinguda del Torrent, núm. 34, local 2, sense perjudici del compliment de la 
normativa urbanística, de seguretat, de protecció i prevenció contra incendis, i 
normativa en general que li sigui d’aplicació, i que el titular declara complir 
mitjançant el document corresponent. 

3r.- Advertir a la titularitat que en cas necessari o si es considera oportú, els 
Serveis Tècnics Municipals podran practicar opcionalment inspecció a 
l’establiment. Si de la inspecció efectuada resultés l’existència de deficiències a 
esmenar, s’hauran d’adoptar en els terminis que s’estimin. En cas que 
aquestes deficiències comportin un risc per a la salut o la seguretat envers 
tercers, o que existeixin deficiències no esmenables, o que l’activitat no s’ajusti 
a la documentació presentada, s’ordenarà immediatament el cessament de 
l’activitat. 
 
4t.- Aquesta conformitat restarà condicionada al pagament de la taxa per a la 
prestació dels serveis d’Intervenció Integral de l’Administració municipal en 
activitats i instal·lacions (Ordenança Fiscal núm. 5) d’import 510,00 euros 
(càrrec-valor 1250607-381053) que serà notificada per l’Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona.” 

ACORD NÚMERO CATORZE.- Proposta per declarar com a suficient la 
documentació presentada per FUNDACIÓ PRIVADA ASPROSEAT PROA 
ESPLUGUES, en la qual efectua el tràmit de comunicació de l’ampliació 
per canvis no substancials del títol acreditatiu de l’activitat de residència i 
centre ocupacional per a disminuïts psíquics, a l’avinguda de la Miranda, 
núm. 17-19, d’aquesta població. (Exp. T120-2009-00092). 

“El senyor Jordi Minguito Santos, en representació de la FUNDACIÓ PRIVADA 
ASPROSEAT PROA ESPLUGUES, va aportar la documentació tècnica 
oportuna per comunicar l’ampliació per canvis no substancials del títol 
acreditatiu per desenvolupar l’activitat de residència i centre ocupacional per 
a disminuïts psíquics, a l’avinguda de la Miranda, núm. 17-19, d’aquesta 
població. (Exp. T120-2009-00092). 

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

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



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

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1r.- Declarar com a suficient la documentació que consta a l’expedient 
presentada per FUNDACIÓ PRIVADA ASPROSEAT PROA ESPLUGUES, en 
la qual efectua el tràmit de comunicació de l’ampliació per canvis no 
substancials del títol acreditatiu de l’activitat de residència i centre 
ocupacional per a disminuïts psíquics, a l’avinguda de la Miranda, núm. 17-
19, d’aquesta població. (Exp. T120-2009-00092). 

2n.- Comunicar a FUNDACIÓ PRIVADA ASPROSEAT PROA ESPLUGUES, 
que pot continuar l’exercici de residència i centre ocupacional per a 
disminuïts psíquics, a l’avinguda de la Miranda, núm. 17-19, sense perjudici 
del compliment de la normativa urbanística, de seguretat, de protecció i 
prevenció contra incendis, i normativa en general que li sigui d’aplicació, i que 
el titular declara complir mitjançant el document corresponent.  
 
3r.- Advertir a la titularitat que en cas necessari o si es considera oportú, els 
Serveis Tècnics Municipals podran practicar opcionalment inspecció a 
l’establiment. Si de la inspecció efectuada resultés l’existència de deficiències a 
esmenar, s’hauran d’adoptar en els terminis que s’estimin. En cas que 
aquestes deficiències comportin un risc per a la salut o la seguretat envers 
tercers, o que existeixin deficiències no esmenables, o que l’activitat no s’ajusti 
a la documentació presentada, s’ordenarà immediatament el cessament de 
l’activitat. 
 
4t.- Aquesta conformitat restarà condicionada al pagament de la taxa per a la 
prestació dels serveis d’Intervenció Integral de l’Administració municipal en 
activitats i instal·lacions (Ordenança Fiscal núm. 5) d’import 283,03 euros, 
(càrrec-valor 1250607-381553) que serà notificada per l’ Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona.” 

RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS 

 
ACORD NÚMERO QUINZE.- 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. 265 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
39.533,67 € 
 
Relació núm.269 de documents ADO en fase prèvia per un import total 
11.629,96 € 



 
Relació núm. 273 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
21.233,86 € 
 
Relació núm. 274 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
21.916,31 € 
 
Relació núm. 275 de documents O en fase prèvia per un import total de 
31.137,45 € 
 
Relació núm. 276 de documents O en fase prèvia per un import total de 
42.912,05 € 
 
Relació núm. 277 de documents O en fase prèvia per un import total de 
79.752,85 € 
 
Relació núm. 278 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
100.802,22 € 
 
Relació núm. 279 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
12.800,00 € 
 
Relació núm. 280 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
18.460,64 € 
 
Document 92016/13253 en fase prèvia per un import total de 724,22 € 
 
Liquidació i ingrés a compte sobre rendiments del treball i activitats 
econòmiques del mes de setembre. 
 
Liquidació i ingrés a compte sobre rendiments del treball i activitats 
econòmiques del tercer trimestre 2016. 
 
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. 265 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 39.533,67 € 
 
2. Aprovar la relació núm.269 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total 11.629,96 € 
 
3. Aprovar la relació núm. 273 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 21.233,86 € 
 
4. Aprovar la relació núm. 274 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 21.916,31 €  



5. Aprovar la relació núm. 275 de documents O en fase prèvia per un import 
total de 31.137,45 € 
 
6. Aprovar la relació núm. 276 de documents O en fase prèvia per un import 
total de 42.912,05 € 
 
7. Aprovar la relació núm. 277 de documents O en fase prèvia per un import 
total de 79.752,85 € 
 
8. Aprovar la relació núm. 278 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 100.802,22 € 
 
9. Aprovar la relació núm. 279 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 12.800,00 € 
 
10. Aprovar la relació núm. 280 de documents ADO en fase prèvia per un 
import total de 18.460,64 € 
 
11. Aprovar el document 92016/13253 en fase prèvia per un import total de 
724,22 € 
 
12. Aprovar la liquidació i ingrés a compte sobre rendiments del treball, 
activitats econòmiques del mes de setembre (mod. 111) per un import total de 
157.677,43 €. 
 
