
 
 

JGL 12/2017 
 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 

SESSIÓ DECISÒRIA ORDINÀRIA DE 24 DE MARÇ DE 2017 

 
A la Casa Consistorial d’Esplugues de Llobregat, a la sala de reunions, a les 
tretze hores i trenta-set minuts del dia 24 de març de 2017, es reuneix la Junta 
de Govern Local en sessió decisòria ordinària, en primera convocatòria, sota la 
Presidència de l'alcaldessa Sra. Pilar Díaz Romero, amb l'assistència dels 
regidors Sr. Eduard Sanz García, Sra. Sara Forgas Úbeda, Sra. Montserrat 
Zamora Angulo i Sr. Manuel Pozo López. 
 
Excusen la seva absència els regidors Sr. Santi Siquier Fadó i Sr. Albert 
Comellas Novillo. 
  
Assisteix igualment l'interventor director de l'Àrea de recursos generals i 
econòmics, Sr. Francisco Javier Vicén Encuentra. 
 
Actua de secretari el de l'Ajuntament Sr. Pedro Carmona Pérez. 
 
Oberta la sessió per la Sra. alcaldessa, s'hi entra en l'examen i debat dels 
assumptes que es relacionen a l'ordre del dia. 
 
 
ACORD NÚMERO U.- Aprovació, si escau, de l’acta núm. 10/17 
corresponent a la sessió ordinària de data 10 de març de 2017.          
 
Per la Sra. alcaldessa i en relació a l’esborrany de l’acta núm. 10/17 
corresponent a la sessió ordinària de  data  10 de març de 2017 es pregunta si 
hi ha objecció d'alguna classe i no assenyalant-se'n cap, s'aprova  l’esmentada 
acta per unanimitat i en compliment del que disposa l'article 107 de la Llei 
8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya i l'article 110 del 
Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, es 
transcriurà al llibre d'actes, autoritzant-se amb les signatures de la  Sra. 
alcaldessa i Sr. secretari. 
               

TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

ACORD NÚMERO DOS.- Proposta relativa a l’aprovació de la bestreta de 
la subvenció atorgada a la FUNDACIÓ PRIVADA HABITAT3 TERCER 
SECTOR SOCIAL.  

“Per acord del Ple Municipal de dia 19 d’octubre de 2016 es va aprovar el text 
de les Bases específiques reguladores de l’atorgament de subvencions per a la 



mobilització d’habitatges buits per a destinar-los a lloguer social adreçat a 
persones en risc d’exclusió residencial. 

Per acord del Ple Municipal de 15 de febrer de 2017 es va aprovar la concessió 
dels següents ajut econòmics, en el marc de la convocatòria de les Bases 
específiques de l’atorgament de subvencions a la mobilització d’habitatges 
buits per a destinar-los a lloguer social adreçat a persones en risc d’exclusió 
residencial, com tot seguit s’indica: 

 

Entitats Projecte 

Import  

sol·licitat 
(€) 

Puntuació 
obtinguda 

Import 
proposat 
(€) 

FUNDACIÓ 
PRIVADA 
HABITAT 3 
TERCER 
SECTOR SOCIAL 

Programa de 
mobilització 
d’habitatges buits 
per a destinar-los a 
lloguer social 
adreçat a persones 
en risc d’exclusió 
residencial 

174.998,00 88 punts 

- Any 2017: 
50.000 €  

-Any 2018: 
50.000€  

-Any 2019: 
50.000€ 

 
Segons l’article 8 de les Bases específiques reguladores, el pagament de la 
subvenció per al primer exercici es realitzarà parcialment (bestreta del 20% de 
l’import de la subvenció) en el termini d’un mes a comptar des de la notificació 
de la resolució d’atorgament de la subvenció a la persona beneficiària. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
1.- Reconèixer l’obligació per import de 10.000,00 euros a favor de la 
FUNDACIÓ PRIVADA HABITAT 3 TERCER SECTOR SOCIAL amb NIF G-
66428681, en concepte de la bestreta del 20% de l’import total de la subvenció 
atorgada per l’exercici 2017 en el marc del Programa de mobilització 
d’habitatges buits per a destinar-los a lloguer social adreçat a persones en risc 
d’exclusió residencial.” 
 
