
 
 

 

JGL 29/2016 
 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 

SESSIÓ DECISÒRIA ORDINÀRIA DE 29 DE JULIOL DE 2016 

 
A la Casa Consistorial d’Esplugues de Llobregat, a la sala de reunions, a les 
onze hores i cinquanta minuts del dia 29 de juliol de 2016, es reuneix la Junta 
de Govern Local en sessió decisòria ordinària, en primera convocatòria, sota la 
Presidència de l'alcaldessa Sra. Pilar Díaz Romero, amb l'assistència dels 
regidors Sr. Eduard Sanz García, Sra. Sara Forgas Úbeda, Sra. Montserrat 
Zamora Angulo, Sr. Albert Comellas Novillo, Sr. Manuel Pozo López i Sr. 
Santiago Siquier Fadó. 
 
Assisteix igualment l'interventor director de l'Àrea de recursos generals i 
econòmics, Sr. Francisco Javier Vicén Encuentra. 
 
Actua de secretari el de l'Ajuntament Sr. Pedro Carmona Pérez. 
 
Oberta la sessió per la Sra. alcaldessa, s'hi entra en l'examen i debat dels 
assumptes que es relacionen a l'ordre del dia. 
 
ACORD NÚMERO U.- Aprovació, si escau, de l’acta núm. 25/16 
corresponent a la sessió ordinària de data 1 de juliol de 2016.                              
 
Per la Sra. alcaldessa i en relació a l’esborrany de l’acta núm. 25/16 
corresponent a la sessió ordinària de  data  1 de juliol es pregunta si hi ha 
objecció d'alguna classe i no assenyalant-se'n cap, s'aprova  l’esmentada acta 
per unanimitat i en compliment del que disposa l'article 107 de la Llei 8/1987, 
de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya i l'article 110 del 
Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, es 
transcriurà al llibre d'actes, autoritzant-se amb les signatures de la  Sra. 
alcaldessa i Sr. secretari. 
 

TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

ACORD NÚMERO DOS.- Proposta d’adjudicació del servei de redacció del 
projecte executiu, direcció d’obra i legalització de l’adequació de les 
instal•lacions elèctriques del casal de Gent Gran La Plana-Montesa i casal 
de Gent Gran el Gall, d’aquesta població, mitjançant contracte menor 
(exp. G454-2016-038). 

“Atès l’informe dels Serveis Tècnics Municipals, de data 26 de juliol de 2016, 
proposant la realització del servei de redacció del projecte executiu, direcció 
d’obra i legalització de l’adequació de les instal·lacions elèctriques del casal de 



Gent Gran La Plana-Montesa i Casal de Gent Gran el Gall, d’aquesta població, 
d’acord amb el plec de condicions tècniques redactat i la seva contractació per 
contracte menor amb un pressupost net de 3.000,00 €, mes l’IVA del 21% 
d’import 630,00 €, en total 3.630,00 €, IVA inclòs. 

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

Empresa Import 
net 

I.V.A. TOTAL 

AudingIntraes
a, S.A. 

2.520,0
0 € 

529,2
0 € 

3.049,2
0 € 

INCOPE 
Consultores, S.L. 

2.278,4
9 € 

478,4
9 € 

2.756,9
8 € 

Margal Ingenieria, 
S.L. 

No presenta 
oferta 

Gabitec 
Pallejà 

No presenta 
oferta 

Estudis i Projectes Elèctrics, 
S.L. 

2.820,0
0 € 

592,2
0 € 

3.410,2
0 € 

Josep Puig 
Hernández 

No presenta 
oferta 

Getinsa 
Payma, S.L. 

No presenta 
oferta 

 
i que proposen adjudicar el servei de referència, a favor de l’empresa INCOPE 
CONSULTORES, S.L. (B-83665513), ja que es valora com a oferta més 
favorable per l’Ajuntament, pel preu net de 2.278,49 €, més l’IVA del 21% 
d’import 478,49 €, en total 2.756,98 €, que suposa una baixa del 24,05 %. 

Atesos articles 138.3 i 111 del Text refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, sobre 
possibilitat de contractar serveis, per contracte menor por raó de la quantia, la 
qual no excedeix de 18.000 €. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1.- Aprovar el plec de condicions tècniques, pel servei de redacció del projecte 
executiu, direcció d’obra i legalització de l’adequació de les instal·lacions 
elèctriques del casal de Gent Gran La Plana-Montesa i Casal de Gent Gran el 
Gall, d’aquesta població, amb un pressupost de contracte de 3.630,00 €, IVA 
inclòs. 
 
2.- Aprovar l’execució del servei esmentat mitjançant contracte menor, i 
adjudicar-lo a favor de l’empresa INCOPE CONSULTORES, S.L. (CIF B-
83665513), pel preu de 2.278,49 
€, més l’IVA del 21% de 478,49 €, en total 2.756,98 €, IVA inclòs, que l’haurà 
de portar a terme d’acord amb el plec aprovat i l’oferta presentada. 



3.- Aprovar la despesa corresponent per import de 2.756,98 €, IVA inclòs, amb 
càrrec a la partida pressupostària número 12 33000 62200 del Pressupost 
General de 2016. 

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

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

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

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

-Òrgan de contractació: Junta de Govern Local. 

-Òrgan administratiu comptable: Intervenció Municipal. 

-Òrgan administratiu destinatari: Servei de Manteniment i Espai Públic." 
 
ACORD NÚMERO TRES.- Proposta d’adjudicació del servei d’assistència 
tècnica anomenat redacció d’un pla de previsió d’emergències per a cada 
un dels tres mercats de marxants (venda no sedentària) ubicats al 
municipi d’Esplugues de Llobregat, mitjançant contracte menor (exp. 
G454-2016-039). 

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

ACORD NÚMERO QUATRE.- Proposta d’adjudicació de les obres de 
connexió de l’edifici de La Baronda a la xarxa de telecomunicacions 
municipal i serveis associats de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. 
(Exp. G451-2016-003).  

“La Junta de Govern Local en sessió del dia 29 d’abril de 2016, va acordar 
aprovar l’expedient de contractació, per procediment obert, de tramitació 
ordinària, per a l’execució de les obres ordinàries de connexió de l’edifici de La 
Baronda a la xarxa de telecomunicacions municipal i serveis associats de 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, segons projecte redactat pel Servei de 
Manteniment i Espai Públic, per un import de 63.016,29 €, IVA no inclòs, més 
13.233,42 € en concepte d’IVA, en total 76.249,71 € IVA inclòs, així com el plec 
de clàusules administratives particulars que regeixen aquesta contractació. 
 



Segons consta a l’expedient, dins del termini assenyalat per a la presentació de 
pliques, d’acord amb l’anunci publicat al Butlletí Oficial de la província de data 
17/05/2016, es van presentar nou ofertes subscrites per les següents 
empreses: TEMPO FACILITY SERVICES; INSTALACIONES INABENSA, S.A; 
COMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS INDUSTRIALES, S.L.U; COBRA 
INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A; CONSTRUCCIONES Y 
REHABILITACIONES VICENÇ, S.L; ADETEL SISTEMAS DE 
TELECOMUNIACION, S.L; SPARK IBERICA, S.A.U; ELECNOR, S.A; 
SERVEIS INTEGRALS 360 PLUS, S.L. 

L’obertura del sobre núm. 2 “Documentació relativa als criteris avaluables 
automàticament i oferta econòmica”de les pliques presentades, en acte públic, 
es va celebrar el dia 14 de juny 2016, prèvia la qualificació de la documentació 
del sobre número 1, segons consta a les Actes corresponents, i van ser 
admeses totes les empreses presentades amb el següent resultat: 

1. Oferta econòmica de l'empresa TEMPO FACILITY SERVICES., per un 
import de 51.200,74 €, i 10.752,19 € d’ IVA. 

2. Oferta económica de l’empresa INSTALACIONES INABENSA, S.A., per un 
import de 55.892,32 €, i 11.737,39 € d’ IVA. 

3. Oferta econòmica de l’empresa COMSA INDUSTRIAL, per un import de 
43.539,46 €, i 9.143,29 € d’IVA. 

4. Oferta econòmica de l’empresa COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, 
S.A., per un import de 47.989,50 €, i 10.077,79 € d’IVA. 

5. Oferta econòmica de l’empresa CONSTRUCCIONES Y 
REHABILITACIONES VICENÇ, S.A., per un import de 49.461,51 €, i 10.386,92 
€ d’IVA. 

6. Oferta econòmica de l’empresa ADETEL SISTEMAS DE 
TELECOMUNICACIONS, S.L., per un import de 51.730,73 €, i 10.863,45 € 
d’IVA. 

7. Oferta econòmica de l’empresa SPARK IBERICA, S.A.U., per un import de 
62.430,45 €, i 13.110,40 € d’IVA. 

8.Oferta econòmica de l’empresa ELECNOR, S.A., per un import de 46.288,99 
€, i 9.720,69 € d’IVA. 

9.Oferta econòmica de l’empresa SERVEIS INTEGRALS 360 PLUS, S.L. per 
un import de 51.715,12 €, i 10.860,17 € d’IVA. 

I la seva valoració va ser la següent: 

Num EMPRESA 
Oferta 
econòmica 
(sense IVA) 

IVA 
Oferta 
econòmica 
(amb IVA) 

1 TEMPO FACILITY SERVICES, 51.200,74 € 10.752,16 61.952,90 € 



S.L.U. € 

2 INSTALACIONES INABENSA, 
S.A. 55.892,32 € 11.737,39 

€ 67.629,71 € 

3 
COMSA INSTALACIONES Y 
SISTEMAS INDUSTRIALES, 
S.L.U. 

43.539,46 € 9.143,29 
€ 52.682,75 € 

4 COBRA INSTALACIONES Y 
SERVICIOS, S.A. 47.989,50 € 10.077,79 

€ 58.067,29 € 

5 
CONSTRUCCIONES Y 
REHABILITACIONES VICENÇ, 
S.L. 

49.461,51 € 10.386,92 
€ 59.848,43 € 

6 ADTEL SISTEMAS DE 
TELECOMUNICACION, S.L. 51.730,73 € 10.863,45 

€ 62.594,18 € 

7 SPARK IBÉRICA, S.A.U. 62.430,45 € 13.110,40 
€ 75.540,85 € 

8 ELECNOR, S.A. 46.288,99 € 9.720,69 
€ 56.009,68 € 

9 SERVEIS INTEGRALS 360 
PLUS, SL 51.715,12 € 10.860,17 

€ 62.575,29 € 

 
 
La valoració de les millores ofertades va ser la següent: 

Num EMPRESA Baixa Puntuació 
1 TEMPO FACILITY SERVICES, S.L.U. 18,749947% 60,66 
2 INSTALACIONES INABENSA, S.A. 11,304961% 36,58 

3 COMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS 
INDUSTRIALES, S.L.U. 30,907606% 100,00 

4 COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A. 23,845887% 77,15 

5 CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES 
VICENÇ, S.L. 21,509957% 69,59 

6 ADTEL SISTEMAS DE TELECOMUNICACION, 
S.L. 17,908960% 57,94 

7 SPARK IBÉRICA, S.A.U. 0,929656% 3,01 
8 ELECNOR, S.A. 26,544403% 85,88 
9 SERVEIS INTEGRALS 360 PLUS, SL 17,933734% 58,02 
 
 
Els Serveis Tècnics municipals van emetre informe el 16 de juny de 2016, 
manifestant que l’oferta més avantatjosa presentada per COMSA 
INSTALACIONES Y SISTEMAS INDUSTRIALES, S.L.U., amb una baixa del 
30,907606%, es podria considerar com a desproporcionada o temerària, de 
conformitat amb el que disposa l’article 85 del Reglament de Contractes del 
Estat i que d’acord amb el que preveu l’article 152.3 del TRLCSP, procedia 
concedir audiència a l’empresa esmentada per tal de justificar la seva oferta, i 
que presentés:Pressupost de licitació desglossat, per capítols i partides, amb 
idèntics amidaments i qualitats que les del projecte; on es justifiqui el % de la 



baixa de cadascuna d’elles respecte el preu de licitació; Totes les partides que 
tinguin més d’un 20% de baixa s’hauran de justificar individualment indicant la 
justificació de preus de la mateixa amb: desglòs i preus unitaris dels materials, 
desglòs i preus unitaris de la mà d’obra, desglòs i preus unitaris de maquinària i 
mitjans auxiliars i llistat dels subcontractistes que intervindran a l’obra, i 
percentatge d’obra a executar per cadascú d’ells. 

En data 23 de juny de 2016 l’empresa COMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS 
INDUSTRIALES, S.L.U., ha presentat la documentació i justificació de l’oferta 
requerides. 
 
Atès l’informe emès pels Serveis Tècnics Municipals, de data 4 de juliol de 
2016, posant de manifest que la documentació justificativa de l’oferta 
presentada per l’empresa COMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS 
INDUSTRIALES, S.L.U., en data 23 de juny de 2016 es correcta i es justifica 
adequadament, i que per tant, es considera que és l’oferta més avantatjosa, per 
un import total de 52.682,75 €, IVA inclòs, i la resta de compromisos inclosos a 
l’oferta, i que correspon a una baixa del 30,907606% proposant requerir la 
documentació corresponent i la constitució de la garantía definitiva, a l’empresa 
esmentada amb proposta d’adjudicació al seu favor, una vegada complimentat 
el requeriment. 

Atès que la Mesa de Contractació reunida en data 7 de juliol de 2016, accepta i 
dóna la conformitat en tots els seus extrems a l’esmentat informe tècnic i 
acorda elevar proposta a l’òrgan de contractació per tal que requereixi la 
constitució de la fiança definitiva i presentació de la documentació 
corresponent, a l’empresa amb l’oferta mes avantatjosa, que ha estat COMSA 
INSTALACIONES Y SISTEMAS INDUSTRIALES, S.L.U., per un import total de 
52.682,75 €, amb un pressupost net de 43.539,46 € i una part d’IVA de 
9.143,29 €, i la resta de compromisos inclosos a l’oferta, i que correspon a una 
baixa del 30,907606 %. 

Ates que en data 22 de juliol de 2016 l’empresa COMSA INSTALACIONES Y 
SISTEMAS INDUSTRIALES, S.L.U.., ha presentat fiança definitiva relativa al 
present contracte, per import total de 4.353,95 €, i en data 28 de juliol de 2016 
ha presentat la documentació acreditativa del compliment de les obligacions 
tributaries i amb la seguretat social i la documentació que acrediti la capacitat i 
solvència exigida segons les previsions dels plecs de condicions 
econòmicoadministratives i tècniques. 

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

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1.- Declarar la validesa de la licitació, i adjudicar el contracte d’execució de les 
obres ordinàries de connexió de l’edifici de La Baronda a la xarxa de 
telecomunicacions municipal i serveis associats de l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat, per procediment obert, de tramitació ordinària, a favor de l’empresa 



COMSA INSTALACIONES Y SYSTEMAS INDUSTRIALES, S.L.U.(CIF B-
64381072), per un import net de 43.539,46 €, més 9.143,29 € en concepte 
d’IVA, en total 52.682,75 €, IVA inclòs, que suposa una baixa del 30,907606 %, 
i que hauran d’executar d’acord amb el contingut de l’oferta presentada, i resta 
de compromisos, i el projecte i el plec de clàusules administratives aprovats. 

