
 
 

 

JGL 3/2016 
 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 

SESSIÓ DECISÒRIA ORDINÀRIA DE 22 DE GENER DE 2016 

 
A la Casa Consistorial d’Esplugues de Llobregat, a la sala de reunions, a les 
tretze hores i trenta minuts del dia 22 de gener 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 Fado. 
 
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. 46/15 
corresponent a la sessió ordinària de data 23 de desembre de 2015.                             
 
Per la Sra. alcaldessa i en relació a l’esborrany de l’acta núm. 46/15 
corresponent a la sessió ordinària de  data  23 de desembre de 2015 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 per requerir a 4 A BERLÍN, S.C.P., la 
presentació de la documentació oportuna per regularitzar la terrassa 
ubicada al jardí Rosa Luxemburg, davant de l’establiment de l’activitat de 
bar- cafeteria que es desenvolupa al carrer Rafael de Casanovas, núm. 1, 
local 41. (Exp. 29/89).  



 
“La societat 4 A BERLIN, S.C.P., titular de l’activitat de bar- cafeteria que es 
desenvolupa al carrer Rafael Casanovas, núm. 1, local 41, (Exp. 29/89, Bar 
Berlín), realitza un ús continuat de l’espai exterior existent al jardí Rosa de 
Luxemburg, davant de l’establiment, amb una terrassa sense disposar del 
corresponent títol acreditatiu.  

Atès que aquest fet ja ha estat comunicat en repetides ocasions als titulars 
sense que aquests aportessin la documentació oportuna per regularitzar la 
situació i atès que existeixen queixes veïnals per les molèsties generades per 
l’ús de la terrassa.  

Davant la situació descrita, cal requerir l’aportació de la següent documentació:  

- Justificació fefaent de que la terrassa pertany al local o, cas contrari, el permís 
d’implantació de la comunitat de veïns.  

- Sol·licitud de l’ampliació de la llicència d’activitats de l’establiment en el cas 
que l’espai pertanyi al local o sol·licitud del permís temporal per l’ús de la 
terrassa, cas de ser propietat de la mancomunitat de La Mallola.  

- Certificats de l’instal·lador que ha realitzat la instal·lació elèctrica i de 
calefacció a la terrassa així com la seva legalització, i el certificat de reacció al 
foc dels tendals instal·lats.  

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

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1r.- Ordenar a 4 A BERLIN, S.C.P. l’aportació de la següent documentació, en 
el termini improrrogable de DEU DIES, comptats a partir de la recepció de la 
present notificació: 

- Justificació fefaent de que la terrassa pertany al local o, cas contrari, el permís 
d’implantació de la comunitat de veïns.  

- Sol·licitud de l’ampliació de la llicència d’activitats de l’establiment en el cas 
que l’espai pertanyi al local o sol·licitud del permís temporal per l’ús de la 
terrassa, cas de ser propietat de la mancomunitat de La Mallola.  

- Certificats de l’instal·lador que ha realitzat la instal·lació elèctrica i de 
calefacció a la terrassa així com la seva legalització, i el certificat de reacció al 
foc dels tendals instal·lats.  

- Justificació de les característiques de l’estructura metàl·lica.  



2n.- Advertir a 4 A BERLIN, S.C.P. que en cas d’incompliment s’ordenarà el 
cessament immediat del funcionament de la terrassa de l’establiment i alhora la 
imposició de les sancions que pertoquin.” 

 
ACORD NÚMERO TRES.- Proposta per declarar suficient la documentació 
aportada per ENCARNACIÓN GARCÍA SÁNCHEZ, sobre la comunicació de 
l’inici de l’activitat de bugaderia no industrial al local del carrer Mossèn 
Jacint Verdaguer, núm. 5-7, local 12. (Exp. T120-2015-126). 

“La senyora ENCARNACIÓN GARCÍA SÁNCHEZ, va aportar la documentació 
tècnica oportuna per desenvolupar l’activitat de bugaderia no industrial, al 
carrer Mossèn Jacint Verdaguer, núm. 5-7, local 12, d’aquesta població. (Exp. 
T120-2015-00126). 
 
Atès que es tracta d’una activitat sotmesa al règim de comunicació. 

Atès l’informe 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 ENCARNACIÓN GARCÍA SÁNCHEZ, en la qual efectua el 
tràmit de comunicació de l’activitat de bugaderia no industrial, al carrer 
Mossèn Jacint Verdaguer, núm. 5-7, local 12, d’aquesta població. (Exp. T120-
2015-00126). 
 
2n.- Comunicar a ENCARNACIÓN GARCÍA SÁNCHEZ, que pot iniciar l’exercici 
de l’activitat de bugaderia no industrial, al carrer Mossèn Jacint Verdaguer, 
núm. 5-7, local 12, 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 1063483-8884). Ja abonada en data 31/12/2015.” 
 
 
ACORD NÚMERO QUATRE.- Proposta per declarar suficient la 
documentació aportada per AUTOMATISMOS CONTROL Y 
PROGRAMACIÓN, S.L.U., sobre la comunicació de l’inici de l’activitat d’ 
oficina de disseny tècnic al local del carrer Doctor Manuel Riera, núm. 9-
11. (Exp. T120-2015-24). 

“La senyora María Rosa Rubio Santacana, en representació d’ 
AUTOMATISMOS CONTROL Y PROGRAMACIÓN, S.L.U., va aportar la 
documentació tècnica oportuna per desenvolupar l’activitat d’ oficina de 
disseny tècnic, al carrer Doctor Manuel Riera, núm. 9-11, d’aquesta població. 
(Exp. T120-2015-00024). 

Atès que es tracta d’una activitat sotmesa al règim de comunicació. 
 
Atès l’informe 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 AUTOMATISMOS CONTROL Y PROGRAMACIÓN, S.L.U., en 
la qual efectua el tràmit de comunicació de l’activitat d’ oficina de disseny 
tècnic, al carrer Doctor Manuel Riera, núm. 9-11, d’aquesta població. (Exp. 
T120-2015-00024). 
 
2n.- Comunicar a AUTOMATISMOS CONTROL Y PROGRAMACIÓN, S.L.U., 
que pot iniciar l’exercici de l’activitat d’ oficina de disseny tècnic, al carrer 
Doctor Manuel Riera, núm. 9-11, sense perjudici del compliment de la 
normativa urbanística, de seguretat, de protecció i prevenció contra incendis, i 
normativa en general que li sigui d’aplicació, i que el titular declara complir 
mitjançant el document corresponent. 

3r.- Advertir a la titularitat que en cas necessari o si es considera oportú, els 
Serveis Tècnics Municipals podran practicar opcionalment inspecció a 
l’establiment. Si de la inspecció efectuada resultés l’existència de deficiències a 
esmenar, s’hauran d’adoptar en els terminis que s’estimin. En cas que 
aquestes deficiències comportin un risc per a la salut o la seguretat envers 
tercers, o que existeixin deficiències no esmenables, o que l’activitat no s’ajusti 
a la documentació presentada, s’ordenarà immediatament el cessament de 
l’activitat. 
 
4t.- Aquesta conformitat restarà condicionada al pagament de la taxa per a la 



prestació dels serveis d’Intervenció Integral de l’Administració municipal en 
activitats i instal·lacions (Ordenança Fiscal núm. 5) d’import 1.233,80 euros, 
(càrrec-valor 900073-115186). Ja abonada en data 22/05/2015.” 
 
 
ACORD NÚMERO CINC.- Proposta per declarar suficient la documentació 
aportada per CRISTINA SORLI VILLALONGA, sobre la comunicació de 
l’inici de l’activitat de saló de bellesa al local del carrer Laureà Miró, núm. 
269, local 2. (Exp. T214-2013-104). 

“La senyora CRISTINA SORLI VILLALONGA, va aportar la documentació 
tècnica oportuna per desenvolupar l’activitat de saló de bellesa, al carrer 
Laureà Miró, núm. 269, local 2, d’aquesta població. (Exp. T214-2013-00104). 
 
Atès que es tracta d’una activitat sotmesa al règim de comunicació. 
 
Atès l’informe 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 CRISTINA SORLI VILLALONGA, en la qual efectua el tràmit de 
comunicació de l’activitat de saló de bellesa, al carrer Laureà Miró, núm. 269, 
local 2, d’aquesta població. (Exp. T214-2013-00104). 

