
 
JGL 39/2016 

 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

SESSIÓ DECISÒRIA ORDINÀRIA D’11 DE NOVEMBRE DE 2016 

 
A la Casa Consistorial d’Esplugues de Llobregat, a la sala de reunions, a les 
tretze hores i cinquanta minuts del dia 11 de noviembre de 2016, es reuneix la 
Junta de Govern Local en sessió decisòria ordinària, en primera convocatòria, 
sota la Presidència de l'alcaldessa Sra. Pilar Díaz Romero, amb l'assistència 
dels regidors Sr. Eduard Sanz García, Sra. Sara Forgas Úbeda, Sra. 
Montserrat Zamora Angulo, Sr. Albert Comellas Novillo, Sr. Manuel Pozo López 
i Sr. Santiago Siquier Fadó. 
 
Assisteix igualment l'interventor director de l'Àrea de recursos generals i 
econòmics, Sr. Francisco Javier Vicén Encuentra. 
 
Actua de secretari el de l'Ajuntament Sr. Pedro Carmona Pérez. 
 
Oberta la sessió per la Sra. alcaldessa, s'hi entra en l'examen i debat dels 
assumptes que es relacionen a l'ordre del dia. 
 
 
ACORD NÚMERO U.-. Aprovació, si escau, de les actes núm. 34/16 
corresponent a la sessió ordinària de data 7 d’octubre de 2016 i núm. 
35/16  corresponent a la sessió ordinària de data 14 d’octubre de 2016.           
                 
Per la Sra. alcaldessa i en relació a l’esborrany de les actes núm. 34/16 
corresponent a la sessió ordinària de data 7 d’octubre de 2016 i núm. 35/16 
corresponent a la sessió ordinària de data 14 d’octubre de 2016, es pregunta si 
hi ha objecció d'alguna classe i no assenyalant-se'n cap, s'aproven  les 
esmentades actes per unanimitat i en compliment del que disposa l'article 107 
de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya i l'article 
110 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats 
locals, es transcriuran al llibre d'actes, autoritzant-se amb les signatures de la  
Sra. alcaldessa i Sr. secretari. 
 

TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

ACORD NÚMERO DOS.- Proposta per declarar com a suficient la 
documentació presentada per CARMEN FERNÁNDEZ PARDIÑAS, en la 
qual efectua el tràmit de comunicació de l’activitat de comerç al detall 
d’articles de cosmètica, perfumeria, drogueria i complements al local 
ubicat al carrer Menta, núm. 2-4, local 1, d’aquesta població. (Exp. T120-
2016-00039). 
 
“La senyora CARMEN FERNÁNDEZ PARDIÑAS, va aportar la documentació 
tècnica oportuna per desenvolupar l’activitat de comerç al detall d’articles de 



cosmètica, perfumeria, drogueria i complements al local ubicat al carrer 
Menta, núm. 2-4, local 1, d’aquesta població. (Exp. T120-2016-00039). 
 
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 CARMEN FERNÁNDEZ PARDIÑAS, en la qual efectua el tràmit 
de comunicació de l’activitat de comerç al detall d’articles de cosmètica, 
perfumeria, drogueria i complements al local ubicat al carrer Menta, núm. 2-
4, local 1, d’aquesta població. (Exp. T120-2016-00039). 

2n.- Comunicar a CARMEN FERNÁNDEZ PARDIÑAS, que pot iniciar l’exercici 
de l’activitat de comerç al detall d’articles de cosmètica, perfumeria, 
drogueria i complements al local ubicat al carrer Menta, núm. 2-4, local 1, 
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 1142301-142765). Ja abonada en data 2/05/2016.” 

ACORD NÚMERO TRES.- Proposta per declarar com a suficient la 
documentació presentada per SUMINISTROS DE BEBIDAS MAGDA, en la 
qual efectua el tràmit de comunicació de l’activitat de comerç al detall de 
begudes al local ubicat a l’avinguda Torrent, núm. 34, local 1, d’aquesta 
població. (Exp. T120-2016-00069). 

“El senyor Juan Uceda Pradas, en representació de SUMINISTROS DE 
BEBIDAS MAGDA, S.L., va aportar la documentació tècnica oportuna per 



desenvolupar l’activitat de comerç al detall de begudes al local ubicat a 
l’avinguda Torrent, núm. 34, local 1, d’aquesta població. (Exp. T120-2016-
00091). 
 
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 SUMINISTROS DE BEBIDAS MAGDA, S.L., en la qual efectua 
el tràmit de comunicació de l’activitat de comerç al detall de begudes al local 
ubicat a l’avinguda Torrent, núm. 34, local 1, d’aquesta població. (Exp. T120-
2016-00091). 
 
2n.- Comunicar a SUMINISTROS DE BEBIDAS MAGDA, S.L., que pot iniciar 
l’exercici de l’activitat de comerç al detall de begudes al local ubicat a 
l’avinguda Torrent, núm. 34, local 1, sense perjudici del compliment de la 
normativa urbanística, de seguretat, de protecció i prevenció contra incendis, i 
normativa en general que li sigui d’aplicació, i que el titular declara complir 
mitjançant el document corresponent. 

3r.- Advertir a la titularitat que en cas necessari o si es considera oportú, els 
Serveis Tècnics Municipals podran practicar opcionalment inspecció a 
l’establiment. Si de la inspecció efectuada resultés l’existència de deficiències a 
esmenar, s’hauran d’adoptar en els terminis que s’estimin. En cas que 
aquestes deficiències comportin un risc per a la salut o la seguretat envers 
tercers, o que existeixin deficiències no esmenables, o que l’activitat no s’ajusti 
a la documentació presentada, s’ordenarà immediatament el cessament de 
l’activitat. 
 
4t.- Aquesta conformitat restarà condicionada al pagament de la taxa per a la 
prestació dels serveis d’Intervenció Integral de l’Administració municipal en 
activitats i instal·lacions (Ordenança Fiscal núm. 5) d’import 612,00 euros 
(càrrec-valor 1283868-410046) que serà notificada per l’Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona.” 

ACORD NÚMERO QUATRE.- Proposta per prendre en consideració el nou 
informe favorable que la Direcció General de Prevenció, Extinció 
d’Incendis i Salvaments ha emès en data 13/10/2016, amb relació a 
l’activitat de venda i reparació d’equips informàtics i xarxes de 
telecomunicacions al carrer Gaspar Fàbregas, núm. 88-90, d’aquesta 
població, sol•licitat per ESCUDA SGSI, S.A. (Exp.T214-2013-37). 



“Mitjançant acord de la Junta de Govern Local adoptat en sessió ordinària 
celebrada el dia 19/06/2014 es va prendre en consideració l’informe emès per 
la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments en data 
29/05/2014 amb relació a la sol·licitud formulada per ESCUDA SGSI, S.A., com 
a pas previ per tramitar el corresponent títol acreditatiu d’una activitat de venda 
i reparació d’equips informàtics i xarxes de telecomunicacions al carrer 
Gaspar Fàbregas, núm. 88-90, d’aquesta població. (Exp.T214-2013-37). 
 
Posteriorment, ESCUDA SGSI, S.A., mitjançant la instància de data 6/06/2016 
(número de registre d’entrada 2016-10642) va presentar nou projecte justificatiu 
per existir discrepàncies amb la realitat en el projecte anterior. 

Revisada la nova documentació aportada, aquesta es va remetre a la Direcció 
General de Prevenció, Extinció d’ Incendis i Salvaments a l’objecte d’emetre 
l’oportú informe. 

Atès l’informe emès en data 13/10/2016, per la Direcció General de Prevenció, 
Extinció d’ Incendis i Salvaments, obrant a l’expedient. 

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 el nou informe que la Direcció General de 
Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments ha emès en data 13/10/2016, amb 
relació a l’activitat de venda i reparació d’equips informàtics i xarxes de 
telecomunicacions al carrer Gaspar Fàbregas, núm. 88-90, d’aquesta 
població. (Exp.T214-2013-37). 

2n.- Comunicar a ESCUDA SGSI, S.A., les conclusions de l’informe emès per 
la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments, del qual 
resulta: 
 
(...)  
 
Vista la documentació presentada, s’emet informe favorable condicionat a 
l’adopció de les següents mesures contra incendis: 

. El sistema de control de fums de l'aparcament ha de complir les indicacions 
del document de la TINCI DT-9. 

. Qualsevol comunicació de l'aparcament amb un altre ús cal fer-ho a través de 
vestíbul d’independència. 



. Les portes corredisses han de garantir la mateixa resistència al foc que la 
paret on estan integrades. 

. Les escales d'evacuació han de garantir la mateixa resistència al foc que els 
elements estructurals principals. 

. Els encontres de parets mitgeres i/o forjats amb façanes i/o cobertes han de 
satisfer els punts 5.3 i 5.4 de l'annex II del Reglament de Seguretat Contra 
Incendis en Establiments Industrials (RSCIEI). 

. Cal assegurar que hi hagi un hidrant d'incendis a menys de 100 metres de 
qualsevol punt de la façana accessible. 

El titular és responsable d’executar i mantenir les mesures de seguretat 
previstes a la documentació tècnica, establertes per la reglamentació 
d’aplicació, no essent necessari sol·licitar un nou control preventiu d’aquestes 
mesures. Caldrà realitzar l’acte comprovació segons s’estableix a la Llei 
3/2010. 
 
(...)  
 
3r.- Advertir a ESCUDA SGSI, S.A., que ha d’executar i mantenir les condicions 
indicades en l’informe de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i 
Salvaments.  
 
4t.- Comunicar a ESCUDA SGSI, S.A., que ja pot sol·licitar l’acta de 
comprovació favorable en matèria d’incendis d’una ECA, en base a allò 
establert a la Llei 3/2010 de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en 
establiments, activitats, infraestructures i edificis (la qual s’haurà d’adjuntar amb 
la resta de la documentació a presentar). 

5è.- Requerir a ESCUDA SGSI, S.A., que incorpori i justifiqui els condicionants 
establerts per la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i 
Salvaments en el projecte a presentar i que, una vegada realitzades les 
modificacions, procedeixi a presentar la documentació escaient, en el règim 
que li sigui d’aplicació.” 

ACORD NÚMERO CINC.- Proposta per prendre en consideració l’informe 
que la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments ha 
emès en data 26/10/2016, amb relació a l’activitat d’emmagatzematge, 
distribució i oficines de vins i destil·lats (actualització de llicència), al 
local ubicat al carrer Gaspar Fàbregas, núm. 92-104, d’aquesta població, 
sol·licitat per COMERCIAL ESCOLÀ, S.L. (Exp. T120-2016-00098). 

“La senyora Natalia Escolà Subiela, en representació de COMERCIAL 
ESCOLÀ, S.L., va aportar la documentació tècnica oportuna per sol·licitar 
informe de prevenció d’incendis a la Direcció General de Prevenció, Extinció d’ 
Incendis i Salvaments com a pas previ a la sol·licitud del corresponent títol 
acreditatiu per desenvolupar l’activitat d’emmagatzematge, distribució i 
oficines de vins i destil·lats (actualització de llicència), al local ubicat al 



carrer Gaspar Fàbregas, núm. 92-104, d’aquesta població. (Exp. T120-2016-
00098). 
 
Revisada la documentació aportada, aquesta es va remetre a la Direcció 
General de Prevenció, Extinció d’ Incendis i Salvaments a l’objecte d’emetre 
l’oportú informe. 

Atès l’informe emès en data 26/10/2016, per la Direcció General de Prevenció, 
Extinció d’ Incendis i Salvaments, obrant a l’expedient. 

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 la Direcció General de Prevenció, 
Extinció d’Incendis i Salvaments ha emès en data 26/10/2016, amb relació a 
l’activitat d’emmagatzematge, distribució i oficines de vins i destil·lats 
(actualització de llicència), al local ubicat al carrer Gaspar Fàbregas, núm. 
92-104, d’aquesta població. (Exp. T120-2016-00098). 

2n.- Comunicar a COMERCIAL ESCOLÀ, S.L., les conclusions de l’informe 
emès per la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments, 
del qual resulta: 

(...)  
 
Vista la documentació presentada, s’emet informe favorable condicionat a 
l’adopció de les següents mesures contra incendis: 

- Els elements estructurals portants, inclosa l’estructura de coberta, han de 
garantir una resistència al foc R 60, com a mínim. No poden acollir-se a la taula 
2.3 de l’Annex II del RSCIEI ja que no es disposa d’un sistema d’evacuació de 
fums. 
 
- El sistema d’emmagatzematge ha de complir les indicacions de la instrucció 
tècnica complementària SP-123. 

- Cal disposar d’una superfície aerodinàmica d’evacuació de fums a raó de 0.5 
m2/150m2 o fracció. 

- Si hi ha portes corredisses de comunicació amb altres sector d’incendis caldrà 
instal·lar un sistema automàtic de detecció d’incendis que asseguri la correcta 
sectorització. 
 
El titular és responsable d’executar i mantenir les mesures de seguretat 



previstes a la documentació tècnica, establertes per la reglamentació 
d’aplicació, no essent necessari sol·licitar un nou control preventiu d’aquestes 
mesures. Caldrà realitzar l’acte comprovació segons s’estableix a la Llei 
3/2010. 
 