2.- Aprovar la despesa corresponent per un import total de 52.682,75 €, IVA 
inclòs, amb càrrec de la partida 2016-12-93300-62300 del Pressupost 
Municipal de 2.016. 

3.- Comunicar a l’adjudicatari l’obligació de signar el contracte en el termini dels 
15 dies hàbils següents al de la notificació de la present adjudicació, així com 
l’obligació de satisfer a aquest Ajuntament la quantitat de 182,40 €, 
corresponent a la publicació del anunci de licitació en el BOP. 
Si el pagament és fa en metàl·lic s'haurà de fer mitjançant transferència al 
compte de titularitat de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat de l'entitat 
Caixabank SA núm. : IBAN ES45 2100 0148 5502 0000 6291, especificant qui 
fa l’ingrés i el concepte. 

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

5.- Designar com a Direcció Facultativa de les obres a l’arquitecte Director del 
Servei de Manteniment i Espai Públic, José Maria González Lera, i l’arquitecte 
tècnica del Servei d’espai públic i mobilitat, Ma.Falgas Castellà Casals, i així 
mateix, designar com a Coordinadora de Seguretat i Salut a l’arquitecte tècnica 
de Seguretat i Serveis, Yelena Sánchez Prados. 

6.- Notificar la present adjudicació als licitadors i, simultàniament, publicar-la en 
el perfil del contractant, juntament amb l’informe tècnic de valoració de les 
proposicions.  
 
Atès l’informe dels Serveis Tècnics Municipals, de data 25 de juliol de 2016, 
proposant la realització del servei d’assistència tècnica anomenat redacció d’un 
pla de previsió d’emergències per a cada un dels tres mercats de marxants 
(venda no sedentària), d’aquesta població, d’acord amb el plec de condicions 
tècniques redactat i la seva contractació per contracte menor amb un 
pressupost net de 3.500,00 €, mes l’IVA del 21% d’import 735,00 €, en total 
4.235,00 €, IVA inclòs. 

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

ACM Risclab Transfereix la informació a ICESE 
ICESE Prevención S’interessa per l’encàrrec però 

comunica que no presentarà oferta. 
Jordi Culleré Sandoval No presenta oferta 



Inprein, S.L. No presenta oferta 
Job Asesoría y Gestión, SL Presenta ofertes tècnica i econòmica 
Adrià Onsès Giribet No presenta oferta 
Tema, seguridad & medio ambiente No presenta oferta 
 
i que proposen adjudicar el servei de referència, a favor de l’empresa JOB 
ASESORIA Y GESTION, S.L. (B-60502507), ja que es valora com a oferta més 
favorable per l’Ajuntament, pel preu net de3.150,00 €, més l’IVA del 21% 
d’import 661,50 €, en total 3.811,50 €. 
 
Atesos articles 138.3 i 111 del Text refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, sobre 
possibilitat de contractar serveis, per contracte menor por raó de la quantia, la 
qual no excedeix de 18.000 €. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
1.- Aprovar el plec de condicions tècniques, pel servei d’assistència tècnica 
anomenat redacció d’un pla de previsió d’emergències per a cada un dels tres 
mercats de marxants (venda no sedentària), d’aquesta població, amb un 
pressupost de contracte de 4.235,00 €, IVA inclòs. 
 
2.- Aprovar l’execució del servei esmentat mitjançant contracte menor, i 
adjudicar-lo a favor de l’empresa JOB ASESORIA Y GESTION, S.L. (CIF B-
60502507), pel preu de 3.150,00 €, més l’IVA del 21% de 661,50 €, en total 
3.811,50 €, IVA inclòs, que l’haurà de portar a terme d’acord amb el plec 
aprovat i l’oferta presentada. 
 
3.- Aprovar la despesa corresponent per import de 3.811,50 €, IVA inclòs, amb 
càrrec a la partida pressupostària número 14 43000 22699 del Pressupost 
General de 2016. 
 
La facturació, la qual s’incorporarà a l’expedient, complirà els efectes de 
formalització del contracte. 
 
El seu pagament es realitzarà de conformitat amb les previsions que estableixi 
la legislació vigent, des de l'entrada de la corresponent factura al Registre de 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, prèvia conformitat del departament 
responsable del seguiment del contracte. 
 
A efectes de compliment del previst en la Disposició Addicional trigèsima 
tercera del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 4 de novembre, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic:  

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



-Òrgan de contractació: Junta de Govern Local.  

-Òrgan administratiu comptable: Intervenció Municipal. - - -Òrgan administratiu 
destinatari: Servei d’Empresa i Ocupació.” 

ACORD NÚMERO CINC.- Proposta d’adjudicació del servei de suport a les 
unitats operatives per al muntatge d’actes i trasllats de l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat. (Exp. G454-2016-021). 

“De conformitat amb l’article 151 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 4 de 
novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic, la Junta de Govern Local en sessió del dia 15 de juliol de 2016 va 
acordar requerir a ALIANCE-BROTHER, S.L., per a què dipositessin la fiança 
definitiva d’import 6.382,20 euros, relativa a la contractació del servei de suport 
a les unitats operatives per al muntatge d’actes i trasllats de l’ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat. 

En aquest sentit, 27 de juliol de 2016, l’empresa ALIANCE-BROTHER, S.L. ha 
dipositat l’esmentada fiança i la documentació relativa a les seves obligacions 
tributàries i amb la Seguretat Social. 

Vistos els antecedents i l’informe emès pels Serveis Jurídics d’aquest 
Ajuntament, i a tenor del que disposa l’article 274.2 del Text Refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril, i l’art. 27 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del 
Sector Públic. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Declarar la validesa de l’acte licitatori i adjudicar a l’empresa 
ALIANCE-BROTHER, S.L., provista de B-58296955, amb un import net anual 
de 63.822,00 euros, més 13.402,62 euros en concepte d’IVA (import total anual 
77.224,62 euros, IVA inclòs), dels quals 41.584,57 euros (IVA inclòs), amb 
càrrec a la partida 2016-19-92003-22699 corresponen al pressupost municipal 
en vigor, de conformitat amb els plecs de clàusules particulars econòmic-
administratives i tècniques que han regit en la contractació i l’oferta presentada. 
 
SEGON.- Aprovar la despesa plurianual corresponent a la contractació del 
servei de suport a les unitats operatives per al muntatge d’actes i trasllats de 
l’ajuntament d’Esplugues de Llobregat, per un import màxim de 77.224,62 € 
(IVA inclòs), dels quals 41.584,57 € (IVA inclòs) amb càrrec a la partida 2016-
19-92003-22699 corresponent al pressupost municipal en vigor. 

Per a les següents anualitats, l’import màxim anual serà el següent: 
 
Exercici 2017: import de 77.224,62 €. 

Exercici 2018: import de 35.640,05 €. 



Aquesta despesa estarà condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient 
per al finançament de les obligacions derivades del contracte en els futurs 
exercicis pressupostaris. 

TERCER.- Publicar la present adjudicació al perfil del contractant municipal. 
 
QUART.- Comunicar a l’adjudicatari l’obligació de signar el contracte en el 
termini màxim dels 15 dies.” 

ACORD NÚMERO SIS.- Proposta de recepció de l’obra extrasectorial OE-
06 (PAS SOTERRAT AVDA. DIAGONAL-FINESTRELLES) inclosa en el 
Projecte d’Obres complementàries del Projecte d’Urbanització del Sector 
del terme d’Esplugues de Llobregat afectat pel soterrament de les línies 
aèries d’alta tensió de FECSA. (exp. 7/03). 

“Per acord de la Junta de Govern Local de 17 de setembre de 2010 es va 
aprovar mantenir la suspensió de la recepció de l’obra extrasectorial OE-06 
(pas inferior d’entrada des de l’Av Diagonal de Barcelona) inclosa al projecte 
d’obres complementàries del Projecte d’Urbanització del sector afectat pel 
soterrament de les línies elèctriques aèries d’alta tensió de FECSA, d’aquesta 
població, ja suspesa inicialment per acord de la Junta de Govern Local de data 
2 de juliol de 2010, fins el moment que es compleixin les següents condicions: 

- Aportar valoració econòmica dels diferents serveis a cedir a l'Ajuntament o a 
l’organisme corresponent.  

- Reparar les deficiències descrites a l’apartat 7 de l’informe adjunt a l’acord.  

- Legalitzar la instal•lació d’enllumenat i entregar la documentació justificativa.  

- Realitzar una proposta de millora de la configuració de l’espai públic d’acord 
amb el que es descriu a l’apartat 8 de l’informe.  

- Canviar el registre de clavegueram segons el descrit a l’apartat 9 de l’informe.  

- Entregar un contracte de manteniment amb una empresa que compleixi els 
requisits de manteniment municipals, tal com es descriu a l’apartat 10 de 
l’informe adjunt a l’acord. 

En data 15 de juliol de 2016 i número de registre 13.566 el Sr. Juan Manuel 
Sanahuja Escofet, en representació de la Junta de Compensació de les obres 
d’urbanització del “Projecte d’urbanització del text refós del pla parcial del 
sector afectat pel soterrament de les línies elèctriques aèries d’alta tensió de 
FECSA” presenta escrit en el qual sol·licita la recepció de l’obra extrasectorial 
OE-06 (pas inferior d’entrada des de l’Av Diagonal de Barcelona) inclosa al 
projecte d’obres complementàries del Projecte d’Urbanització de referència. 
 
Atès l’informe emès pels Serveis Tècnics Municipals que a continuació es 
transcriu: 



 
“1. ANTECEDENTS 

· En data 20 de juliol de 2004, el Govern de la Generalitat de Catalunya va 
acordar aprovar definitivament la modificació puntual del Pla General 
Metropolità al sector afectat pel soterrament de les línies elèctriques aèries 
d’alta tensió de FECSA, sub-àmbits nord i sud, d’Esplugues de Llobregat.  
 
· En data 15 de novembre de 2004, l’ajuntament d’Esplugues de Llobregat va 
notificar a CAUFEC, S.A., l’aprovació definitiva del pla parcial i el projecte 
d’urbanització del sector esmentat, amb les condicions a tenir en compte per a 
la redacció del text refós del Projecte d’Urbanització Executiu, entre les que 
figuraven la inclusió d’una sèrie d’Obres Extrasectorials. 

· En acompliment de les condicions indicades en el punt anterior, en data 17 de 
maig de 2005 i número de registre 9237, l’empresa CAUFEC, S.A., va 
presentat a aquest Ajuntament el projecte d’urbanització constituït pels 
documents anomenats: <<Document “A”. Projecte d’Urbanització del Text 
Refós del Pla Parcial del Sector Afectat pel Soterrament de les Línies 
Elèctriques Aèries d’Alta Tensió de FECSA>>, <<Document “B”. Obres 
Extrasectorials>> i <<Document “C”. Soterrament de les Línies Aèries d’Alta 
Tensió>>. 
 
· En data de 17 de juny de 2005 l’Ajuntament va suspendre l’aprovació de dit 
Projecte per tal de: 

- Que fos esmenat i completat d’acord amb l’informe emès pels Serveis Tècnics 
Municipals. 

- Que fossin emesos els informes preceptius del organismes corresponents. 

- Que fos donada la conformitat per la Junta de Compensació del sector de 
referència. 
 
· En data de 10 de novembre de 2005 es va presentar a l’ajuntament un nou 
expedient refós amb el següent contingut: 

- Dos exemplars visats pels Col·legis Oficials d’Arquitectes i d’Enginyers 
respectivament, del document “URBANITZACIÓ FINESTRELLES – Revisió 
setembre 2005. Projecte d’obres complementàries del Projecte d’Urbanització 
del Sector del Terme Municipal d’Esplugues de Llobregat afectat pel 
soterrament de les línies aèries d’Alta Tensió de FECSA”. 

- 1 Assumeix de Direcció d’Obra – Arquitecte 

- 1 Assumeix de Direcció d’Instal·lacions – Enginyers 

· En data 5 de maig de 2006 l’ajuntament va acordar l’aprovació inicial de dit 
projecte, condicionant dita aprovació a la presentació d’un text refós que 



recollís totes les consideracions de caràcter tècnic incloses en l’esmentat 
informe municipal. 

· En data 19 de setembre de 2006 l’empresa CAUFEC, S.A. va presentar a 
l’ajuntament text refós com a resposta a dita condició. 

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

· En data 2 de juliol de 2006 l’ajuntament va acordar l’aprovació del projecte 
d’obres complementàries del text refós del Projecte d’obres complementàries 
del Projecte d’Urbanització del Sector del Terme Municipal d’Esplugues de 
Llobregat afectat pel soterrament de les línies aèries d’Alta Tensió de FECSA. 
 
· En data 30 d’abril de 2010 i amb núm. de registre 5985, el sr. Juan Francisco 
Borràs Serna, en representació de la Junta de Compensació de les obres 
d’urbanització va presentar una instància sol·licitant la tramitació de l’expedient 
de l’obra extrasectorial OE-06 (Pas inferior d’entrada des de l’Avda. Diagonal, 
Barcelona). 
 
· La Junta de Govern Local en sessió ordinària del dia 2 de juliol de 2010 va 
suspendre la recepció de l’obra extrasectorial OE-06 (PAS SOTERRAT AVDA. 
DIAGONAL-FINESTRELLES), fins el moment que es compleixin les següents 
condicions: 
 
- Aportar valoració econòmica dels diferents serveis a cedir a l'Ajuntament o a 
l’organisme corresponent. 

- Reparar les deficiències descrites a l’apartat 7 de l’informe adjunt a l’acord. 

- Legalitzar la instal•lació d’enllumenat i entregar la documentació justificativa. 

- Realitzar una proposta de millora de la configuració de l’espai públic d’acord 
amb el que es descriu a l’apartat 8 de l’informe. 

- Canviar el registre de clavegueram segons el descrit a l’apartat 9 de l’informe. 
o Entregar un contracte de manteniment amb una empresa que compleixi els 
requisits de manteniment municipals, tal com es descriu a l’apartat 10 de 
l’informe adjunt a l’acord. 

· En data 3 d’agost de 2010 i amb núm. de registre 10595, el sr. Juan Francisco 
Borràs Serna, en representació de la Junta de Compensació de les obres 
d’urbanització va presentar una instància reiterant la petició de recepció 
definitiva de dites obres, adjuntant un escrit de contestació a l’escrit de 
suspensió de la recepció per part de l’Ajuntament. 

· En data 15 de Juliol de 2016 i amb núm. de registre 13566, el sr. Juan Manuel 
Sanahuja Escofet, en representació de la Junta de Compensació de les obres 
d’urbanització va presentar una instància sol·licitant la recepció definitiva de 



dites obres, adjuntant un escrit de contestació als Acords de la Junta de Govern 
del 2 de juliol de 2010 i de 17 de setembre de 2010. 