2n.- Comunicar a CRISTINA SORLI VILLALONGA, que pot iniciar l’exercici de 
l’activitat de saló de bellesa, al carrer Laureà Miró, núm. 269, local 2, sense 
perjudici del compliment de la normativa urbanística, de seguretat, de protecció 
i prevenció contra incendis, i normativa en general que li sigui d’aplicació, i que 
el titular declara complir mitjançant el document corresponent. 

3r.- Advertir a la titularitat que en cas necessari o si es considera oportú, els 
Serveis Tècnics Municipals podran practicar opcionalment inspecció a 
l’establiment. Si de la inspecció efectuada resultés l’existència de deficiències a 
esmenar, s’hauran d’adoptar en els terminis que s’estimin. En cas que 
aquestes deficiències comportin un risc per a la salut o la seguretat envers 
tercers, o que existeixin deficiències no esmenables, o que l’activitat no s’ajusti 
a la documentació presentada, s’ordenarà immediatament el cessament de 
l’activitat. 
 
4t.- Aquesta conformitat restarà condicionada al pagament de la taxa per a la 
prestació dels serveis d’Intervenció Integral de l’Administració municipal en 
activitats i instal·lacions (Ordenança Fiscal núm. 5) d’import 540,00 euros, 
(càrrec-valor 764113-331409). Ja abonada en data 28/11/2013.” 
 



 
 
ACORD NÚMERO SIS.- Proposta per declarar suficient la documentació 
aportada per Mª ÁNGELES RUBIO HARO, sobre la comunicació de l’inici 
de l’activitat de comerç al detall de moda i complements al local de l’ 
avinguda de Cornellà, núm. 63-65. (Exp. T120-2015-124).  

“La senyora Mª ÁNGELES RUBIO HARO, va aportar la documentació tècnica 
oportuna per desenvolupar l’activitat de comerç al detall de moda i 
complements, a l’ avinguda de Cornellà, núm. 63-65, d’aquesta població. (Exp. 
T120-2015-00124). 
 
Atès que es tracta d’una activitat sotmesa al règim de comunicació. 
 
Atès l’informe 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 Mª ÁNGELES RUBIO HARO, en la qual efectua el tràmit de 
comunicació de l’activitat de comerç al detall de moda i complements, a l’ 
avinguda de Cornellà, núm. 63-65, d’aquesta població. (Exp. T120-2015-
00124). 
 
2n.- Comunicar a Mª ÁNGELES RUBIO HARO, que pot iniciar l’exercici de 
l’activitat de comerç al detall de moda i complements, a l’ avinguda de 
Cornellà, núm. 63-65, 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 1062994-6739). Ja abonada en data 30/12/2015.” 



 

ACORD NÚMERO SET.- Proposta per declarar suficient la documentació 
aportada per DAVID RUIZ GARCÍA, sobre la comunicació de l’inici de 
l’activitat de comerç al detall de plantes, adobs i llavors al local de l’ 
avinguda Ciutat de l’ Hospitalet, núm. 15, local 9. (Exp. T120-2015-118). 
 
“El senyor DAVID RUIZ GARCÍA, va aportar la documentació tècnica oportuna 
per desenvolupar l’activitat de comerç al detall de plantes, adobs i llavors, a 
l’ avinguda Ciutat d’ Hospitalet, núm. 15, local 9, d’aquesta població. (Exp. 
T120-2015-118). 
 
Atès que es tracta d’una activitat sotmesa al règim de comunicació. 

Atès l’informe 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 DAVID RUIZ GARCÍA, en la qual efectua el tràmit de 
comunicació de l’activitat de comerç al detall de plantes, adobs i llavors, a l’ 
avinguda Ciutat d’ Hospitalet, núm. 15, local 9, d’aquesta població. (Exp. T120-
2015-118). 
 
2n.- Comunicar a DAVID RUIZ GARCÍA, que pot iniciar l’exercici de l’activitat 
de comerç al detall de plantes, adobs i llavors, a l’ avinguda Ciutat d’ 
Hospitalet, núm. 15, local 9, 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 1054102-402678). Ja abonada en data 15/12/2015.” 



 
 

ACORD NÚMERO VUIT.- Proposta per declarar suficient la documentació 
aportada per KBA LAUVIC ESPAÑA, S.L., sobre l’actualització del títol 
acreditatiu per desenvolupar l’activitat de comerç majorista de maquinària 
industrial al local del carrer Mestre Joan Corrales, núm. 104. (Exp. T120-
2015-110).  
 
“El senyor Juan Díaz Gámez, en representació de KBA LAUVIC ESPAÑA, S.L., 
va aportar la documentació tècnica oportuna per tramitar la comunicació i 
actualització de l’activitat de comerç majorista de maquinària industrial, al 
carrer Mestre Joan Corrales, núm. 104, d’aquesta població. (Exp. T120-2015-
110). 
 
Atès que es tracta d’una activitat sotmesa al règim de comunicació. 

Atès l’informe 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 KBA LAUVIC ESPAÑA, S.L., en la qual realitza el tràmit de 
comunicació i actualització de l’activitat de comerç majorista de maquinària 
industrial, al carrer Mestre Joan Corrales, núm. 104, d’aquesta població. (Exp. 
T120-2015-110). 
 
2n.-Comunicar a KBA LAUVIC ESPAÑA, S.L., que pot continuar l’exercici de 
l’activitat de comerç majorista de maquinària industrial, al carrer Mestre 
Joan Corrales, núm. 104, local 9, sense perjudici del compliment de la 
normativa urbanística, de seguretat, de protecció i prevenció contra incendis, i 
normativa en general que li sigui d’aplicació, i que el titular declara complir 
mitjançant el document corresponent. 

3r.- Advertir a la titularitat que en cas necessari o si es considera oportú, els 
Serveis Tècnics Municipals podran practicar opcionalment inspecció a 
l’establiment. Si de la inspecció efectuada resultés l’existència de deficiències a 
esmenar, s’hauran d’adoptar en els terminis que s’estimin. En cas que 
aquestes deficiències comportin un risc per a la salut o la seguretat envers 
tercers, o que existeixin deficiències no esmenables, o que l’activitat no s’ajusti 
a la documentació presentada, s’ordenarà immediatament el cessament de 
l’activitat. 
 
4t.- Aquesta conformitat restarà condicionada al pagament de la taxa per a la 
prestació dels serveis d’Intervenció Integral de l’Administració municipal en 



activitats i instal·lacions (Ordenança Fiscal núm. 5) d’import 1.123,60 euros, 
(càrrec-valor 1068093-26200) que serà notificada per l’ Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona.” 

 

ACORD NÚMERO NOU.- Proposta per prendre en consideració l’informe 
sobre prevenció d’incendis emès pels Serveis Tècnics Municipals en 
relació a l’activitat de rentat ecològic de vehicles al local ubicat al carrer 
Verge de Guadalupe, núm. 4, sol•licitat per JANET ESTEFANÍA LÓPEZ 
BALCÁZAR (Exp. T120-2015-114). 

“La senyora JANET ESTEFANÍA LÓPEZ BALCÁZAR, va aportar la 
documentació tècnica oportuna per sol·licitar informe de prevenció d’incendis 
municipal com a pas previ a la sol·licitud del corresponent títol acreditatiu per 
desenvolupar l’activitat de rentat ecològic de vehicles, al local ubicat al carrer 
Verge de Guadalupe, núm. 4, d’aquesta població. (Exp. T120-2015-00114) 
 
Atès l’informe emès pels Serveis Tècnics Municipals obrant a l’expedient.  

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

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1r.- Prendre en consideració l’informe que els Serveis Tècnics Municipals han 
emès en data 14/01/2016, en relació a l’activitat de rentat ecològic de 
vehicles, al local ubicat al carrer Verge de Guadalupe, núm. 4, d’aquesta 
població. (Exp. T120-2015-00114). 

2n.- Comunicar a JANET ESTEFANÍA LÓPEZ BALCÁZAR, les conclusions de 
l’informe emès pels Serveis Tècnics Municipals, del qual resulta que: 
 
..” 
Atès que la documentació presentada reuneix les condicions de seguretat 
contra Incendis que determina la reglamentació d’aplicació, s’emet informe 
favorable. 
...” 
 