(...)  
 
3r.- Advertir a COMERCIAL ESCOLÀ, S.L., que ha d’executar i mantenir les 
condicions indicades en l’informe de la Direcció General de Prevenció, Extinció 
d’Incendis i Salvaments. 

4t.- Comunicar a COMERCIAL ESCOLÀ, S.L., que un cop realitzats els treballs 
necessaris, pot sol·licitar l’acta de comprovació favorable en matèria d’incendis 
d’una ECA, en base a allò establert a la Llei 3/2010 de prevenció i seguretat en 
matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis (la qual 
s’haurà d’adjuntar amb la resta de la documentació a presentar). 

5è.- Requerir a COMERCIAL ESCOLÀ, S.L., que incorpori i justifiqui els 
condicionants establerts per la Direcció General de Prevenció, Extinció 
d’Incendis i Salvaments en el projecte 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.”  
 
ACORD NÚMERO SIS.- Proposta per declarar com a suficient la 
documentació presentada per LUIS CAMACHO, S.L., en la qual efectua el 
tràmit de comunicació de l’activitat de comerç al detall d’electrodomèstics 
al local ubicat al carrer Hortènsia, núm. 15, d’aquesta població. (Exp. 
T120-2016-00061). 
 
“La senyora Sandra Brieva Maldonado, en representació de LUIS CAMACHO, 
S.L., va aportar la documentació tècnica oportuna per desenvolupar l’activitat 
de comerç al detall d’electrodomèstics al local ubicat al carrer Hortènsia, 
núm. 15, d’aquesta població. (Exp. T120-2016-00061). 

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 LUIS CAMACHO, S.L., en la qual efectua el tràmit de 
comunicació de l’activitat de comerç al detall d’electrodomèstics al local 
ubicat al carrer Hortènsia, núm. 15, d’aquesta població. (Exp. T120-2016-



00061). 
 
2n.- Comunicar a LUIS CAMACHO, S.L., que pot iniciar l’exercici de l’activitat 
de comerç al detall d’electrodomèstics al local ubicat al carrer Hortènsia, 
núm. 15, 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 1155611-183323). Ja abonada en data 17/05/2016.” 

ACORD NÚMERO SET.- Proposta d’autorització de la cessió d’ús de les 
places 12, 155, 172, 192 i 193 del soterrani segon del pàrquing de Plaça 
Catalunya, sol•licitat pel Sr. Alberto Cerver Sarrias, en representació de 
les Sres. Montserrat i Eva Maria Belmonte. 

“El senyor Alberto Cerver Sarrias, en representació de les Sres. Montserrat i 
Eva Maria Belmonte, sol·licita autorització per a la cessió d’ús de les places 
números: 12, 155, 172, 192 i 193, pel preu de 2.500,00€, cadascuna, de la 
planta -2, de l’aparcament soterrani de vehicles de la Plaça Catalunya, a favor 
de Logistic Molins, S.L.,segons instància amb número de registre d’entrada 
16862 de data 19/09/2016. 

Les peticionàries Montserrat i Eva Maria Belmonte, són titulars de les places 
d’aparcament segons escriptura d’acceptació d’herència número 936, de data 
04/08/2015, autoritzada pel Notari de l’Il·lustre Col·legi de Catalunya Sr. José 
Bauza Corchis, e inscrita al Registre de la Propietat. 

La recepció provisional de les obres de l’aparcament i urbanització va ser 
acordada pel Ple Municipal en sessió ordinària de data 12 de maig de 1993, i 
es va iniciar el termini de la concessió de 50 anys. 

En el plec de clàusules regulador de la concessió aprovat al seu dia i la seva 
modificació posterior acordada per l’Ajuntament Ple en data 13.11.1991, 
s’estipula que el concessionari podrà efectuar cessions d’ús de les places 
d’aparcament a terceres persones, per gaudir parcialment de la concessió amb 
tots el requisits i condicions que figuren al mateix, que hauran de ser 



autoritzades per l’Ajuntament i formalitzar-se en Escriptura pública, que 
s’inscriurà al Registre de la Propietat. 

També s'assenyala que els cessionaris de places d'aparcament podran a la 
vegada cedir el seu ús a terceres persones prèvia autorització d'aquest 
Ajuntament i compliment de les formalitats esmentades. En aquesta segona 
cessió i en les successives l'Ajuntament tindrà dret de tempteig sobre dites 
places. 
 
Atès que aquest Ajuntament no considera oportú exercir el dret de tempteig al 
present cas. 

Atès que l’Ajuntament Ple de data 21.09.2011, va acordar la delegació en la 
Junta de Govern Local, les facultats corresponents per l’autorització de les 
cessions d’ús de places d’aparcament a terceres persones i per l’exercici en el 
seu cas del dret de tempteig sobre la plaça o places objecte de cessió en 
segones i successives cessions en les condicions i amb els requisits previstos 
al Plec de Condicions regulador de la concessió. 

Atesa la clàusula 25 del Plec de clàusules reguladores de la concessió i la seva 
modificació acordada pel Ple Municipal de data 13.11.1991. 

Atès que el preu proposat per la cessió d’ús sol·licitada no excedeix del preu 
aprovat per a la concessió del servei, actualitzat d’acord amb la clàusula 25 del 
plec regulador de l’esmentada concessió. 

Atès l’informe emès pels Serveis Jurídics Municipals. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1. Autoritzar a les senyores Montserrat i Eva Maria Belmonte per a la cessió 
d’ús de les places números 12, 155, 172, 192 i 193, pel preu de 2.500,00€, 
cadascuna, de la planta -2, de l’aparcament soterrani de vehicles de la Plaça 
Catalunya, a favor de l’empresa Logístic Molins, S.L. 

2. Condicionar l’efectivitat de la cessió d’ús de les places d’aparcament que 
s’autoritza a la seva formalització mitjançant escriptura pública especificant 
preu, termini i altres condicions establertes en la clàusula 25a. del Plec 
regulador de la concessió de conformitat amb el mateix, i a la seva inscripció al 
Registre de la Propietat. Tot això haurà d’acreditar-se davant d’aquest 
Ajuntament en el termini màxim de dos mesos comptats des de la recepció del 
present acord. 

3. Aprovar la liquidació les taxes per autorització de cessions d'ús en 
concessions administratives, a partir de segones cessions (Ordenança Fiscal 
núm. 9) d'import 240,40 €, cadascuna, per un import total de 1.202,00€, i 
corresponent a les places d’aparcament número 12, 155, 172, 192 i 193, amb 
càrrec a valor núm. 01285378/0000413251 (plaça 12), 01285378/0000413259 
(plaça 155), 01285378/0000413260 (plaça 172), 01285378/0000413262 (plaça 
192) i 01285378/0000413264 (plaça 193).” 



ACORD NÚMERO VUIT.- Proposta d’estimació del recurs de reposició 
presentat per la senyora Anaïs Godínez Acay, i d’iniciar expedient 
d’expropiació de 379,17 m2 de la finca del carrer Montserrat, 52.  
 
“Vist que el 18 de maig de 201O, segons segell de Correos, i entrada a 
l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat, el 20 de maig de 2010, (Registre 
general d'entrada núm. 2010 00007231) la senyora Anais Godínez Acay, en 
qualitat de drethavent del senyor Francisco Javier Roselló Chulvi, presenta un 
escrit mitjançant el qual sol·licita que es doni compliment als termes del conveni 
subscrit amb l'Ajuntament, el 7 d'octubre de 2002, i s’iniciï expedient 
expropiatori de la finca registral 2.677. 

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

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

El 3 d'octubre de 2016, els Serveis jurídics municipals han emes un informe 
sobre el recurs de reposició indicat, en el sentit següent: 

"El que subscriu, en relació amb el recurs de reposició interposat pel senyor 
Emilio Mallo Reguera, en nom i representació de la senyora ANAÍS GODÍNEZ 
ACAY, emet informe sobre la base deis següents 

A N T E C E D E N T S 
 
Primer. - Amb data 7 d'octubre de 2002, el Sr. Lorenzo Palacín Badorrey, com 
Alcalde President d'aquest Ajuntament, i el Sr. Francisco Javier Roselló Chulvi, 
van signar conveni, en virtut del qual el segon va cedir, anticipada i 
gratuïtament, a l'Ajuntament una superfície de 379,17 metres quadrats, amb 
destinació a zona verda (clau 6c), als afectes d'executar les previsions del Pla 
General Metropolita; l'Ajuntament es va comprometre a impulsar la tramitació 
de la figura de planejament corresponent per definir els límits de sol per a 
reserva de sistemas (clau 6c), especialment, de les superfícies de sol no 
incloses en el Projecte de recuperació del Torrent d'en Farré, i perquè la finca 
situada al c / Montserrat, 45, qualificada com a equipament comunitari de nova 
creació a nivell local, clau 7b, fos qualificada com conservació d'estructura 
urbana i edificatòria, clau 17.  

Així mateix, es va pactar que, transcorreguts dos anys des de la indicada data 
de 7 -10-2016, sense que es materialitzessin els esmentats canvis urbanístics 
en les finques de què es tracta, a requeriment del Sr. Francisco Javier Reselló 
Chulvi, quedaria sense efecte la cessió gratuïta abans esmentada de 379, 17 
metres quadrats, recobrant el mateix la plena propietat, iniciant-se llavors 



l'oportú expedient d'expropiació, en el qual es prendria com a preu unitari el de 
261,94€ 
 
La Sra. Anaís Godínez Acay, en qualitat de drethavent del Sr. Francisco Javier 
Reselló Chulvi, i per escrit de data 11 de maig de 201O, que va tenir entrada en 
l'Ajuntament el següent dia 18, va sol·licitar l'inici de l'expedient expropiatori del 
referit terreny de 379,17 metres quadrats, tenint en compte que no es havien 
materialitzat els abans esmentats compromisos convinguts. 

Segon.- El Sr. Emilio Mallo Reguera, en nom i representació de l'esmentada 
Sra. Anaís Godínez Acay va presentar escrit, que va tenir entrada en aquest 
Ajuntament el dia 10.21.2015, interposant recurs de reposició contra la 
desestimació presumpta de l'esmentada sol·licitud de data 18 de maig de 2010, 
en el qual sol·licita l'inici de l'expedient expropiatori pactat en el citat conveni. 

FONAMENTS LEGALS 
 
El pacte cinquè de I' esmentat conveni signat entre l'Ajuntament i el Sr. 
Francisco Javier Roselló Chulvi, estableix, textualment, el següent: 

"Si transcorregut el termini de dos anys des de la formalització del present 
acord i per qualsevol circumstancia, la finca o la porció de finca de 151,25 
metres quadrats, grafiada de color verd en el plànol adjuntat, i lindant amb la 
cessió anticipada de 379,17 metres quadrats, no quedéssim contemplades pel 
planejament, com a Conservació de /'estructura urbana i edificatòria (clau 15), a 
requeriment del Sr. Francisco Javier Roselló Chulvi, quedarà sense efectes la 
cessió gratuïta a que es refereix el pacte primer del present document, 
recobrant el cedent la plena propietat de la mateixa. En tal cas, s’iniciarà 
l'expedient d'expropiació en el que es prendrà com a preu unitari de la 
superfície afectada el de 261,94€, i s’entendrà iniciada dita expropiació a tots 
els efectes en la data del present document, per la qual cosa acreditarà, a favor 
del expropiat, els corresponents interessos de demora, des de aquesta data". 
 
Ni l'esmentada finca ni la porció de finca de 151,25 metres quadrats van quedar 
contemplades pel planejament com a Conservació de l'estructura urbana i 
edificatòria (clau 15), per la qual cosa, i d'acord amb la literalitat del transcrit 
pacte cinquè, és procedent iniciar l'expedient d'expropiació, d'acord amb les 
condicions establertes en el mateix. 

Per tot això, es proposa ESTIMAR el recurs de reposició interposat pel senyor 
Emilio Mallo Reguera, en nom i representació de la senyora ANAÍS GODÍNEZ 
ACAY, en el sentit de procedir a l'inici de l'expedient d'expropiació de 
l'esmentada porció de terreny de 379,17 metres quadrats." 

Per tot l'exposat, 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- ESTIMAR el recurs de reposició presentat el 21 d'octubre de 2015, 
segons registre de Correos, i entrada a l'Ajuntament el 27 d'octubre de 2015 
(RGE núm. 2015 00018151 ), pel senyor Emilio Mallo Reguera, en 



representació de la senyora Anais Godínez Acay, en el sentit de procedir a 
l'inici de l'expedient d'expropiació de la porció de terreny de 379,17m2 de la 
finca registral núm. 2.677, cedida anticipadament, i identificada al Conveni 
subscrit el 7 d'octubre de 2002. 

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

TERCER.- NOTIFICAR aquest acord a les persones interessades.” 
 
ACORD NÚMERO NOU.- Proposta de devolució de la fiança relativa al 
contracte del subministrament, mitjançant compravenda, de quatre 
vehicles destinats al servei de la brigada municipal (LOT 2). Exp. G455-
2013-008).  
 