2. ESTUDI DE L’ESCRIT DE LA JUNTA DE COMPENSACIÓ 

En la instància es contesta punt per punt cadascuna de les condicions 
indicades per l’Ajuntament per tal de procedir a la recepció de les obres.  
 
En concret: 

2.1 MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DELS CANVIS REALITZATS 

S’aporta memòria justificativa dels canvis realitzats respecte del projecte 
d’urbanització aprovat. S’adjunta informe de valoració de l’espai de vorera per a 
vianants en l’àmbit de l’obra extrasectorial OE-06 davant del restaurant tres 
molinos.  
 
2.2. REPARACIÓ DE DEFICIÈNCIES 

S’havia de realitzar la reparació de les deficiències descrites a l’anterior 
resolució sobre suspensió del procés de recepció. 

Aquestes han estat solucionades i aporten fotografies de dita reparació.  
 
2.3 LEGALITZACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ D’ENLLUMENAT 

La línia del la instal·lació d’enllumenat del vial superior (OE-06) forma part de la 
instal·lació d’enllumenat de la urbanització, que s’està legalitzant actualment. 
Un cop legalitzat el quadre elèctric situat al carrer Ahrensburg, quedarà 
legalitzat aquest tram de línia i per tant es pot deslligar de la recepció de l’obra 
OE.06. 
 
En quant als projectors d’enllumenat situats al túnel, es troben inclosos a les 
obres del camí per a la connexió ciclable entre Barcelona i Esplugues de 
Llobregat per l’Avinguda Diagonal, als termes municipals de Barcelona i 
Esplugues de Llobregat, i està previst incloure’ls en la instal·lació elèctrica de la 
resta del camí, pel que es poden deslligar de la recepció de l’obra OE.06. 
 
2.4 PROPOSTA DE MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC 

Amb la finalitat de millora de l’espai públic, tal i com es descriu a l’anterior 
resolució sobre suspensió del procés de recepció, el tècnic sotasignat 
considera adient la col·locació de mobiliari urbà a la zona superior del túnel. 
S’adjunten els plànols i les fotografies dels elements instal·lats.  
 
2.5 REGISTRE DE CLAVEGUERAM 

Es sol·licitava canvi del registre de clavegueram, tal i com es descriu a l’anterior 
resolució sobre suspensió del procés de recepció. El registre ha estat modificat 
i es presenten fotografies de l’element. 



2.6 CONTRACTE DE MANTENIMENT 

Es sol·licitava l’entrega de contracte de manteniment amb una empresa que 
compleixi els requisits de manteniment municipals, tal i com es descriu a 
l’anterior resolució sobre el procés de recepció. 

Pel manteniment de les obres d’urbanització d’aquesta obra extrasectorial s’ha 
fet una addenda al contracte vigent amb AMBITEC, l’empresa que actualment 
està realitzant els treballs de manteniment de l’obra (previs a la recepció de la 
mateixa), i del que ja s’ha aportat el contracte a l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat.  
 
3. CONCLUSIONS 

En base a tot l’exposat en aquest informe, es conclou que efectuades les 
comprovacions corresponents per a dur a terme la recepció de les obres, es 
dedueix el següent: 

La direcció tècnica de l'obra ( Batlle i Roig i SBS) certifica, segons el document 
annex, que les obres s'han realitzat d'acord amb el projecte que va ser aprovat i 
els acords de la Junta de Govern posteriors. 

Per tant, el tècnic sotasignat considera que l’Ajuntament pot formalitzar la 
recepció de les obres esmentades.” 

Atès l’article 169 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual es va aprovar el 
Reglament de la Llei d’urbanisme. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1.- Aprovar la recepció de l’obra extrasectorial OE-06 (pas inferior d’entrada 
des de l’Av Diagonal de Barcelona) inclosa al projecte d’obres complementàries 
del Projecte d’Urbanització del sector afectat pel soterrament de les línies 
elèctriques aèries d’alta tensió de FECSA, d’aquesta població, de conformitat 
amb les previsions de l’informe tècnic municipal transcrit. 
La recepció de les obres es realitza sense perjudici de qualsevol deficiència o 
defecte detectat una vegada entrat en funcionament de l’obra. 

2.- L’obligació de manteniment de les l’obres extrasectorial OE-06 (pas inferior 
d’entrada des de l’Av Diagonal de Barcelona) que correspon a la Junta de 
Compensació de les obres d’urbanització del “Projecte d’urbanització del text 
refós del pla parcial del sector afectat pel soterrament de les línies elèctriques 
aèries d’alta tensió de FECSA” s’iniciarà de forma efectiva a partir del moment 
de la notificació del present acord. 

3.- Notificar el present acord a la Junta de Compensació de les obres 
d’urbanització del “Projecte d’urbanització del text refós del pla parcial del 
sector afectat pel soterrament de les línies elèctriques aèries d’alta tensió de 
FECSA” i al Servei de Manteniment i de l’Espai Públic.” 



ACORD NÚMERO SET.- Proposta d’adjudicació de les obres 
d’acondicionament de l'espai del programa de formació e inserció (P.T.T.) 
i Serveis Educatius a la 2a planta de l'edifici Eugeni d'Ors, d’aquesta 
població, mitjançant contracte menor. 

“Atès l’informe dels Serveis Tècnics Municipals de 28 de juliol de 2016, 
proposant la realització de les obres d’acondicionament de l’espai del programa 
de formació e inserció (P.T.T.) i Serveis educatius a la 2a planta de l’Edifici 
Eugeni d’Ors, d’aquesta població, i la seva contractació per contracte menor, 
per raó de la quantia. 

Atès que en l’esmentat informe manifesten que han sol·licitat ofertes per a 
l’execució dels treballs esmentats, a dos empreses, i han presentat oferta les 
següents empreses: 

Empreses Imports(sense IVA) 
CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES VICENÇ, 
S.L. 

10.816,00 
€ 

CONTRATAS GIMENO 2006, S.L. 13.597,84 
€ 

I que una vegada fetes les valoracions, proposen adjudicar les obres de 
referència, a favor de 
l’empresa CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES VICENÇ, S.L., pel 
preu net de 
10.816,00 €, més l’IVA del 21% d’import 2.271,36 €, en total 13.087,36 € 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’acondicionament de l’espai del programa 
de formació e inserció (P.T.T.) i Serveis educatius a la 2a planta de l’Edifici 
Eugeni d’Ors, d’aquesta població, per contracte menor, i adjudicar-la a favor de 
l’empresa CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES VICENÇ, S.L. (CIF B-
63635171), pel preu de 10.816,00 €, més l’ IVA del 21% per import de 2.271,36 
€, en total 13.087,36 €, IVA inclòs, d’acord amb l’oferta presentada. 
 
2.- Aprovar la despesa corresponent per import de 13.087,36 €, IVA inclòs, amb 
càrrec a la partida pressupostària número 47.32300.21200 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 de Manteniment i Espai Públic. 

3.- La Direcció Facultativa dels treballs esmentats estarà a càrrec del Enginyer 
de Camins, canals i Ports, Director de Manteniment i Espai Públic Josep Mª 
González Lera i de l’Arquitecte Tècnica Ma.Falgàs Castellà Casals, 
Coordinadora Tècnica d’Espai Públic i Mobilitat; i com a Coordinadora de 
Seguretat i Salut es designa a l’arquitecta tècnica de Seguretat i Serveis, 
Yelena Sánchez Prados.” 

ACORD NÚMERO VUIT.- Proposta per declarar com a suficient la 
documentació presentada per VIRTUAL LIFE TECH, S.L., en la qual 
efectua el tràmit de comunicació de l’activitat de serveis d’instal•lació de 
maquinària d’oficina i ordinadors al carrer de l’Esport, núm. 2, local 4, 
d’aquesta població. (Exp.T120-2016-00047). 

“El senyor Jordi Tarifa Magí, en representació de VIRTUAL LIFE TECH, S.L., 
va aportar la documentació tècnica oportuna per desenvolupar l’activitat de 
serveis d’instal·lació de maquinària d'oficina i ordinadors al local ubicat al 
carrer Esport, núm. 2, local 4, d’aquesta població. (Exp. T120-2016-00047). 

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 VIRTUAL LIFE TECH, S.L., en la qual efectua el tràmit de 
comunicació de l’activitat de serveis d’instal·lació de maquinària d'oficina i 
ordinadors al local ubicat al carrer Esport, núm. 2, local 4, d’aquesta població. 
(Exp. T120-2016-00047). 



2n.- Comunicar a VIRTUAL LIFE TECH, S.L., que pot iniciar l’exercici de 
l’activitat de serveis d’instal·lació de maquinària d'oficina i ordinadors al 
local ubicat al carrer Esport, núm. 2, local 4, 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 875,00 euros, 
(càrrec-valor 1155611-165024). Ja abonada en data 2/05/2016.” 

ACORD NÚMERO NOU.- Proposta per declarar com a suficient la 
documentació presentada per JUAN JOSÉ IGEÑO HUERTAS, en la qual 
efectua el tràmit de comunicació de l’activitat de comerç al detall i 
reparació d’equips informàtics al local ubicat al carrer Pere Galvany, núm. 
6, local dreta, d’aquesta població. (Exp. T120-2016-00017). 

“El senyor JUAN JOSÉ IGEÑO HUERTAS, va aportar la documentació tècnica 
oportuna per desenvolupar l’activitat de comerç al detall i reparació d’equips 
informàtics al local ubicat al carrer Pere Galvany, núm. 6, local dreta, 
d’aquesta població. (Exp. T120-2016-00017). 

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 JUAN JOSÉ IGEÑO HUERTAS, en la qual efectua el tràmit de 
comunicació de l’activitat de comerç al detall i reparació d’equips 
informàtics al local ubicat al carrer Pere Galvany, núm. 6, local dreta, 
d’aquesta població. (Exp. T120-2016-00017). 



2n.- Comunicar a JUAN JOSÉ IGEÑO HUERTAS, que pot iniciar l’exercici de 
l’activitat de comerç al detall i reparació d’equips informàtics al local ubicat 
al carrer Pere Galvany, núm. 6, local dreta, 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 1076038-52345). Ja abonada en data 10/02/2016.”  

RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS 

ACORD NÚMERO DEU.- 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. 212 de documents O en fase prèvia per un import total 5.173,31€. 
 
Relació núm. 221 de documents O en fase prèvia per un import total de 481,94 
€. 
 
Relació núm. 222 de documents O en fase prèvia per un import total de 
97.305,21 €. 

Relació núm. 223 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
44.902,50 €. 

Relació núm. 225 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
35.810,85 €. 

Relació núm. 226 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
5.030,17 €. 

Relació núm. 227 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
75.174,99 €. 

Relació núm. 228 de document ADOJ en fase prèvia per un import total de 
6.000,00 €. 



Relació núm. 229 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
1.240,70 €. 

Relació núm. 230 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
32.892,78 €. 

Relació núm. 231 de document ADOJ en fase prèvia per un import total de 
800,00 €. 

Liquidacions corresponents al mes de juliol de 2016, per un import de 
76.936,32 € practicades per l’Organisme de Gestió Tributària en virtut de 
conveni en vigor sobre delegació de gestió i recaptació voluntària i executiva de 
tributs locals. 

Liquidacions corresponents al mes juliol de 2016, per un import de 9.140,49 € 
practicades per l’Organisme de Gestió Tributària en virtut de conveni en vigor 
sobre delegació de la gestió i recaptació de les multes de circulació. 
 
Quota empresa de les Assegurances Socials del mes de juny per un import de 
247.663,96 € i compensació IT del mes d’abril per un import de 12.591,78,€ 
 
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. 212 de documents O en fase prèvia per un import 
total 5.173,31€. 

2. Aprovar la relació núm. 221 de documents O en fase prèvia per un import 
total de 481,94 €. 

3. Aprovar la relació núm. 222 de documents O en fase prèvia per un import 
total de 97.305,21 €. 

4. Aprovar la relació núm. 223 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 44.902,50 €. 

5. Aprovar la relació núm. 225 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 35.810,85 €. 

6. Aprovar la relació núm. 226 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 5.030,17 €. 

7. Aprovar la relació núm. 227 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 75.174,99 €. 

8. Aprovar la relació núm. 228 de document ADOJ en fase prèvia per un import 
total de 6.000,00 €. 



9. Aprovar la relació núm. 229 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 1.240,70 €. 

10. Aprovar la relació núm. 230 de documents ADO en fase prèvia per un 
import total de 32.892,78 €. 

11. Aprovar la relació núm. 231 de document ADOJ en fase prèvia per un 
import total de 800,00 €. 

12. Aprovar les liquidacions corresponents al mes de juliol de 2016, per un 
import de 76.936,32 € practicades per l’Organisme de Gestió Tributària en virtut 
de conveni en vigor sobre delegació de gestió i recaptació voluntària i executiva 
de tributs locals. 

13. Aprovar les liquidacions corresponents al mes juliol de 2016, per un import 
de 9.140,49 € practicades per l’Organisme de Gestió Tributària en virtut de 
conveni en vigor sobre delegació de la gestió i recaptació de les multes de 
circulació. 
 
14. Aprovar la quota empresa de les Assegurances Socials del mes de juny per 
un import de 247.663,96 € i compensació IT del mes d’abril per un import de 
12.591,78€.” 
 
ACORD NÚMERO ONZE.- Proposta d'adjudicació del contracte menor 
consistent en l'adquisició d'una eina informàtica per al seguiment del Pla 
d'Actuació Municipal. 

“Els serveis municipals estan impulsant el desplegament del Pla d’actuació 
municipal (PAM) i han detectat la necessitat de disposar d’un programari que 
permeti realitzar un seguiment del progrés de cadascuna de les actuacions, així 
com dels projectes i els serveis que integren les indicades actuacions. Aquest 
programari ha de consistir en una aplicació de Seguiment del PAM, amb 
l’objectiu de servir de base per un portal general d’objectius, iniciatives i 
indicadors de tota la organització. 

L’Ajuntament d’Esplugues no disposa d’una eina que permeti realitzar les 
funcions descrites ni dels recursos tècnics necessaris per a l’elaboració 
d’aquest programari o aplicació informàtica per la qual cosa resulta 
imprescindible la seva adquisició. 

Els requeriments tècnics, segons consta a l’expedient administratiu són els 
següents: 
 
- Aportació d’eina informàtica compatible amb el software de “business 
intelligence” Atlas SBI 

- Assessorament i acompanyament durant la instal·lació de l’eina informàtica. 
 
A la vista de la necessitat detectada i considerant també que el pressupost 
màxim és de 12.000 €, IVA inclòs i per tant no supera el límit establert per la 



normativa pels contractes menors, el servei municipal corresponent ha procedit 
a sol·licitar ofertes a tres empreses del sector que són les següents: 

- INSTAURA 

- PROYECTOS EN GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO SL 

- AURENTIC Consultores 

L’empresa INSTAURA no ha presentat cap oferta. 