3r.- Advertir a JANET ESTEFANÍA LÓPEZ BALCÁZAR que aquest informe no 
valora altres reglamentacions exigibles a l’activitat, com podrien ser aquelles 
que afecten l’accessibilitat a persones discapacitades, acústica, etc.  
 
4t.- Advertir a JANET ESTEFANÍA LÓPEZ BALCÁZAR, que ha d’executar i 
mantenir les mesures de seguretat previstes a la documentació tècnica, 
establertes per la reglamentació d’aplicació. 



5è.- Comunicar a JANET ESTEFANÍA LÓPEZ BALCÁZAR, que ha de sol·licitar 
la corresponent llicència d’activitats sotmesa al règim administratiu que li sigui 
d’aplicació i aportar el corresponent certificat final d’instal·lacions. 
 
6è.- Aquesta conformitat restarà condicionada al pagament de la taxa per a la 
prestació dels serveis d’Intervenció Integral de l’Administració municipal en 
activitats i instal·lacions (Ordenança Fiscal núm. 5) d’import 300,00 euros, 
(càrrec-valor 106893-26194) que serà notificada per l’ Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona.” 

 
ACORD NÚMERO DEU.- Proposta per prendre en consideració l’informe 
sobre prevenció d’incendis emès pels Serveis Tècnics Municipals en 
relació a l’activitat de reparació i comercialització de sistemes 
d’identificació electrònica al local ubicat al carrer Esmaragda, núm. 19-21, 
SA 1a, sol•licitat per DATAMARS TRAZABILIDAD, S.L.U. (Exp. T120-2015-
42). 
 
“El senyor Kilian Romero Pijoan, en representació de DATAMARS 
TRAZABILIDAD, S.L.U., va aportar la documentació tècnica oportuna per 
sol·licitar informe de prevenció d’incendis municipal com a pas previ a la 
sol·licitud del corresponent títol acreditatiu per desenvolupar l’activitat de 
reparació i comercialització de sistemes d’identificació electrònica, al local 
ubicat al carrer Esmaragda, núm. 19-21, SA 1a, d’aquesta població. (Exp. 
T120-2015-00042). 
 
Atès l’informe emès pels Serveis Tècnics Municipals obrant a l’expedient.  

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

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1r.- Prendre en consideració l’informe que els Serveis Tècnics Municipals han 
emès en data 15/01/2016, en relació a l’activitat de reparació i 
comercialització de sistemes d’identificació electrònica, al local ubicat al 
carrer Esmaragda, núm. 19-21, SA 1a, d’aquesta població. (Exp. T120-2015-
00042). 
 
2n.- Comunicar a DATAMARS TRAZABILIDAD, S.L.U., les conclusions de 
l’informe emès pels Serveis Tècnics Municipals, del qual resulta que: 
 
..” 
Atès que la documentació presentada reuneix les condicions de seguretat 
contra Incendis que determina la reglamentació d’aplicació, s’emet informe 
favorable. 
...” 
 



3r.- Advertir a DATAMARS TRAZABILIDAD, S.L.U., que ha d’executar i 
mantenir les mesures de seguretat previstes a la documentació tècnica, 
establertes per la reglamentació d’aplicació. 

4t.- Comunicar a DATAMARS TRAZABILIDAD, S.L.U., que ha de sol·licitar la 
corresponent llicència d’activitats sotmesa al règim administratiu que li sigui 
d’aplicació i aportar el corresponent certificat final d’instal·lacions. 
 
5è.- Aquesta conformitat restarà condicionada al pagament de la taxa per a la 
prestació dels serveis d’Intervenció Integral de l’Administració municipal en 
activitats i instal·lacions (Ordenança Fiscal núm. 5) d’import 300,00 euros, 
(càrrec-valor 1068093-26190) que serà notificada per l’ Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona.” 

 
ACORD NÚMERO ONZE.- Proposta per prendre en consideració l’informe 
sobre prevenció d’incendis emès pels Serveis Tècnics Municipals en 
relació a l’activitat de comerç al detall d’articles de lluminària al local 
ubicat a l’ avinguda Isidre Martí, núm. 16, cantonada amb el carrer Vicenç 
Bou, núm. 13, sol•licitat per LEÓN BLANCO TRUJILLO (Exp. T120-2016-2). 
 
“El senyor LEÓN BLANCO TRUJILLO, va aportar la documentació tècnica 
oportuna per sol·licitar informe de prevenció d’incendis municipal com a pas 
previ a la sol·licitud del corresponent títol acreditatiu per desenvolupar l’activitat 
de comerç al detall d’articles de lluminària, al local ubicat a l’ avinguda Isidre 
Martí, núm. 16, cantonada amb el carrer Vicenç Bou, núm. 13, d’aquesta 
població. (Exp. T120-2016-00002). 

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

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

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1r.- Prendre en consideració l’informe que els Serveis Tècnics Municipals han 
emès en data 14/01/2016, en relació a l’activitat de comerç al detall d’articles 
de lluminària, al local ubicat a l’ avinguda Isidre Martí, núm. 16, cantonada 
amb el carrer Vicenç Bou, núm. 13, d’aquesta població. (Exp. T120-2016-
00002). 
 
2n.- Comunicar a LEÓN BLANCO TRUJILLO, les conclusions de l’informe 
emès pels Serveis Tècnics Municipals, del qual resulta que: 

..” 
Atès que la documentació presentada reuneix les condicions de seguretat 
contra Incendis que determina la reglamentació d’aplicació, s’emet informe 
favorable. 



...” 
 
3r.- Advertir a LEÓN BLANCO TRUJILLO, que ha d’executar i mantenir les 
mesures de seguretat previstes a la documentació tècnica, establertes per la 
reglamentació d’aplicació. 
 
4t.- Comunicar a LEÓN BLANCO TRUJILLO, que ha de sol·licitar la 
corresponent llicència d’activitats sotmesa al règim administratiu que li sigui 
d’aplicació i aportar el corresponent certificat final d’instal·lacions. 
 
5è.- Aquesta conformitat restarà condicionada al pagament de la taxa per a la 
prestació dels serveis d’Intervenció Integral de l’Administració municipal en 
activitats i instal·lacions (Ordenança Fiscal núm. 5) d’import 300,00 euros, 
(càrrec-valor 1068093-26187) que serà notificada per l’ Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona.” 

 
ACORD NÚMERO DOTZE.- Proposta per prendre en consideració 
l’informe sobre prevenció d’incendis emès pels Serveis Tècnics 
Municipals en relació a l’activitat de bar restaurant i elaboració i 
comercialització de menjars preparats al local ubicat al carrer Laureà 
Miró, núm. 202-206, sol•licitat per PIZZA MARKET, S.L. (Exp. T120-2015-
103). 
 
“El senyor Ignasi Caturla Gorina, en representació de PIZZA MARKET, S.L., va 
aportar la documentació tècnica oportuna per sol·licitar informe de prevenció 
d’incendis municipal com a pas previ a la sol·licitud del corresponent títol 
acreditatiu per desenvolupar l’activitat de bar restaurant i elaboració i 
comercialització de menjars preparats, al local ubicat al carrer Laureà Miró, 
núm. 202-206, d’aquesta població. (Exp. T120-2015-00103). 

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

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

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1r.- Prendre en consideració l’informe que els Serveis Tècnics Municipals han 
emès en data 11/01/2016, en relació a l’activitat de bar restaurant i elaboració 
i comercialització de menjars preparats, al local ubicat al carrer Laureà Miró, 
núm. 202-206, d’aquesta població. (Exp. T120-2015-00103). 

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

..” 
Es pot informar favorablement la documentació presentada i considerar que és 



suficient i ajustada a la normativa, amb les següents condicions, a indicar en el 
projecte a presentar: 

. Cal complir amb el RD 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi 
Tècnic de l’Edificació, CTE, i especialment amb el documents bàsics de 
protecció contra incendis DB-SI i de seguretat d’utilització DB-SU. 
 