 
ACORD NÚMERO TRES.- Proposta de modificació de l'acord de la Junta 
de Govern Local de data 17 de febrer de 2017, referent a les places 192, 
194, 185, 187, 196, 204, 205, 221, 224 i 246 del soterrani 2 de l’aparcament 
d’Àngel Guimerà. 
 
“La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 17 de febrer de 2017, 
va acordar autoritzar al senyor Eduardo Panuse Guerrero la cessió d’ús de les 
places números 192, 194, 185, 187, 196, 204, 205, 221, 224 i 246 de la planta 
2a de l’aparcament soterrani de vehicles d’Angel Guimerà, a favor dels senyors 
Sonia Meson Fresquet i Alejo Meson Doña. 
 
Amb data 16/03/2017 el Sr. Eduardo Panuse Guerrero presenta instància en la 



qual manifesta que han renegociat l’import de la venda de dites places 
d’aparcament per la quantitat de 4.000€ cadascuna. 
 
Tenint en compte que la variació a la baixa de l’import de la cessió d’ús no 
altera les condicions que permeten, d’acord amb els plecs, autoritzar-la, 
s’informa favorablement la modificació de l’autorització sol·licitada. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
Modificar l’import que a l’acord de la Junta de Govern Local, de data 17 de 
febrer de 2017, d’autorització de la cessió d’ús de les places números 192, 194, 
185, 187, 196, 204, 205, 221, 224 i 246 de la planta 2a de l’aparcament 
soterrani de vehicles d’Angel Guimerà, de 4.750,00€ cadascuna i el Sr. 
Eduardo Panuse Guerrero, d’acord amb la instància pel preu de 4.000,00€ 
cadascuna.”  
 
 
ACORD NÚMERO QUATRE.- Proposta d’aprovació del servei de 
manteniment de les 3 estacions meteorològiques municipals, mitjançant 
contracte menor. (Exp. G454-2017-025).  
 
“Atès l’informe dels Serveis Tècnics Municipals, de data 21 de març de 2017, 
en el que informen de la necessitat d’adjudicar el contracte del servei de 
manteniment de les 3 estacions meteorològiques municipals marca DAVIS, 
ubicades a escoles públiques: Isidre Martí; Joan Maragall i Folch i Torres. 
 
Atès que en l’esmentat informe es justifica tècnicament la necessitat d’haver 
sol·licitat oferta únicament a l’empresa DARRERA, S.A, qui l’ha presentada per 
1.705,20 € IVA exclòs, i que proposen adjudicar el servei de manteniment de 
les 3 estacions meteorològiques municipals marca DAVIS, a favor de l’empresa 
esmentada pel preu net de 1.705,20 €, més l’IVA del 21% d’import 358,09 €, en 
total 2.063,29 €, IVA inclòs. 
 
Atesos articles 138.3 i 111 del Text refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, sobre 
possibilitat de contractar serveis, per contracte menor por raó de la quantia, la 
qual no excedeix de 18.000 €. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
1.- Aprovar l’execució del servei de manteniment de les 3 estacions 
meteorològiques municipals marca DAVIS, mitjançant contracte menor, i 
adjudicar-lo a favor de l’empresa DARRERA, S.A. ( CIF A-58840638), pel preu 
de 1.705,20 € més l’IVA del 21% de 358,09 €, en total 2.063,29 €, IVA inclòs, 
que l’haurà de portar a terme d’acord amb l’oferta presentada. 
 
2.- Aprovar la despesa corresponent per import de 2.063,29 €, IVA inclòs, amb 
càrrec a la partida pressupostària número 12 1700 22699 del Pressupost 
General de 2017. 



La facturació, la qual s’incorporarà a l’expedient, complirà els efectes de 
formalització del contracte. 
 