Dins del termini establert es van presentar dues ofertes per part de: 

- PROYECTOS EN GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO SL., per import de 9.850 
€, més 2.068,5 € en concepte d’IVA el que comporta un import total 11.918,5 €, 
IVA inclòs. 

- AURENTIC Consultores, per import de 9.917,4 € més 282,6 € en concepte 
d’IVA el que comporta un import total 12.000 €, IVA inclòs. 

Vist l’informe de data 20 de juliol de 2016, redactat pel Director d’Organització i 
Innovació en el qual posa de manifest que, analitzades les propostes i avaluats 
els diferents aspectes, pel mateix Director d’Organització i Innovació i pel 
Director de Sistemes d’Informació, es considera l’oferta més favorable i 
convenient per als interessos municipals la presentada per l’empresa 
PROYECTOS EN GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO SL., per ser la més 
econòmica, per altres factors que es detallen en el seu informe. 

Atès el que disposen els articles 111, 138.3 i 156.2 del Reial Decret Legislatiu 
3/2011, de 4 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.- Adjudicar el contracte menor consistent en l’adquisició d’una eina 
informàtica per a la gestió d’un quadre de comandament pel seguiment 
quantitatiu i qualitatiu del Programa d’Actuació Municipal de l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat, (Portal de seguiment PAM), a l’empresa 
PROYECTOS EN GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO SL., NIF B62374822, per 
un import de 9.850 €, més 2.068,5 € en concepte d’IVA, amb un import total 
d’11.918,5 €, IVA inclòs. 

L’adquisició de l’eina informàtica comporta: 

- La instal·lació i configuració del Portal de Seguiment PAM 
- Connexió i adaptació de la imatge corporativa dels panels d’anàlisi. 
- Connexió i adaptació del sistema d’introducció manual de valors. 
- Formació de personal de l’Ajuntament d’Esplugues per a l’evolució i 
manteniment de les dades. 



Segon.- Aprovar la despesa corresponent per import de 11.918,50 €, IVA 
inclòs, amb càrrec a la partida pressupostària número 11 9200 64100 
22016007555 del Pressupost Municipal vigent.” 

ACORD NÚMERO DOTZE.- Proposta consistent en donar compte de 
l’aprovació de dos Padrons fiscals de l'exercici 2016. 

“Per la Gerència de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona s’ha aprovat el Padró de l’Impost sobre Activitats Econòmiques i el 
Padró sobre Béns Immobles Rústics de l’exercici 2016, per tenir delegades per 
l’Ajuntament les funcions de gestió tributària. 

Aquests padrons fiscals s’han confeccionat d’acord amb el que estableixen les 
Ordenances fiscals núm. 13 i núm. 4, reguladores d’aquests impostos.  
 
L’import del Padró sobre Activitats Econòmiques de 2016, ascendeix a un total 
de 925.352,67 €, corresponent a un total de 402 càrrecs. El recàrrec provincial 
en el present exercici ascendeix a 102.797,41 € i el deute tributari conjunt a 
1.028.150,08 €. 

L’import del Padró sobre Béns Immobles Rústics de 2016, ascendeix a 12,24 €.  
 
Pel que fa a l’anunci de cobrança previst pel Reglament General de Recaptació 
i l’anunci d’exposició pública dels padrons, es va fer amb l’edicte inserit al 
Butlletí Oficial de la Província (BOP) de 10 de desembre de 2015. 
 
El període de cobrament en voluntària dels dos padrons fiscals és del 2 de 
setembre al 3 de novembre de 2016. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1) Donar compte de l’import del padró de l’Impost sobre Activitats Econòmics 
(IAE) de 2016, que ascendeix a 925.352,67 €, amb un total de 402 càrrecs.  
2) Donar compte de l’import del padró de l’Impost sobre Béns Immobles Rústics 
de 2016, que ascendeix a 12,24 €, i que correspon a un únic càrrec.” 
 
ACORD NÚMERO TRETZE.- Proposta per declarar la jubilació anticipada 
per edat d'un funcionari de la categorio d'agent de la Policia Local. 

“L’agent de la Policia Local d’aquest Ajuntament Nicolás González Fernández, 
presenta instància en la que manifesta que el proper 4 de setembre de 2016 
d’agost complirà 64 anys, pel que sol·licita acollir-se a la situació de jubilació 
anticipada per edat. 

Vist l’acord assolit i signat amb la representació sindical en data 22 de març de 
2013, pel que fa al Pla de jubilacions parcials i anticipades, a efectes de la 
Disposició Final 12ª de la Llei 27/2011 d’1 d’agost sobre actualització, 
adequació i modernització del sistema de Seguretat Social. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 



1r.- Declarar en situació de jubilació anticipada per edat a l’agent de la Policia 
Local d’aquest Ajuntament Nicolás González Fernández, amb efectes 5 de 
setembre de 2016. 

2n.- Reconèixer una obligació de 8.115,11 € al funcionari de referència, en 
concepte de premi de jubilació anticipada als 64 anys, segons el que estableix 
l’article 24.1 dels Pactes de Condicions Socioeconòmiques i Laboral del 
personal funcionari d’aquest Ajuntament, quantitat reduïda en un 5% tenint en 
compte l’aplicació del Reial decret llei 8/2010, de 20 de maig, pel que s’adopten 
mesures extraordinàries per la reducció del dèficit públic, condicionat a 
l’existència de crèdit en la partida pressupostària corresponent. 

3r.- Procedir a la liquidació que li correspongui en la nòmina del mes de 
setembre de l’any en curs.” 

ACORD NÚMERO CATORZE.- Proposta consistent en donar compte de 
sentències del Jutjat Contenciós Administratiu 14 de Barcelona i del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. 

“Vista la Sentència núm. 169/16 del Jutjat Contenciós Administratiu 14 de 
Barcelona, de data 5 de juliol de 2016, mitjançant la qual es desestima 
íntegrament el recurs contenciós administratiu interposat per l’entitat 
TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U., davant la resolució de l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat de data 10 de juliol de 2015, dictada en l’expedient 
número 1500001214. 

Vista la Sentència núm. 705/16 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, 
de data 4 de juliol de 2016, mitjançant la qual es desestima el recurs contenciós 
administratiu número 413/2013 interposat per la mercantil CAUFEC, S.A. 
contra la resolució de la Direcció de l’Organisme de Gestió Tributària de la 
Diputació de Barcelona. 

Vista la Sentència núm. 527/16 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, 
de data 6 de juliol de 2016, mitjançant la qual es desestima el recurs 
d’apel·lació interposat per l’Agència Catalana de Protecció de Dades contra la 
sentència dictada el 8 de maig de 2013 pel Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 14 de Barcelona en el recurs ordinari núm. 131/2011, tot confirmant la 
sentència apel·lada. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Donar compte a la Junta de Govern Local de la Sentència núm. 169/16 del 
Jutjat Contenciós Administratiu 14 de Barcelona, de data 5 de juliol de 2016, 
mitjançant la qual es desestima íntegrament el recurs contenciós administratiu 
interposat per l’entitat TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U., davant la resolució 
de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat de data 10 de juliol de 2015, dictada 
en l’expedient número 1500001214. 

Donar compte a la Junta de Govern Local de la Sentència núm. 705/16 del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, de data 4 de juliol de 2016, 
mitjançant la qual es desestima el recurs contenciós administratiu número 



413/2013 interposat per la mercantil CAUFEC, S.A. contra la resolució de la 
Direcció de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. 
 
Donar compte a la Junta de Govern Local de la Sentència núm. 527/16 del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, de data 6 de juliol de 2016, 
mitjançant la qual es desestima el recurs d’apel·lació interposat per l’Agència 
Catalana de Protecció de Dades contra la sentència dictada el 8 de maig de 
2013 pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 de Barcelona en el recurs 
ordinari núm. 131/2011, tot confirmant la sentència apel·lada.” 

ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA 

ACORD NÚMERO QUINZE.- Proposta d'aprovació dels comptes 
justificatius presentats per l'entitat COORDINADORA D'ENTITATS DE 
CULTURA POPULAR en concepte de la justificació de les subvencions 
atorgades per al desensolupament de diverses activitats, any 2015. 

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

Data aprovació Activitat Import 
31/07/2015 Festa Major de Santa Magdalena” 5.391,00 euros 
31/07/2015 Cercavila festiu de la Festa Major de 

Sant Mateu 
2.173,00 euros 

31/07/2015 Seguici del Pregó De la Festa Major de 
Sant Mateu 

4.363,00 euros 

 
Vist que en data 10 de juny de 2016, i en data 13 de juny de 2016, l’entitat 
COORDINADORA D’ENTITATS DE CULTURA POPULAR D’ESPLUGUES va 
presentar comptes justificatius relatius a les despeses executades pel 
desenvolupament de les esmentades activitats i que aquests contenen tots els 
requisits exigits al Reglament i a les Bases Reguladores per a l’atorgament de 
subvencions, segons informes emesos per la Unitat Jurídic administrativa de 
l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania i la Directora de Cultura. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Únic.- Aprovar les justificacions econòmiques presentades per l’entitat 
COORDINADORA D’ENTITATS DE CULTURA POPULAR D’ESPLUGUES 



(CIF: G64681166) en relació a les subvencions atorgades per aquest 
Ajuntament pel desenvolupament de les activitats que a continuació 
s’esmenten, d’acord amb el següent quadre: 

ACTIVITAT/S – ANY 2015 IMPORT 
ATORGAT 

IMPORT 
JUSTIFICAT 

Festa Major de Santa Magdalena” 5.391,00 euros 6.848,91 euros 
Cercavila festiu de la Festa Major de Sant 
Mateu 

2.173,00 euros 2.859,24 euros 

Seguici del Pregó De la Festa Major de 
Sant Mateu 

4.363,00 euros 5.450,00 euros 

 
 
ACORD NÚMERO SETZE.- Proposta de resolució del concurs de 
subvencions adreçat a entitats ciutadanes per activitats de Festa Major i 
Santa Magdalena, any 2016. 
 
“Amb la finalitat de fomentar el compliment d’objectius d’interès local i la 
consolidació del teixit associatiu del municipi, l’Ajuntament d’Esplugues destina 
una part dels seus pressupostos a l’atorgament d’ajuts econòmics de suport per 
a activitats ciutadanes. 
 
La concessió d’aquest ajuts es du a terme mitjançant convocatòria d’un concurs 
únic de subvencions que permet a les entitats, als ciutadans i a les ciutadanes 
del municipi presentar els seus projectes que tenen per objecte el fomentar una 
activitat d’utilitat pública o d’interès social i obtenir, en règim de concurrència 
competitiva, una subvenció destinada a la seva execució. 
 
En aquest sentit, la Junta de Govern Local de data 6 de maig de 2016 va 
aprovar les bases específiques reguladores de l’atorgament de subvencions de 
l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania de l’Ajuntament, any 2016 , i va acordar la 
convocatòria corresponent. 
 
Dins aquesta convocatòria, estan compreses les subvencions específiques per 
activitats de Festa Major i Santa Magdalena. El termini de presentació 
d’aquestes sol·licituds es va fixar des de la data de publicació de les bases 
reguladores fins el 13 de juny de 2016, la qual cosa es va publicitar d’acord 
amb els mecanismes legalment establerts. 
 
Al respecte, les sol·licituds presentades son les següents: 
 

Entitats N.I.F. Concepte 
Import 
sol·licitat 
(€) 

ASSOCIACIÓ DE 
FESTES POPULARS 
D’ESPLUGUES 

G-
65820425 Festa Major Sant Mateu 11.400,00 

COORDINADORA 
D’ENTITATS DE 

G-
64681166 

Cercavila festiu – Festa Major 
Sant Mateu 3.300,00  



CULTURA POPULAR 
D’ESPLUGUES 

Seguici del pregó – Festa 
Major Sant Mateu 5.500,00 

Festa Major Santa Magdalena  6.000,00 
 
Comprovada la documentació presentada, els expedients han estat informats 
per la secció corresponent, així com per la Unitat Jurídic-Administrativa de 
l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania i per la Intervenció municipal. 
 
D'acord amb el que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions; el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions; el 
Decret Legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de 
la Llei de Finances Públiques de la Generalitat de Catalunya; el Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya; el Decret 179/95, de 13 de juny, pel 
qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals de 
Catalunya; l’Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions de 
l’Ajuntament; les Bases específiques reguladores de l’atorgament de 
subvencions de l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania de l’Ajuntament, any 2016 i 
les Bases d'Execució del Pressupost per a l’any 2016. 
 
En virtut de la delegació conferida a la Junta de Govern local, al punt g. del 
Decret d’alcaldia núm. 1.484, de 15 de juny de 2011, per a la concessió de 
subvencions amb càrrec a crèdit pressupostari disponible a tal efecte. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
PRIMER.- APROVAR la concessió dels següents ajuts econòmics, en el marc 
de la convocatòria de les Bases específiques reguladores de l’atorgament de 
subvencions de l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania de l’Ajuntament, any 2016, a 
càrrec a la partida que tot seguit s’indica: 
 
Partida pressupostària: 33.33400.48004 Suport entitats culturals 

Entitats N.I.F. Concepte Import 
concedit (€) 

ASSOCIACIÓ DE 
FESTES POPULARS 
D’ESPLUGUES 

G-
65820425 Festa Major Sant Mateu 5.415,00 

COORDINADORA 
D’ENTITATS DE 
CULTURA POPULAR 
D’ESPLUGUES 

G-
64681166 

Cercavila festiu – Festa Major 
Sant Mateu 2.392,50 

Seguici del pregó – Festa 
Major Sant Mateu 4.321,25 

Festa Major Santa 
Magdalena  5.250,00 

 
SEGON.- Establir que s'entendran acceptades les corresponents subvencions 
per part de les entitats beneficiàries si en el termini de 15 dies hàbils, comptats 
a partir de la recepció de la notificació, no han manifestat expressament la 
renúncia.” 



ACORD NÚMERO DISSET.- Proposta de resolució parcial del concurs de 
subvencions de l'àmbit d'Acció Social i Ciutadania (Educació), any 2016. 
 
“Amb la finalitat de fomentar el compliment d’objectius d’interès local i la 
consolidació del teixit associatiu del municipi, l’Ajuntament d’Esplugues destina 
una part dels seus pressupostos a l’atorgament d’ajuts econòmics de suport per 
a activitats ciutadanes. 
 
La concessió d’aquest ajuts es du a terme mitjançant convocatòria d’un concurs 
de subvencions que permet a les entitats, als ciutadans i a les ciutadanes del 
municipi presentar els seus projectes que tenen per objecte el fomentar una 
activitat d’utilitat pública o d’interès social i obtenir, en règim de concurrència 
competitiva, una subvenció destinada a la seva execució. 
 
En aquest sentit, la Junta de Govern Local de data 6 de maig de 2016 va 
aprovar les bases específiques reguladores de l’atorgament de subvencions de 
l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania de l’Ajuntament, any 2016 , i va acordar la 
convocatòria corresponent. 
 