“Atesa la finalització del contracte per a l’execució del subministrament, 
mitjançant compravenda, de quatre vehicles destinats al servei de la brigada 
municipal (LOT 2), adjudicat a l’empresa VESPA BALART BARCELONA, S.L., 
segons acord de la Junta de Govern Local de data 18 d’octubre de 2013, i 
transcorregut el termini de garantia, procedeix la devolució de la fiança 
definitiva dipositada en el seu dia com a garantia del contracte d’obres 
esmentat per import de 1.178,44 €. 

Atesos els informes favorables emesos pels Serveis Tècnics i d'Intervenció 
Municipals. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1.-Tornar a l’empresa VESPA BALART BARCELONA, S.L. (CIF B-60059359) 
la fiança definitiva del contracte del subministrament de referència, per import 
de 1.178,44 €. 

2.- Donar per liquidat i finalitzat el present expedient, i procedir al seu arxiu 
definitiu. 
 
3.-Manifestar a l’empresa VESPA BALART BARCELONA, S.L. (CIF B-
60059359) que la devolució de l’esmentada fiança s'efectuarà a partir dels 15 
dies següents a la recepció d’aquesta notificació, mitjançant transferència al 
compte que consta a la fitxa bancària de l’empresa.” 

ACORD NÚMERO DEU.- Proposta d’encàrrec i adjudicació del contracte 
derivat de subministrament d’un vehicle Nissan NV200 mitjançant sistema 
de contractació centralitzada d’acord marc del Consorci Català pel 
Desenvolupament Local.  

“Per acord de la Junta de Govern Local de 14 de desembre de 2012 es va 
aprovar l’adhesió d’aquest Ajuntament d’Esplugues de Llobregat al sistema de 
contractació centralitzada que amb destinació als ens locals de Catalunya es 



realitzi en les diverses categories d’adquisicions previstes en l’article 205 del 
TRLCSP, pel Consorci Català de Desenvolupament Local. 

La Comissió Executiva del Consorci Català pel Desenvolupament Local, en 
sessió de data 23 d’octubre de 2013, va acordar adjudicar un dels lots de 
l’Acord marc pel subministrament de vehicles de serveis generals en la 
modalitat de compra, a l’empresa Nissan Iberia, S.A. 

En data 12 de novembre de 2013, es va procedir a la formalització de l’anterior 
Acord marc entre el Consorci Català pel Desenvolupament Local i l’empresa 
Nissan Iberia, S.A., amb els següents imports unitaris: Lot5. Vehicle furgoneta, 
màxim 750 kg de càrrega; Vehicle : Nissan NV200 furgó 1.5dci 90cv Basic; 
Preu: 13.344,70 euros (iva inclòs). 

Aquesta contractació es regula pel Plec de clàusules administratives particulars 
que regulen l’Acord marc del subministrament de vehicles de serveis generals 
en les modalitats de compra i arrendament amb opció de compra amb 
destinació a les entitats locals de Catalunya. (Expedient 2013.02 del Consorci 
Català de Desenvolupament Local). 

En aquest sentit i d'acord amb la clàusula 36 del Plec de clàusules 
administratives particulars d’aquest Acord marc, en que s’estableix que les 
entitats locals destinatàries de l’Acord marc poden realitzar encàrrecs de 
provisió, amb subjecció a les clàusules administratives particulars de l’Acord 
marc, les condicions específiques dels encàrrecs i les instruccions que per la 
seva interpretació doni al contractista adjudicatari l’Administració, el Servei de 
Manteniment i Espai Públic ha sol·licitat a l’empresa NISSAN IBERIA, S.A. 
oferta de provisió, d'acord amb les condicions especifiques d'execució 
administratives i tècniques, per un import de 11.028,68 euros, més 2.316,02 
euros en concepte d’IVA (import total, 13.344,70 euros, IVA inclòs. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1.- Declarar la validesa de la licitació, i adjudicar a favor de l’empresa NISSAN 
IBERIA, S.A. (CIF A-60622743) el contracte derivat de subministrament d’un 
vehicle Nissan NV200 furgó 1.5dci 90cv Basic mitjançant sistema de 
contractació centralitzada d’Acord marc del consorci català pel 
desenvolupament local, per un import de 11.028,68 euros, més 2.316,02 euros 
en concepte d’IVA (import total, 13.344,70 euros, IVA inclòs, i que hauran 
d’executar d’acord amb el contingut de l’oferta presentada, i resta de 
compromisos, i el plec de clàusules administratives aprovats. 

2.- Aprovar la despesa corresponent per un import total de 13.344,70€, IVA 
inclòs, amb càrrec de la partida 2016-12-15320-62400 del Pressupost 
Municipal de 2.016. 

3.- Requerir a l’empresa NISSAN IBERIA, S.A.. (CIF A-60622743), per a que 
en el termini dels 10 dies hàbils següents al de la notificació d’aquest 
requeriment, dipositi en la Tresoreria municipal la quantitat de 551,43 € en 
concepte de fiança definitiva d’aquest contracte. 



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

4.- Notificar el present acord al Consorci Català de Desenvolupament Local.” 

ACORD NÚMERO ONZE.- Proposta d’encàrrec i adjudicació del contracte 
derivat de subministrament d’un vehicle Goupil G3-2 mitjançant sistema 
de contractació centralitzada d’acord marc del Consorci Català pel 
Desenvolupament Local. 

“Per acord de la Junta de Govern Local de 14 de desembre de 2012 es va 
aprovar l’adhesió d’aquest Ajuntament d’Esplugues de Llobregat al sistema de 
contractació centralitzada que amb destinació als ens locals de Catalunya es 
realitzi en les diverses categories d’adquisicions previstes en l’article 205 del 
TRLCSP, pel Consorci Català de Desenvolupament Local. 

La Comissió Executiva del Consorci Català pel Desenvolupament Local, en 
sessió de data 23 d’octubre de 2013, va acordar adjudicar un dels lots de 
l’Acord marc pel subministrament de vehicles de serveis generals en la 
modalitat de compra, a l’empresa Grau Maquinària i Servei Integral, S.A. 
 
En data 12 de novembre de 2013, es va procedir a la formalització de l’anterior 
Acord marc entre el Consorci Català pel Desenvolupament Local i l’empresa 
Grau Maquinària i Servei Integral, S.A., amb els següents imports unitaris: Lot7. 
Vehicle elèctric bàsic; Vehicle Goupil G3-2; Preu: 20.872,50 euros (iva inclòs). 
 
Aquesta contractació es regula pel Plec de clàusules administratives particulars 
que regulen l’Acord marc del subministrament de vehicles de serveis generals 
en les modalitats de compra i arrendament amb opció de compra amb 
destinació a les entitats locals de Catalunya. (Expedient 2013.02 del Consorci 
Català de Desenvolupament Local). 

En aquest sentit i d'acord amb la clàusula 36 del Plec de clàusules 
administratives particulars d’aquest Acord marc, en que s’estableix que les 
entitats locals destinatàries de l’Acord marc poden realitzar encàrrecs de 
provisió, amb subjecció a les clàusules administratives particulars de l’Acord 
marc, les condicions específiques dels encàrrecs i les instruccions que per la 
seva interpretació doni al contractista adjudicatari l’Administració, el Servei de 
Manteniment i Espai Públic ha sol·licitat a l’empresa GRAU MAQUINARIA I 
SERVEI INTEGRAL, S.A. oferta de provisió, d'acord amb les condicions 
especifiques d'execució administratives i tècniques, per un import de 17.250,00 
euros, més 3.622,50 euros en concepte d’IVA (import total, 20.872,50 euros, 
IVA inclòs. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1.- Declarar la validesa de la licitació, i adjudicar a favor de l’empresa GRAU 
MAQUINARIA I SERVEI INTEGRAL, S.A. (CIF A-58486739) el contracte 
derivat de subministrament d’un vehicle Goupil G3-2 amb Plataforma Fixa 



mitjançant sistema de contractació centralitzada d’Acord marc del consorci 
català pel desenvolupament local, per un import de 17.250,00 euros, més 
3.622,50 euros en concepte d’IVA (import total, 20.872,50 euros, IVA inclòs, i 
que hauran d’executar d’acord amb el contingut de l’oferta presentada, i resta 
de compromisos, i el plec de clàusules administratives aprovats.  
 
2.- Aprovar la despesa corresponent per un import total de 20.872,50 €, IVA 
inclòs, amb càrrec de la partida 2016-12-15320-62400 del Pressupost 
Municipal de 2.016. 

3.- Requerir a l’empresa GRAU MAQUINARIA I SERVEI INTEGRAL, S.A. (CIF 
A-58486739), per a que en el termini dels 10 dies hàbils següents al de la 
notificació d’aquest requeriment, dipositi en la Tresoreria municipal la quantitat 
de 862,50 € en concepte de fiança definitiva d’aquest contracte. 

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

4.- Notificar el present acord al Consorci Català de Desenvolupament Local.” 

RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS 

 
ACORD NÚMERO DOTZE.- 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. 304 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
1.544,23 € 
Relació núm. 305 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
23.595,24 € 
Relació núm. 306 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
22.172,31 € 
Relació núm. 307 de documents ADOJ en fase prèvia per un import total de 
12.496,10 € 
Relació núm. 308 de documents O en fase prèvia per un import total de 
20.398,81 € 
Relació núm. 309 de documents O en fase prèvia per un import total de 
545.851,16 € 
 
Document-proposta de concepte no pressupostari núm. 32016/2607 per un 
import de 750,00 €. 
 
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. 304 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 1.544,23 € 
2. Aprovar la relació núm. 305 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 23.595,24 € 
3. Aprovar la relació núm. 306 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 22.172,31 € 
4. Aprovar la relació núm. 307 de documents ADOJ en fase prèvia per un 
import total de 12.496,10 € 
5. Aprovar la relació núm. 308 de documents O en fase prèvia per un import 
total de 20.398,81 € 
6. Aprovar la relació núm. 309 de documents O en fase prèvia per un import 
total de 545.851,16 € 
7. Aprovar el document-proposta de concepte no pressupostari núm. 
32016/2607 per un import de 750,00 €.” 
 
ACORD NÚMERO TRETZE.- Proposta per donar compte de la jubilació per 
incapacitat permanent en grau d'absoluta d'una funcionària d’aquest 
Ajuntament. 
 
“L’ Institut Nacional de la Seguretat Social ha tramés ofici en el que comunica la 
resolució de incapacitat, en grau d’absoluta de la funcionaria i gestora 
d’ocupació Esmeralda Royo Meya, amb efectes 29 de setembre de 2016. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
1r.- Donar compte de la jubilació forçosa per invalidesa, en grau d’absoluta, de 
la funcionaria i gestora d’ocupació Esmeralda Royo Meya d’aquest Ajuntament, 
amb efectes del dia 29 de setembre de 2016, segons ofici de l’ Institut Nacional 
de la Seguretat Social. 
 
2n.- Aprovar i reconèixer una obligació de 1.347,96 € a l’ esmentada 
funcionaria en concepte de premi de jubilació per invalidesa, segons el que 
estableix l’article 24.2 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.- Aprovar la quantitat de 1.147,98 € en concepte de liquidació i 95,37 € en 
concepte d’abonament deducció indeguda de Seguretat Social en la nòmina del 
mes d’octubre d’enguany.” 

ACORD NÚMERO CATORZE.- Proposta d'aprovació del Conveni de 
pràctiques amb un alumne del l’INS Francesc Ferrer i Guàrdia de Sant 
Joan Despí i l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. 

“Atès el Conveni de pràctiques entre l’INS Francesc Ferrer i Guàrdia de Sant 
Joan Despí i l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat per a la realització de 



pràctiques d’un alumne per col·laborar amb el departament de compres i el 
d’Empresa i Ocupació en les tasques que consten en la planificació del Pla 
d’Activitats, annex al Conveni de referència.  

Atès el contingut del Conveni que a l’efecte de regular les esmentades 
pràctiques ha tramès l’INS esmentat, en què es fan constar les condicions en 
que les pràctiques han de desenvolupar-se, així com que la seva prestació no 
té cap compensació econòmica ni comporta cap despesa per a la corporació, ni 
d’establir un contracte laboral amb l’estudiant.  

La Junta de Govern acorda, per unanimitat:  

1.- Aprovar el Conveni de pràctiques entre l’INS Francesc Ferrer i Guàrdia de 
Sant Joan Despí per a la realització de pràctiques de l’alumne Andrés Marín 
Maestre per col·laborar amb el departament de Compres i el d’Empresa i 
Ocupació en les tasques que consten en la planificació del Pla d’Activitats, 
annex al Conveni de referència.  

El nombre de pràctiques que realitzarà l’alumne serà de 350 hores totals, 
distribuïdes en 4:30 hores diàries, en el període comprés del 14 de novembre 
de 2016 i fins el 31 de març de 2017, en horari de dilluns a divendres de 9:30 a 
14 hores.  

2.- Nomenar tutor de l’alumne al coordinador de la Unitat Tècnica de Serveis 
Subalterns i Compres d’aquest Ajuntament.  

3.- Facultar a l’alcaldessa per a la signatura del Conveni amb el contingut que 
consta en l’expedient.”  

ACORD NÚMERO QUINZE.- Proposta d'aprovació, de l'expedient de 
contractació,  mitjançant procediment obert, i dels plecs de condicions 
del servei de suport auxiliar per a la custòdia de l’edifici municipal espai 
Baronda. 