13. Aprovar la liquidació de les retencions i ingressos a compte procedents del 
primer trimestre d’arrendaments d’immobles urbans (mod. 115) per un import 
de 487,14 €.” 
 
ACORD NÚMERO SETZE.- Proposta de resolució de sol·licituds de 
subvencions per afavorir la instal·lació d'activitats econòmiques i 
l'ocupació a Esplugues de Llobregat. 
 
“La Junta de Govern Local en sessió ordinària duta a terme en data 6 de maig 
de 2016, 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.  

Així mateix, les bases van ser sotmeses a informació pública i es va obrir la 
convocatòria per a la presentació de sol·licituds mitjançant anunci que va ser 
publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.  

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, que 
reuneixin els requisits establerts.  

Ateses les diferents sol·licituds presentades i relacionades a la relació 4/2016, 
respecte de les quals les persones interessades han presentat declaració 
responsable de l’acompliment dels requisits exigits per a l’atorgament de les 



respectives subvencions, havent comprovat per interoperabilitat administrativa 
que totes elles es troben al corrent de pagament de les obligacions amb 
l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT) i amb la Tresoreria General 
de la Seguretat Social, així com d’estar al corrent de les obligacions tributàries 
amb l’Ajuntament d’Esplugues, i figurar com a titulars o cotitulars del compte 
bancari on desitgen rebre la subvenció.  

Vist que al Ple celebrat el 27 d’abril de 2016 s’aprovà el Pacte per a la 
reactivació econòmica i la creació d'ocupació de qualitat d'Esplugues 2016-
2019.  

Vist que en aquest s’acordà renovar aquesta línia de subvenció durant l’any 
2016 atès els bons resultats obtinguts i la bona acollida que ha tingut entre les 
empreses i les entitats aquesta línia de subvenció en el període 2013-2015.  

Vist que aquesta línia de subvenció durant l’any 2016 compta amb pressupost 
de l’ajuntament i dotació de 42.000€.  

Atès l’informe emès pel Servei d’Empresa i Ocupació, respecte de la relació 
4/2016 de sol·licituds presentades i validades  

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Aprovar la despesa a càrrec de la partida 2016 1443300 47900 del 
pressupost municipal en vigor, corresponent a la relació 4/2016 en concepte de 
subvencions relatives a la instal·lació d’activitats econòmiques i l’ocupació a 
Esplugues de Llobregat, per un import total de 1.298,63 €.  

SEGON.- Estimar les sol·licituds en concepte de subvencions, relatives a la 
instal·lació d’activitats econòmiques i l’ocupació a Esplugues de Llobregat, 
recollides a la relació 4/2016, dels beneficiaris que consten a l’annex adjunt a la 
present proposta.  

Les quantitats corresponents a les subvencions aprovades seran pagades 
mitjançant transferència bancària al número de compte degudament acreditat.”  

ACORD NÚMERO DISSET.- Proposta d’adjudicació del contracte menor 
consistent a l’assistència tècnica per a l’elaboració d’una memòria que 
permeti concórrer a la convocatòria per a la concessió de la distinció 
“Ciudad de la Ciencia y de la Innovación” corresponent a l’any 2016. 

“Mitjançant l’Ordre CIN/2502/2010, de 17 de setembre, del Ministeri de Ciència 
i Innovació es va crear la distinció “Ciudad de la Ciencia y la Innovación” i es 
van establir les bases per a la concessió de les mateixes. 

A través de la Resolució de 9 de setembre de 2016, de la Secretaria General 
de Ciència i Innovació, del Ministeri d’Economia i Competitivitat, es va aprovar 
la convocatòria per a la concessió de la distinció “Ciudad de la Ciencia y la 
Innovación” corresponent a l’any 2016. 



Les ciutats distingides amb aquest guardó, que s’obté per concurrència 
competitiva, formen part de l’Associació “Red Impulso de Ciudades de la 
Ciencia y la Innovación” (ARINN). 

Aquesta xarxa, és un fòrum de trobada i de definició de politiques locals 
innovadores on es comparteixen experiències i projectes, per tal d’establir des 
de les administracions locals, un model productiu sostenible des del punt de 
vista econòmic, social i ambiental basat en el coneixement i la innovació. 
 
La metodologia que cal desplegar en aquest projecte pivota sobre la gestió del 
procés de preparació de la memòria a presentar, un material pel qual és precís 
comptar amb l’assistència tècnica d’un equip especialitzat i coneixedor d’aquest 
procés de selecció. 

L’empresa Enerlis Technology S.L proporciona actualment assistència en la 
planificació i desplegament d’estratègies en la gestió de la innovació i la 
tecnologia o en la gestió de recursos i fonts de finançament disponibles a 
l’Ajuntament d’Esplugues, per la qual cosa és molt oportú i eficient encarregar 
aquesta tasca a aquesta empresa que sondejar el mercat per cercar una a la 
qual fer tota una transferència de coneixement i tal vegada duplicar esforços. 
 
Enerlis Technology S.L ha elaborat projectes relacionats amb estratègies de 
desenvolupament urbà sostenible i intel·ligent per a més de 50 ajuntaments de 
ciutats de l’estat, entre les quals Esplugues. Estratègia, actualment en fase de 
procés participatiu, dins de la diagnosi prèvia. 