. Cal disposar de sistema d’extinció automàtica d’incendis en la campana 
d’extracció de fums, en el cas que la potència dels elements de cocció superi 
els valors indicats al DB-SI i la cuina s’hagi de considerar com a local de risc 
especial. La instal·lació ha d'estar executada d'acord amb la normativa vigent, 
per instal·lador degudament autoritzat, la qual cosa cal justificar adientment 
amb la sol·licitud de Posada en Servei de l'activitat, mitjançant els oportuns 
certificats. 
...” 
 
3r.- Requerir a PIZZA MARKET, S.L., que incorpori els condicionants abans 
indicats a la documentació a presentar i que, una vegada realitzades les 
modificacions, procedeixi a presentar la documentació escaient, com a activitat 
sotmesa al règim de Comunicació Prèvia, Annex III. 

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 300,00 euros, 
(càrrec-valor 1068093-26183) que serà notificada per l’ Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona.” 

 
ACORD NÚMERO TRETZE.- Proposta d’aprovació de l’informe urbanístic 
per canvi d’ús de local a vivenda del carrer Josep Miquel Quintana, 79, 
Baixos, d’aquesta població. (T019-2016-002). 

“El senyor Ricard Pérez Serrano, en representació de la Sra. Virginia Sánchez 
Casellas, sol·licita informe urbanístic, per canvi d’ús de local a vivenda del 
carrer Josep Miquel Quintana, núm. 79, d’Esplugues de Llobregat . (Exp. T019-
2016-0002). 
 
Atès l'informe emès pels Serveis Tècnics Municipals. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1.- Aprovar l'informe emès pels Serveis Tècnics Municipals en data 13 de gener 
de 2016, que a continuació es transcriu: 

 
“1. Sol·licitud i documentació presentada 

Per registre d’entrada de data 07/01/2016 i amb número 2016 206 Ricard Pérez 
Serrano en representació de Virginia Sánchez Casellas, presenta a aquest 
Ajuntament, per sol·licitar el canvi d’us a habitatge del local situat al carrer 



Josep Miquel Quintana, núm. 79 baixos, escrit, plànol d’emplaçament i de 
l’estat actual del local pel qual es demana el canvi d’us a habitatge, i Certificat 
de data 7 de gener de 2016 subscrit pels Arquitectes Tècnics Ricard Pérez 
Serrano i Toni García Gómez,al qual s’indica entre altres extrems: 
 
-- Que no es pot determinar la data de concessió de la llicencia d’obres de 
l’edifici situat al carrer Josep Miquel Quintana núm.77, per quant no disposen 
d’aquesta documentació ni els propietaris ni existeix tampoc a l’arxiu municipal. 
 
-- Que el departament ubicat al carrer Josep Miquel Quintana, 79 baixos, 
actualment s’utilitza com habitatge i sempre ha tingut el mateix ús. 
 
-- Que la superfície construïda real de l’edifici, determinada amb els criteris 
establerts per l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat per determinar el número 
màxim d’habitatges admissibles a l’edifici, es de 167,87 m2 ( 88,57 m2 i 79,80 
m2 de superfícies construïdes de la planta baixa i planta primera 
respectivament) 
 
-- Que el número total d’habitatges existents a l’edifici es d’1 (Sense 
comptabilitzar el departament pel qual es sol·licita el canvi d’ús). 
 
2. Planejaments vigents 

Pla General Metropolità d'Ordenació Urbana de l'Entitat Metropolitana de 
Barcelona (PGM) de data 14/7/1976 concretada per la seva transcripció refosa 
a escala 1/2000 definitivament aprovada el 11/03/1983. 

Text refós de la Modificació puntual de les Normes urbanístiques i Ordenances 
metropolitanes d’edificació del Pla General Metropolità, en relació a la limitació 
del nombre màxim d’habitatges en zones qualificades amb claus 12 i 13 b, 
d’Esplugues de Llobregat amb resolució de conformitat del dia 17 de març de 
2010 del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques, en compliment de 
la resolució del titular del Departament de Política Territorial i Obres Públiques 
d’aprovació definitiva de data 17 de juliol de 2009. 

3. Qualificació i situació urbanística 

Edifici situat en zona qualificada com Densificació urbana semi intensiva – Clau 
13b, i en situació de volum disconforme d’acord amb l’article 108.4 del Text 
refós de la Llei d’Urbanisme modificat per la Llei 3/2012. 

4. Valoració de la sol·licitud 

4.1. Normativa d’aplicació. 

Text refós de la Modificació puntual de les Normes urbanístiques i Ordenances 
metropolitanes d’edificació del Pla General Metropolità, en relació a la limitació 
del nombre màxim d’habitatges en zones qualificades amb claus 12 i 13 b – 
Modificació article180 OOMME. 



4.2. Número màxim d’habitatges 

Superfície construïda de l’edifici segons Certificat aportat = 167,87 m2. 
Número d’habitatges existents segons Certificat aportat = 1 

Número màxim d’habitatges admissibles a l’edifici segons normativa d’aplicació 
= 167,87m2 / 80 m2 = 2,09 2 

Numero d’habitatges resultants del canvi d’us = 1+1 = 2 ( número màxim) Es 
compleix el número màxim d’habitatges admissibles a l’edifici Canvi d’ús 
admissible. 
 
5. Proposta 

Atenent a l’exposat, el tècnic que subscriu considera que es pot admetre el 
canvi d’us a habitatge del local en planta baixa situat al carrer Josep Miquel 
Quintana, núm. 79, amb les següents condicions per a la realització de les 
obres necessàries per a materialitzar el citat d’us : 

a) Obtenir la corresponent llicència d’obres aportant projecte bàsic complert i 
documentació complementaria que acrediti el compliment de normativa 
urbanística metropolitana i demés disposicions concordants, el Decret 
141/2012, de 30 d’octubre, sobre les condicions d’habitabilitat dels habitatges i 
de la cèdula d’habitabilitat, exigible a habitatges de nova construcció, CTE i 
resta de disposicions aplicables. 

b) Presentar abans de l’inici de les obres el corresponent projecte executiu i 
resta de documentació complementària exigible. 

Advertint i manifestant a Ricard Pérez Serrano en representació de Virginia 
Sánchez Casellas. 

Que el tractament de façana (obertures, acabats, fusteries, ....) haurà de ser 
coherent amb la de la resta de l’edifici, i que la autorització municipal 
s’atorgaria, en el seu cas, sense perjudici de la que correspongui a la 
Comunitat de Propietaris per les obres que corresponguin.” 
 
2.- La taxa per emissió de la qualificació urbanística d'acord amb l'Ordenança 
Fiscal núm. 9, per un import de 300,00€, va ser abonada per l’interessat en 
data 19 de gener de 2016.” 

 

RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS 

 
ACORD NÚMERO CATORZE.- 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. 1/2016 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
11.770,00 € 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1. Aprovar la relació núm. 1/2016 de documents ADO en fase prèvia per un 
import total de 11.770,00 €.” 

 
ACORD NÚMERO QUINZE.- Proposta d'aprovació de la nòmina 
corresponent a la mensualitat de gener de 2016, incentiu de productivitat, 
serveis extraordinaris i altres retribucions del personal d'aquest 
Ajuntament. 
 
“Vist el personal que ha realitzat serveis extraordinaris autoritzats, fora de la 
seva jornada habitual, variables de productivitat en horari nocturn i/o en dia 
festiu i vista la relació d’empleats que, per raó de servei, té dret a la percepció 
d’indemnitzacions per desplaçaments o dietes. 

De conformitat amb l’acord plenari de data 23 de gener de 2013, en el qual ha 
estat aprovada l’adequació de les retribucions municipals a través de la Relació 
de Llocs de Treball, a la llei 7/2007, de 12 d’abril, del Estatuto Básico del 
Empleado Público i disposicions concordants; de conformitat, també, amb les 
disposicions sobre Despeses de Personal contingudes en la vigent Llei de 
Pressupostos Generals de l’Estat, a les disposicions econòmiques del prorrogat 
Conveni d’aplicació al personal laboral i Pactes de condicions socio-
econòmiques del personal funcionari, 2008-2011, en allò que no estigui derogat 
o en suspens i a la taula salarial d’aquest Ajuntament. 