El seu pagament es realitzarà de conformitat amb les previsions que estableixi 
la legislació vigent, des de l'entrada de la corresponent factura al Registre de 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, prèvia conformitat del departament 
responsable del seguiment del contracte. 
 
A efectes de compliment del previst en la Disposició Addicional trigèsima 
tercera del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 4 de novembre, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic:  

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

-Òrgan de contractació: Junta de Govern Local.  

-Òrgan administratiu comptable: Intervenció Municipal.  

-Òrgan administratiu destinatari: Servei de Medi Ambient.” 

 
ACORD NÚMERO CINC.- Proposta d’autorització de la despesa 
corresponent a la 8a certificació del projecte del camí per a la connexió 
ciclable entre Barcelona i Esplugues de Llobregat. 

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

Vista la 8a certificació d’obra corresponent al Projecte del Camí per a la 
connexió ciclable entre Barcelona i Esplugues de Llobregat per l’avinguda 
Diagonal.  
 
Vist l’informe emès pels Serveis tècnics municipals del Servei d’obres 
públiques, el 20 de març de 2017, que estableix el següent: 
 
“En data 28 de maig de 2016 , l'Àrea Metropolitana de Barcelona i l'Ajuntament 
d'esplugues de Llobregat van signar un conveni que regulava la col•laboració 
entre amb dues administracions per al finan9ament de les obres del projecte de 
Camí per a la connexió ciclable entre Barcelona i Esplugues de Llobregat per 
l'avinguda Diagonal.  

El finançament de dites obres es reparteix amb els següents percentatges: 75 
% finançat per l'Àrea Metropolitana de Barcelona.  



25 % finançat per l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat.  

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

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

Per part de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, s'ha presentat la certificació 
número 8, aprovada en data 16 de març de 2017, amb un import total de 
32.333,05 €, amb un import net de 26.721,53 € i una part d'IVA de 5.611,52 €. 
El 25 % del total 32.333,05 € puja la quantitat de 8.083,26 €.”  

Vist l’informe emès per l’assessora jurídica de l’Àmbit de Territori i 
Sostenibilitat, el 21 de març de 2017, que estableix el següent: 
 
“El 20 de març de 2017, Àrea Metropolitana de Barcelona ha tramès a 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, a través de la plataforma EACAT, la 8a 
certificació d’obra relativa al Projecte del Camí per a la connexió ciclable entre 
Barcelona i Esplugues de Llobregat per l’avinguda Diagonal, aprovada per la 
Junta de Govern Local de l’Àrea Metropolitana de Barcelona el 15 de febrer de 
2017, per un import de 32.333,05.- euros (26.721,53.-euros, més 5.611,52.-
euros d’IVA), de la qual correspon a l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat el 
pagament de 8.083,26.-euros. 

Al respecte, cal posar en relleu el següent: 

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

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

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



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

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

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

El 23 de desembre de 2016, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat, va acordar aprovar l’autorització, disposició de la 
despesa i el reconeixement de l’obligació per import de 127.926,79.-euros (IVA 
inclòs), corresponent a les 5 primeres certificacions d’obra, a favor de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, en relació amb la participació en el 25% del cost 
de l’obra de referència. 

Mitjançant els acords de Junta de Govern Local de data 27 de gener de 2017 i 
24 de febrer de 2017, s’ha autoritzat la disposició de la despesa i el 
reconeixement de l’obligació en relació a les certificacions d’obra números 6 i 7, 
respectivament. 
 
La 8a certificació ha estat objecte de l’informe dels Serveis tècnics municipals, 
de 20 de març de 2017, en el qual constaten quin és l’import a què ha de fer 
front l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, en virtut de la seva participació en 
el 25% del finançament de l’obra. 

L’òrgan competent per a l’autorització i disposició de despeses i el 
reconeixement i liquidació d’obligacions, dins dels límits de la competència de 
l’alcaldia, i d’acord amb el pressupost vigent, és la Junta de Govern Local, per 
delegació expressa mitjançant el Decret d’alcaldia núm.1466, de 18 de juny de 
2015. 