Es retira de l’Ordre del dia. 

ACORD NÚMERO SETZE.- Proposta de requeriment del dipòsit de fiança a 
les empreses licitadores que opten a l’adjudicació dels diversos lots en el 
procediment obert,  del contracte de pòlisses d’assegurances municipals. 

“La Junta de Govern Local en sessió del dia 22 de juliol de 2016 va aprovar 
l’expedient de contractació, per procediment obert i regulació harmonitzada, 
relatiu a les pòlisses d’assegurances municipals l’objecte del qual es distribuïa 
en cinc lots: 

· Responsabilitat civil i patrimonial 

· Danys a béns mobles i immobles 

· Flota de Vehicles 



· Accidents 

· Responsabilitat Civil Autoritats 

Així mateix va aprovar els plecs de condicions econòmic-administratives i 
tècniques que regeixen aquesta contractació i la corresponent convocatòria. 
 
D'acord amb el que estableixen els articles 142, 143 i 159.2 del Text Refós de 
la Llei de Contractes del Sector Públic, es va procedir a publicar l’anunci de 
licitació en els mitjans que prescriu la normativa aplicable a aquest procediment 
i en el perfil del contractant. 

Transcorregut el termini de presentació d’ofertes, i d’acord amb el procediment 
utilitzat, s'han obtingut proposicions, a diversos lots, subscrites per: 

1) AXA Seguros Generales, SA de Seguros y Reaseguros 

2) FIATC Mutua de Seguros y Reaseguros 

3) ZURICH INSURANCE PLC Sucursal en España 

4) MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, SA. 

5) MAPFRE VIDA, SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS Y  
REASEGUROS SOBRE LA VIDA HUMANA 

6) SEGUROS CATALANA OCCIDENTE, S.A. DE SEGUROS Y 
REASEGUROS, SOCIEDAD UNIPERSONAL 

7) SEGURCAIXA ADESLAS, S.A. de Seguros y Reaseguros 

A l’acte d’obertura del sobre núm. 1 la Mesa de Contractació va admetre totes 
les ofertes per considerar que complien tots els requeriments jurídics i 
administratius establerts als plecs. 

A l’acte d’obertura del sobre núm. 2 es va procedir a donar lectura pública de 
totes les ofertes i ordenar-les per lots, a efectes de sotmetre-les a informe i 
proposta d’adjudicació. A la mateixa sessió s’acorda no admetre l’oferta 
presentada per ZURICH INSURANCE PLC en el lot núm. 2 “Responsabilitat 
Civil i Patrimonial” (35.000,00€), atès que excedeix del tipus de licitació 
(31.000,00€). 
 
Així mateix, es sol·licita del corredor contractat per l’ajuntament, MARSH, SA, 
per tal que procedeixi a la valoració i posterior informe previ a la proposta 
d’adjudicació, i l’emet amb data 28 d’octubre. 

En data 8 de novembre la Mesa de Contractació procedeix a llegir la valoració 
de les propostes i acorda que l’ordre d’adjudicació i puntuació per als 
corresponents lots, ha de ser el següent: 



Lot 1, Danys materials. 

SEGURCAIXA ADESLAS, S.A......74,91 PUNTS 
ZURICH INSURANCE PLC...........60,00 PUNTS 
MAPFRE ESPAÑA, SA..................46,92 PUNTS 
FIATC..............................................  33,60 PUNTS 
 
Lot 2, Responsabilitat civil i patrimonial. 

SEGURCAIXA ADESLAS, S.A......91,00 PUNTS 
MAPFRE ESPAÑA, SA..................35,22 PUNTS 
ZURICH INSURANCE PLC...........no s’admet. 
 
Lot 3, Flota de vehicles. 

CATALANA OCCIDENTE, S.A....86,5 PUNTS 
FIATC..............................................  35,45 PUNTS  
AXA Seguros Generales, SA.......................................... 21,38                 PUNTS 

Lot 4, Accidents. 

MAPFRE VIDA, SA...........................100 PUNTS 
 
Lot 5, Responsabilitat autoritats. 

SEGURCAIXA ADESLAS, S.A......80,00 PUNTS 
MAPFRE ESPAÑA, SA.........................0 PUNTS 
 
En conseqüència, vist l’informe dels Serveis Jurídics i atès el que estableixen 
els articles 160 i 161del 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 la mercantil SEGURCAIXA ADESLAS, S.A. de Seguros y 
Reaseguros, 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 
1.454,57 €, relativa a la contractació del servei de distribució de publicacions 
municipals, amb l’advertiment que en cas de no dipositar la fiança en termini es 
considerarà que el licitador ha retirat la seva oferta. 
Així mateix, en aquest termini haurà de presentar els justificants conforme es 
troba al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries i amb la 
Seguretat Social, o bé autoritzar a l’Ajuntament a l’obtenció d’aquests certificats 
via interoperabilitat administrativa. 

SEGON.- Requerir a la mercantil SEGURCAIXA ADESLAS, S.A. de Seguros y 
Reaseguros, 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 
1.165,00€, relativa a la contractació del servei de distribució de publicacions 



municipals, amb l’advertiment que en cas de no dipositar la fiança en termini es 
considerarà que el licitador ha retirat la seva oferta. 

Així mateix, en aquest termini haurà de presentar els justificants conforme es 
troba al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries i amb la 
Seguretat Social, o bé autoritzar a l’Ajuntament a l’obtenció d’aquests certificats 
via interoperabilitat administrativa. 

TERCER.- Requerir a la mercantil SEGUROS CATALANA OCCIDENTE, S.A. 
DE SEGUROS Y REASEGUROS, SOCIEDAD UNIPERSONAL, 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 521,50€, relativa a la contractació 
del servei de distribució de publicacions municipals, amb l’advertiment que en 
cas de no dipositar la fiança en termini es considerarà que el licitador ha retirat 
la seva oferta. 

Així mateix, en aquest termini haurà de presentar els justificants conforme es 
troba al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries i amb la 
Seguretat Social, o bé autoritzar a l’Ajuntament a l’obtenció d’aquests certificats 
via interoperabilitat administrativa. 

QUART.- Requerir a la mercantil MAPFRE VIDA, SOCIEDAD ANONIMA DE 
SEGUROS Y REASEGUROS SOBRE LA VIDA HUMANA, 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 269,96€, relativa a la contractació 
del servei de distribució de publicacions municipals, amb l’advertiment que en 
cas de no dipositar la fiança en termini es considerarà que el licitador ha retirat 
la seva oferta. 

Així mateix, en aquest termini haurà de presentar els justificants conforme es 
troba al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries i amb la 
Seguretat Social, o bé autoritzar a l’Ajuntament a l’obtenció d’aquests certificats 
via interoperabilitat administrativa. 

CINQUÈ.- Requerir a la mercantil SEGURCAIXA ADESLAS, S.A. de Seguros y 
Reaseguros, 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 
265,00€, relativa a la contractació del servei de distribució de publicacions 
municipals, amb l’advertiment que en cas de no dipositar la fiança en termini es 
considerarà que el licitador ha retirat la seva oferta. 

Així mateix, en aquest termini haurà de presentar els justificants conforme es 
troba al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries i amb la 
Seguretat Social, o bé autoritzar a l’Ajuntament a l’obtenció d’aquests certificats 
via interoperabilitat administrativa.” 

ACORD NÚMERO DISSET.- Proposta de resolució d’una sol·licitud 
d’assignació econòmica destinada a la contractació, per empreses i 
entitats, de persones en situació d’atur residents a Esplugues de 
Llobregat (Exp. 2016-00019556). 



“L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, amb el suport i el finançament de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona, ha establert una línia d’ajut a empreses i 
entitats ubicades a Esplugues de Llobregat i a l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, amb l’objectiu d’impulsar l’activitat econòmica i la creació d’ocupació 
al territori mitjançant una assignació econòmica que financi fins a un màxim del 
50% del cost laboral de contractacions de persones en situació d’atur residents 
a Esplugues de Llobregat.  

A tal efecte, la Junta de Govern Local de data 1 de juliol de 2016 va aprovar les 
Bases de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat per a la sol·licitud i atorgament 
d’assignacions econòmiques destinades a la contractació per empreses i 
entitats de persones en situació d’atur residents a Esplugues de Llobregat.  

Dins del termini corresponent, l’autònoma ROSER VALCARCEL VERA ha 
presentat sol·licitud d’assignació econòmica d’import 3.718,74 € per a la 
contractació de la persona identificada a l’annex d’aquesta proposta.  

Revisat el compliment per l’empresa dels requisits establerts a l’apartat 6 i la 
documentació preceptiva presentada d’acord amb l’establert a l’apartat 9 de les 
bases reguladores, el Servei d’Empresa i Ocupació ha informat que la sol·licitud 
presentada és conforme i reuneix els elements necessaris per obtenir 
l’assignació.En virtut de la delegació conferida a la Junta de Govern Local, al 
punt g, del Decret d’Alcadia núm. 1.484, de 15 de juny de 2011, per a la 
concessió de subvencions amb càrrec al crèdit disponible a tal efecte.  

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Aprovar una despesa total de 3.718,74 €, amb càrrec a la partida 
15.24100.48000 del pressupost municipal en vigor, a favor de ROSER 
VALCARCEL VERA, amb NIF 35004033B.  

SEGON.- Resoldre la sol·licitud de subvenció presentada per ROSER 
VALCARCEL VERA, amb NIF 35004033B, i atorgar una subvenció de 3.718,74 
€, en concepte d’assignació econòmica destinada a la contractació per 
empreses i entitats de persones en situació d’atur residents a Esplugues de 
Llobregat, de conformitat amb les dades que consten a l’annex de la present 
proposta.  

Les condicions de pagament i justificació seran les següents:  

Primer pagament: 20% de l’import de l’assignació econòmica, en el termini de 
30 dies hàbils des de la presentació del contracte de treball i de l’alta de la 
persona contractada a la Seguretat Social.  

Segon pagament: 40% de l’import de l’assignació econòmica, en el termini de 
30 dies hàbils d’ençà que l’empresa o entitat presenti l’acreditació documental 
establerta a les bases reguladores, relativa als sis primers mesos del contracte.  

Tercer pagament: 40% de l’import de l’assignació econòmica, en el termini de 
30 dies hàbils d’ençà que l’empresa o entitat presenti l’acreditació documental 



establerta a les bases reguladores, relativa als mesos setè a dotzè de 
contracte.” 

ACORD NÚMERO DIVUIT.- Proposta de resolució d’una sol·licitud 
d’assignació econòmica destinada a la contractació, per empreses i 
entitats, de persones en situació d’atur residents a Esplugues de 
Llobregat (Exp. 2016-00018133). 

“L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, amb el suport i el finançament de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona, ha establert una línia d’ajut a empreses i 
entitats ubicades a Esplugues de Llobregat i a l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, amb l’objectiu d’impulsar l’activitat econòmica i la creació d’ocupació 
al territori mitjançant una assignació econòmica que financi fins a un màxim del 
50% del cost laboral de contractacions de persones en situació d’atur residents 
a Esplugues de Llobregat.  

A tal efecte, la Junta de Govern Local de data 1 de juliol de 2016 va aprovar les 
Bases de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat per a la sol·licitud i atorgament 
d’assignacions econòmiques destinades a la contractació per empreses i 
entitats de persones en situació d’atur residents a Esplugues de Llobregat.  

Dins del termini corresponent, l’autònoma EVELIO MARTÍNEZ JUSTICIA ha 
presentat sol·licitud d’assignació econòmica d’import 5.222,10 € per a la 
contractació de la persona identificada a l’annex d’aquesta proposta.  

Revisat el compliment per l’empresa dels requisits establerts a l’apartat 6 i la 
documentació preceptiva presentada d’acord amb l’establert a l’apartat 9 de les 
bases reguladores, el Servei d’Empresa i Ocupació ha informat que la sol·licitud 
presentada és conforme i reuneix els elements necessaris per obtenir 
l’assignació. En virtut de la delegació conferida a la Junta de Govern Local, al 
punt g, del Decret d’Alcaldia núm. 1.484, de 15 de juny de 2011, per a la 
concessió de subvencions amb càrrec al crèdit disponible a tal efecte.  

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Aprovar una despesa total de 5.222,10 €, amb càrrec a la partida 
15.24100.48000 del pressupost municipal en vigor, a favor de EVELIO 
MARTÍNEZ JUSTICIA, amb NIF 52193910X.  

SEGON.- Resoldre la sol·licitud de subvenció presentada per EVELIO 
MARTÍNEZ JUSTICIA, amb NIF 52193910X, i atorgar una subvenció de 
5.222,10 €, en concepte d’assignació econòmica destinada a la contractació 
per empreses i entitats de persones en situació d’atur residents a Esplugues de 
Llobregat, de conformitat amb les dades que consten a l’annex de la present 
proposta.  

Les condicions de pagament i justificació seran les següents:  



Primer pagament: 20% de l’import de l’assignació econòmica, en el termini de 
30 dies hàbils des de la presentació del contracte de treball i de l’alta de la 
persona contractada a la Seguretat Social.  