Altres projectes d’interès, en els que ha participat Enerlis, són la redacció del 
“Libro Blanco Smart Cities”, la coordinació del métode “ABC de la Innovación 
Urbana” i, pel que de cara a la presentació de l’ajuntament a la convocatòria de 
la distinció “Ciudad de la Ciencia y la Innovación”, més interessa, en aquests 
moments, Enerlis ha assessorat a diverses administracions locals per l’obtenció 
d’aquest guardó i és l’empresa que porta la Secretaría Técnica de la “Red 
Innpulso”, la qual cosa li ha permés tenir un coneixement molt directe de les 
polítiques ministerials en matèria d’innovació i desenvolupament urbà. 
 
Enerlis Technology S.L ha presentat una proposta que compleix amb els 
requeriments sol.licitats pel departament responsable d’aquesta activitat, que 
és Planificació Estratègica, per un preu, IVA inclòs, de 3.630,00€. 

Vist l’informe emès pel Coordinador de Planificació Estratègica, en el sentit que 
la proposta presentada per Enerlis Technology S.L s’adequa a les necessitats i 
condicions determinades per a la realització de l’esmentat servei. 
 
Vist l’informe dels Serveis Jurídics que informen favorablement la utilització del 
procediment de contracte menor per a l’adjudicació d’aquest servei 
d’assistència tècnica. 

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 la despesa referida al contracte d’una assistència tècnica 
per a l’elaboració de la memòria que permeti concórrer a la convocatòria de la 
distinció “Ciudad de la Ciencia y la Innovación” corresponent a l’any 2016, per 
un import màxim de 3.630,00€, IVA inclòs, a càrrec de la partida 11 92005 
22699 del pressupost municipal per a l’any 2016. 

SEGON.- Adjudicar a L’empresa Enerlis Technology S.L, amb CIF B95455788, 
el contracte consistent en una assistència tècnica per a l’elaboració de la 
memòria que permeti concórrer a la convocatòria de la distinció “Ciudad de la 
Ciencia y la Innovación” corresponent a l’any 2016, per un import total màxim 
de 3.000,00€, més 630,00€ en concepte d’IVA (import total del contracte 
3.630,00€, IVA inclòs). 

Les tasques a realitzar per Enerlis Technology S.L, i que constitueixen l’objecte 
d’aquest contracte menor seran les que es descriuen a la Resolució de 
convocatòria de la candidatura pel 2016 i concretament: 

- Breu descripció del sistema local d’innovació i promoció empresarial 
d’Esplugues, identificant els agents que el composen i amb descripció dels 
medis financers i materials.  

- Descripció de la política, objectius i planificació, que en matèria d’innovació i 
promoció empresarial desenvolupa l’ajuntament.  

- Relació descripció de les actuacions o projectes d’innovació realitzats om 
promoguts per l’ajuntament, i vigents en el moment de presentació de la 
candidatura, indicant objectiu, pressupost, calendari i descripció de les 
principals característiques.  

- Projectes i actuacions previstos pel període 2017-2019, recollint els projectes i 
actuacions a que es refereix l’article 7 de l’Ordre CIN/2502/2010, de 17 de 
setembre, de creació de la distinció. Els projectes caldrà que es presentin 
atenent els resultats del Grup de Treball 3 de la Xarxa, organitzats d’acord amb 
la seva inclusió en cada un dels tres blocs: Ciutadania, Organització i Empresa 
que s’especifiquen en la Resolució de convocatòria per la distinció 
corresponent a 2016.  

- Suports i distincions rebuts per la candidatura  

- Taula resum de projectes per cadascun dels tres blocs amb indicació de 
pressupost i terminis d’execució.  

- Assessorament en el mètode per presentar la sol·licitud de concessió de la 
distinció a través de la complimentació del formulari electrònic disponible en la 
seu electrònica de la Secretaria d’Estat d’investigació, desenvolupament i 
innovació.  



- Durant el procés de resolució, Enerlis mantindrà contacte continuat amb el 
Ministeri d’Economia i Competitivitat i informarà l’ajuntament d’Esplugues de 
l’estat de la candidatura.  

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: la retribució del 
25% a l’inici del projecte i del 75% restant a la presentació de la sol·licitud i 
memòria a la candidatura per la distinció de “Ciudad de la Ciencia y la 
Innovación”. 
 
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 DIVUIT.- Proposta de sol·licitud de baixa en el servei 
Esplugues Coworking formulada pel Sr. Daniel Granados Martín. 

“Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 20 de novembre de 
2015 es va estimar la sol·licitud d’ingrés del Sr. Daniel Granados Martín, amb 
NIF 46450701Q, en el servei Esplugues Coworking en modalitat de jornada 
parcial, tardes, a la Sala de Professionals.  

D’acord amb el règim de funcionament del servei, el Sr. Daniel Granados 
Martín va dipositar fiança per import de 70€.  

El dia 8 de setembre passat el Sr. Daniel Granados Martín ha presentat la 
petició de baixa en el servei, i la devolució de l’esmentada fiança.  

Vist l’informe emès per la Tècnica d’Atenció a l’empresa del servei d’Empresa i 
Ocupació.  

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Estimar la sol·licitud de baixa en el servei Esplugues Coworking 
presentada pel Sr. Daniel Granados Martín, amb NIF 46450701Q, amb efectes 
del proper 31 d’octubre.  

SEGON.- Retornar al Sr. Daniel Granados Martín la fiança dipositada en el seu 
dia per import de 70€, mitjançant transferència bancària al compte que 
l’interessat ha facilitat i donar per finalitzat l’expedient corresponent.”  

ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA 

 
ACORD NÚMERO DINOU.- Proposta d'adjudicació del contracte menor 
consistent en el subministrament d'equips de cardioprotecció 
(desfibril·ladors) per instal·lar a diferents espais públics d'Esplugues de 
Llobregat.  