Conclusions 
 
Per tot l’exposat, una vegada vist el Conveni de col·laboració subscrit el 28 de 
maig de 2015, entre l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat i l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, per al finançament de les obres del projecte del 
camí per a la connexió ciclable entre Barcelona i Esplugues de Llobregat, per 
l’avinguda Diagonal, i que la participació de l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat en el finançament de l’obra de referència està establerta en un 25%, i 
una vegada vista la 8a certificació d’obra tramesa via EACAT, prèviament 
aprovada per l’òrgan competent de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, i 
informada pels Serveis tècnics municipals, el 20 de març de 2017, només resta 
concloure que correspon elevar a la Junta de Govern Local la proposta de 
pagament de l’import de la certificació en el percentatge de participació que 
correspon a aquesta Corporació.” 

Per tot l’exposat, 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- APROVAR l’autorització, disposició de la despesa i el 
reconeixement de l’obligació, per import de 8.083,26.- euros (IVA inclòs), a 
favor de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, i amb càrrec a la partida 
d'inversions 12 15320 76400 2016/2/INVER 20, del capítol 7 del pressupost 
municipal, que es correspon amb el 25% de l’import de la certificació d’obra 
8a, del Projecte del Camí per a la connexió ciclable entre Barcelona i 
Esplugues de Llobregat per l’avinguda Diagonal, d’acord amb la participació en 
el finançament de les obres que li correspon a l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat, en virtut del Conveni subscrit amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona, 
el 28 de maig de 2015. 

SEGON.- NOTIFICAR aquest acord a l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 

TERCER.- COMUNICAR aquest acord al Departament d’Intervenció i de 
Comptabilitat.” 

RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS 

ACORD NÚMERO SIS.- 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. 49 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
49.897,37 € 
Relació núm. 50 de documents ADOJ en fase prèvia per un import total de 
12.060,50 € 
Relació núm. 51 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
251,06 € 



Relació núm. 52 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
26.816,46 € 
Relació núm. 53 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
12.800,00 € 
Relació núm. 54 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
17.157,56 € 
Relació núm. 55 de documents O en fase prèvia per un import total de 
144.920,49 € 
Relació núm. 56 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
139.291,19 € 
Document AD/ d’autorització i disposició despesa d’un import de 3.226,42 € 
 
Quota empresa de les Assegurances Socials del mes de febrer per un import 
de 241.501,22 i compensació IT del mes de febrer per un import de 7.109,79 € 
 
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. 49 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 49.897,37 € 
2. Aprovar la relació núm. 50 de documents ADOJ en fase prèvia per un import 
total de 12.060,50 € 
3. Aprovar la relació núm. 51 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 251,06 € 
4. Aprovar la relació núm. 52 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 26.816,46 € 
5. Aprovar la relació núm. 53 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 12.800,00 € 
6. Aprovar la relació núm. 54 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 17.157,56 € 
7. Aprovar la relació núm. 55 de documents O en fase prèvia per un import total 
de 144.920,49 € 
8. Aprovar la relació núm. 56 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 139.291,19 € 
9. Aprovar el document AD/ d’autorització i disposició despesa d’un import de 
3.226,42 € 
10. Aprovar la quota empresa de les Assegurances Socials del mes de febrer 
per un import de 241.501,22 i compensació IT del mes de febrer per un import 
de 7.109,79 €.” 
 
ACORD NÚMERO SET.- Proposta relativa a l'aplicació de l'incentiu per 
rendiment de l’exercici 2016. 
 
D'ordre de la Presidència es proposa i així s'acorda, per unanimitat, que quedi 
sobre la taula per ampliar informació. 



ACORD NÚMERO VUIT.- Proposta d’aprovació de les bases i convocatòria 
per a la provisió d’una plaça d’agent de la policia local de la plantilla de 
funcionaris, mitjançant concurs de mobilitat horitzontal. 
 
“La plantilla del personal funcionari d’aquest Ajuntament, inclou una plaça 
vacant d'agent de la policia local, nivell C2, per a convocar mitjançant concurs 
de mobilitat horitzontal. 
 