D’acord amb el que disposa l’article 135 del Reial decret legislatiu 1/1994, de 
20 de juny, pel qual es va aprovar el text refós de la Llei general de la Seguretat 
Social, de conformitat amb l’article 32.6 de la Llei 42/1994, de 30 de desembre, 
de mesures fiscals, administratives i d’ordre social, respecte dels subsidis 
corresponents en situació d’incapacitat temporal; i en relació amb el personal 
que està en situació d’incapacitat temporal per malaltia comuna o accident de 
treball; D’acord també amb el que disposa sobre la incapacitat transitòria i 
indisposicions el Real Decret Legislatiu 20/2012, de 13 de juliol, i els acords 
paritaris que al respecte van signar Ajuntament i Representació Sindical. 
 
Tenint en compte el que disposa l’article 6 i la disposició transitòria cinquena, 
punt 5, del Reial Decret 480/1993, de 2 d’abril, pel qual s’integrarà al Règim 
General de la Seguretat Social el Règim Especial de la Seguretat Social dels 
funcionaris de l’Administració Local, en relació a la prestació per incapacitat 
temporal derivada de contingències comuns dels funcionaris integrats, en 
relació amb el que disposa l’esmentat article 11 del Conveni. 
 
D’acord amb el que disposa la Llei 48/2015 de 29 d’octubre, Títol III, Capítol IV, 
dels Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2016, s’ha procedit en aquesta 
nòmina de gener a fer efectiu l’increment d’un 1% les retribucions previstes per 
aquest any. 



Vist la regularització efectuada a la nòmina de desembre d’una treballadora 
amb motiu de l’aplicació de pagament directe amb efectes 1 de desembre i fins 
31 de desembre de 2015, resulta una diferència de -401,06 euros, i 
posteriorment es torna a regularitzar per aplicació correcta de data d’alta d’it 
amb efectes 18 de desembre, la qual resulta en l’import de 168,18 euros. 
 
Vist les diferents regularitzacions de nòmines de desembre de diferents 
treballadors amb motiu de baixes i altes d’it, una vegada abonada la nòmina, es 
procedeix a regularitzar pels imports de -83,62 euros, -0,01 euros i -0,01 euros 
nets. 
 
Atesa la despesa corresponent a la nòmina del mes de gener de l’any actual 
que ascendeix a la suma total de 856.019,56 euros. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1r.- Aprovar el pagament, en la nòmina del mes de gener d’enguany, de les 
quantitats que, de forma individualitzada, consten a l’annex d’aquest expedient i 
que, de forma global, són les que s’indiquen a continuació: 

Quilometratge 99,12 € 
Serveis extraordinaris 17.355,71 € 
Festius 728,78 € 
Productivitat P.L. en horari festiu 7.622,82 € 
Nocturnitat Agents en horari nocturn 5.680,35 € 
Nocturnitat en horari nocturn 61,50 € 
Complement IT Empresa 6.312,23 € 
Indemnització Empresa 1.100,13 € 
IP/Productivitat alienes lloc treball 65.118,26 € 
Condic. Especial Rigidesa Horària 4.704,57 € 
Condic. Risc Especial 1.258,54 € 
Condició especial Bossa Horària 434,14 € 
Productivitat Guàrdia 750,18 € 
Dietes 1.777,00 € 
Dietes assistències jutjats 100,00 € 
Treballs premilinars eleccions 27.185,54 € 
 
2.- Aprovar la despesa corresponent al mes de gener de l’any actual que 
ascendeix a la suma total de 856.019,56 euros. 
 
3.- Informar el Comitè d’ Empresa i la Junta de Personal.” 
 
 
ACORD NÚMERO SETZE.- Proposta de personació en el recurs 
contenciós-administratiu núm. 329/2015-D, del Jutjat contenciós-
administratiu núm. 11 de Barcelona, contra reclamació per responsabilitat 
patrimonial. 
 



“Mitjançant escrit de data 30 de desembre de 2015, el Jutjat Contenciós 
Administratiu número 11 de Barcelona ha emplaçat a aquest ajuntament per a 
que es personi davant el mateix jutjat en el recurs contenciós administratiu 
núm. 329/2015-D, interposat per la senyora Maria del Carmen Alarcón Navarro, 
contra reclamació per responsabilitat patrimonial. 
 
De conformitat amb allò previst a l’art. 49 i següents de la llei 29/1998, de 13 de 
juliol.  
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
1r.- Personar-se en l'esmentat recurs contenciós administratiu núm. 329/2015-
D, que es tramita en el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11 de Barcelona. 
 
2n.- Que la representació i defensa d'aquesta Corporació sigui assumida, 
indistintament, pels lletrats d'aquesta, Juan ABELLA FERNÁNDEZ i Pedro 
CARMONA PÉREZ.” 
 
 
ACORD NÚMERO DISSET.- Proposta consistent en donar compte de 
diverses sentències dels jutjats contenciosos administratius de 
Barcelona.   
 
“Es dóna compte de les sentències següents: 
 
• Sentència núm. 2/2016 del Jutjat Contenciós Administratiu Núm. 13 de 
Barcelona, mitjançant la qual s’estima el recurs contenciós administratiu núm. 
6/2014-A, interposat pel senyor Albert González Miró contra l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat i anul·lar l’acte administratiu impugnat.  
 
• Sentència núm. 10/2016 del Jutjat Contenciós Administratiu Núm. 17 de 
Barcelona, mitjançant la qual es declara la inadmissibilitat del recurs contenciós 
administratiu núm. 407/2013 M1, interposat per Sacresa Terrenos 2 S.L. contra 
la resolución de 4 de juliol de 2013 que . 

 
La Junta de Govern es dóna per assabentada.”    
 
 
ACORD NÚMERO DIVUIT.- Proposta d'aprovació d'expedient de 
contractació mitjançant procediment obert i dels plecs de condicions 
relatius al subministrament en règim de lloguer sense opció de compra de 
38 equips nous multifunció destinats a cobrir les necessitats de diferents 
ubicacions de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat i un programari de 
gestió integral dels equips. 
 
“Atesa la necessitat de contractar el subministrament, en règim de lloguer 
sense opció de compra, de 38 equips nous multifunció, destinats a cobrir les 
necessitats de diferents ubicacions de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat i 
un programari de gestió integral dels equips, d'acord amb el que estipulen els 



plecs de condicions tècniques i l’informe redactats pel Director de la Unitat 
Tècnica de Sistemes d’Informació d’aquest Ajuntament. 
 
En funció del que disposen els articles 9, 19, 109 i 110 del Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós la Llei de 
Contractes del Sector Públic, sobre disposicions comuns dels contractes, pel 
que fa referència a la naturalesa del contracte, i tot en relació amb l' article 
274.2 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, 
aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i dels articles 115 i 116 del 
T.R.L.C.S.P., sobre plecs de clàusules particulars, on es fa preceptiva 
l'aprovació de l'expedient de contractació i els plecs de condicions tècniques i 
econòmiques que han de regir en el contracte. 
 
Vist l'informe dels Serveis Jurídics i la fiscalització prèvia per part de la 
Intervenció municipal. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la despesa plurianual per a la contractació del 
subministrament de 38 equips nous multifunció, destinats a cobrir les 
necessitats de diferents ubicacions de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat i 
un programari de gestió integral dels equips, per un import màxim de 
187.550,00€, IVA inclòs, import que compren els exercicis 2016 (maig-
desembre), 2017, 2018 i 2019, sent la distribució de la despesa dels referits 
exercicis la següent: 
· Any 2016:........34.100,00€, a càrrec de la partida -89 92001 20600- del 
pressupost municipal en vigor. 
 
· Any 2017: 51.150,00€ 
 
· Any 2018: 51.150,00€ 
 
· Any 2019:51.150,00€ 
 
SEGON.- Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert i 
els plecs de condicions econòmic administratives i tècniques relatius al 
subministrament en règim de lloguer sense opció de compra, de 38 equips 
nous multifunció, destinats a cobrir les necessitats de diferents ubicacions de 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat i un programari de gestió integral dels 
equips, amb un pressupost de licitació màxim de 155.000,00€, més 32.550,00€ 
en concepte d’IVA -21%- (import total del contracte, 187.550,00€, IVA inclòs). 
 