Segon pagament: 40% de l’import de l’assignació econòmica, en el termini de 
30 dies hàbils d’ençà que l’empresa o entitat presenti l’acreditació documental 
establerta a les bases reguladores, relativa als sis primers mesos del contracte.  

Tercer pagament: 40% de l’import de l’assignació econòmica, en el termini de 
30 dies hàbils d’ençà que l’empresa o entitat presenti l’acreditació documental 
establerta a les bases reguladores, relativa als mesos setè a dotzè de 
contracte.”  

ACORD NÚMERO DINOU.- Proposta per donar compte de la justificació 
relativa a la subvenció del Servei d’Ocupació de Catalunya per a un 
projecte en el marc de la convocatòria “Programa treball i formació 
adreçat a persones en situació d’atur beneficiàries de la Renda mínima 
d’inserció, any 2015”. 

“El departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya publicà 
en data 06/08/2015 l’Ordre EMO/244/2015, de 29 de juliol, per la qual 
s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la 
realització del programa Treball i Formació adreçat a persones en situació 
d'atur beneficiàries de la renda mínima d'inserció, i s'obre la convocatòria per a 
l'any 2015 destinada a entitats locals. A l’annex 6 d’aquesta Ordre s’estableix 
una per assignació de contractes de treball a sol·licitar per part de les entitats 
locals i que en el cas de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat és de vuit 
contractacions.  

Característiques del Programa 

§ Requisits de les persones destinatàries: persones residents a Esplugues, 
beneficiàries de la Renda mínima d’inserció (RMI) amb experiència laboral 
anterior.  
Tenen caràcter preferent les persones que reuneixin alguna de les 
característiques següents:  

- Dones amb càrregues familiars 

- Joves entre 18 i 30 anys 

- Persones de més de 40 anys 

- Persones que estiguin en fase d’esgotar el termini màxim de percepció de la 
prestació de l’RMI 

La preselecció de candidats/es és competència de l’Oficina de Treball 
d’Esplugues (Base 13 de l’Ordre reguladora de la subvenció).  

§ Import de la subvenció: 



o Contractació de 6 mesos a jornada sencera : salari 850€ mensuals + 
prorrateig pagues extr. (991,66€) + cotització SS (quota empresa).  
La indemnització per fi de contracte (6 dies retribució bruta) no està 
subvencionada: va a càrrec de l’ajuntament.  

o Formació de 20 hores de duració: 3€/hora/alumne x 8 participants x 20 hores 
= 480€ 

Característiques de la formació: acció de formació ocupacional transversal, que 
s’impartirà segons el contingut i les hores lectives que consten a l’annex 7 de 
l’Ordre reguladora de la subvenció. El contingut de la formació es triarà en 
funció de les característiques de les persones efectivament contractades.  

Els treballs a fer per les participants contractades han estat de competència 
municipal.  

§ calendari d’execució: 30 de desembre 2015 a 29 de juny de 2016. 

§ llocs de treball: 

o 2 conserges 

o 3 peones de jardinería 

o 3 peones de pintura 

Especificitats de la retribució de les persones destinatàries 

La Federació de Municipis de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis, la 
Comissió Obrera Nacional de Catalunya, la Unió General de Treballadors de 
Catalunya i la Secretaria d’Ocupació i Relacions Laborals del Departament 
d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, atesa la situació del 
mercat de treball i les característiques del programa Treball i Formació, 
acordaren en data 25/07/2013 establir que la retribució de les persones que 
participin en aquest programa sigui de 850€ mensuals més el prorrateig de les 
pagues extraordinàries. A la finalització del contracte de duració determinada, 
les participants tenen dret a una indemnització per fi de contracte d’acord amb 
la legislació vigent. L’Acord establia que les entitats locals de Catalunya i les 
seves entitats dependents o vinculades podien adherir-s’hi mitjançant el 
corresponent acord. 

L’ajuntament d’Esplugues de Llobregat mitjançant Decret d’alcaldia núm. 1.985, 
de 2 d’agost de 2013, formalitzà la seva adhesió a aquest Acord. 

En data 14/09/2015 es va aprovar per Decret núm. 1914 la sol·licitud de 
subvenció per 8 llocs de treball i per un import total de 59.719,80€. El servei 
d’Empresa i Ocupació de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat elaborà les 
memòries tècnica i econòmica de sol·licitud de subvenció, que fou presentada 
en termini en data 18/09/2015. 



Revisat el pressupost, es va detectar error material en la retribució mensual 
bruta indicada, 911,66€. Segons l’Acord retributiu esmentat prèviament, 
s’estableix un import de 850€ bruts mensuals més el prorrateig de dues 
gratificacions extraordinàries, resultant una retribució bruta mensual de 
991,66€. Atès que el càlcul dels costos de contractació deriven d’aquesta 
retribució, els imports que es varen indicar al Decret núm. 1914 eren erronis. 
En conseqüència, es va procedir a rectificar aquest error material mitjançant 
Decret núm. 1975 de 18/09/2015, resultant un import total sol·licitat a subvenció 
de 64.918,20€. 

Per Resolució de data 29/10/2015, expedient 2015/PRMI/SPO/0077, el Servei 
d’Ocupació de Catalunya (SOC) atorgà a una subvenció de 64.918,20€, 
coincident amb l’import de la sol·licitud presentada. 

El projecte s’ha executat d’acord amb el calendari previst. S’ha contractat i 
impartit formació a 8 treballadores en situació d’atur perceptores de la Renda 
Mínima d’Inserció, amb les següents característiques: 

duració: 6 mesos 

període: 30/12/2015 a 29/06/2016 

jornada: a temps complet 

modalitat contractual: duració determinada, per obra o servei, a temps complet 

formació: 20 hores. Mòduls de 10 hores cadascun: Interacció amb el món físic i 
Salut laboral i prevenció de riscos. 

Finalitzat el projecte, s’han elaborat les memòries tècnica i econòmica, 
acompanyades de la documentació acreditativa de tota la despesa realitzada i 
efectivament pagada. 

DETALL DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA DESPESA REALITZADA: 
 

COGNOMS, 
NOM 

COST 
REAL 

COST 
JUSTIFI
CAT 

SUBVE
NC. 
ATORG
ADA 

SUBVEN
CIÓ  
INGRES
SADA  

(29/01/20
16) 

APORTA
CIÓ 
AJUNTA
MENT* 

SUBVEN
CIÓ NO 
JUSTIFI
CADA 

SUBV. 
PEND
ENT 
D’ING
RÉS 

PEONS 
PINTURA EXP. 
2015/PRMI/SPO/
0077/EX-01 

   

   

 

ANTONIO LEON 
TORRES  

8.442,
91 

8.199,0
0 

8.199,0
6 

 
243,91 0,06 

 

KHALID 8.028, 7.464,1 8.199,0
 

564,33 734,88 
 



BENSAID  51 8 6 
YOUNESS 
ESSELMANI  

8.442,
91 

8.199,0
0 

8.199,0
6 

 
243,91 0,06 

 

SUBTOTALS: 
PEONS 
PINTURA 

24.91
4,33 

23.862,
18 

24.597,
18 

 
1.052,15 735,00 

 

PEONS 
JARDINERIA 
EXP. 
2015/PRMI/SPO/
0077/EX-02 

   

   

 

JOSE PEREZ 
JIMENEZ  

7.540,
45 

1.645,9
6 

8.014,6
2 

 
5.894,49 6.368,66 

 

MONTSERRAT 
DE LA CASA 
MARTIN  

8.259,
45 

8.014,5
2 

8.014,6
2 

 
244,93 0,10 

 

FATIMA ZOHRA 
ABBOU 
DHAMAN  

8.259,
45 

8.014,5
2 

8.014,6
2 

 
244,93 0,10 

 

SUBTOTALS: 
PEONS 
JARDINERIA 

24.05
9,35 

17.675,
00 

24.043,
86 

 
6.384,35 6.368,86 

 

CONSERGES 
EXP. 
2015/PRMI/SPO/
0077/EX-03 

   

   

 

SILVIA 
GONZALEZ 
GONZÁLEZ  

8.140,
83 

7.898,5
8 

7.898,5
8 

 
242,25 0,00 

 

ESTHER 
ORELLANA 
HAMBRONA  

8.140,
83 

7.898,5
8 

7.898,5
8 

 
242,25 0,00 

 

SUBTOTALS: 
CONSERGES 

16.28
1,66 

15.797,
16 

15.797,
16 

 
484,50 0,00 

 

TOTALS 8 
CONTRACTACI
ONS 

65.25
5,34 

57.334,
34 

64.438,
20 

 
7.921,00 7.103,86 

 

FORMACIÓ 
TRANSVERSAL 
20H 

570,6
7 420 480 

 
150,67 60,00 

 

TOTAL 
PROJECTE 

65.82
6,01 

57.754,
34 

64.918,
20 

51.934,5
6 8.071,67 7.163,86 

5.819,
78 

 
* Aportació en concepte de despeses no imputables a la subvenció: 
indemnitzacions a finalització de contracte i despeses de salari i quotes a SS 
durant els períodes de baixa temporal IT. 



En data 27/09/2016, es va presentar al SOC la documentació justificativa de la 
despesa realitzada així com el document de renúncia expressa de 7.163,86€ 
en concepte de subvenció no justificada.  

Vist l’informe del Servei d’Empresa i Ocupació.  

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

ÚNIC.- Donar-se per assabentada de la justificació presentada davant del SOC, 
per la realització del programa “Treball i Formació” adreçat a persones en 
situació d'atur beneficiàries de la renda mínima d'inserció, corresponent a la 
convocatòria de l'any 2015 i ratificar la renúncia expressa de 7.163,86€ en 
concepte de subvenció no justificada.” 

ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA 

ACORD NÚMERO VINT.- Proposta d’adjudicació del contracte menor 
relatiu a la realització de l’activitat “Campament de patges reials i uns 
Reis de contes i jocs”, dins del Programa de les Festes de Reis 2017.  
 
“Atesa la necessitat de contractar la realització de l’activitat “Campament de 
Patges Reials i uns Reis de contes i jocs”, dins del programa de les Festes de 
Reis 2017, la Directora de Cultura ha elaborat un plec de condicions tècniques 
a fi de contractar l’esmentat servei, demanant oferta a les següents empreses: 
 
- ARTISTIC EVENTS, S.L. 
- PLAYERS SPORT I GESTIÓ, S.L. 
- SERVEIS DE L’ESPECTACLE FOCUS, S.A. 
- ACTIVIJOC 
- LAIONRIC, S.L. 
- ROVELL D’OU 
- DRAF INICIATIVES, S.L 
- EL CABÀS LLEURE 
- AGUILAR BARJUAN SPORTS, S.L. 
- PELEVIN, S.L. 
 
Dins del termini establert només han presentat oferta la mercantil ARTISTIC 
EVENTS, S.L. 
 
Vist l’informe emès per la Directora de Cultura, en el sentit de que la proposta 
presentada per l’empresa ARTISTIC EVENTS, S.L. és 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 consistent en la 
realització de l’activitat “Campament de Patges Reials i uns Reis de contes i 



jocs”, dins del programa de les Festes de Reis 2017, per un import de 17.545 
euros, IVA inclòs, a càrrec del pressupost municipal de l’any 2017 (partida 
33.33402.22609, Despeses dinamització cultural). 
 
SEGON.- Adjudicar a l’empresa ARTISTIC EVENTS, S.L., provista de NIF B- 
62477831, el contracte per a la realització de l’activitat “Campament de Patges 
Reials i uns Reis de contes i jocs”, dins del programa de les Festes de Reis 
2017, per un import de 14.500 euros, més 3.045 euros en concepte d’IVA 
(import total del contracte, 17.545 euros, IVA inclòs). 
 
Els anteriors acords es sotmeten a la condició suspensiva de comptar amb la 
consignació pressupostària adequada i suficient, un cop aprovat el pressupost 
municipal per l’any 2017, amb caràcter definitiu. 
 
Les factures presentades pel contractista i que s’incorporaran a l’expedient 
compliran els efectes de formalització del contracte. 
 
El pagament s’efectuarà segons les condicions habituals de l’ajuntament, 
mitjançant transferència bancària, prèvia presentació de la factura 
corresponent, degudament conformada pel tècnic responsable del projecte.” 
 
ACORD NÚMERO VINT-I-UN.- Proposta d'aprovació de l'aportació 
municipal al funcionament de la biblioteca de La Bòbila, any 2016.  
 
“La Biblioteca de La Bòbila, inaugurada el 27 de març de 1999 i ubicada a la 
plaça d'aquest mateix nom, és una biblioteca compartida entre els municipis de 
L'Hospitalet i d'Esplugues de Llobregat, integrada a la xarxa de Biblioteques 
promoguda des de la Diputació de Barcelona. 
 
Són tres els convenis que expliciten i regulen la relació entre els dos 
ajuntaments i la Diputació de Barcelona: 
 
a) Conveni per al finançament de la seva construcción 
 
· Institucions signants: Ajuntament de L'Hospitalet i d'Esplugues de Llobregat 
· Data d'aprovació per l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat: 24 de juliol de 
1996 
 
b) Conveni per a regular l'àmbit d'assistència tècnica i cooperació i els serveis 
de suport de la Diputació 
 
· Institucions signants: Diputació de Barcelona, Ajuntament de L'Hospitalet i 
d'Esplugues de Llobregat. 
 