Dins aquesta convocatòria, estan compreses, entre d’altres, les subvencions 
específiques per activitats relacionades amb el Servei d’Educació. El termini de 
presentació d’aquestes sol·licituds es va fixar des de la data de publicació de 
les bases reguladores fins el 27 de juny de 2016, la qual cosa es va publicitar 
d’acord amb els mecanismes legalment establerts. 
 
Al respecte, les sol·licituds presentades son les següents: 
 
 
EDUCACIÓ 

Entitats N.I.F. Concepte Import 
sol·licitat (€) 

AMPA ESCOLA CAN 
VIDALET G-58219692 

Participació de les 
famílies en activitats de 
cultura popular  

1.350,00  

AMPA ESCOLA CAN 
VIDALET G-58219692 Difusió de les activitats a 

l’escola 1.400,00 

AMPA ESCOLA CAN 
VIDALET G-58219692 Activitats extraescolars 

per a tothom 1.350,00 

AMPA ESCOLA CAN 
VIDALET G-58219692 

Participació de les 
famílies en l’educació 
dels fills/es 

1.150,00 

AMPA ESCOLA 
FOLCH I TORRES G-59144022 Activitats extraescolars 1.000,00 

AMPA ESCOLA ISIDRE 
MARTI G-58831561 Serveis per a la 

comunitat educativa  1.000,00 

AMPA 
ESCOLA 
ISIDRE  
MARTI 

G-58831561 
Caixa de colors: projecte 
d’intervenció per la 
solució de conflictes  

1.000,00 



AMPA ESCOLA JOAN 
MARAGALL G-59575878 Esmorzar de germanor 350,00 

AMPA ESCOLA JOAN 
MARAGALL G-59575878 Suport a les activitats 

educatives 700,00 

AMPA ESCOLA 
MATILDE ORDUÑA G-08853533 Una escola per a tothom: 

pública i de qualitat  1.460,00 

AMPA ESCOLA PRAT 
DE LA RIBA G-58654526 

Organització de la 
jornada de convivència 
escolar  

1.000,00 

ESCOLA BRESSOL 
MARTA MATA 

R-
5800395E Elements naturals al pati 1.800,00 

ESCOLA BRESSOL 
MONTESA 

R-
5800395E 

Projecte coneixem el 
nostre cos 2.650,00 

ESCOLA BRESSOL 
MONTSERRAT F-08619074 Sortides, festes i material 

didàctic 2.250,00 

ESCOLA CAN 
VIDALET 

Q-
5856054A 

Tauletes educació 
infantil 5.340,00 

ESCOLA FOLCH I 
TORRES 

Q-
0868051D Biblioteconomia  1.500,00 

ESCOLA FOLCH I 
TORRES 

Q-
0868051D 

Activitats 
complementàries : 
sortides i colònies  

1.500,00 

ESCOLA FOLCH I 
TORRES 

Q-
0868051D Activitats musicals 1.500,00 

ESCOLA ISIDRE 
MARTÍ  

Q-
5855027H 

Compra de tablets per a 
tota l’escola 4.787,95 

ESCOLA ISIDRE 
MARTÍ 

Q-
5855027H 

Tenir un arxiu en 
condicions a l’escola  4.296,80 

ESCOLA JOAN 
MARAGALL 

Q-
5855043E Setmana cultural 1.700,00 

INSTITUT SEVERO 
OCHOA 

Q-
5855409H 

Activitats i material 
escolar  3.000,00  

 
Comprovada la documentació presentada, els expedients han estat informats 
per el Servei d’Educació, així com per la Unitat Jurídico-Administrativa de 
l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania i per la Intervenció municipal. 
 
D'acord amb el que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions; el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions; el 
Decret Legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de 
la Llei de Finances Públiques de la Generalitat de Catalunya; el Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya; el Decret 179/95, de 13 de juny, pel 
qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals de 
Catalunya; l’Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions de 
l’Ajuntament; les Bases específiques reguladores de l’atorgament de 



subvencions de l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania de l’Ajuntament, any 2016 i 
les Bases d'Execució del Pressupost per a l’any 2016. 
 
En virtut de la delegació conferida a la Junta de Govern local, al punt g. del 
Decret d’alcaldia núm. 1.466, de 18 de juny de 2015, per a la concessió de 
subvencions amb càrrec a crèdit pressupostari disponible a tal efecte. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
PRIMER.- APROVAR la concessió dels següents ajut econòmics, en el marc 
de la convocatòria de les Bases específiques reguladores de l’atorgament de 
subvencions de l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania de l’Ajuntament, any 2016 a 
càrrec de la partida que tot seguit s’indiquen: 
 
EDUCACIÓ 
Partida: 47.32600.48000 

Entitats N.I.F. Concepte Import 
concedit (€) 

AMPA ESCOLA CAN 
VIDALET G-58219692 

Participació de les 
famílies en activitats de 
cultura popular  

1.350,00  

AMPA ESCOLA CAN 
VIDALET G-58219692 Difusió de les activitats a 

l’escola 1.395,52 

AMPA ESCOLA CAN 
VIDALET G-58219692 Activitats extraescolars 

per a tothom 1.350,00 

AMPA ESCOLA 
FOLCH I TORRES G-59144022 Activitats extraescolars 1.000,00 

AMPA ESCOLA 
ISIDRE MARTI G-58831561 Serveis per a la 

comunitat educativa  1.000,00 

AMPA ESCOLA JOAN 
MARAGALL G-59575878 Esmorzar de germanor 350,00 

AMPA ESCOLA JOAN 
MARAGALL G-59575878 Suport a les activitats 

educatives 700,00 

AMPA ESCOLA 
MATILDE ORDUÑA G-08853533 Una escola per a tothom: 

pública i de qualitat  1.460,00 

AMPA ESCOLA PRAT 
DE LA RIBA G-58654526 

Organització de la 
jornada de convivència 
escolar  

1.000,00 

ESCOLA BRESSOL 
MARTA MATA R-5800395E Elements naturals al pati 1.800,00 

ESCOLA BRESSOL 
MONTESA R-5800395E Projecte coneixem el 

nostre cos 1.962,45 

ESCOLA BRESSOL 
MONTSERRAT F-08619074 Sortides, festes i material 

didàctic 1.526,35 

ESCOLA CAN 
VIDALET 

Q-
5856054A Tauletes educació infantil 1.221,08 

ESCOLA FOLCH I 
TORRES 

Q-
0868051D Biblioteconomia  1.500,00 



ESCOLA FOLCH I 
TORRES 

Q-
0868051D 

Activitats 
complementàries : 
sortides i colònies  

1.308,30 

ESCOLA FOLCH I 
TORRES 

Q-
0868051D Activitats musicals 1.500,00 

ESCOLA ISIDRE 
MARTÍ  

Q-
5855027H 

Compra de tablets per a 
tota l’escola 1.221,08 

ESCOLA JOAN 
MARAGALL 

Q-
5855043E Setmana cultural 1.700,00 

INSTITUT SEVERO 
OCHOA 

Q-
5855409H 

Activitats i material 
escolar  1.526,35  

 
SEGON.- Establir que s'entendran acceptades les corresponents subvencions 
per part de les entitats beneficiàries si en el termini de 15 dies hàbils, comptat a 
partir de la recepció de la notificació per cadascuna d’elles, no han manifestat 
expressament la renúncia. 
 
TERCER.- Desestimar les següents sol·licituds de subvenció per les raons que 
s’esmenten: 
 
Entitat Activitat/Programa Motiu desestimació 
AMPA 
ESCOLA CAN 
VIDALET 

Participació de les 
famílies en l’educació 
dels fills/es 

Puntuació global assolida 0,00 punts. 
No ha obtingut la puntuació mínima 
exigida (60 punts). 

AMPA 
ESCOLA 
ISIDRE MARTÍ  

Caixa de colors: 
projecte d’intervenció 
per la solució de 
conflictes 

Sol·licitud presentada fora de termini.  

ESCOLA 
ISIDRE MARTÍ 

Tenir un arxiu en 
condicions a l’escola 

Puntuació global assolida 7,00 punts. 
No ha obtingut la puntuació mínima 
exigida (60 punts). 

 
ACORD NÚMERO DIVUIT.- Proposta de pròrroga i modificació del 
contracte relatiu al servei de dinamització de la gent gran. 

“Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 20 de desembre de 
2013 es va adjudicar a l’entitat ASSOCIACIÓ ESPORT 3, el contracte relatiu al 
servei consistent en la realització del Programa integral d’activitats de 
dinamització i preventives adreçat a la gent gran d’Esplugues de Llobregat, per 
un import màxim anual de 58.711,35 euros, exempts d’IVA. 

El contracte es va signar en data 30 de desembre de 2013, amb una durada 
inicial, susceptible de pròrroga, que abastava dos cursos: 

- De l’1 de gener de 2014 fins el 31 de juliol de 2014 

- De l’1 de setembre de 2014 fins el 31 de juliol de 2015 



Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 24 de juliol de 2015 va 
acordar prorrogar el contracte per un any més, en les mateixes condicions 
econòmiques. 
 
En data 6 de juliol de 2016 l’entitat adjudicatària ha demanat la pròrroga del 
contracte per un any més. 

És d’aplicació l’article 303 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic, en relació a la clàusula cinquena dels plecs de condicions econòmic 
administratives i a la clàusula desena dels plecs de condicions tècniques, que 
habiliten per a la pròrroga del present contracte. 

Vist l’informe favorable al respecte emès per la Tècnica del Programa de Gent 
Gran, però on esmenta que caldria modificar el contracte per tal d’ampliar les 
activitats de lleure, atenent a la demanada efectuada per els participants de 
l’Aula de Cultura en dos grups de Memòria, i la conseqüent ampliació d’hores 
de coordinació. 

Donat que l’actual adjudicatària ha manifestat la seva conformitat respecte 
aquesta modificació. 

Vist l’informe emès pels Serveis Jurídics d’aquest Ajuntament, on s’especifica 
que la modificació proposada s’ajusta a les previsions legals vigents. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Prorrogar el contracte relatiu al servei consistent en la realització del 
Programa integral d’activitats de dinamització i preventives adreçat a la gent 
gran d’Esplugues de Llobregat, subscrit amb l’entitat ASSOCIACIÓ ESPORT 3 
provista de NIF G-08880577, per un període comprès entre l’1 d’agost de 2016 
i el 31 de juliol de 2017. 

SEGON.- Modificar el contracte relatiu al servei consistent en la realització del 
Programa integral d’activitats de dinamització i preventives adreçat a la gent 
gran d’Esplugues de Llobregat, incrementant les hores de servei, de forma que 
el seu preu màxim anual pel període comprès entre l’1 d’agost de 2016 i el 31 
de juliol de 2017 passa a ser de 64.582,47 euros, exempts d’IVA. 

La despesa anirà a càrrec dels pressupostos municipals dels anys 2016 i 2017, 
amb la següent distribució: 

· Any 2016: 23.484,53 euros, a càrrec de la partida 68.33701.22799 
· Any 2017: 41.097,94 euros 

Els anteriors acords es sotmeten a la condició suspensiva de comptar amb la 
consignació pressupostària adequada i suficient, respecte el pressupost de 
l’any 2017.” 



ACORD NÚMERO DINOU.- Proposta d’adjudicació del contracte menor 
consistent en la realització de l’activitat “Mercat Esplugas City”, dins la 
programació d’actes de la Festa Major 2016. 

“Atesa la necessitat de contractar la realització de l’activitat “Mercat Esplugas 
City”, dins la programació d’actes de la Festa Major 2016, des del Departament 
de Cultura d’aquest Ajuntament s’ha sol·licitat oferta, amb data 30 de juny de 
2016, a les següents empreses especialitzades: 

· ALKIMIA MEDIEVAL 

· AMATA 

· ACTIVA SHOW ESPECTÁCULOS, S.L 

. ARCOME 

· EAB IMAGEN Y COMUNICACIÓN 

· MANAGEMENT I DISSENY D’ESPECTACLES, S.L 

· M21 EVENTOS 

· ARTÍSTIC EVENTS, S.L 

· LAIONRIC, S.L 

· PEGASUS MERCADOS TEMÀTICOS 

· DRAFT INICIATIVAS, S.L 

· NSA 4x4 SCP 

· PELEVIN, S.L. 

· L’AVALOT 

· ASSOCIACIÓ CULTURAL SABORS CATALANS 

Dins del termini establert han presentat oferta els tres licitadors següents: 
 
· M21 EVENTOS 

· ARTÍSTIC EVENTS, S.L 

· ASSOCIACIÓ CULTURAL SABORS CATALANS 

Vist l’informe emès Directora de Cultura, en el sentit de que la proposta 
presentada per ARTÍSTIC EVENTS, S.L, amb NIF B-62477831, és la més 
adequada per a la realització de l’esmentat servei. 



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.- Adjudicar a l’empresa ARTÍSTIC EVENTS, S.L, provista amb el NIF 
B-62477831, el contracte consistent en la realització de l’activitat “Mercat 
Esplugas City”, dins la programació d’actes de la Festa Major 2016, mitjançant 
la fórmula de percepció per part del contractista del preu que aquest cobri als 
paradistes que s’hi instal·lin, segons l’escandall detallat de preus a cobrar 
presentats per part del licitador, de conformitat amb els plecs de clàusules 
tècniques que han regit en la contractació i l’oferta presentada.” 

ACORD NÚMERO VINT.- Proposta de requeriment de fiança dins el 
contracte relatiu a la realització de l’espectacle “Concert Estrella”, amb la 
cantant Edurne, dins del Programa d’actes de la Festa Major 2016. 

“Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 15 de juliol de 2016, es 
va aprovar l’expedient de contractació d’un operador que produeixi l’espectacle 
“Concert de Festa Major” amb la cantant Edurne, dins del programa d’actes de 
la Festa Major 2016, per procediment negociat sense publicitat, per un import 
de 39.966 euros, més 8.392,86 euros en concepte d’IVA, i els plecs de 
condicions econòmic-administratives i tècniques que regeixen aquesta 
contractació. 
 
De conformitat amb el que estableixen els articles 170.d), 178.4 i 178.5 del 
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, s’ha procedit a sol·licitar oferta 
a l’única empresa que té l’exclusivitat de l’artista per aquell dia. 
 
Transcorregut el termini de presentació estipulat, LAIONRIC, S.L. (ERA 
PRODUCCIONS) ha presentat la seva oferta, que ha estat admesa per 
considerar-la correcta. 

La Directora de Cultura ha valorat l’oferta presentada pel licitador, estenent el 
corresponent informe proposant l’adjudicació del contracte a favor de l’empresa 
LAIONRIC, S.L. (ERA PRODUCCIONS), i explicant que, tractant-se d’una 
única empresa, i que aquesta presenta oferta que s’ajusta totalment a les 
necessitats de l’Ajuntament, després de converses mantingudes amb l’ofertant 
on es reiterava en el contingut de la seva oferta, no es fa necessari estendre 
acta de negociació en el present procediment. 