TERCER.- Convocar la licitació, d'acord amb el que estableixen els articles 
142, 143 i 159.2 del T.R.L.C.S.P., publicant els corresponents anuncis, que 
aniran a càrrec de l’empresa adjudicatària, al Butlletí Oficial de la Província i 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, per un termini mínim de 20 dies 
hàbils per a presentació de proposicions. Així mateix, i de conformitat amb 
l’article 142.4 del T.R.L.C.S.P. l’anunci de licitació es publicarà, així mateix, al 
perfil del contractant de la pàgina web municipal. 



 
Els anteriors acords es sotmeten a la condició suspensiva de comptar amb la 
consignació pressupostària adequada i suficient, respecte els pressupostos 
dels anys 2017, 2018 i 2019, respectivament.” 
 
 
ACORD NÚMERO DINOU.- Proposta de sol·licitud d’alta de l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat en l´ús de la Plataforma Telemàtica XALOC de 
la Diputació de Barcelona.  
 
“La Diputació de Barcelona, dins del seu àmbit d’actuació d’assistència i 
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis té com a eixos d’actuació 
prioritaris, en matèria de polítiques locals de mercat de treball, potenciar la 
qualitat, l’impacte i l’eficiència del sistema públic local d’ocupació a través de la 
Xarxa de Serveis Locals d’Ocupació i promoure l’adaptabilitat d’aquest sistema 
a les necessitats territorials i a l’evolució de la conjuntura socioeconòmica. 
 
Per tal de millorar la metodologia i facilitar la gestió de les entitats que disposen 
de dispositius que presten serveis d’intermediació laboral, la Diputació de 
Barcelona va elaborar l’Aplicació Metodològica XALOC. Es tracta d’un sistema 
integral que incorpora diverses funcionalitats per optimitzar la planificació, la 
gestió i l’avaluació de l’activitat en relació amb els serveis que les entitats 
presten als ciutadans i a les empreses, en l’àmbit de la intermediació laboral. 
 
L’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Barcelona 
disposa d’una eina, la Plataforma Telemàtica XALOC, que facilita la 
planificació, gestió i avaluació de les activitats dels Serveis Locals d’Ocupació 
que presten serveis d’intermediació laboral i que està integrada per: 
 
· Aplicació Metodològica XALOC; permet la gestió de la demanda i l’oferta 
d’ocupació de forma integrada del municipis que l’utilitzen. Ofereix, a més, 
assistència tècnica, recursos metodològics, documentació, espais d’intercanvi 
d’informació o de recursos, informacions d’actualitat relacionada amb els 
àmbits de la intermediació i permet l’accés de les estadístiques d’activitat i 
indicadors a escala provincial, a més d’una base unificada d’ofertes de treball 
de la província de Barcelona. 
 
· Pàgina web d’ofertes de treball dels Serveis Locals d’Ocupació: pàgina web 
d’accés universal que mostra les ofertes de treball que publiquen els dispositius 
locals d’intermediació laboral que utilitzen l’aplicació XALOC. Aquesta pàgina 
permet a l’usuari cercar per diferents vies el tipus d’oferta que més s’adiu als 
seus interessos, consultar les seves característiques i, si escau, inscriure’s-hi i 
realitzar el seguiment de les autocandidatures. 
 
Vist l’informe del servei d’Empresa i Ocupació que posa de manifest la utilitat i 
interès que suposaria per a aquest Ajuntament tenir a disposició i fer ús de la 
Plataforma Telemàtica XALOC, que incrementaria la qualitat de l’atenció en 
matèria d’intermediació laboral i permetria millorar l’ocupabilitat de les persones 
per incrementar les seves possibilitats de trobar feina, promocionar la 
qualificació professional de les persones tot adaptant-la a les necessitats del 



teixit empresarial i establir de vincles de col·laboració amb les empreses per 
detectar les seves necessitats de personal i oferir-los candidatures qualificades 
per cobrir les seves vacants de llocs de treball. 
 
Atès que la sol·licitud d’alta a la Plataforma Telemàtica XALOC es gestiona 
mitjançant la signatura per part de l’Ajuntament d’Esplugues d’un model de 
sol·licitud elaborat per la Diputació de Barcelona i que suposa l’inici del 
procediment. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
Primer.- Sol·licitar a la Diputació de Barcelona l’alta de l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat a la Plataforma Telemàtica XALOC. 
 
Segon.- Autoritzar la Sra. Alcaldessa per tal de formalitzar la corresponent 
sol.licitud en el model normalitzat per l’Àrea de Desenvolupament Econòmic 
Local de la Diputació de Barcelona.” 
 
 
ACORD NÚMERO VINT.- Proposta relativa al contracte de servei 
d’assessorament i mediació del programa d’assegurances de 
l’Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. 
 
“La Junta de Govern Local en sessió del dia 17 de juliol de 2015 va aprovar 
l’expedient de contractació, per procediment obert, relatiu al servei 
d’assessorament i mediació del programa d’assegurances de l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat, així com els plecs de condicions econòmiques - 
administratives i tècniques que regeixen aquesta contractació. Aquest contracte 
no generarà una despesa directa per a l’Ajuntament, ja que el corredor 
percebrà comissions de les companyies asseguradores amb les quals es 
subscriguin els contractes d’assegurança, encara així es parteix d’una comissió 
màxima de licitació del 17% sobre l’import total de les primes netes anuals de 
les assegurances contractades per aquest Ajuntament. 
 
D'acord amb el que estableix l’article 159 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, en concordança amb l'article 277 de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovada per Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, es va procedir a la convocatòria, publicant anunci al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el Perfil del Contractant. 
 
Dins del termini de presentació d’ofertes (fins les 14:00 hores del dia 3 de 
setembre de 2015), i d’acord amb el procediment utilitzat, s'ha presentat sis 
proposicions, subscrites per: 
 
1. AON GIL Y CARVAJAL, SAU CORREDURIA DE SEGUROS. 
2. OLLER BUSINESS INSURANCE BROKERS. 
3. WILLIS IBERIA, S.A. 
4. MARSH, S.A. 



5. RIBE SALAT BROKER CORREDURIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, 
S.L. 
6. SEGURLIFE L&M 2010.  

En data 20 d’abril de 2015 té lloc l’acte d’obertura de pliques del sobre número 
dos. Traslladada la documentació d’aquests sobres al Lletrat de Territori i 
Sostenibilitat, un cop valorada la mateixa, emet informe, el qual es validat per la 
Mesa de Contractació en reunió portada a terme en data 9 de desembre de 
2015. En aquesta es proposa inadmetre a l’empresa SEGURLIFE L&M 2010 
per no acreditar la solvència tècnica o professional atès que no compleix amb 
les previsions dels Plecs de condicions de la present licitació.  

Igualment, es proposa l’exclusió de les empreses AON GIL Y CARVAJAL, SAU 
CORREDURIA DE SEGUROS i OLLER BUSINESS INSURANCE BROKERS 
atès que les seves ofertes no s’ajusten al previst al plec de condicions, en 
quant que la memòria tècnica presentada per AON supera els límits de 20 folis 
per una cara i la memòria tècnica presentada per OLLER no s’ajusta a la 
estructura fixada en el plec. 

Així, la resta d’ofertes presentades obtenen la següent puntuació en la 
valoració del sobre número 2: 

  
WILLIS MARSH RIBÉ 

MEMÒRIA TÈCNICA 
Puntuació 
màx 

   Identificació riscos 5 5 5 5 
Pla Assegurances 5 5 5 5 
Suport licitació 
assegurances 10 7 10 5 
Gestió pòlisses 
contractades 5 2 3 1 
Protocols funcionament 5 1 2 4 
Tramitació informatitzada 3 1 3 1 
Comissió seguiment 2 2 2 2 
Millores 7 0 3 0 
     Subtotal 42 23 33 23 
          EQUIP TÈCNIC 7 0 0 4 
     PUNTUACIÓ TOTAL 
SOBRE 2 49 23 33 27 

En data 9 de desembre de 2015 té lloc l’acte d’obertura de pliques del sobre 
número tres. Traslladada la documentació d’aquests sobres al Lletrat de 
Territori i Sostenibilitat, un cop valorada la mateixa, els tècnics municipals 
emeten informe, el qual es validat per la Mesa de Contractació en reunió 
portada a terme en data 20 de gener de 2016. Prèviament, atès que les ofertes 
econòmiques presentades per les tres empreses podrien incórrer en valors 
anormals o desproporcionats de conformitat amb l’article 85.3 del Reial Decret 



1098/2011, de 12 d’octubre pel qual s’aprova el Reglament de la Llei de 
contractes de les administracions públiques, se’ls hi requereix per a què 
justifiquin l’oferta econòmica presentada.  