· Data d'aprovació per l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat: 21 de juliol de 
1998 
 
c) Conveni per al funcionament de la Biblioteca 
 
· Institucions signants: Ajuntament de L'Hospitalet i d'Esplugues de Llobregat 



· Data d'aprovació per l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat: 21 de juliol de 
1998 
· " 5.- FINANÇAMENT 
 
5.1.- La financiació del pressupost de funcionament de la biblioteca anirà a 
càrrec dels dos Ajuntaments, per parts iguals, de conformitat amb allò que 
estableix l'acord novè del conveni citat en el punt 5 de l'apartat manifesten. 
 
5.2.- Actualment les previsions del pressupost total de funcionament d'aquesta 
biblioteca s'han estimat en 30 milions anuals – import expressat en les antigues 
pessetes - . (…) 
 
5.3.- L'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat efectuarà dues transferències amb 
caràcter finalista durant el primer quatrimestre de cada any. (…)" 
 
Vist l’informe emès per la Directora de Cultura. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar una despesa de 90.152 euros, a favor de l’Ajuntament de 
l’Hospitalet de Llobregat (NIF P-0810000-J), relativa al pagament de l’aportació 
municipal per al funcionament de la Biblioteca de la Bòbila, any 2016, a càrrec 
de la partida número 2016.33.33210.46200 del pressupost municipal en vigor. 
 
SEGON.- Aprovar el pagament de l’aportació corresponent a l’any 2016, per al 
funcionament de la Biblioteca de la Bòbila, a l’Ajuntament de l’Hospitalet de 
Llobregat (N.I.F P-0810000-J), per un import de 90.152 euros. 
 
ACORD NÚMERO VINT-I-DOS.- Proposta d'aprovació del text d'un conveni 
de col·laboració amb el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya per a la realització de Programes de Formació i Inserció 
organitzats en la modalitat del Pla de Transició al Treball (PTT) per a joves 
que han finalitzat l'ensenyament obligatori sense obtenir el títol de 
graduat/da en Educació Secundària Obligatòria. 
 
“A la ciutat d’Esplugues de Llobregat i en la seva àrea d’influència existeix un 
col·lectiu de joves que ha finalitzat l'ensenyament obligatori sense haver 
obtingut el títol de graduat/da en educació secundària obligatòria. Per tant, no 
poden continuar la seva formació en el sistema educatiu i no disposen d’una 
preparació professional suficient per incorporar-se plenament al món del treball.  
 
L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, en el curs 2008-2009, va iniciar dos 
cursos de Programes de Formació i Inserció ( PFI ) a l’Edifici Eugeni d’Ors que 
actualment es venen desenvolupant en els següents perfils: 
 
· Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic. 
· Auxiliar en imatge personal: perruqueria i estètica. 
 
Aquests programes constitueixen programes de formació i inserció (PFI) 
regulats per la Resolució ENS/1102/2014, de 21 de maig, per la qual 



s’estableixen els programes de formació i inserció per al curs 2014-2015, 
modificada per la Resolució ENS/241/2015, de 09 de febrer, que amplia la 
vigència dels programes de formació i inserció. Concretament l’article 8 de la 
Resolució ENS/1102/2014 estableix que els Plans de Transició al Treball es 
realitzaran a partir dels Convenis de col·laboració, de caràcter anual, que es 
subscriguin entre les administracions locals i el Departament d’Ensenyament.  
 
El conveni serà vigent des de la data de la seva signatura i produirà efectes fins 
el 31 de desembre de l’any 2016. 
 
Vist l’informe emès per la Coordinadora Tècnica d’Educació. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar el text del conveni de col·laboració, que s’acompanya a la 
present proposta, amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya per a la realització de Programes de Formació i Inserció organitzats 
en la modalitat Pla de Transició al Treball (PTT), per a joves que han finalitzat 
l’ensenyament obligatori sense obtenir el títol de graduat/da en educació 
secundària obligatòria, i procedir a la seva signatura.” 
 
ACORD NÚMERO VINT-I-TRES.- Proposta d'aprovació del text del conveni 
de col·laboració amb el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya per al Projecte Èxit, en el marc de les mesures específiques 
d'atenció a la diversitat dels alumnes de l'educació secundària obligatòria 
del municipi. 
 
“A la nostra zona i a cada centre de secundària públic, ens trobem amb un 
percentatge no desestimable d’alumnat que, sense una actuació específica, 
més enllà de les mesures ordinàries d’atenció a la diversitat, corren el risc 
d’entrar a la vida adulta amb escassa capacitació per al món professional i per 
a participar activament en el seu entorn sociocultural. 
 
Els programes de diversificació curricular poden ser una d’aquestes actuacions 
específiques que afavoreixin la descontaminació del sistema que provoca els 
fracassos curriculars, perquè ens permeten oferir vies alternatives a la visió 
uniformadora del currículum. 
 
La finalitat del Programa de Diversificació Curricular és afavorir que l’alumnat 
que ho requereixi pugui assolir els objectius i les competències bàsiques de 
l’etapa, obtenint el títol de graduat en Educació Secundària. 
 
Aquest projecte sorgeix de la necessitat compartida dels tres instituts públics 
d’Educació Secundària d’Esplugues de Llobregat, amb voluntat d’elaborar 
propostes que ajudin l’alumnat amb risc d’exclusió, en aquest últim tram 
d’escolarització obligatòria. 
 
El programa de diversificació curricular és un projecte de centre, la direcció el 
presentarà al Claustre i al Consell escolar. L’alumnat que realitzi activitats 
pràctiques fora del centre es proposarà des de les tutories, escoltat l’equip 



docent, es presentaran a la Comissió d’Atenció a la Diversitat que donarà 
conformitat seguint els criteris que defineixen el Programa. 
 
Amb data 16 de desembre de 2010 es va signar el Conveni de col·laboració 
entre el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat per al projecte ÈXIT d’atenció educativa 
a la diversitat de l’alumnat d’educació secundària obligatòria dels Instituts 
Joanot Martorell i Severo Ochoa d’Esplugues. 
 
En Junta de Govern Local de data 13 de desembre de 2013 es va aprovar 
Addenda del Conveni de col·laboració entre el Departament d’Ensenyament de 
la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat en matèria 
d’atenció educativa a la diversitat de l’alumnat d’ensenyament secundari 
obligatori, a través del projecte “ÈXIT”, per als cursos acadèmics 2012-2013 i 
2013-2014, afegint l’institut La Mallola d’Esplugues. 
 
Aquest Conveni de col·laboració s’ha anat renovant des dels cursos acadèmics 
2010-2011 fins el 2015-2016. 
 
Tant el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya com 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat valoren positivament el funcionament 
d’aquest projecte d’atenció a la diversitat a l’hora de donar suport als alumnes 
des del tercer curs de l’educació secundària obligatòria que presenten 
dificultats d’aprenentatge, desmotivació greu, perill d’absentisme acadèmic, 
problemes de conducta i que precisen d’actuacions individualitzades i 
adaptacions substancials del currículum per a la seva integració escolar, social 
i laboral. 
 
El Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat tenen interès en donar continuïtat a les actuacions 
previstes en el marc d’aquest Conveni, per tal de donar una millor resposta a 
les necessitats educatives dels alumnes del municipi. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar el text del Conveni de col·laboració entre el Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat per al Projecte ÈXIT, que s’acompanya a la present proposta, en el 
marc de les mesures específiques d’atenció a la diversitat dels alumnes de 
l’Educació Secundària Obligatòria del municipi, i procedir a la seva signatura. 
 
SEGON.- Aprovar el model d’acord de col·laboració entre l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat i entitats/ empreses per a la realització d’activitats 
d’aplicació pràctica relacionades amb el Projecte ÈXIT dels instituts d’educació 
secundària d’Esplugues de Llobregat, previst a la clàusula cinquena del 
conveni de col·laboració entre el Departament d’Ensenyament de la Generalitat 
de Catalunya i l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat per al Projecte ÈXIT.” 
 
 



ACORD NÚMERO VINT-I-QUATRE.- Proposta d'aprovació de l'addenda al 
conveni de col·laboració amb el Departament d'Ensenyament de la 
Generalitat per al Pla educatiu d'entorn, curs 2016-2017. 
 
“Els Plans Educatius d’Entorn son una proposta educativa entre el Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat i l’Ajuntament, amb el suport, col·laboració i 
implicació dels centres educatius i els agents socials i educatius de l’entorn. 
 
Els Plans Educatius d’Entorn tenen la missió d’aconseguir una xarxa educativa 
que doni resposta global, integral i més eficaç als reptes educatius, per tal de 
garantir l’èxit educatiu per a tot l’alumnat en totes les dimensions: personal, 
acadèmica, social i laboral. Estan adreçats a infants i joves de 0 a 18 anys dels 
centres educatius d’un municipi amb especial atenció als sectors socials més 
fràgils i vulnerables. 
 
Els objectius generals dels Plans Educatius d’Entorn son: 
 
· Contribuir a l’èxit acadèmic .  

· Contribuir a millorar les condicions d’escolarització.  

· Potenciar la participació en activitats i espais de convivència de l’entorn 
escolar.  

· Millorar la presència i l’ús social de la llengua catalana com a llengua 
compartida i de cohesió, en un marc de respecte i valoració de la diversitat 
lingüística.  

· Potenciar l’educació en valors i el compromís cívic.  

· Potenciar l’educació en el lleure.  

· Potenciar el treball i l’aprenentatge en xarxa de tots els agents educatius que 
operen en el territori: famílies, centres educatius i entorn.  

En data 2 de novembre de 2015, es va signar el Conveni de col·laboració de 
entre l’administració de la Generalitat de Catalunya (Departament 
d’Ensenyament) i l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat.  

El Conveni estableix en les clàusules 8a i 9a uns compromisos mutus per 
l’assoliment dels objectius del projecte dels Plans Educatius d’Entorn.  

Per donar suport al desenvolupament del projecte Plans Educatius d’Entorn, la 
clàusula 12a estableix que el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat podran aportar, si escau, els recursos econòmics 
disponibles que, en tot cas es concretaran en una Addenda, condicionada a 
l’existència de crèdit suficient i adequat.  

L’Ajuntament d’Esplugues ha rebut l’Addenda al Conveni de col·laboració per al 
Pla Educatiu d’Entorn del curs 2016-2017.  



Es concreta en una aportació econòmica d’11.050 euros, per les despeses 
destinades al desenvolupament de les actuacions adreçades a donar suport al 
Pla educatiu d’entorn, per al període esmentat.  

El Departament d’Ensenyament hi col·laborarà aportant la quantitat total de 
8.500 euros, i l’Ajuntament haurà de fer una aportació mínima de 2.550 euros 
per tal de finançar les actuacions encaminades a fomentar l’èxit educatiu dels 
infants i joves dels centres educatius.  

L’Addenda serà vigent des del moment de la seva signatura, amb efectes 
durant el curs 2016-2017, i fins al 31 de desembre de 2017. 

Vist l’informe emès per la Coordinadora Tècnica d’Educació. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Aprovar el text de l’addenda al conveni de col·laboració amb el 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per al 
desenvolupament dels projectes del Pla educatiu d’entorn, curs 2016-2017, que 
s’acompanya a la present proposta, i procedir a la seva signatura.  

SEGON.- Aprovar una autorització de despesa, a càrrec del pressupost 
municipal de l’any 2017 (partida 47.32001.22699, Pla Educatiu d’Entorn), per 
import de 2.550 euros, per fer front a les despeses generades per les accions i 
projectes que es derivin del propi Pla educatiu d’entorn, curs 2016-2017 
 
Els anteriors acords es sotmeten a la condició suspensiva de comptar amb la 
consignació pressupostària adequada i suficient, un cop aprovat el pressupost 
municipal per l’any 2017, amb caràcter definitiu.” 

ACORD NÚMERO VINT-I-CINC.- Proposta d'aprovació d'un conveni de 
col·laboració amb la Diputació de Barcelona per a la realització d'un 
Programa de Formació i Inserció (PFI), en la modalitat de Pla de Transició 
al Treball (PTT), curs escolar 2016-2017. 

“A la ciutat d’Esplugues de Llobregat i en la seva àrea d’influència existeix un 
col·lectiu de joves que ha finalitzat l'ensenyament obligatori sense haver 
obtingut el títol de graduat/da en educació secundària obligatòria. Per tant, no 
poden continuar la seva formació en el sistema educatiu i no disposen d’una 
preparació professional suficient per incorporar-se plenament al món del treball.  
 
L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, en el curs 2008-2009, va iniciar dos 
cursos de Programes de Formació i Inserció ( PFI ) a l’Edifici Eugeni d’Ors que 
actualment es venen desenvolupant en els següents perfils: 

· Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic. 

· Auxiliar en imatge personal: perruqueria i estètica. 