Atès que els òrgans de representació i seccions sindicals, legalment constituïts, 
han tingut accés a la proposta que s’eleva a aprovació. 
 
Tenint en compte que el ple de l’Ajuntament en data 28 de setembre de 2016, 
va aprovar sol·licitar al Ministerio de Hacienda y Función Pública l’autorització 
de cobrir amb caràcter definitiu el 100% de les vacants d’agent de Policia Local 
dotades pressupostàriament i amb data 3 de gener de 2017 va notificar la seva 
conformitat. 
 
De conformitat amb les atribucions en el l’article 21.1.g) de la Llei de Bases de 
Règim Local, en relació amb l’article 110 del Reglament del Personal al Servei 
de les Entitats Locals, 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
1- Aprovar les bases i convocar el procés selectiu de per a la provisió d’una 
plaça d’agent de policia mitjançant concurs de mobilitat horitzontal.  

2- Procedir a la publicació del text íntegre de les bases i i la convocatòria en 
aquest Butlletí i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, Tauler 
d’Edictes Virtual i web municipal. 

3-Informar d’aquest acord a Junta de Personal.” 

 
ACORD NÚMERO NOU.- Proposta d’aprovació de convocatòria per a la 
provisió interina i urgent del lloc de Coordinador/a Tècnic/a de Recursos 
Humans. 

“En data 15 de febrer d’enguany el Ple de l’Ajuntament va modificar la RLT i la 
plantilla municipal en el sentit de transformar una plaça de metge d’Empresa en 
una plaça de tècnic/a de Recursos Humans, nivell A2, de la plantilla de 
personal funcionari i el lloc de treball de director del Servei de Prevenció de 
Riscos i Salut Laboral en un lloc de coordinador/a tècnic/a de Recursos 
Humans.  
 
Que en la descripció d’aquest lloc de treball s’inclou el seguiment i la gestió de 
les tasques derivades de la prevenció de riscos laborals. 

Tenint en compte que es considera imprescindible la cobertura de aquest lloc 
de treball per garantir el seguiment de la gestió de personal i en especial dels 
riscos laborals. 



Segons l’establert en l’article 20.Ú.2 E) de la Llei de Pressupostos de l’Estat per 
al 2016, es dóna com a servei essencial “el control de l’assignació eficient dels 
recursos públics” ja que el lloc de treball té assignada la tasca del control 
pressupostari de la plantilla municipal. 

És urgent procedir a la provisió interina del citat lloc de treball per comptar, el 
més ràpidament possible, amb un/a professional, mentre s’inicia el procés de 
selecció reglamentari, en el termini màxim de 3 mesos. 

D’acord amb el que disposa l’article 10 punt 1, a) i punt 2 de l’EBEP. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1- Donar publicitat, a través de la xarxa de la Comunitat de Recursos Humans 
de la Diputació de Barcelona (ajuntaments de la província) i de la web 
municipal, l’existència de la necessitat de provisió urgent i interina del lloc de 
Coordinador/a Tècnic/a de Recursos Humans, que està vacant des de l’1 de 
gener de 2017. 

2- Establir el termini de fins al 7 d’abril de 2017 per a que les persones 
interessades puguin presentar instàncies, acompanyades de currículum 
professional, al Registre Municipal de l’Ajuntament. 

3- Es valorarà l’experiència en l’administració de personal en l’àmbit local, en 
particular selecció, gestió i supervisió de Nòmines i Prevenció de Riscos.” 

 
ACORD NÚMERO DEU.- Proposta consistent en donar compte de 
sentències del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. 

“Vista la Sentència núm. 110/2017 del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, secció tercera, de data 2 de març de 2017, mitjançant la qual es 
desestima el recurs d’apel·lació interposat a nom de Junta de Compensació del 
Sector de Finestrelles (Junta de Compensació del Pla Parcial urbanístic en el 
sector del terme municipal d’Esplugues de Llobregat afectat pel soterrament de 
les línies elèctriques aèries d’alta tensió FECSA), contra la sentència del Jutjat 
Contenciós Administratiu número 10 de Barcelona, dictada en actuacions 
170/2011. 
 