Finalitzat el tràmit de justificació dels valors anormals o desproporcionats de les 
ofertes, la Mesa de contractació ha proposat excloure a l’empresa RIBÉ, atès 
que presenta la documentació requerida fora del termini atorgat.  

Respecte a l’oferta econòmica presentada per WILLIS la Mesa de contractació 
proposa considerar-la com a anormal i desproporcionada atès que no acredita 
el seu valor i es considera poc creïble si es relaciona amb les característiques 
del servei que oferta en la seva memòria tècnica i la dedicació del personal 
adscrit a la seva execució.  

Finalment, l’oferta econòmica presentada per MARSH es considera ajustada, 
tot i la baixa de més d’un 50% respecte el pressupost de licitació. 

Així, les puntuacions respecte al sobre tres son: 

  
WILLIS MARSH RIBÉ 

OFERTA ECONÒMICA 
Puntuació 
màx 

   SOBRE 3 51 0 51 EXCLOSA 

Si a aquesta puntuació li sumem els punts dels criteris avaluables mitjançant 
judici de valor (sobre núm. 2) la puntuació total és la següent: 
 

 
WILLIS MARSH RIBÉ 

    PUNTUACIÓ 
SOBRE 2 23 33 27 
PUNTUACIÓ 
SOBRE 3 0 51 EXCLOSA 
    TOTAL 23 84 EXCLOSA 

 
Vistos els antecedents i l’informe emès pels Serveis Jurídics d’aquest 
Ajuntament, i a tenor del que disposa l’article 151 del Reial Decret Legislatiu 
3/2011, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Únic.- Requerir a l’empresa MARSH, S.A per a què, en el termini màxim de 
deu dies hàbils a comptar des del següent al que rebi la notificació, dipositi la 
fiança definitiva d’import 275,00 euros, relativa a la contractació del servei 
d’assessorament i mediació del programa d’assegurances de l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat, amb l’advertiment que, en cas de no dipositar la 
fiança en termini, es considerarà que el licitador ha retirat la seva oferta. 
 



Així mateix, en aquest termini haurà d’aportar els justificants conforme es troba 
al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat 
Social; i la documentació que acrediti la capacitat i solvència exigida segons les 
previsions dels plecs de condicions economicoadministratives i tècniques.” 

 

ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA 

 
ACORD NÚMERO VINT-I-UN.- Proposta d'aprovació de les sol·licituds de 
necessitats a la Diputació de Barcelona, dins l'àmbit del seu Catàleg de 
Concertació, en el marc del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016 - 2019", 
per desenvolupar les activitats promogudes per l'Ajuntament per l'any 
2016. 
 
“El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat en data 26 de novembre de 2015 
va aprovar el Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019", que és l'instrument 
preferent per a l'exercici de les funcions d'assistència i cooperació local de la 
Diputació de Barcelona, així com el seu Protocol general, mitjançant el qual 
s'estableixen els principis que regeixen el Pla i el marc general i la metodologia 
d'implementació de les actuacions i dels recursos que es comprenguin al Pla.  
 
El Protocol general configura el Catàleg de serveis (en endavant, Catàleg) com 
un dels instruments que, juntament amb les Meses de concertació i els 
Programes complementaris, preveuen i orienten el funcionament del sistema de 
concertació i l'accés als àmbits de cooperació. 
 
El Catàleg de concertació de la Diputació de Barcelona (d’ara endavant, 
Catàleg) és una relació de recursos que, en el marc del Pla “Xarxa de Governs 
Locals 2016- 2019”, aprova la Diputació de Barcelona amb la finalitat de 
satisfer les necessitats manifestades pels Governs locals. Aquest Catàleg, 
relatiu a l’any 2016, va ser aprovat per la Junta de Govern de la Diputació en 
data 17 de desembre de 2015, així com el seu règim regulador i la seva 
convocatòria. 
 
El punt 1.4 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019" indica que “la 
participació dels ens locals que tinguin consideració de destinataris del Pla 
implica l'adhesió al present Protocol. A conseqüència d'això, els ens 
assumeixen el contingut del Protocol per al desenvolupament d'un marc de 
col·laboració mutu i accepten reconduir els actes i instruments de cooperació 
que s'adoptin d'acord amb les directrius establertes en aquest Protocol.” 
 
Ateses les necessitats de suport descrites per les diferents seccions tècniques 
d’aquest Ajuntament, referides a l’any 2016, pel desenvolupament d’activitats i 
serveis en matèria d’Esports, Cultura, Salut Pública, Atenció Social, Igualtat, 
Participació, Educació i Ciutadania, Joventut, Cooperació al Desenvolupament, 
Patrimoni Cultural, Empresa i Ocupació, Territori i Sostenibilitat. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 



 
PRIMER.- Sol·licitar a la Diputació de Barcelona, les necessitats econòmiques, 
tècniques i/o materials referides a les fitxes que consten a l’annex que 
s’adjunta, dins el Catàleg de Concertació 2016 de la Diputació de Barcelona, en 
el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016- 2019”, per tal de desenvolupar 
activitats promogudes per l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, per l’any 
2016. 
 
ANNEX 
 

ÀREES DIPUTACIÓ PROGRAMA / 
ACTIVITAT 

TIPOLOGIA 
RECURSOS 
SOL·LICITATS 

QUANTITAT 
SOL·LICITADA 

 

DESENVOLUPAMENT 
ECONÒMIC LOCAL 

Desenvolupament de 
mercats i fires locals 
/Mercats municipals: 
Accions de foment. 

Econòmica        1.500,00 €  

Desenvolupament de 
mercats i fires locals / 
Mercats de venda no 
sedentària: accions de 
foment per a municipis 
de més de 20.000 h. 
Mercat La Plana 

Econòmica           400,00 €  

Desenvolupament de 
mercats i fires locals / 
Mercats de venda no 
sedentària: accions de 
foment per a municipis 
de més de 20.000 h. 
Mercat Can Vidalet 

Econòmica           750,00 €  

Desenvolupament de 
mercats i fires locals / 
Mercats de venda no 
sedentària: accions de 
foment per a municipis 
de més de 20.000 h. 
Mercat Àngel Guimerà 

Econòmica        1.200,00 €  

Desenvolupament del 
teixit comercial urbà / 
Comerç: Actuacions de 
dinamització comercial 
en municipis de més de 
20.000 h. 

Econòmica      10.000,00 €  

Polítiques de mercat de 
treball / Centre de 
recursos laborals - SLO 
d'Esplugues 

Econòmica      49.314,65 €  

Estratègia del teixit Tècnic  



comercial urbà, els 
mercats i les fires locals 
/ Diagnosi i propostes 
de millora dels tres 
mercats de venda no 
sedentària d'Esplugues 
Desenvolupament de 
mercats i fires locals / 
Carpes (50) 

Material  
 TOTAL SOL·LICITAT     62.564,65 €  
    

ATENCIÓ A LES 
PERSONES 

Igualtat i ciutadania / 
Projectes, actuacions i 
serveis amb Igualtat, 
Participació, Nova 
Ciutadania i Joventut 

Econòmica   266.881,81 €  

Acompanyament a 
l'escolaritat / Audiència 
Pública als nois i noies 
de 4t ESO i Consell 
d'infants a 5è i 6è de 
Primària 

Econòmica 27.000 € 

Salut pública / 
Manteniment, vigilància 
i control per a la 
prevenció de la 
legionel·losi  

Econòmica        8.496,00 €  

Salut pública / Municipis 
cardioprotegits. 
Desfribiladors 

Econòmica        8.150,00 €  

Salut pública / 
Programa de Promoció 
de la Salut 

Econòmica      27.400,00 €  

Consum / Serveis 
Municipals de Consum Econòmica      27.500,00 €  

Consum / Campanyes 
d'inspecció de consum 
de caràcter informatiu 
en establiments 
comercials (142) 

Material  

Infància i adolescència 
en risc i prevenció de 
drogodepèndencies / 
Exposició per a la 
prevenció del consum 
de drogues: 
"Controles?" 