Aquests programes constitueixen programes de formació i inserció (PFI) 
regulats per la Resolució ENS/1102/2014, de 21 de maig, per la qual 
s’estableixen els programes de formació i inserció per al curs 2014-2015, 
modificada per la Resolució ENS/241/2015, de 09 de febrer, que amplia la 
vigència dels programes de formació i inserció. Concretament l’article 8 de la 
Resolució ENS/1102/2014 estableix que els Plans de Transició al Treball es 
realitzaran a partir dels Convenis de col·laboració, de caràcter anual, que es 
subscriguin entre les administracions locals i el Departament d’Ensenyament.  
 
Des del curs 2013-14 es ve realitzant en col·laboració amb Educació de la 
Diputació de Barcelona dins del Pla “Xarxa de Governs Locals”, l’actuació de 
Programa de formació i Inserció (PFI), en la modalitat de Pla de Transició al 
Treball (PTT), en l’àmbit de concertació de Garantia de la prestació adequada 
de serveis públics locals.  

L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat va sol·licitar a la Diputació de Barcelona 
la concertació de recursos consistents en un ajut econòmic per a l’actuació 
“Programa de Formació i Inserció (PFI), en la modalitat Pla de Transició al 
Treball (PTT)”, curs 2016 – 2017. 

La sol·licitud anterior s’ha formalitzat administrativament mitjançant conveni 
específic, el text del qual va ser aprovat per Decret de la vicepresident tercer i 
president delegat de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports de la Diputació de 
Barcelona de data 28 de juliol de 2016. 

El conveni serà vigent des de la data de la seva signatura i produirà efectes fins 
el 30 de setembre de l’any 2017. El conveni preveu una aportació a 
l’Ajuntament per part de la Diputació de Barcelona de 15.000 euros. 

Vist l’informe emès per la Coordinadora Tècnica d’Educació. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Aprovar el text del Conveni de col·laboració amb la Diputació de 
Barcelona per a la realització d’un Programa de Formació i Inserció (PFI), en la 
modalitat de Pla de Transició al Treball (PTT), curs escolar 2016 – 2017, que 
s’acompanya a la present proposta, i procedir a la seva signatura.” 
 
ACORD NÚMERO VINT-I-SIS.- Proposta d’aprovació d’una subvenció a 
favor de l’ESCOLA ISIDRE MARTÍ per al desenvolupament del Projecte 
“Dotació de Laboratori Elèctric a la Comunidad Segundo Montes, El 
Salvador, any 2015”.  

“El Ple de l’Ajuntament, en sessio ordinària de data 20 de maig de 2015, va 
aprovar la resolució del concurs per a l’atorgament de subvencions a projectes 
locals en matèria de Cooperació al Desenvolupament en el marc de la 
convocatòria any 2015. En l’acord d’aprovació va autoritzar i disposar una 
despesa a favor de l’entitat que tot seguit s’indica i va especificar que el 
reconeixement de la respectiva obligació i posterior pagament de la subvenció 
es duria a terme prèvia aprovació dels comptes justificatius a presentar o 



presentats per les entitats, corresponents a les subvencions rebudes amb 
anterioritat.  

 

Entitat Projecte/Localització Quantitat 
atorgada 

ESCOLA ISIDRE 
MARTÍ 

Dotació de laboratori elèctric a la 
Comunidad Segundo Montes. EL 
SALVADOR 

7.566,00 € 

 
Vist que la Junta de Govern Local de data 23 de setembre de 2016 va aprovar 
els comptes justificatius relatius a aquesta entitat corresponents a la subvenció 
rebuda l’any 2014 i que la mateixa ha justificat totes les subvenciones 
atorgades amb anterioritat per l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat.  
 
Vista la regulació del Reglament Municipal 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.- Atorgar a l’entitat que tot seguit s’indica la següent subvenció, en el 
marc de la convocatòria del concurs a projectes locals en matèria de 
Cooperació al Desenvolupament any 2015, i ordenar el seu pagament, amb 
càrrec a la partida del pressupost municipal en vigor 47 32700 48001 (Suport 
Solidaritat i Cooperació) i d’acord amb el següent desglossament: 
 

Entitat N.I.F. Projecte/Localització Quantitat 
atorgada 

ESCOLA ISIDRE 
MARTÍ 

Q-5855027-
H 

Dotació de laboratori elèctric 
a la Comunidad Segundo 
Montes. EL SALVADOR 

7.566,00 € 

 
(*) Esmentar que, segons el projecte presentat en el seu dia per l’entitat, aquest 
compren el període d’execució d’un any a comptar des de la data de recepció 
dels fons. 

SEGON.- Transferir la quantitat següent, amb càrrec a la partida del pressupost 
municipal en vigor 47 32700 48001 (Suport Solidaritat i Cooperació), a la 
contrapart que s’esmenta a continuació com a beneficiari final del Projecte de 
Cooperació aprovat al punt anterior, d’acord amb el següent: 

Entitat Projecte 

Contrapart Quantita
t 
atorgada  Nom 

Número 
d’Identificaci
ó Tributària 

Dades 
bancàries 



ESCOL
A 
ISIDRE 
MARTÍ 

Dotació de 
laboratori 
elèctric a la 
Comunidad 
Segundo 
Montes. EL 
SALVADO
R 

INSTITUTO 
TECNOLÓGIC
O PADRE 
SEGUNDO 
MONTES 

1314-181211-
101-0 

compte 
corrent 
 
Codi SWIFT: 
BSALSVSSXX
X 
IBAN: 
014510035720 
Número 
compte: 
014510035720 

7.566,00 
€ 

 
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 renuncia.” 
 
ACORD NÚMERO VINT-I-SET.- Proposta d’aprovació dels comptes 
justificatius presentats per l’entitat ASSOCIACIÓ DIAS en concepte de 
justificació de la subvenció atorgada per al desenvolupament del projecte 
“Projecte de participació comunitària, acció i formació juvenil de la 
igualtat de gènere, la pau i el mediambient, Colòmbia”, 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 ASSOCIACIÓ DIAS el següent 
ajut econòmic pel desenvolupament de la següent activitat i en la data que així 
mateix s’indica: 

Data aprovació Activitat Import 
20/05/2015 Projecte de participació comunitària. 

Acció i formació juvenil de la igualtat de 
gènere, la pau i el medi ambient. 
COLÒMBIA 

5.950,00 euros 

 
Vist que en data 2 de febrer de 2016, l’entitat ASSOCIACIÓ DIAS 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 Coordinadora de la Unitat Jurídic administrativa 
de l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania i la Tècnica de Cooperació. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 



Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat ASSOCIACIÓ 
DIAS (CIF: G 65902371) 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 

IMPORT 
JUSTIFICAT 

Projecte de participació comunitària. Acció i 
formació juvenil de la igualtat de gènere, la 
pau i el medi ambient. COLÒMBIA 

5.950,00 euros 6.068,00 euros 

 
 
ACORD NÚMERO VINT-I-VUIT.- Proposta de resolució de sol·licituds 
d'ajuts econòmics, dins l'àmbit d'acció social, curs 2016-2017, en 
concepte de beques d’educació especial i tractament psicoterapèutic. 
 
“La Junta de Govern Local, en sessió ordinària duta a terme en data 13 de 
maig de 2016, va aprovar el document “Barems i criteris per a l’atorgament 
d'ajuts econòmics”, curs 2016-2017. 
 
L’Ajuntament d’Esplugues, amb la finalitat de garantir les necessitats bàsiques 
en l’àmbit de la infància i adolescència, atorga uns ajuts econòmics en 
concepte de beques d’Educació Especial i Tractament Psicoterapèutic. 
 
Ateses les 30 sol·licituds d’ajuts econòmics presentades i vist l’informe emès 
per la unitat jurídic-administrativa, on es fa constar que s’ha realitzat la 
valoració social, econòmica i administrativa corresponent a aquests tipus 
d’ajuts econòmics.  

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

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

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Estimar un total de 23 sol·licituds d’ajuts econòmics per a la 
integració dels següents menors en concepte de beques de d’Educació 
Especial i Tractament Psicoterapèutic, pel curs 2016-2017, amb els 
percentatges de bonificació valorats per cada cas que s’indiquen: 

Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom  Cost 

Activitat 
% 
IRSC IRSC 

B C S 
2.658,25 
€ 16% 663,98 € 

AL M EL F N 968,00 € 16% 663,98 € 



A B X A 
2.200,00 
€ 16% 663,98 € 

A P I 
1.540,00 
€ 16% 663,98 € 

B C D 
1.540,00 
€ 16% 663,98 € 

B M E D 
1.540,00 
€ 16% 663,98 € 

C M M 
1.450,50 
€ 16% 663,98 € 

C M D 
1.450,50 
€ 16% 663,98 € 

DE J E V 
1.855,00 
€ 16% 663,98 € 

EL K KZ I 
1.600,00 
€ 16% 663,98 € 

G C X A 
2.200,00 
€ 16% 663,98 € 

G P N 
2.200,00 
€ 16% 663,98 € 

L V S 
2.200,00 
€ 12% 663,98 € 

M T G 
3.080,00 
€ 10% 663,98 € 

N L M 685,00 € 16% 663,98 € 

N M B 
1.540,00 
€ 16% 663,98 € 

O G N 
1.560,00 
€ 16% 663,98 € 

P M A 
2.200,00 
€ 16% 663,98 € 

R H A 
2.896,50 
€ 10% 663,98 € 

S 
 

R 
1.540,00 
€ 10% 663,98 € 

T Q J F 
1.540,00 
€ 7% 663,98 € 

T Q D 
1.540,00 
€ 7% 663,98 € 

V C A 
2.200,00 
€ 12% 663,98 € 

 
SEGON.- Aprovar una despesa total màxima de 22.980,68 euros, dels quals 
8.356,61 euros aniran a càrrec de la partida pressupostària 68.23100.48018 del 
pressupost vigent i 14.624,07 euros aniran a càrrec de la partida corresponent 
del pressupost de l’exercici 2017, en concepte d’Educació Especial i 



Tractament Psicoterapèutic, a favor dels tutors legals que es relacionen, amb el 
imports resultants que així mateix s’indiquen: 

CENTRE PILOT SANT JUST ASPROSEAT(CIF Centre 
:G08692410) 

  Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom  Nom NIF Cost  

Ajuntament 2016 2017 
B C M L 

 

1.168,64 € 424,96 € 743,68 € 
R G D 

 

730,40 € 265,60 € 464,80 € 

    
1.899,04 € 690,56 € 

1.208,48 
€ 

CENTRE D'ASSISTÈNCIA I DIAGNÒSTIC PSICOLÒGIC 
D'ESPLUGUES(CIF Centre :E-59944215) 
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom  Nom NIF Cost  

Ajuntament 2016 2017 
B A N D 

 

1.168,64 € 424,96 € 743,68 € 
P M SA 

 

1.168,64 € 424,96 € 743,68 € 
C P M.A 

 

876,48 € 318,72 € 557,76 € 
M LO Y 

 

1.168,64 € 424,96 € 743,68 € 
V C A 

 

876,48 € 318,72 € 557,76 € 
C H LM 

 

1.168,64 € 424,96 € 743,68 € 

    
6.427,52 € 

2.337,28 
€ 

4.090,24 
€ 

CENTRE D'EDUCACIÓ ESPECIAL LA SARDANA(CIF 
Centre :V60451598) 

  Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom  Nom NIF Cost  

Ajuntament 2016 2017 
M C E B 

 

1.168,64 € 424,96 € 743,68 € 
M C E B 

 

1.168,64 € 424,96 € 743,68 € 
M C E B 

 

1.168,64 € 424,96 € 743,68 € 
Q V MS 

 

511,28 € 185,92 € 325,36 € 
Q V M S 

 

511,28 € 185,92 € 325,36 € 
P G S 

 

1.168,64 € 424,96 € 743,68 € 
S 

 
R 

 

730,40 € 265,60 € 464,80 € 
T H M 

 

730,40 € 265,60 € 464,80 € 

    
7.157,92 € 

2.602,88 
€ 

4.555,04 
€ 

 
CENTRO PSICOPEDAGOCICO CAN VIDALET(CIF 
Centre :38425445N) 

  Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom  Nom NIF Cost  

Ajuntament 2016 2017 
K Z I 

 

1.168,64 € 424,96 € 743,68 € 
EL F 

 
L 

 

968,00 € 352,00 € 616,00 € 

    
2.136,64 € 776,96 € 1.359,68 



€ 
NEUROESPLUGUES(CIF Centre 
:47830151H) 

    Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom  Nom NIF Cost  

Ajuntament 2016 2017 
L P M 

 

685,00 € 249,09 € 435,91 € 
G P M 

 

1.168,64 € 424,96 € 743,68 € 
M F Y N 

 

1.168,64 € 424,96 € 743,68 € 
M F YN 

 

1.168,64 € 424,96 € 743,68 € 
E G M C 

 

1.168,64 € 424,96 € 743,68 € 

   
 

5.359,56 € 
1.948,93 
€ 

3.410,63 
€ 

 
TERCER.- Desestimar 7 sol·licituds d’ajuts econòmics en concepte de beques 
d’Educació Especial i Tractament Pscioterapèutic, que es detallen a l’annex 
que s’adjunta pel motiu que així mateix s’indica.  