Vistos els antecedents i l’informe emès pels Serveis Jurídics d’aquest 
Ajuntament, i a tenor del que disposa l’article 151 del Reial Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 



PRIMER.- Requerir a l’empresa LAIONRIC, S.L. (ERA PRODUCCIONS) per a 
que, en el termini màxim de deu dies hàbils a comptar des del següent al que 
rebi la notificació, dipositi la fiança definitiva d’import 1.998,30 euros, relativa a 
la contractació d’un operador que produeixi l’espectacle “Concert de Festa 
Major” amb la cantant Edurne, dins del programa d’actes de la Festa Major 
2016, amb l’advertiment que, en cas de no dipositar la fiança en termini, es 
considerarà que el licitador ha retirat la seva oferta. 

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

ACORD NÚMERO VINT-I-UN.- Proposta d’adjudicació del contracte menor 
relatiu al servei d’informació, orientació i assessorament per a l'ocupació, 
mobilitat internacional i la formació acadèmica de l’oficina jove 
d'emancipació a Esplugues de Llobregat. 

“Atesa la necessitat de contractar el servei d’informació, orientació, 
assessorament per a l’ocupació, mobilitat internacional i la formació acadèmica 
de l’Oficina Jove d’Emancipació a Esplugues de Llobregat, la Directora 
d’Educació i Ciutadania ha elaborat un document de condicions tècniques a fi 
de contractar l’esmentat servei, demanant oferta, a les següents empreses i 
entitats: 
 
- TACC (TALLER D’ART, CULTURA I CREACIÓ) 

- EDUCAONLINE, S.L. (EDUCAWEB) 

- DOBLE VIA, SERVEIS SOCIOEDUCATIUS, S.C.C.L. 

Dins del termini establert han presentat oferta EDUCAONLINE, S.L. 
(EDUCAWEB) i TACC (TALLER D’ART, CULTURA I CREACIÓ). 

Vist l’informe emès per la Directora d’Educació i Ciutadania, en el sentit de que 
la proposta presentada per EDUCAONLINE, S.L. (EDUCAWEB) és la més 
adequada per a la realització de l’esmentat servei. 

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 corresponent al contracte del servei 
d’informació, orientació, assessorament per a l’ocupació, mobilitat internacional 
i la formació acadèmica de l’Oficina Jove d’Emancipació a Esplugues de 
Llobregat, a càrrec de la partida del pressupost municipal en vigor 
2016.36.33400.22706, per un import de 4.121,15 euros, IVA inclòs. 
 



SEGON.- Adjudicar a la mercantil EDUCAONLINE, S.L. (EDUCAWEB), amb 
NIF B-62257589, el contracte relatiu al servei d’informació, orientació, 
assessorament per a l’ocupació, mobilitat internacional i la formació acadèmica 
de l’Oficina Jove d’Emancipació a Esplugues de Llobregat, per un import de 
3.405,91 euros, més 715,24 euros en concepte d’IVA (import total del 
contracte, 4.121,15 euros, IVA inclòs), pel període comprès entre l’1 de 
setembre i el 31 de desembre 2016, ambdós inclosos. 

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-I-DOS.- Proposta d’aprovació d’un conveni de 
col·laboració amb el Consell Comarcal del Baix Llobregat per al 
desenvolupament del projecte d’assessoria de mobilitat internacional per 
a joves, anys 2016-2017. 

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

 
ACORD NÚMERO VINT-I-TRES.- Proposta de pròrroga d’un contracte 
d’arrendament d’habitatge d’inserció social. 
 
“El marc legal actual empara les administracions públiques per tal que prenguin 
mesures eficaces que contribueixin, de forma significativa, a la reducció de la 
pobresa i, de retruc, a les desigualtats socials per evitar l’exclusió de les 
persones més vulnerables. 
 
Tant la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis socials, com la Llei 18/2007, de 
28 de desembre, del dret de l’habitatge, com la Llei 14/2010, de 27 de maig, 
dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència, obliguen als poders 
públics a implantar polítiques socials que permetin gestionar serveis i 
prestacions que donin resposta a situacions d’urgència social i, molt 
especialment, a aquells col·lectius més vulnerables. 
 
La Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic, 
defineix les prestacions d’urgència social com aquelles que tenen la finalitat 
d’atendre necessitats puntuals, urgents i bàsiques, de subsistència, com ara, 
l’alimentació, el vestit i l’allotjament. 
 
D’acord amb tot això, l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat disposa 
d’habitatges d’inserció social, com a recursos temporals per aquelles famílies 
que es troben en situació de desemparament i exclusió social. 
 
En aquest sentit, mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 15 de 



maig de 2015 es va acordar assignar a la família D.J. l’habitatge d’inserció 
social del carrer Pubilla Casas 10-12, baixos. 
 
El contracte es va signar amb data 20 de maig de 2015, amb una durada 
màxima de 12 mesos, prorrogables, previ informe favorable dels serveis socials 
municipals en relació a la situació de risc d’exclusió social residencial en la qual 
es trobessin la família ocupant de l’habitatge. 
 
En aquest sentit, des dels Serveis Socials municipals s’informa, en data 14 de 
juliol de 2016, de circumstàncies de la família D.J. que justifiquen una pròrroga 
en l’assignació del recurs esmentat. 
 
Vist l’informe emès pels Serveis Socials municipals.  

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Prorrogar el contracte d’arrendament de l’habitatge d’inserció social 
ubicat al carrer Pubilla Casas 10-12, baixos, fins al 30 de novembre de 2016, 
per tal que la família pugui traslladar-se a un altre habitatge seguint un pla de 
treball elaborat i treballat conjuntament amb el seu referent professional. 
 
SEGON.- Ordenar als serveis jurídics de l’Ajuntament la redacció d’un 
document de pròrroga relatiu al contracte d’habitatge.” 

ACORD NÚMERO VINT-I-QUATRE.- Proposta de modificació de l'acord 
aprovat per la Junta de Govern Local en sessió del 10 de juny de 2016 
relatiu a l'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat 
ESPLUGA VIVA en concepte de liquidació econòmica de la subvenció 
atorgada en el marc de conveni plurianual, any 2015.  

“La Junta de Govern Local, en sessió de data 10 de juny de 2016, va aprovar la 
justificació econòmica presentada per l’entitat ESPLUGA VIVA, amb NIF G-
58698424, en concepte de desenvolupament del “Programa d’activitats i 
serveis infantils i juvenils”, any 2015, obrint un expedient de reintegrament 
parcial de la subvenció rebuda per l’entitat per un import de 1.767,98 euros.  
 
Posteriorment es detecta un error en l’informe emès per la Tècnica de Drets 
Civils i Infància sobre la justificació econòmica en relació amb el total de 
persones usuàries del Programa Serveis estables. El càlcul de l’aportació es va 
realitzar sobre 137 usuaris/es quan el total real és de 487 usuaris/es.  
 
Atès l’informe emès per la Tècnica de Drets civils i infància, amb el vistiplau de 
la Directora d’Educació i Ciutadania, l’import que correspon a la quantitat 
justificada i que hauria d’haver estat aprovat d’acord amb els barems establerts 
en el conveni, respecte el Projecte d’activitats i serveis infantils i juvenils és de 
42.594,36 euros, en concepte de subvenció justificada. 

Tot i això, l’entitat hauria de retornar la quantitat de 223 euros, donat que el 
treball social fet realitzat ho ha estat amb 16 usuaris, quan el mínim establert en 



el conveni son 20. Aquesta quantitat ha estat retornada per l’entitat en data 27 
de juliol de 2016. 

Donat que al càlcul erroni s’havia determinat que l’import total justificat era de 
38.749,38 euros, en base al qual es reclamava a l’entitat la devolució de 
1.767,98 euros (quantitat atorgada per aquest concepte, 40.517,36 euros), 
corregit aquest càcul i havent retornar l’entitat la quantitat explicada en el 
paràgraf anterior, dona com a resultat el fet que l’entitat no hagi de retornar cap 
quantitat més. 

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.- Modificar l’acord aprovat per la Junta de Govern Local en sessió del 
10 de juny de 2016 i aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat 
ESPLUGA VIVA, amb NIF G-58698424, en relació a la subvenció atorgada per 
aquest Ajuntament pel desenvolupament de les activitats que a continuació 
s’esmenten, d’acord amb el següent quadre:  

Activitats 
Any 2015 

Subvenció 
atorgada 

Subvenció 
Justificada 
(part juvenil) 

Quantitat total 
justificada 

Projecte d’Activitats i Serveis 
Infantils i Juvenils 

40.517,36 € 42.594,36 € 54.231,82 € 

Projectes Singulars - Activitats 
esportives 

2.300,00 € 

 
SEGON.- Deixar sense efectes l’expedient de reintegrament parcial obert 
mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 10 de juny de 2016 i 
arxivar el mateix. 

TERCER.- Ordenar el pagament corresponent al 80% de la quantitat aprovada 
per acord de la Junta de Govern Local de data 10 de juny de 2016 
corresponent al Programa d’activitats i serveis infantils i juvenils, any 2016.” 
 
ACORD NÚMERO VINT-I-CINC.- Proposta d'aprovació dels comptes 
justificatius presentats per l'entitat AMPA ESCOLA FOLCH I TORRES en 
concepte de justificació de la subvenció atorgada per al desensolupament 
de l'activitat "Activitats extraescolars", any 2015. 

“El Reglament de concessió de subvencions de l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat i les Bases Reguladores per a l’atorgament de subvencions per a 
l’any 2015 regulen, entre d’altres, els requisits exigits a les entitats beneficiàries 
dels ajuts atorgats, per aquest Ajuntament, pel desenvolupament d’activitats i /o 
projectes en qualsevol dels àmbits reflectits a les esmentades bases, en quant 
a l’obligació de justificar l’aplicació donada als fons rebuts, referida tant a la 



forma d’acreditar la realització de l’activitat o projecte pel qual es va concedir la 
subvenció, com al procediment intern a seguir per valorar i aprovar aquesta 
justificació.  
 
La Junta de Govern Local va atorgar a l’entitat AMPA ESCOLA FOLCH I 
TORRES el següent ajut econòmic pel desenvolupament de la següent activitat 
i en la data que així mateix s’indica: 

Data aprovació Activitat Import 
27/03/2015 Activitats extraescolars 800,00 euros 

Vist que en data 21 de gener de 2016, l’entitat AMPA ESCOLA FOLCH I 
TORRES va presentar comptes justificatius relatius a la despesa executada pel 
desenvolupament de l’esmentada activitat i que aquests contenen tots els 
requisits exigits al Reglament i a les Bases Reguladores per a l’atorgament de 
subvencions, segons informes emesos per la Unitat Jurídic administrativa de 
l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania i la Coordinadora Tècnica d’Educació. 
 
Vist que en relació a la subvenció atorgada, l’entitat ha justificat una despesa 
per import de 907,50 euros, xifra que correspondria a una subvenció de 756,25 
euros. Per tant, si apliquem la diferència entre aquest import i la subvenció 
atorgada en l’exercici 2015 per import de 800,00 euros, manquen justificar 
43,75 euros ( 800,00 – 756,25 = 43,75 euros), quantitat que l’entitat ha 
ingressat a la Tresoreria municipal en data 12 de juliol de 2016. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat AMPA 
ESCOLA FOLCH I TORRES (CIF: G 59144022) en relació a la subvenció 
atorgada per aquest Ajuntament pel desenvolupament de l’activitat que a 
continuació s’esmenta, d’acord amb el següent quadre: 

ACTIVITAT/S – ANY 2015 IMPORT 
ATORGAT 

DESPESA 
JUSTIFICADA 

SUBVENCIÓ 
JUSTIFICADA 

Activitats extraescolars 800,00 euros 907,50 euros 756,25 euros 

ACORD NÚMERO VINT-I-SIS.- Proposta d'aprovació dels comptes 
justificatius presentats per l'entitat ASSOCIACIÓ DE DONES DE LA 
PLANA en concepte de justificació de la subvenció atorgada per al 
desensolupament de la seva Programació anual, any 2015. 

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

ACORD NÚMERO VINT-I-SET.- Proposta d'aprovació d'una subvenció a 
favor de l'entitat GRUP D'ESPLAI ESPURNES en concepte de suport al 
desenvolupament del Projecte de lleure per a joves amb diversitat 
funcional - Volare, any 2015.  



“En data 15 d’octubre de 2014, el Ple de l’Ajuntament va procedir a l’aprovació 
de les Bases Reguladores de l’atorgament de subvencions a entitats durant 
l’exercici 2015. 

En data 5 d’octubre de 2015, l’entitat GRUP D’ESPLAI ESPURNES va 
presenta instància sol·licitant l’atorgament d’una subvenció pel 
desenvolupament del Projecte de lleure per a joves amb diversitat funcional – 
Volare. Aquest projecte es va realitzar al llarg de l’any 2015. 

Vist l’informe emès per la Tècnica d’Atenció Social i Igualtat, amb el vistiplau de 
la Directora d’Acció Social i Salut, informant favorablement l’atorgament de la 
subvenció a l’entitat per un import de 2.995,00 euros, en el que es justifica la 
conveniència de resoldre aquesta sol·licitud ja que: 

- “Des de feia temps s’havia detectat al municipi la mancança d’espais de lleure 
i d’oci per a joves amb discapacitat. L’entitat Grup d’Esplai Espurnes va ser 
especialment sensible amb aquesta situació i va crear el projecte Volare. És un 
projecte nou al municipi que permet donar resposta a aquesta necessitat i 
facilitar la inclusió social del jovent amb diversitat funcional. En el moment de 
tancament de la convocatòria de subvencions de 2015 encara no s’havia iniciat 
el desenvolupament d’aquest projecte.” 

- “El projecte Volare permet dur a terme una important tasca d’integració 
d’aquest col·lectiu, mitjançant el desenvolupament de la seva autonomia i de 
les seves capacitats relacionals”. 

Per tant, resta justificat l’atorgament de la subvenció sol·licitada en aplicació de 
l’article 21 de l’Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions, 
que preveu la possibilitat d’atorgar subvencions de forma directa i 
extraordinària. 
 
Vist l’informe emès per la Unitat Jurídic - Administrativa de l’Àmbit d’Acció 
Social i Ciutadania i la Intervenció Municipal. 

Vista la regulació de l’ordenança general reguladora de la concessió de 
subvencions i les Bases d’Execució del pressupost en vigor. 

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

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Aprovar una despesa total de 2.955,00 euros, amb càrrec a la 
partida 68.23100.48000 (Suport entitats serveis socials) del pressupost en 
vigor, a favor de l’entitat GRUP D’ESPLAI ESPURNES, amb NIF: G-58433418.  
 
SEGON.- Resoldre individualment la sol·licitud de subvenció presentada per 
l’entitat GRUP D’ESPLAI ESPURNES amb NIF: G-58433418, atorgant una 



subvenció de 2.955,00 euros, atesa la motivació argumentada pels serveis 
tècnics, pel desenvolupament de l’esmentada activitat. 