Material  

Serveis bàsics d'atenció 
social / Supervisió per a Material  



responsables tècnics 
socials bàsics. 
Serveis bàsics d'atenció 
social / Supervisió dels 
equips de serveis 
socials bàsics. 

Material  

Persones grans, amb 
dependència i amb 
discapacitats i famílies 
cuidadores / Grups de 
suport emocional i 
d'ajuda mútua (GSAM) 

Material  

Inclusió social i lluita 
contra la pobresa / 
Auditories i intervenció 
als habitatges en 
situació de pobresa 
energètica 

Material  

Serveis socials 
d'atenció domiciliària / 
Arranjament 
d'habitatges 

Material  

Infància i adolescència 
en risc i prevenció de 
drogodepèndencies / 
Plans i protocols locals 
de prevenció del 
consum de drogues 

Tècnic  

 TOTAL SOL·LICITAT   365.427,81 €  
    

PRESIDÈNCIA 

Cooperació al 
desenvolupament i 
projecció internacional / 
Programació de 
sensibilització 
"Primavera Solidària" i 
activitats d'educació pel 
desenvolupament a les 
escoles 

Econòmica      15.750,00 €  

 TOTAL SOL·LICITAT      15.750,00 €  
     

TERRITORI I 
SOSTENIBILITAT 

Sensibilització, 
participació i divulgació 
ambiental / 
Sensibilitització i 
implantació recollida 
selectiva a 
dependències 
municipals Econòmica 

       3.900,00 €  



Canvi climàtic i 
sostenibilitat / 
Implantació energia 
geotèrmica a la 
biblioteca Pare Miquel 
d'Esplugues Econòmica 

       8.000,00 €  

Mobiliari Urbà / Bancs 
ecodissenyats de 
plàstic reciclat (100) 

Material  

Mobiliari Urbà / 
Papereres 
ecodissenyades de 
plàstic reciclat (50) 

Material  

Canvi climàtic i 
sostenibilitat / Cessió 
de bicicletes elèctriques 
(3) 

Material  

Sensibilització, 
participació i divulgació 
ambiental / Adéu soroll 
(sobre contaminació 
acústica) - 1 -  

Material  

Sensibilització, 
participació i divulgació 
ambiental / Mou-te amb 
els 4 elements (3) 

Material  

Sensibilització, 
participació i divulgació 
ambiental / [.REC] pel 
medi ambient (1) 

Material  

Sensibilització, 
participació i divulgació 
ambiental / Sent la 
ciutat: un recorregut 
sonor pel teu municipi 
(2) 

Material  

Canvi climàtic i 
sostenibilitat / Suport 
redacció de les 
prescripcions tècniques 
dels plecs de 
condicions dels serveis 
de recollida de residus 

Tècnic  

Canvi climàtic i 
sostenibilitat / Suport a 
la redacció de plecs 
(PPTP) del servi de 
manteniment del verd 
urbà i horts públics 

Tècnic  



Canvi climàtic i 
sostenibilitat / 
Elaboració i disseny de 
camins escolars 

Tècnic  

Canvi climàtic i 
sostenibilitat / 
Adaptació PAES 
d'Esplugues als nous 
requeriments. 

Tècnic 
 

Canvi climàtic i 
sostenibilitat / Pla 
Director de l'Enllumenat 
Públic 

Tècnic 
 

Accessibilitat i mobilitat 
/ Pla de mobilitat de 
polígons industrials a 
Esplugues (Prioritat 1)  

Tècnic  

 TOTAL SOL·LICITAT      11.900,00 €  
    

CULTURA, 
EDUCACIÓ I 
ESPORTS 

Museus i patrimoni 
cultural moble / 
Programa "ELS MEL 
FEM" 

Econòmica        6.000,00 €  

Centres i serveis 
educatius municipals / 
Espai municipal de les 
Arts 

Econòmica   145.974,00 €  

Difusió artística als 
municipis / XX Festival 
de música clàssica i 
tradicional d'Esplugues 

Econòmica        1.650,00 €  

Esport local: 
equipaments esportius / 
Millora del material 
esportiu inventariable 

Econòmica      10.560,00 €  

Esport local: activitats 
esportives / Ajuts 
econòmics (beques) en 
matèria d'esport per a 
col·lectius amb 
necessitats 
econòmiques 

Econòmica      13.000,00 €  

Esport local: activitats 
esportives / 
Esdeveniments 
esportius, programes 
esportius i jornades 
d'esport adaptat 

Econòmica   120.000,00 €  

Esport local: Tècnic  



equipaments esportius / 
Estudis de viabilitat 
instal·lacions esportives 
municipals 
Esport local: activitats 
esportives / Pla de 
patrocini esportiu 6a 
cursa soldària ciutat 
d'Esplugues - Hospital 
Sant Joan de Déu 

Tècnic  

Esport local: activitats 
esportives / Cessió de 
trofeus i medalles 

Material  
 TOTAL SOL·LICITAT   297.184,00 €  
    

    

TOTAL SOL·LICITAT A LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA  752.826,46 €  

 
 
URGÈNCIA 
 
 
Prèvia la declaració d'urgència per unanimitat dels membres de la Junta de 
Govern Local presents, conforme al què estableixen els articles 100 de la Llei 
de 8/1997 de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya i 83 del 
Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, la 
Junta de Govern va passar a tractar del següent assumpte: 
 
 
ACORD NÚMERO VINT-I-DOS.- Proposta d'aprovació dels convenis a 
subscriure entre la Junta de Compensació del pla parcial urbanístic del 
sector afectat pel soterrament de línies elèctriques aèries d’alta tensió de 
FECSA, la companyia ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L.U. i 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, per a la instal.lació provisional de 
centres de Transformació. 
. 
“Ateses les propostes de Convenis a subscriure entre la Junta de Compensació 
del pla parcial urbanístic del sector afectat pel soterrament de línies elèctriques 
aèries d’alta tensió de FECSA, la companyia ENDESA DISTRIBUCIÓN 
ELÉCTRICA, S.L.U. i l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, per a 
l’autorització d’ús i constitució de servitud d’energia elèctrica a favor 
d’ENDESA, per a la instal·lació provisional dels Centres de Transformació, CT 
números 69872, 69873, 69874 i 69875, en terrenys destinats a zona verda 
pública, i el seu posterior desmantellament, en el moment de la construcció 
dels Centres de Transformació definitius, en les edificacions previstes a les 
parcel·les edificables d’acord amb el planejament aprovat, i concretades en el 
Contracte formalitzat en data 10-07-2015 entre la Junta de Compensació i 
ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L.U. 

Atesos els informe emesos pels Serveis Tècnics Municipals.  



La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Primer.- Aprovar les propostes de Convenis, que s’adjunten com a annex, a 
subscriure entre la Junta de Compensació del pla parcial urbanístic del sector 
afectat pel soterrament de línies elèctriques aèries d’alta tensió de FECSA, la 
companyia ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L.U. i l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat, per a l’autorització d’ús i constitució de servitud 
d’energia elèctrica a favor d’ENDESA, per a la instal·lació provisional dels 
Centres de Transformació, CT números 69872, 69873, 69874 i 69875, en 
terrenys destinats a zona verda pública, i previsió del seu posterior 
desmantellament.  
 
Segon.- Manifestar que la persona facultada per a la formalització dels 
convenis és l’Alcaldessa, Sra. Pilar Díaz Romero.  

Tercer.- Notificar aquesta resolució a la Junta de Compensació del pla parcial 
urbanístic del sector afectat pel soterrament de línies elèctriques aèries d’alta 
tensió de FECSA, i a la companyia ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, 
S.L.U. pel seu coneixement i efectes.” 

I sense més assumptes a tractar, a les quinze hores i deu minuts del dia abans 
esmentat, per la Sra. alcaldessa es dóna per finalitzada la sessió, aixecant-se 
la mateixa; de tot això es lliura la present acta, que signa la Sra. alcaldessa i jo, 
el secretari, que en dono fe.  
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