QUART.- Les quantitats reconegudes en la present proposta, per valor total de 
22.980,68 euros, seran pagades proporcionalment en tres terminis, durant els 
mesos novembre de 2016, març de 2017 i juliol de 2017, als centres escolars 
següents:  

CENTRE ESCOLAR N.I.F. Tram 1 Tram 2 Tram 3 TOTAL 
CENTRE PILOT 
SANT JUST 
ASPROSEAT 

G08692410 690,56 € 517,92 € 690,56€ 1.899,04 
€ 

CENTRE 
D'ASSISTÈNCIA I 
DIAGNÒSTIC 
PSICOLÒGIC 
D'ESPLUGUES 

E-
59944215 2.337,28 € 1.752,96 

€ 
2.337,28 
€ 

6.427,52 
€ 

C. D'ED ESPEC LA 
SARDANA V60451598 2.602,88 € 1.952,16 

€ 
2.602,88 
€ 

7.157,92 
€ 

C. PSICOPEDAG 
CAN VIDALET 38425445N 776,96 € 582,72 € 776,96 € 2.136,64 

€ 

NEUROESPLUGUES 47830151H 1.948,93 € 1.461,70 
€ 

1.948,93 
€ 

5.359,56 
€ 

El pagament de les quantitats corresponents al tercer termini, es realitzarà de 
manera proporcional en funció del nivell d’assistència a l’activitat dels alumnes 
becats, efectivament acreditada pels centres durant tot el curs. 

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



Els acords anteriors se sotmeten a la condició suspensiva de comptar amb la 
consignació pressupostària adequada i suficient, un cop aprovat el pressupost 
municipal per a l’any 2017, amb caràcter definitiu.” 

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 8/1987 de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya i 83 del 
Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, la 
Junta de Govern va passar a tractar del següent assumpte: 

ACORD NÚMERO VINT-I-NOU.- Proposta d’aprovació de l’expedient 
d’operació jurídica complementària per a la correcció del traçat del carrer 
Ginesta del Projecte de Reparcel.lació del Pla Especial de Reforma 
Interior del Sector Finestrelles Nord. 
 
“Vist que l'1 d'agost de 2016, (Registre general d'entrada núm. 2016 
00014303), el senyor Francisco Felipe Rodríguez, en qualitat de President, i en 
representació de la Junta de Compensació Finestrelles Nord, presenta un escrit 
mitjançant el qual sol·licita que s'aprovi l'operació jurídica complementària per a 
corregir el traçat del carrer Ginesta en el Projecte de reparcel·lació del sector;  

Vist l'informe tècnic favorable, emès pels Serveis tècnics municipals 
d'Urbanisme, el 7 de novembre de 2016, que parcialment transcrit 
estableix el següent:  

“(...)3. Exposició de fets 

· Tant el Text Refós de la Modificació Puntual del PERI Finestrelles Nord com el 
Projecte de Reparcel·lació com el Projecte d’Urbanització del sector preveuen 
que el carrer de la Ginesta tingui una secció continua de 6 m. d’amplada. 
 
· En el moment de fer el replanteig del traçat del carrer Ginesta s’ha constatat la 
necessitat de disposar d’una petita franja de 24’5 m2. en forma de triangle, amb 
una amplada de 1’5 metre aprox. en el costat més curt i d’uns 32 m. en el 
costat més llarg. 

· Aquesta franja perimetral que ha de permetre obrir amb 6 m. d’amplada el 
carrer de la Ginesta pertany a la finca registral núm. 2804 del Registre de la 
Propietat d’Esplugues i pertany a la Societat General d’Aigües de Barcelona 
SA, amb un usdefruit de la Societat Aigües de Barcelona Empresa 
Metropolitana de Gestió del Cicle integral de l’Aigua SA, segons l’escrit 
presentat per la de Compensació de Finestrelles Nord. 

· Aquesta superfície de 24’5 m2. Representa, segons el document aportat, un 
0’14 % de l’àmbit reparcel·latori, de manera que li correspon un pagament de 
càrregues de 8.034’03 € i una valoració d’aprofitament de 22.151’68 €, resultant 
una diferència neta de 14.117’65 € a favor de la Societat General d’Aigües de 
Barcelona SA. En realitat, el percentatge del sòl aportat respecte l’àmbit 



reparcel·latori representa un 0’14138 % i la diferència neta a favor de la 
Societat General d’Aigües de Barcelona SA calculada amb aquest percentatge 
és de 14.256’68 €. 

· La Junta de Compensació assumirà l’enderroc del mur existent de tancament 
d’aquesta franja de terreny, així com també la reconstrucció del nou mur en el 
límit oest del carrer de la Ginesta. 

· Aquesta modificació no altera la configuració de les finques resultants de la 
reparcel·lació i no es preveu alteració dels coeficients de participació, ja que la 
quantitat de diferència neta de 14.117’65 € es detraurà de la partida per 
imprevistos del Projecte de Reparcel·lació. 

4. Informe 

A la vista dels extrems exposats anteriorment, el tècnic que sotasigna entén 
que és possible informar favorablement el document presentat com a Operació 
Jurídica Complementària per a la correcció del traçat del carrer Ginesta del 
Projecte de Reparcel·lació del Sector Finestrelles Nord donat que s’ajusta a la 
normativa vigent i, per tant, pot continuar la seva tramitació, en el ben entès 
que caldrà ajustar la diferència neta a favor de la Societat General d’Aigües de 
Barcelona SA a la quantitat de 14.256’68 €, ja que el percentatge exacte de la 
superfície que s’inclou en l’àmbit reparcel·latori representa un 0’14138 % i no el 
0’1400 % com apareix en la documentació presentada.” 

Vist l'informe jurídic favorable, emès per l'assessora jurídica de l'Àmbit de 
Territori i Sostenibilitat, el 9 de novembre de 2016, que estableix el 
següent:  

"Antecedents:  

El 26 de juliol de 2013, la Junta de Govern Local de l'Ajuntament d'Esplugues 
de Llobregat va acordar aprovar definitivament el Projecte de reparcel·lació de 
Finestrelles Nord, el qual va ser inscrit al Registre de la Propietat el 27 del 
desembre del mateix any.  

L'1 d'agost de 2016, (Registre general d'entrada núm. 2016 00014303), el 
senyor Francisco Felipe Rodríguez, en qualitat de President, i en representació 
de la Junta de Compensació Finestrelles Nord, presenta un escrit mitjançant el 
qual sol·licita que s'aprovi l'operació jurídica complementària per a corregir el 
traçat del carrer Ginesta en el Projecte de reparcel·lació del sector.  

Ha estat aportat certificat expedit per la Secretària de la Junta de 
Compensació, el 24 d'octubre de 2016, segons el qual s'indica que el 28 de 
juny de 2016, el Consell Rector de la Junta de Compensació del Pla especial 
de reforma interior de Finestrelles Nord va aprovar, per unanimitat dels 
presents, la tramitació d'una operació jurídica complementària als efectes de 
poder afectar una superfície de 24,50m², propietat de Sociedad General de 
Aguas de Barcelona, SA, amb l'objecte d'alinear el carrer Ginesta als 
paràmetres establerts al Projecte de reparcel·lació aprovat l'any 2013. Segons 



indica aquest certificat, en la mateixa sessió del Consell es va aprovar la 
fórmula de càlcul de la indemnització a satisfer a Sociedad General de Aguas 
de Barcelona, SA.  

També ha estat aportat nota simple informativa sobre la titularitat de la finca 
registral 2804, de Sociedad General de Aguas de Barcelona, SA.  

Anàlisi de la proposta  

En el document es justifica que, en el moment en què es va realitzar el 
replanteig de l'obra d'urbanització del sector, per a obrir el carrer Ginesta, es va 
constatar la necessitat d'afectar una franja perimetral de 24m² de la parcel·la 
confrontant al viari, corresponent a la finca registral 2804, propietat de 
Sociedad General de Aguas de Barcelona, SA, i respecte de la qual hi ha un 
usdefruit a favor de la mercantil Aigües de Barcelona Empresa Metropolitana 
de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, SA.  

El document aporta un plànol acotat de la superfície de referència.  

També s'inclou un quadre que descriu els conceptes tinguts en compte a l'hora 
de determinar la valoració de l'aprofitament que li correspondria a la propietària 
afectada, a raó de la seva participació en la reparcel·lació, i les càrregues 
d'urbanització associades, per a determinar finalment la valoració neta de 
l'aprofitament que li correspon a Sociedad General.  

Aquesta operació no implica cap nova configuració de les finques de resultat 
del projecte, atès que afecta a un viari, i es tracta d'un ajust. Tampoc hi ha cap 
alteració dels coeficients de participació dels propietaris del sector.  

També es fa constar en el document aportat que el cost de les obres 
d'enderroc d'un mur que caldria executar per a urbanitzar el vial aniran a càrrec 
de la comunitat reparcel·latòria.  

Es justifica la viabilitat jurídica de l'operació jurídica complementària en virtut de 
les determinacions de l'article 168.1.b) del Reglament de la Llei d'urbanisme, 
aprovat mitjançant el Decret 305/2006, de 18 de juliol.  

Informe tècnic  

El 7 de novembre de 2016, els Serveis tècnics municipals del Servei 
d'Urbanisme han emès un informe favorable sobre el document, si bé posen 
de manifest que cal fer un ajust en la determinació de la indemnització que li 
correspon a Sociedad General de Aguas de Barcelona, SA, tenint en compte 
que la seva participació en la reparcel·lació és del 0,14138%, i no del 0,1400%, 
tal i com apareix en el document aportat.  

 

 



Fonaments de dret 

D'acord amb l'article 168 del Reglament de la Llei d'urbanisme, aprovat 
mitjançant el Decret 305/2006, de 18 de juliol, els projectes de reparcel·lació es 
poden rectificar mitjançant operacions jurídiques complementàries, en els 
casos i d'acord amb les regles que aquest precepte especifica. 
 
El seu apartat b) resulta d'aplicació quan la rectificació té per objecte les 
circumstàncies descriptives de les finques aportades o resultants, sempre que 
no afectin la participació de les persones titulars de finques aportades en la 
comunitat reparcel·latòria o la quantificació de l'aprofitament urbanístic atribuït a 
les finques resultants, com és el cas que ens ocupa. 

En aquest cas, la tramitació de l'expedient es limita a l'aprovació de l'òrgan 
actuant, amb la compareixença de les persones titulars interessades. 
 
En tot cas, la certificació corresponent s'emet quan l'acte d'aprovació de 
l'operació jurídica complementària és ferm en via administrativa. 

L'òrgan competent per a aprovar aquesta petició, en tant que es tracta d'un 
instrument de gestió, i en virtut de l'article 21.1.j) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
reguladora de les bases de règim local, és l'alcaldessa, si bé aquesta 
competència ha estat expressament delegada a favor de la Junta de Govern 
Local, mitjanant el Decret d'alcaldia núm. 1466, de juny de 2015. 

Conclusions 

Per tot l'exposat, només resta concloure que s'informa favorablement 
l'aprovació de l'operació jurídica complementària del Projecte de 
reparcel·lació del sector de Finestrelles Nord, de 26 de juliol de 2013, a 
l'empara de l'article 168.1.b) del Reglament de la Llei d'urbanisme, aprovat 
mitjançant el Decret 305/2006, de 18 de juliol, per a la correcció del traçat del 
carrer Ginesta, amb la incorporació de Sociedad General de Aguas de 
Barcelona, SA, com a titular de la superfície de 24m² objecte de la rectificació 
que es proposa, d'acord amb la documentació presentada per la Junta de 
Compensació del sector Finestrelles Nord, l'1 d'agost de 2016 (Registre general 
d'entrada núm. 2016 00014303), si bé amb el benentès que caldrà tenir en 
compte l'observació feta pels Serveis tècnics municipals, en el seu informe de 7 
de novembre de 2016, i que cal incorporar a l'expedient la compareixença de 
Sociedad General de Aguas de Barcelona, SA, en qualitat de propietària, i 
d'Aigües de Barcelona Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de 
l'Aigua, SA, en qualitat d'usdefructuària."  

Per tot l’exposat.  

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- APROVAR l'operació jurídica complementària del Projecte de 
reparcel·lació del sector de Finestrelles Nord, aprovat definitivament el 26 
de juliol de 2013, a l'empara de l'article 168.1.b) del Reglament de la Llei 



d'urbanisme, per a la correcció respecte del traçat del carrer Ginesta, d'acord 
amb la documentació presentada per la Junta de Compensació del sector 
Finestrelles Nord, l'1 d'agost de 2016 (RGE núm. 2016 00014303), si bé amb el 
benentès que caldrà tenir en compte l'observació feta pels Serveis tècnics 
municipals, en el seu informe de 7 de novembre de 2016, i SUSPENENT-NE 
L'EXECUTIVITAT fins que s'incorpori a l'expedient la compareixença de 
Sociedad General de Aguas de Barcelona, SA, en qualitat de propietària, i 
d'Aigües de Barcelona Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de 
l'Aigua, SA, en qualitat d'usdefructuària.  

SEGON.- NOTIFICAR aquest acord a la Junta de Compensació del sector de 
Finestrelles Nord; a Sociedad General de Aguas de Barcelona, SA, en qualitat 
de propietària, i de Aigües de Barcelona Empresa Metropolitana de Gestió del 
Cicle Integral de l'Aigua, SA, en qualitat d'usdefructuària.”  

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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