“Atesa la necessitat de contractar el subministrament d’equips cardiopretecció 
(desfibril.ladors) per instal.lar a diferentes espais públics d’Esplugues de 
Llobregat, s’ha sol·licitat oferta a les següents empreses especialitzades: 
 
· TECHNOLOGY 2050, S.L. “ESPAIS CARDIOPROTEGITS CATALUNYA” 
· NEOSALUS SOLUTIONS, SL 
· SUVIT (GRUP DE SUPORT VITAL) 
 
Dins del termini establert, han presentat oferta les següents empreses: 
 
· TECHNOLOGY 2050, S.L. “ESPAIS CARDIOPROTEGITS CATALUNYA” 
 
· NEOSALUS SOLUTIONS, SL 
 
Vist l’informe emès per la Tècnica de Salut Pública, en el sentit de que la 
proposta presentada per l’empresa TECHNOLOGY 2050, S.L. “ESPAIS 
CARDIOPROTEGITS CATALUNYA” és la més adequada per a l’encàrrec 
sol·licitat. 
 
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, i l’article 174 del Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de 
les Hisendes Locals, sobre els compromisos de despesa de caràcter plurianual. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la despesa referida al contracte consistent en el 
subministrament d’equips cardiopretecció (desfibril.ladors) per instal.lar a 
diferents espais públics d’Esplugues de Llobregat, per un import de 11.423,01 
euros, IVA inclòs, a càrrec de la partida 68.31100.20800 – Lloguer 
desfibriladors -, del pressupost municipal en vigor. 
 
SEGON.- Adjudicar a l’empresa TECHNOLOGY 2050, S.L. “ESPAIS 
CARDIOPROTEGITS CATALUNYA”, amb CIF B-66071143, el contracte 
consistent en el subministrament d’equips cardiopretecció (desfibril.ladors) per 
instal.lar a diferentes espais públics d’Esplugues de Llobregat, per un import de 
9.440,50 euros, més 1.982,51 euros en concepte d’IVA (import total del 
contracte, 11.423,01 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 
signada per l’empresa adjudicatària i degudament conformada pel tècnic 
responsable del projecte.” 
 
 
 



ACORD NÚMERO VINT.- Proposta d’acceptació de l'aportació 
corresponent a l’any 2016, del Contracte Programa 2016-2019 per a la 
coordinació, cooperació i col·laboració entre l'Institut Català de les Dones 
i l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. 
 
“La Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, estableix 
l’adscripció de l’Institut Català de les Dones (ICD) al Departament de 
Presidència de la Generalitat de Catalunya. A partir de 2016 l’ICD torna a 
gestionar directament el Contracte Programa dels Serveis d’Informació i 
Atenció a les Dones (SIADs). 
 
En data 2 d’agost d’enguany, l’ICD va facilitar el text de l’Acord per al Contracte 
Programa 2016-2019 per a la coordinació, cooperació i col·laboració amb 
l’Ajuntament d’Esplugues, relatiu al Servei d’Informació i Atenció a les Dones, 
per a la seva signatura. L’Acord defineix els objectius, les actuacions i els 
recursos a emprar per l’ICD i l’Ajuntament, així com els mecanismes de 
sol·licitud i avaluació per a la gestió del servei. El període de vigència és de l’1 
de gener de 2016 fins al 31 de desembre de 2019. Per al finançament del 
servei l’ICD aportarà a l’Ajuntament un import màxim de 23.000 euros anuals, 
durant el període de vigència indicat. L’Ajuntament haurà de presentar per 
mitjans telemàtics, al portal EACAT, la sol·licitud corresponent a cada anualitat 
de vigència del Contracte Programa. En aquest sentit, el 15 de setembre es va 
presentar la sol·licitud per a l’any 2016, amb registre d’entrada S/000256-2016. 
 
Aquest Acord està vinculat al desplegament de la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del 
dret de les dones a eradicar la violència masclista, i de la Llei 17/2015, del 21 
de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, on s’estableixen, entre d’altres, 
les competències i funcions que correspon assumir per les administracions 
públiques per afrontar la violència masclista i eradicar les desigualtats de 
gènere. 
 
Vist l’informe emès per la Tècnica d’Atenció Social i Igualtat. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
PRIMER.- Donar compte de la signatura de l’Acord per al Contracte Programa 
2016-2019 per a la coordinació, cooperació i col·laboració entre l’Institut Català 
de les Dones i l’Ajuntament d’Esplugues, per al Servei d’Informació i Atenció a 
les Dones. 
 
SEGON.- Donar compte de la presentació de la sol·licitud de Contracte 
Programa per a l’any 2016 a l’Institut Català de les Dones. 
 
TERCER.- Acceptar l’aportació màxima de 23.000 euros per a l’any 2016, a 
favor de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, per al Servei d’Informació i 
Atenció a les Dones.” 
 
ACORD NÚMERO VINT-I-UN.- Proposta d'aprovació de la sol·licitud 
d'adhesió de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat al Programa 
"Municipi Aliat" d'UNICEF. 



“UNICEF és una organització internacional que depèn de l’Organització de 
Nacions Unides (ONU), amb l’objectiu de defensar el drets de l’Infància 
establerts en la Convenció dels Drets de la Infància i la Declaració Universal 
dels Drets Humans. 
 
El municipi és un escenari privilegiat per la promoció i defensa dels drets de la 
infància, ja que el govern local és l’Administració més propera als ciutadans i en 
particular als nens i nenes. 
 
UNICEF desenvolupa dos programes dirigits a afavorir que les polítiques 
públiques municipals, dirigides a la infància i l’adolescència, acompleixin la 
Convenció sobre els Drets de la Infància i estiguin orientades a la promoció i la 
protecció de la infància. 
 