TERCER.- Establir que s'entendrà acceptada la corresponent subvenció per 
part de l’entitat beneficiària si en el termini de 15 dies hàbils, comptat a partir de 
la recepció de la notificació dels presents acords, no ha manifestat 
expressament la renúncia.” 

ACORD NÚMERO VINT-I-VUIT.- Proposta d'aprovació dels comptes 
justificatius presentats per l'entitat GRUP D'ESPLAI ESPURNES en 
concepte de la justificació de la subvenció atorgada per al 
desensolupament del "Projecte de lleure per a joves amb diversitat 
funcional - Volare", any 2015.  

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

Data aprovació Activitat Import 

29/07/2016 Projecte de lleure Volare adreçat a 
joves amb diversitat funcional 2.955,00 euros 

Vist que en data 29 de febrer de 2016 l’entitat GRUP D’ESPLAI ESURNES va 
presentar comptes justificatius relatius a la despesa executada pel 
desenvolupament de l’esmentada activitat i que aquests contenen tots els 
requisits exigits al Reglament i a les Bases Reguladores per a l’atorgament de 
subvencions, segons informes emesos per la Unitat Jurídic administrativa de 
l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania i la Tècnica d’atenció social i igualtat. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

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

ACTIVITAT  
ANY 2015 

IMPORT  
ATORGAT 

IMPORT  
JUSTIFICAT 

Projecte de lleure Volare adreçat a 
joves amb diversitat funcional 2.955,00 euros 3.595,56 euros 



ACORD NÚMERO VINT-I-NOU.- Proposta d’aprovació d’una subvenció a 
favor de l’entitat ASSOCIACIÓ CLUB D'ESPLAI PUBILLA CASES CAN 
VIDALET en concepte d’aportació municipal a conveni en vigor per al 
desenvolupament del monitoratge de suport per la integració d’infants i 
joves amb discapacitat al casal d’estiu infantil i jove, any 2016.  
 
“La Junta de Govern Local, en sessió de data 19 de juliol de 2013, va aprovar 
el text del conveni de col·laboració entre l’entitat ASSOCIACIÓ CLUB 
D’ESPLAI PUBILLA CASES - CAN VIDALET i l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat, pel desenvolupament del “Projecte d’Activitats i Serveis Infantils i 
Juvenils” així com pel desenvolupament del “Programa d’activitats Casal d’Estiu 
Infantil i Jove” pel període 2013-2016, segons el projecte socioeducatiu 
presentat per l’entitat. 
 
Dins d’aquest conveni es regula, amb caràcter específic, el desenvolupament 
del “Programa d’activitats Casal d’Estiu Infantil”, programa que serà 
desenvolupat conjuntament entre les entitats Espluga Viva, Associació Club 
d’Esplai Pubilla Cases - Can Vidalet, sent l’entitat Grup d’Esplai Espurnes la 
coordinadora del projecte. 
 
Les tres entitats han manifestat el seu interès en col·laborar amb l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat a través d’un programa conjunt. No obstant, per tal 
de vetllar per una mateixa línea pedagògica i la similitud dels serveis que 
oferirem a la ciutadania, la coordinació general dels Casals l’assumeix el Grup 
d’Esplai Espurnes i la coordinació general del Casal Jove l’Associació Club 
d’Esplai Pubilla Cases - Can Vidalet. 
 
En data 29 de febrer de 2016 l’entitat GRUP D’ESPLAI ESPURNES en 
representació de ASSOCIACIÓ CLUB D’ESPLAI PUBILLA CASES - CAN 
VIDALET, i com a coordinadora de les activitats, ha sol·licitat l’aportació 
econòmica a conveni en vigor de Casal d’Estiu (de 3 a 12 anys) i Casal Jove, 
acompanyada del programa d’activitats. 
 
En relació al Programa d’activitats Casal d’Estiu Infantil i Jove, les seves 
condicions específiques estan regulades en l’annex 2 del conveni de 
col·laboració signat amb l’entitat. En l’apartat e) d’aquest annex s’estableix que 
“les aportacions municipals es distribuiran en dos pagaments: el primer en 
concepte de bestreta que serà el 80% de l’aportació municipal màxima del 
Casal d’estiu infantil, juvenil i menors amb discapacitats que es lliurarà abans 
del 10 de juliol de l’any en curs i el 20% restant que es lliurarà una vegada 
s’hagin aprovat per la Junta de Govern Local la justificació tècnica i econòmica 
del projecte subvencionat” 
 
Vist l’informe emès per la Tècnica d’Atenció Social i Igualtat en relació al 
monitoratge de suport per a la integració d’infants i joves amb discapacitat al 
Casal d’Estiu 2016, conforme l’aportació total a satisfer per aquest concepte és 
de 9.549,63 euros, i comprovat que hi ha consignació pressupostària al 
respecte. 
 
 



Vista la regulació de l’ordenança general reguladora de la concessió de 
subvencions i les Bases d’Execució del pressupost en vigor. 
 
En virtut de la delegació conferida a la Junta de Govern local, al punt g. del 
Decret d’alcaldia núm. 1.466, de 18 de juny de 2015, per a la concessió de 
subvencions amb càrrec a crèdit pressupostari disponible a tal efecte.  

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Aprovar la despesa a favor de l’entitat ASSOCIACIÓ CLUB 
D’ESPLAI PUBILLA CASES - CAN VIDALET, amb NIF G-58300237 per un 
import de 9.549,63 euros, amb càrrec a la partida pressupostària 
68.23100.48008 (conveni col·laboració – monitors estiu discapacitats), en 
concepte de monitoratge de suport per a la integració d’infants i joves amb 
discapacitat al Casal d’Estiu Infantil i Jove, any 2016. 

SEGON.- Ordenar el pagament corresponent al 80% de les quantitats 
aprovades en el punt primer d’aquesta disposició, per import de 7.639,70 euros. 
 
TERCER.- Establir que s’entendrà acceptada la present subvenció per part de 
l’entitat beneficiària si en el termini de 15 dies hàbils, comptat a partir de la 
recepció de la notificació, no ha manifestat expressament la renúncia.” 

ACORD NÚMERO TRENTA.- Proposta d’aprovació d’una subvenció a 
favor de l’entitat ESPLUGA VIVA en concepte d’aportació municipal a 
conveni en vigor per al desenvolupament del monitoratge de suport per la 
integració d’infants i joves amb discapacitat al casal d’estiu infantil i jove, 
any 2016. 

“El text del conveni de col·laboració entre l’entitat ESPLUGA VIVA i 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, pel desenvolupament del “Projecte 
d’Activitats i Serveis Infantils i Juvenils” així com pel desenvolupament del 
“Programa d’activitats Casal d’Estiu Infantil i Jove” pel període 2013-2016, 
segons el projecte socioeducatiu presentat per l’entitat. 

Dins d’aquest conveni es regula, amb caràcter específic, el desenvolupament 
del “Programa d’activitats Casal d’Estiu Infantil”, programa que serà 
desenvolupat conjuntament entre les entitats Espluga Viva, Associació Club 
d’Esplai Pubilla Cases - Can Vidalet, sent l’entitat Grup d’Esplai Espurnes la 
coordinadora del projecte. 

Les tres entitats han manifestat el seu interès en col·laborar amb l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat a través d’un programa conjunt. No obstant, per tal 
de vetllar per una mateixa línea pedagògica i la similitud dels serveis que 
oferirem a la ciutadania, la coordinació general dels Casals l’assumeix el Grup 
d’Esplai Espurnes i la coordinació general del Casal Jove l’Associació Club 
d’Esplai Pubilla Cases - Can Vidalet. 

En data 29 de febrer de 2016 l’entitat GRUP D’ESPLAI ESPURNES en 
representació de l’entitat ESPLUGA VIVA, i com a coordinadora de les 



activitats, ha sol·licitat l’aportació econòmica a conveni en vigor de Casal 
d’Estiu Infantil (3 a 12 anys), acompanyada del programa d’activitats. 

En relació al Programa d’activitats Casal d’Estiu Infantil i Jove, les seves 
condicions específiques estan regulades en l’annex 2 del conveni de 
col·laboració signat amb l’entitat. En l’apartat e) d’aquest annex s’estableix que 
“les aportacions municipals es distribuiran en dos pagaments: el primer en 
concepte de bestreta que serà el 80% de l’aportació municipal màxima del 
Casal d’estiu infantil, juvenil i menors amb discapacitats que es lliurarà abans 
del 10 de juliol de l’any en curs i el 20% restant que es lliurarà una vegada 
s’hagin aprovat per la Junta de Govern Local la justificació tècnica i econòmica 
del projecte subvencionat” 

Vist l’informe emès per la Tècnica d’Atenció Social i Igualtat en relació al 
monitoratge de suport per a la integració d’infants i joves amb discapacitat al 
Casal d’Estiu 2016, conforme l’aportació total a satisfer per aquest concepte és 
de 6.644,75 euros, i comprovat que hi ha consignació pressupostària al 
respecte. 
 
Vista la regulació de l’ordenança general reguladora de la concessió de 
subvencions i les Bases d’Execució del pressupost en vigor. 

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

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Aprovar la despesa a favor de l’entitat ESPLUGA VIVA, amb NIF G-
58698424 per un import de 6.644,75 euros euros, amb càrrec a la partida 
pressupostària 68.23100.48021 (conveni col·laboració – monitors suport int.), 
en concepte de monitoratge de suport per a la integració d’infants i joves amb 
discapacitat al Casal d’Estiu Infantil i Jove, any 2016. 

SEGON.- Ordenar el pagament corresponent al 80% de les quantitats 
aprovades en el punt primer d’aquesta disposició, per import de 5.315,80 euros. 
 
TERCER.- Establir que s’entendrà acceptada la present subvenció per part de 
l’entitat beneficiària si en el termini de 15 dies hàbils, comptat a partir de la 
recepció de la notificació, no ha manifestat expressament la renúncia.” 
 
ACORD NÚMERO TRENTA-UN.- Proposta d’aprovació d’una subvenció a 
favor de l’entitat GRUP D'ESPLAI ESPURNES en concepte d’aportació 
municipal a conveni en vigor per al desenvolupament del monitoratge de 
suport per la integració d’infants i joves amb discapacitat al casal d’estiu 
infantil i jove, any 2016.  

“La Junta de Govern Local, en sessió de data 19 de juliol de 2013, va aprovar 
el text del conveni de col·laboració entre l’entitat GRUP D’ESPLAI ESPURNES 
i l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, pel desenvolupament del “Projecte 



d’Activitats i Serveis Infantils i Juvenils” així com pel desenvolupament del 
“Programa d’activitats Casal d’Estiu Infantil i Jove” pel període 2013-2016, 
segons el projecte socioeducatiu presentat per l’entitat. 

Dins d’aquest conveni es regula, amb caràcter específic, el desenvolupament 
del “Programa d’activitats Casal d’Estiu Infantil”, programa que serà 
desenvolupat conjuntament entre les entitats Espluga Viva, Associació Club 
d’Esplai Pubilla Cases - Can Vidalet, sent l’entitat Grup d’Esplai Espurnes la 
coordinadora del projecte. 

Les tres entitats han manifestat el seu interès en col·laborar amb l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat a través d’un programa conjunt. No obstant, per tal 
de vetllar per una mateixa línea pedagògica i la similitud dels serveis que 
oferirem a la ciutadania, la coordinació general dels Casals l’assumeix el Grup 
d’Esplai Espurnes i la coordinació general del Casal Jove l’Associació Club 
d’Esplai Pubilla Cases - Can Vidalet. 

En data 29 de febrer de 2016 l’entitat Grup d’Esplai Espurnes ha sol·licitat 
l’aportació econòmica a conveni en vigor de Casal d’Estiu Infantil (3 a 12 anys), 
i Casal d’Estiu Jove, acompanyada del programa d’activitats. 

En relació al Programa d’activitats Casal d’Estiu Infantil i Jove, les seves 
condicions específiques estan regulades en l’annex 2 del conveni de 
col·laboració signat amb l’entitat. En l’apartat e) d’aquest annex s’estableix que 
“les aportacions municipals es distribuiran en dos pagaments: el primer en 
concepte de bestreta que serà el 80% de l’aportació municipal màxima del 
Casal d’estiu infantil, juvenil i menors amb discapacitats que es lliurarà abans 
del 10 de juliol de l’any en curs i el 20% restant que es lliurarà una vegada 
s’hagin aprovat per la Junta de Govern Local la justificació tècnica i econòmica 
del projecte subvencionat” 

Vist l’informe emès per la Tècnica d’Atenció Social i Igualtat en relació al 
monitoratge de suport per a la integració d’infants i joves amb discapacitat al 
Casal d’Estiu 2016, conforme l’aportació total a satisfer per aquest concepte és 
de 11.596,41 euros, i comprovat que hi ha consignació pressupostària al 
respecte. 
 
Vista la regulació de l’ordenança general reguladora de la concessió de 
subvencions i les Bases d’Execució del pressupost en vigor. 

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

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Aprovar la despesa a favor de l’entitat GRUP D’ESPLAI 
ESPURNES, amb NIF G-58433418 per un import de 11.596,41 euros, amb 
càrrec a la partida pressupostària 68.23100.48020 (conveni col·laboració – 
monitors suport int.), en concepte de monitoratge de suport per a la integració 



d’infants i joves amb discapacitat al Casal d’Estiu Infantil i Jove, any 2016. 
 
SEGON.- Ordenar el pagament corresponent al 80% de les quantitats 
aprovades en el punt primer d’aquesta disposició, per import de 9.277,13 euros. 
 
TERCER.- Establir que s’entendrà acceptada la present subvenció per part de 
l’entitat beneficiària si en el termini de 15 dies hàbils, comptat a partir de la 
recepció de la notificació, no ha manifestat expressament la renúncia.” 

ACORD NÚMERO TRENTA-DOS.- Proposta de resolució de sol·licituds 
d'ajuts econòmics dins l'àmbit d'Acció Social, curs 2015-2016, en 
concepte de beques de casal d’agost. 

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

L’Ajuntament d’Esplugues, amb la finalitat de garantir les necessitats bàsiques 
en l’àmbit de la infància i adolescència, atorga uns ajuts econòmics en 
concepte de beques per als menors empadronats al municipi que estiguin 
inscrits en qualsevol de les activitats d’estiu de l’any 2016 i que es trobin en una 
situació familiar amb necessitats socials i/o econòmiques. 

Tenint en compte que excepcionalment, per aquelles famílies amb una situació 
socioeconòmica de vulnerabilitat, i prèvia valoració dels serveis socials bàsics 
municipals es podrà subvencionar fins el 100% del cost de les activitats on 
constin inscrites. 

Ateses les 11 sol·licituds d’ajuts econòmics presentades i vist l’informe emès 
per la Unitat Jurídica Administrativa amb el vistiplau del director de la Unitat 
Jurídica Administrativa, on fa constar que s’ha realitzat la valoració econòmica i 
administrativa corresponent a aquests tipus d’ajuts econòmics, en compliment 
dels barems i criteris per a l’atorgament d’ajuts econòmics de l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat, curs 2014-2015. 