Aquests dos programes són: 
 
· Municipi Aliat és el que es compromet a treballar de forma coordinada i 
estable a favor de la infància i l’adolescència, des d’una perspectiva de drets, 
juntament amb UNICEF, per aconseguir desenvolupar estratègies dirigides a 
construir una Ciutat Amiga de la Infància. 
 
· Ciutats Amigues de la Infància, iniciativa internacional que es desenvolupa 
en diferents països, UNICEF Espanya crea el 2001 el programa CAI, que 
compta amb la col·laboració de: 
 
• Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat 
• Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) 
• Institut Universitari UAM-UNICEF de Necessitat i Drets de la Infància i 
l’Adolescència (IUNDIA) 
• Secretariat Internacional Ciutats Amigues de la Infància 
 
Els programes estan orientats a aconseguir els següents objectius: 
 
- Donar veu als nens i nenes, i tenir en compte les seves aportacions en les 
decisions de govern. 
 
- Sensibilitzar la població i difondre la Convenció sobre els Drets de la Infància. 
 
- Dinamitzar la participació ciutadana en les politiques locals d’Infància. 
 
- Coordinar i facilitar recursos als municipis. 
 
- Incorporar les necessitats i drets de la infància en la vida municipal. 
 
El municipi podrà sol·licitar a UNICEF convertir-se en “Municipi Aliat“ amb el 
propòsit d’avançar vers l’obtenció del Segell de Reconeixement CAI (Ciutat 
Amiga de la Infància). Per a ser Ciutat Amiga de la Infància el municipi ha 
d’obtinir d’UNICEF Comitè Espanyol el Segell de Reconeixement Ciutat 
Amiga de la Infància. 



L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat ha reflectit la seva ferma voluntat de 
difondre i vetllar pel compliment de la Convenció dels Drets dels Infants, en tots 
els serveis, programes i projectes d’atenció a la infància i l’adolescència que es 
desenvolupen des de les diferents regidories. 
 
Vist l’informe emès per la Tècnica de Drets Civils i Infància. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la sol·licitud a UNICEF d’adhesió de l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat com a Municipi Aliat, amb l’objectiu de col·laborar 
en la promoció i la defensa dels drets de la infància i seguir avançant en la 
construcció d’una Ciutat Amiga de la Infància.” 
 
ACORD NÚMERO VINT-I-DOS.- Proposta de resolució de sol·licituds 
d’ajuts econòmics, dins l’àmbit d’acció social, curs 2016-2017, en 
concepte de beques de menjador d'escoles bressol. 
 
“La Junta de Govern Local, en sessió ordinària duta a terme en data 13 de 
maig de 2016, va aprovar el document “Barems i criteris per a l’atorgament 
d'ajuts econòmics”, curs 2016-2017. 
 
L’Ajuntament d’Esplugues, amb la finalitat de garantir les necessitats bàsiques 
en l’àmbit de la infància i adolescència, atorga uns ajuts econòmics en 
concepte de beques de menjador d’escoles bressols municipals per als menors 
empadronats a Esplugues. 
 
Ateses les 55 sol·licituds d’ajuts econòmics presentades i vist l’informe emès 
per la unitat jurídic-administrativa, on fa constar que s’ha realitzat la valoració 
social, econòmica i administrativa corresponent a aquests tipus d’ajuts 
econòmics.  

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

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

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Estimar un total de 34 sol·licituds d’ajuts econòmics per a la 
integració dels següents menors en concepte de beques de menjador d’Escola 
Bressol, pel curs 2016-2017, amb els percentatges de bonificació valorats per 
cada cas que s’indiquen: 

 

 



Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom  Cost 

Activitat 
% 
Beca 

A C M 
1.650,00 
€  50% 

B G N 
1.650,00 
€  50% 

C S A A 
1.650,00 
€  50% 

C R K M 
1.650,00 
€  50% 

C R J 
1.650,00 
€  50% 

G 
 

L 
1.650,00 
€  50% 

G S A B 
1.650,00 
€  50% 

G O P 
1.650,00 
€  50% 

J 
 

P A 
1.650,00 
€  50% 

K 
 

M I 
1.650,00 
€  50% 

M R D J 
1.650,00 
€  50% 

M B A 
1.650,00 
€  50% 

M D A N 
1.650,00 
€  50% 

M H M 
1.650,00 
€  50% 

M H J 
1.650,00 
€  50% 

M A I J 
1.650,00 
€  50% 

O P K N 
1.650,00 
€  50% 

P G V 
1.650,00 
€  50% 

S C A V 
1.650,00 
€  50% 

S S M-A 
1.650,00 
€  50% 

S C N 
1.650,00 
€  50% 

S M A M 
1.650,00 
€  50% 



S G A M 
1.650,00 
€  50% 

U A E A 
1.650,00 
€  50% 

V CH P M 
1.650,00 
€  50% 

V Q G S 
1.650,00 
€  50% 

V C I O 
1.650,00 
€  50% 

Z 
 

M 
1.650,00 
€  50% 

Z 
 

S 
1.650,00 
€  50% 

C 
 

L 
1.760,00 
€  50% 

C 
 

A 
1.760,00 
€  50% 

G S A 
1.760,00 
€  50% 

G S M 
1.760,00 
€  50% 

V G V 
1.760,00 
€  50% 

 
SEGON.- Aprovar una despesa total màxima de 28.325,00 euros, dels quals 
10.3000,00 euros aniran a càrrec de la partida pressupostària 68.23100.48018 
del pressupost vigent i 18.025,00 euros aniran a càrrec de la partida 
corresponent del pressupost de l’exercici 2017, en concepte de beques de 
menjador d’escoles bressols municipals, a favor dels tutors legals que es 
relacionen, amb el imports resultants que així mateix s’indiquen: 

ESCOLA BRESSOL MONTESA (CIF Centre :R-5.800.395-E) 
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom  Nom NIF Cost  

Ajuntament 2016 2017 
CH  S A  880,00 €  320,00 €  560,00 €  
C  S  880,00 €  320,00 €  560,00 €  
G C L P  880,00 €  320,00 €  560,00 €  
S F T A  880,00 €  320,00 €  560,00 €  
S F T A  880,00 €  320,00 €  560,00 €  

    
4.400,00 €  

1.600,00 
€  

2.800,00 
€  

 

 



ESCOLA BRESSOL MONTSERRAT (CIF Centre :F08619074) 
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom  Nom NIF Cost  

Ajuntament 2016 2017 
A G E  825,00 €  300,00 €  525,00 €  
A B V  825,00 €  300,00 €  525,00 €  
A Z J L  825,00 €  300,00 €  525,00 €  
A  H  825,00 €  300,00 €  525,00 €  
A  H  825,00 €  300,00 €  525,00 €  
C Z P E  825,00 €  300,00 €  525,00 €  
C M E  825,00 €  300,00 €  525,00 €  
C L E  825,00 €  300,00 €  525,00 €  
CH P L E  825,00 €  300,00 €  525,00 €  
D S N  825,00 €  300,00 €  525,00 €  
G Y R  825,00 €  300,00 €  525,00 €  
G H A E  825,00 €  300,00 €  525,00 €  
G P B  825,00 €  300,00 €  525,00 €  
H V V  825,00 €  300,00 €  525,00 €  
H V V  825,00 €  300,00 €  525,00 €  
J T E  825,00 €  300,00 €  525,00 €  
M B M D  825,00 €  300,00 €  525,00 €  
M R A Z  825,00 €  300,00 €  525,00 €  
O P M A  825,00 €  300,00 €  525,00 €  
O M N A  825,00 €  300,00 €  525,00 €  
O  W J  825,00 €  300,00 €  525,00 €  
QU A M E  825,00 €  300,00 €  525,00 €  
R R B  825,00 €  300,00 €  525,00 €  
R O M  825,00 €  300,00 €  525,00 €  
R Y C X  825,00 €  300,00 €  525,00 €  
S V T M  825,00 €  300,00 €  525,00 €  
S C RH  825,00 €  300,00 €  525,00 €  
S B T K  825,00 €  300,00 €  525,00 €  
Z  A  825,00 €  300,00 €  525,00 €  

    

23.925,00 €  
8.700,00 
€  

15.225,00 
€ 

 
TERCER.- Desestimar 21 sol·licituds d’ajuts econòmics en concepte de beques 
de menjador d’ Escola Bressol, que es detallen a l’annex que s’adjunta pel 
motiu que així mateix s’indica.  

QUART.- Les quantitats reconegudes en la present proposta, per valor total de 
28.325,00 euros, seran pagades proporcionalment en tres terminis, durant els 
mesos d’octubre de 2016, març de 2017 i juliol de 2017, als centres escolars 
següents:  



CENTRE ESCOLAR N.I.F. Tram 1 Tram 2 Tram 3 TOTAL 
ESCOLA BRESSOL 
MONTSERRAT (SOC. 
COOP. T.A.G.I.) 

F08619074 8.700,00 
€ 

6.525,00 
€ 

8.700,00 
€ 

23.925,00 
€ 

ESCOLA BRESSOL 
MONTESA (FUND. 
PERE TARRÉS) 

R5800395E 1.600,00 
€ 

1.200,00 
€ 

1.600,00 
€ 

4.400,00 
€ 

 
El pagament de les quantitats corresponents al tercer termini, 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. 

CINQUÈ.- Ordenar el pagament corresponent al primer tram de les quantitats 
aprovades en la present resolució. 

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 2017, amb caràcter definitiu.” 

ACORD NÚMERO VINT-I-TRES.- Proposta de resolució de sol·licituds de 
tarifació social, curs 2016-2017, en concepte d’assistència de menors a 
les escoles bressols municipals. 

“Vist l'epígraf VII de l'annex de la vigent ordenança fiscal núm. 12, reguladora 
dels preus públics, en el que es contempla la bonificació del preu públic 
corresponent a assistència a Escoles-Bressol Municipals, per a les persones 
residents a Esplugues que compleixen amb els requisits establerts. 
 
Ateses les 67 sol·licituds de bonificacions sobre el preu públic aplicable a 
l’assistència d’Escoles Bressols municipals 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. 

Vist el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d'obres, 
activitats i serveis dels ens locals, en la part que regula l'activitat 
subvencionadora de l'Administració. 

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

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Aplicar la bonificació de preu públic corresponent a assistència a 
Escoles-Bressol Municipals, curs 2016-2017, amb efectes des del mes de 
setembre 2016 fins al juliol de 2017, a 55 sol·licituds que es relacionen a 
l’annex adjunt atès que s’ajusten a l'establert a l’epígraf VII de l’annex de la 
vigent ordenança fiscal núm. 12, reguladora dels preus públics. 



SEGON.- Desestimar 12 sol·licituds d’ajuts econòmics en concepte de 
bonificació de preu públic per assistència a Escoles-Bressol Municipals, que es 
detallen a l’annex de l’informe que s’adjunta pels motius que així mateix 
s’indiquen. 
 
TERCER.- Aprovar una despesa plurianual total màxima de 49.470,30 euros, 
d’acord amb el desglossament següent: 

- A favor de l’ESCOLA BRESSOL MONTESA amb NIF R5800395E, la quantitat 
de 10.470,90 euros del quals 3.807,60 € aniran a càrrec de la partida 
pressupostària 47.32300.47200 6.663,30 € a la partida corresponent del 
pressupost de l’exercici 2017. 

- A favor de l’ESCOLA BRESSOL MONTSERRAT amb NIF F08619074, la 
quantitat de 38.999,40 euros del quals 14.181,60 € aniran a càrrec de la partida 
pressupostària 47.32300.47200 i 24.817,80 € a la partida corresponent del 
pressupost de l’exercici 2017. 