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

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

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Estimar un total de 11 sol·licituds d’ajuts econòmics per a la 
integració dels següents menors en concepte de beques d’assistència a les 
activitats de Casal d’agost, pel curs 2015-2016, amb els percentatges de 
bonificació valorats per cada cas que s’indiquen: 



Primer 
Cognom  

Segon 
Cognom  Nom  Cost Activitat %Beca 

A P J 327,00 €  100% 
A 

 
M 572,00 €  100% 

A 
 

A 572,00 €  100% 
F D H-S 572,00 €  100% 
F D R-J 572,00 €  100% 
A 

 
A 572,00 €  100% 

P 
 

M 545,00 €  65% 
A P A T 572,00 €  100% 
P V E 572,00 €  100% 
A P D P 327,00 €  90% 
R S L 654,00 €  90% 

 
SEGON.- Aprovar una despesa total màxima de 5.568,15 euros, amb càrrec a 
la partida pressupostària 68.23100.48018 del pressupost vigent, a favor dels 
tutors legals que es relacionen, amb el imports resultants que així mateix 
s’indiquen: 

Primer Cognom  
Segon 
Cognom  Nom  NIF  

Cost 
Ajuntament 

A R J M 
 

327,00 €  
B 

 
T 

 

572,00 €  
B 

 
T 

 

572,00 €  
D R A J 

 

572,00 €  
D R A J 

 

572,00 €  
M 

 
A 

 

572,00 €  
P 

 
A 

 

354,25 €  
P V R K 

 

572,00 €  
P V R K 

 

572,00 €  
P H N 

 

294,30 €  
S T C 

 

654,00 €  

 
TERCER.- Aprovar una despesa de 5.568,15 euros, amb càrrec a la partida 
pressupostària 68.23100.48018 del pressupost vigent, en concepte de beques 
d’assistència a les activitats de Casal d’agost. 

QUART.- La quantitat reconeguda en la present proposta, per import de 
5.568,15 euros, serà pagada a l’ entitat següent: 

-ASSOCIACIÓ CLUB D’ESPLAI PUBILLA CASAS, amb NIF G58.300.237, en 
concepte d’assistència a les activitats Casal d’agost.” 



ACORD NÚMERO TRENTA-TRES.- Proposta d'aprovació d’ajuts 
econòmics, dins l’àmbit d’Acció Social, per a la participació de menors 
amb necessitats socioeducatives a activitats extraordinàries organitzades 
per l’Associació Club d’Esplai Pubilla Cases. 

“La Llei 12/2007, de Serveis Socials i la Llei 14/2010 dels Drets i Oportunitats 
en la infància i l’adolescència, estableixen com a funció dels ens locals la 
promoció de centres oberts o serveis d’intervenció socioeductiva no residencial 
per a infants i adolescents, per tal de vetllar per la integració dels menors amb 
dificultats i garantir la promoció dels seus drets. 

En aquest sentit, des del serveis socials bàsics de l’Ajuntament s’acorda 
atendre conjuntament amb els esplais de forma prioritària aquells menors en 
seguiment per part dels educadors/es socials. La integració dels menors amb 
necessitats educatives a les activitats de lleure i esportives obertes a tota la 
ciutadania d’Esplugues els garanteix l’aprenentatge en positiu de nous models i 
nous patrons educatius. 

D’acord amb els pactes establerts amb l’esplai Pubilla Casas, i vist l’informe 
emès per la directora del Servei d’Acció Social, on adjunta el llistat de menors 
que han gaudit d’activitats extraordinàries durant els cursos 2015-16 
(Excursions, casal de Nadal i casal de Setmana Santa), degut a la valoració 
social realitzada d’aquests casos, així com el cost que suposen. 

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.- Aprovar una despesa de 1.009,00 euros, amb càrrec a la partida 
pressupostària 68.23100.48018 del pressupost vigent, en concepte d’ajuts 
econòmics per a la participació de menors amb necessitats socioeducatives a 
activitats extraordinàries d’hivern organitzades per l’esplai Pubilla Casas, a 
favor dels tutors legals que es relacionen, amb el imports que així mateix 
s’indiquen: 
 
TUTOR LEGAL ALUMNE/A  

Primer 
Cognom  

Segon 
Cognom  Nom  NIF  

Primer 
Cognom  

Segon 
Cognom  Nom  

Cost 
Activitat 

R C M 
 

A R N 4,50 €  
D M L 

 

A D V F 12,00 €  
P P S 

 

A P J 45,00 €  
C M I M 

 

B C J 195,50 



€  
C M IL M 

 

B C L 74,00 €  
C Z O A 

 

C Z C D 58,50 €  
I 

 
A 

 

I 
 

S 5,00 €  
M O O A 

 

M M A A 63,50 €  
M R A 

 

M R J 63,00 €  

R C J 
 

R C N 
144,50 
€  

G P P 
 

R G P 8,50 €  
G P P 

 

R G M A 5,00 €  

S T C 
 

R S L 
191,50 
€  

V 
 

E 
 

B V O 
138,50 
€  

 
SEGON.- Les quantitats reconegudes en la present proposta, per valor total de 
1.009,00 euros, seran pagades a l’esplai ASSOCIACIÓ CLUB D’ESPLAI 
PUBILLA CASES, amb NIF G-58.300.237.” 

ACORD NÚMERO TRENTA-QUATRE.- Proposta de modificació del termini 
de resolució del concurs de subvencions de l'àmbit d'Acció Social i 
Ciutadania. 

“En data 16 de desembre de 2015, el Ple de l’Ajuntament va procedir a 
l’aprovació inicial de l’Ordenança general reguladora de la concessió de 
subvencions de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, la qual va entrar en 
vigor en data 16 de febrer de 2016. 

La Junta de Govern Local va acordar en sessió del 6 de maig de 2016 
l’aprovació de les Bases específiques reguladores de l’atorgament de 
Subvencions de l’àmbit d’Acció Social i Ciutadania de l’Ajuntament d’Esplugues 
per a l’any 2016. 

Aquestes bases defineixen el conjunt de condicions i el procediment a seguir 
per a la sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació dels ajuts que 
atorgui l’Ajuntament d’Esplugues a entitats i persones pel desenvolupament 
d’activitats i serveis a la ciutat, així com a entitats ciutadanes pel 
desenvolupament de projectes de desenvolupament en els països del sud i 
brigadistes. 
 
L’article 9 de les esmentades bases disposa el següent: “El termini màxim per a 
resoldre el present concurs de subvencions serà el 29 de juliol de 2016.” 
 
Finalitzat, en data 27 de juny de 2016, el termini de presentació de sol·licituds 
per activitats no vinculades ni a Festa Major ni a Santa Magdalena, durant la 
tramitació de l’expedient s’han fet palès dificultats que impedeixen poden 
resoldre el concurs en la data prevista. 



Vistos els antecedents. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Modificar el termini de resolució del concurs previst a l’article 9 de 
les Bases específiques reguladores de l’atorgament de Subvencions de l’àmbit 
d’Acció Social i Ciutadania (excepte Cooperació al Desenvolupament) de 
l’Ajuntament d’Esplugues per a l’any 2016, en el sentit que el termini màxim per 
a resoldre el present concurs de subvencions serà el 16 de setembre de 2016. 
 
SEGON.- Modificar, respecte el departament de Cooperació al 
Desenvolupament, el termini de resolució del concurs previst a l’article 9 de les 
Bases específiques reguladores de l’atorgament de Subvencions de l’àmbit 
d’Acció Social i Ciutadania de l’Ajuntament d’Esplugues per a l’any 2016, en el 
sentit que el termini màxim per a resoldre el present concurs de subvencions 
serà el 31 de desembre de 2016, ateses les dificultats de tramitació que 
presenta aquestes justificacions.” 

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

ACORD NÚMERO TRENTA-CINC.- Proposta d'aprovació dels comptes 
justificatius presentats per l'entitat Escola Bressol Marta Mata en 
concepte de liquidació econòmica de la subvenció atorgada per al 
desenvolupament del Projecte la llum i la foscor, any 2015. 

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

 
DATA 
APROVACIÓ ACTIVITAT IMPORT 

06/03/2015 Projecte la llum i la foscor 630,00 euros 



 
Vist que en data 9 de març de 2016 l’entitat ESCOLA BRESSOL MARTA 
MATA va presentar comptes justificatius relatius a la despesa executada pel 
desenvolupament de l’esmentada activitat i que aquests contenen tots els 
requisits exigits al Reglament i a les Bases Reguladores per a l’atorgament de 
subvencions, segons informe emès per la Coordinadora de la Unitat Jurídic 
administrativa de l’Àmbit de Serveis a les Persones i la Coordinadora Tècnica 
d’Educació. 
 
Vist que en relació a la subvenció atorgada, l’entitat ha justificat una despesa 
per import de 711,02 euros, xifra que correspondria a una subvenció de 592,51 
euros. Per tant, si apliquem la diferència entre aquest import i la subvenció 
atorgada en l’exercici 2015 per import de 630,00 euros, manquen per justificar 
37,49 euros (630 – 592,51 = 37,49 euros), quantitat que l’entitat ha de 
reintegrar.  
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat ESCOLA 
BRESSOL MARTA MATA, FUNDACIÓ PERE TARRES, R-5800395-E, en 
relació a la subvenció atorgada per aquest Ajuntament pel desenvolupament de 
l’activitat que a continuació s’esmenta, d’acord amb el següent quadre: 
 

ACTIVITAT 
ANY 2015 

SUBVENCIÓ 
ATORGADA 

DESPESA  
JUSTIFICADA 

Projecte la llum i la foscor 630,00 euros 711,02 euros 
 
 
SEGON.- Obrir un expedient de reintegrament parcial de la subvenció rebuda 
per l’entitat ESCOLA BRESSOL MARTA MATA, FUNDACIÓ PERE TARRES, 
R-5800395-E per part d’aquest Ajuntament l’any 2015, per import de 37,49 
euros. .  
 
TERCER.- Notificar a l’entitat ESCOLA BRESSOL MARTA MATA, FUNDACIÓ 
PERE TARRES, R-5800395-E la instrucció d’un procediment de reintegrament 
parcial de la subvenció rebuda per aquest Ajuntament l’any 2015 i, en 
conseqüència, atorgar a dita entitat el termini d’un mes a comptar des de la 
recepció del trasllat de l’acord per a fer efectiu aquest reintegrament.”  
 
ACORD NÚMERO TRENTA-SIS.- Proposta d'aprovació dels comptes 
justificatius presentats per l'entitat Ampa Escola Isidre Martí en concepte 
de liquidació econòmica de la subvenció atorgada per al 
desenvolupament de l'activitat "Serveis per a la comunitat educativa de 
l'escola". 
 
“El Reglament de concessió de subvencions de l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat i les Bases Reguladores per a l’atorgament de subvencions per a 
l’any 2015 regulen, entre d’altres, els requisits exigits a les entitats beneficiàries 
dels ajuts atorgats, per aquest Ajuntament, pel desenvolupament d’activitats i /o 
projectes en qualsevol dels àmbits reflectits a les esmentades bases, en quant 



a l’obligació de justificar l’aplicació donada als fons rebuts, referida tant a la 
forma d’acreditar la realització de l’activitat o projecte pel qual es va concedir la 
subvenció, com al procediment intern a seguir per valorar i aprovar aquesta 
justificació.  
 
La Junta de Govern Local va atorgar a l’entitat AMPA ESCOLA ISIDRE MARTI 
els següents ajuts econòmics pel desenvolupament de les següents activitats i 
en la data que així mateix s’indica: 
 

Data aprovació Activitat Import 

27/03/2015 Serveis per a la comunitat educativa de 
l’escola 800,00 euros 

 
Vist que en data 7 d’abril de 2016 l’entitat AMPA ESCOLA ISIDRE MARTI va 
presentar comptes justificatius relatius a la despesa executada pel 
desenvolupament de l’ esmentada activitat i que aquests contenen tots els 
requisits exigits al Reglament i a les Bases Reguladores per a l’atorgament de 
subvencions, segons informe emès per la Unitat Jurídic admnistrativa de 
l’Àmbit de Serveis a les Persones i la Coordinadora Tècnica d’Educació. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat AMPA 
ESCOLA ISIDRE MARTI, amb NIF G-58831561, en relació a la subvenció 
atorgada per aquest Ajuntament pel desenvolupament de l’activitat que a 
continuació s’esmenta, d’acord amb el següent quadre: 
 

ACTIVITAT/S – ANY 2014 IMPORT 
ATORGAT 

IMPORT 
JUSTIFICAT 

Serveis per a la comunitat educativa de 
l’escola 800,00 euros 1.139,70 

euros 
 
 
ACORD NÚMERO TRENTA-SET.- Proposta d'aprovació dels comptes 
justificatius presentats per l'Escola Joan Maragall en concepte de 
justificació de la subvenció atorgada per al desenvolupament del Projecte 
millora aula psicomotricitat, any 2015. 
 
“El Reglament de concessió de subvencions de l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat i les Bases Reguladores per a l’atorgament de subvencions per a 
l’any 2015 regulen, entre d’altres, els requisits exigits a les entitats beneficiàries 
dels ajuts atorgats, per aquest Ajuntament, pel desenvolupament d’activitats i /o 
projectes en qualsevol dels àmbits reflectits a les esmentades bases, en quant 
a l’obligació de justificar l’aplicació donada als fons rebuts, referida tant a la 
forma d’acreditar la realització de l’activitat o projecte pel qual es va concedir la 
subvenció, com al procediment intern a seguir per valorar i aprovar aquesta 
justificació.  
 
La Junta de Govern Local va atorgar a l’entitat ESCOLA JOAN MARAGALL el 



següent ajut econòmic pel desenvolupament de la següent activitat i en la data 
que així mateix s’indica: 
 

Data aprovació Activitat Import 
09/10/2015 Projecte millora aula de psicomotricitat 7.752,00 euros 

 
Vist que en data 24 de febrer de 2016 l’escola ESCOLA JOAN MARAGALL, va 
presentar comptes justificatius relatius a la despesa executada pel 
desenvolupament de l’ esmentada activitat i que aquests contenen tots els 
requisits exigits al Reglament i a les Bases Reguladores per a l’atorgament de 
subvencions, segons informes emesos per la Unitat Jurídic administrativa de 
l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania i la Coordinadora d’Educació. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat ESCOLA JOAN 
MARAGALL (NIF: Q-5855043E) en relació a la subvenció atorgada per aquest 
Ajuntament pel desenvolupament de l’activitat que a continuació s’esmenta, 
d’acord amb el següent quadre: 
 

Activitat 2015  Import 
atorgat 

Import 
Justificat 

Projecte millora aula de 
psicomotricitat 7.752,00 euros  8.058,60 euros 

 

I sense més assumptes a tractar, a les tretze hores i trenta 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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