El pagament de les quantitats reconegudes es realitzarà mensualment, de 
manera proporcional en funció del nivell d’assistència a l’activitat dels alumnes 
becats. 
 
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 2017, amb caràcter definitiu.” 

ACORD NÚMERO VINT-I-QUATRE.- Proposta de resolució de sol·licituds 
d’ajuts econòmics, dins l’àmbit d’acció social, curs 2016-2017, en 
concepte de beques de menjador escolar. 

“La Junta de Govern Local va aprovar el document “Barems i criteris per a 
l’atorgament d'ajuts econòmics d’Esplugues de Llobregat, curs 2016-2017” en 
sessió ordinària duta a terme en data 13 de maig de 2016. 

L’Ajuntament d’Esplugues, amb la finalitat de garantir les necessitats bàsiques 
en l’àmbit de la infància i adolescència, atorga uns ajuts econòmics 
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. 

Ateses les 60 sol·licituds d’ajuts econòmics presentades i vist l’informe emès 
per la UJA de l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania, on fa constar que s’ha 
realitzat la valoració econòmica i administrativa corresponent a aquests tipus 
d’ajuts econòmics, en compliment dels barems i criteris per a l’atorgament 
d’ajuts econòmics de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, curs 2016-2017. 
 
Vist que excepcionalment, per aquelles famílies amb una situació socio-
econòmica de vulnerabilitat, i prèvia valoració dels serveis socials bàsics 
municipals es podrà subvencionar la part que es consideri necessària, que en 
alguns casos pot resultar el 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. 

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 38 sol·licituds d’ajuts econòmics per a la 
integració dels següents menors en concepte de beques de menjador escolar, 
pel curs 2016-2017, amb els percentatges de bonificació valorats per cada cas 
que s’indiquen: 

ALUMNE/A 
    Primer 

Cognom Segon Cognom Nom 
Cost 
Activitat % Beca 

A. P. D P. 1.091,20 € 40% 
B D. 

 
F. 1.091,20 € 40% 

B. R. A. 1.091,20 € 40% 
C. B. J C. 1.091,20 € 40% 
CH. 

 
L V. 1.091,20 € 40% 

CH. 
 

N A. 1.091,20 € 40% 
C. CH. J D D. 1.091,20 € 40% 
C. CH. M F. 1.091,20 € 40% 
C. H. Z S. 1.091,20 € 40% 
E A. 

 
I. 1.091,20 € 40% 

E A. T. H. 1.091,20 € 40% 
E A. R. M. 1.091,20 € 40% 
E A. R. H. 1.091,20 € 40% 
F. Q. B. 1.091,20 € 40% 
H. R. A M. 1.091,20 € 40% 
L. CH. L H. 1.091,20 € 40% 
L. B. S. 1.091,20 € 40% 
M. G. M. 1.091,20 € 50% 
M. G. M. 1.091,20 € 50% 
M. A. O. 1.091,20 € 40% 
M. M. V A. 1.091,20 € 40% 
M. G. C. 1.091,20 € 40% 
P. P. E. 1.091,20 € 20% 
P. P. I. 1.091,20 € 20% 
P. Z. I. 1.091,20 € 40% 
P. Z. I. 1.091,20 € 40% 
R. R. M. 1.091,20 € 40% 



R. C. Y. 1.091,20 € 40% 
R. C. I. 1.091,20 € 40% 
R. J. A G. 1.091,20 € 40% 
S. D. I. 1.091,20 € 40% 
S. D. V. 1.091,20 € 40% 
T. V. G. 1.091,20 € 40% 
V. G. N. 1.091,20 € 40% 
V. G. J. 1.091,20 € 40% 
V. V. B A. 1.091,20 € 40% 
X. 

 
Y. 1.091,20 € 40% 

X. 
 

N. 1.091,20 € 40% 

 
SEGON.- Aprovar una despesa màxima de 16.368,00 euros, dels quals 
6.547,14 euros aniran a càrrec de la partida pressupostària 68.23100.48018 del 
pressupost vigent i 9.820,86 euros aniran a càrrec de la partida corresponent 
del pressupost de l’exercici 2017, 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 FOLCH I TORRES(CIF Centre :Q0868051D) 
TUTOR/A LEGAL  

   Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom N.I.F. Cost 

Ajuntament 
Exercici 
2016 

Exercici 
2017 

G. S. N. 
 

436,48 € 
174,59 
€ 261,89 € 

P. R. C. 
 

218,24 € 87,30 € 130,94 € 
P. R. C. 

 

218,24 € 87,30 € 130,94 € 

R. B. A. 
 

436,48 € 
174,59 
€ 261,89 € 

R. L. V. 
 

436,48 € 
174,59 
€ 261,89 € 

V. A. M D C. 
 

436,48 € 
174,59 
€ 261,89 € 

G. S. N. 
 

436,48 € 
174,59 
€ 261,89 € 

P. R. C. 
 

218,24 € 87,30 € 130,94 € 

   

TOTALS: 2.182,40 € 
872,96 
€ 

1.309,44 
€ 

ESCOLA CAN VIDALET(CIF Centre :Q5856054A) 
TUTOR/A LEGAL  

   Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom N.I.F. Cost 

Ajuntament 
Exercici 
2016 

Exercici 
2017 

B D. 
 

Y. 
 

436,48 € 
174,59 
€ 261,89 € 

M. C. L. 
 

436,48 € 174,59 261,89 € 



€ 

T. 
 

N. 
 

436,48 € 
174,59 
€ 261,89 € 

T. 
 

N. 
 

436,48 € 
174,59 
€ 261,89 € 

   

TOTALS: 1.745,92 € 
698,36 
€ 

1.047,56 
€ 

ESCOLA ISIDRE MARTI (CIF Centre: Q5855027H) 
TUTOR/A LEGAL  

   Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom N.I.F. Cost 

Ajuntament 
Exercici 
2016 

Exercici 
2017 

G. S. S. 
 

436,48 € 174,59 € 261,89 € 
M. G. N. 

 

545,60 € 218,24 € 327,36 € 
M. G. N. 

 

545,60 € 218,24 € 327,36 € 
R. J. UM. 

 

436,48 € 174,59 € 261,89 € 
S. D. C. 

 

436,48 € 174,59 € 261,89 € 
S. D. C. 

 

436,48 € 174,59 € 261,89 € 

   

TOTALS: 2.837,12 € 
1.134,84 
€ 

1.702,28 
€ 

ESCOLA GRAS I SOLER(CIF Centre :Q0868038A) 
TUTOR/A LEGAL  

   Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom N.I.F. Cost 

Ajuntament 
Exercici 
2016 

Exercici 
2017 

B. Z. M E. 
 

436,48 € 174,59 € 261,89 € 
CH. T. H O. 

 

436,48 € 174,59 € 261,89 € 
G. C. L P. 

 

436,48 € 174,59 € 261,89 € 
H. R. A. 

 

436,48 € 174,59 € 261,89 € 

   

TOTALS: 1.745,92 € 698,36€ 
1.047,56 
€ 

ESCOLA LOLA ANGLADA(CIF Centre :Q5856020B) 
TUTOR/A LEGAL  

   Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom N.I.F. Cost 

Ajuntament 
Exercici 
2016 

Exercici 
2017 

B. M. J. 
 

436,48 € 174,59 € 261,89 € 
C. G. A. 

 

436,48 € 174,59 € 261,89 € 
C. G. A. 

 

436,48 € 174,59 € 261,89 € 
CH. N. M. 

 

436,48 € 174,59 € 261,89 € 
CH. N. M. 

 

436,48 € 174,59 € 261,89 € 
V. 

 
P. 

 

436,48 € 174,59 € 261,89 € 
Z. L. L C. 

 

436,48 € 174,59 € 261,89 € 
Z. L. L C. 

 

436,48 € 174,59 € 261,89 € 

   

TOTALS: 3.491,84 € 
1.396,72 
€ 2.095,12€ 

ESCOLA JOAN MARAGALL(CIF Centre :Q5855043E) 



TUTOR/A LEGAL  
   Primer 

Cognom 
Segon 
Cognom Nom N.I.F. Cost 

Ajuntament 
Exercici 
2016 

Exercici 
2017 

A. D. F Z. 
 

436,48 € 174,59 € 261,89 € 
E A. Z. A. 

 

436,48 € 174,59 € 261,89 € 
E A. Z. A. 

 

436,48 € 174,59 € 261,89 € 
P. H. N. 

 

436,48 € 174,59 € 261,89 € 

   

TOTALS: 1.745,92 € 698,36€ 
1.047,56 
€ 

ESCOLA MATILDE ORDUÑA(CIF Centre :Q5855033F) 
TUTOR/A LEGAL  

   Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom N.I.F. Cost 

Ajuntament 
Exercici 
2016 

Exercici 
2017 

Q. 
 

N B. 
 

436,48 € 
174,59 
€ 261,89 € 

R. P. Y. 
 

436,48 € 
174,59 
€ 261,89 € 

   

TOTALS: 872,96 € 
349,18 
€ 523,78 € 

ESCOLA PRAT DE LA RIBA(CIF Centre :Q5855037G) 
TUTOR/A LEGAL  

   Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom N.I.F. Cost 

Ajuntament 
Exercici 
2016 

Exercici 
2017 

CH. 
 

G. 
 

436,48 € 174,59 € 261,89 € 
CH. 

 
G. 

 

436,48 € 174,59 € 261,89 € 
L. 

 
Z. 

 

436,48 € 174,59 € 261,89 € 
L. 

 
Z. 

 

436,48 € 174,59 € 261,89 € 

   

TOTALS: 1.745,92 € 698,36€ 
1.047,56 
€ 

 
 
TERCER.- Desestimar un total de 22 sol·licituds d’ajuts econòmics en concepte 
de beques de menjador escolar, curs 2016-2017, que es detallen a l’annex de 
l’informe adjunt, pels motius que al mateix s’indiquen. 
 
QUART.- Les quantitats reconegudes en la present proposta, per valor total de 
16.368,00 euros, seran pagades proporcionalment en tres terminis, durant els 
mesos d’octubre de 2016, març de 2017 i juny de 2017, als centres escolars 
següents:  

CENTRE 
ESCOLAR N.I.F. Tram 1 Tram 2 Tram 3 TOTAL 

Gras i Soler Q0868038A 698,36 € 523,76 € 523,80 € 1.745,92 € 
Can Vidalet Q5855027H 698,36 € 523,76 € 523,80 € 1.745,92 € 
Joan Maragall Q5855043E 698,36 € 523,76 € 523,80 € 1.745,92 € 



Matilde Orduña Q5855033F 349,18 € 261,88 € 261,90 € 872,96 € 
Lola Anglada Q5856020B 1.396,72 € 1.047,52 € 1.047,60 € 3.491,84 € 
Prat de la Riba Q5855037G 698,36 € 523,76 € 523,80 € 1.745,92 € 
Folch i Torres Q0868051D 872,96 € 654,70 € 654,74 € 2.182,40 € 
Isidre Martí Q5855027H 1.134,84 € 851,12 € 851,16 € 2.837,12 € 

 
El pagament de les quantitats corresponents al tercer termini, 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. 
 
CINQUÈ.- Ordenar el pagament corresponent al primer tram de les quantitats 
aprovades en la present resolució. 

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 2017, amb caràcter definitiu.” 

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.  
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