Vista la Sentència núm. 166/2017 del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, secció cinquena,de data 3 de març de 2017, mitjançant la qual es 
desestima el recurs d’apel·lació formulat per Tau Ingeniería y Construcciones 
Especiales, S.A. contra la sentència dictada el 4 de febrer de 2014 pel Jutjat de 
lo Contenciós Administratiu número 12 de Barcelona, que s’inadmet en part el 
recurs en els termes exposats sobre l’estabilitat del mur de gabions del carrer 
La Riba, núm. 36, d’Esplugues de Llobregat. 

Vista la Sentència núm. 787/2016 del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, secció cinquena, de data 4 de novembre de 2016, mitjançant la qual 
s’estima parcialment el recurs interposat per la representació d’Iniciatives i 



Programes, S.L. tot anul·lant la resolució de l’Òrgan Administratiu de Recursos 
Contractuals de Catalunya que és objecte de recurs i la resolució municipal 
d’adjudicació del contracte que ha estat impugnada, tot desestimant les 
restants al·legacions. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Donar compte a la Junta de Govern Local de la Sentència núm. 110/2017 del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, secció tercera, de data 2 de març 
de 2017, mitjançant la qual es desestima el recurs d’apel·lació interposat a nom 
de Junta de Compensació del Sector de Finestrelles (Junta de Compensació 
del Pla Parcial urbanístic en el sector del terme municipal d’Esplugues de 
Llobregat afectat pel soterrament de les línies elèctriques aèries d’alta tensió 
FECSA), contra la sentència del Jutjat Contenciós Administratiu número 10 de 
Barcelona, dictada en actuacions 170/2011. 

Donar compte a la Junta de Govern Local de la Sentència núm. 166/2017 del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, secció cinquena, de data 3 de març 
de 2017, mitjançant la qual es desestima el recurs d’apel·lació formulat per Tau 
Ingeniería y Construcciones Especiales, S.A. contra la sentència dictada el 4 de 
febrer de 2014 pel Jutjat de lo Contenciós Administratiu número 12 de 
Barcelona, que s’inadmet en part el recurs en els termes exposats sobre 
l’estabilitat del mur de gabions del carrer La Riba, núm. 36, d’Esplugues de 
Llobregat. 
 
Donar compte a la Junta de Govern Local de la Sentència núm. 787/2016 del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, secció cinquena, de data 4 de 
novembre de 2016, mitjançant la qual s’estima parcialment el recurs interposat 
per la representació d’Iniciatives i Programes, S.L. tot anul·lant la resolució de 
l’Òrgan Administratiu de Recursos Contractuals de Catalunya que és objecte de 
recurs i la resolució municipal d’adjudicació del contracte que ha estat 
impugnada, tot desestimant les restants al·legacions. 

La Junta de Govern resta assabentada.” 

 
ACORD NÚMERO ONZE.- Proposta de personació en el recurs contenciós 
administratiu, procediment ordinari núm. 437/2016-A1, del Jutjat 
contenciós administratiu núm. 16 de Barcelona, contra reclamació per 
responsabilitat patrimonial.  

“Mitjançant escrit de data 2 de març de 2017, el Jutjat Contenciós Administratiu 
número 16 de Barcelona ha emplaçat a aquest ajuntament per a que es personi 
davant el mateix jutjat en el recurs contenciós administratiu, procediment 
ordinari núm. 437/2016-A1, interposat per María Quiñonero Pérez, Carmen 
Gaya Roca, José Gaya Roca i María Rosario Gaya Roca, contra reclamació 
per responsabilitat patrimonial. 

De conformitat amb allò previst a l’art. 49 i següents de la llei 29/1998, de 13 de 
juliol. 



La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1r.- Personar-se en l'esmentat recurs contenciós administratiu, procediment 
ordinari núm. 437/2016-A1, que es tramita en el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 16 de Barcelona. 

2n.- Que la representació i defensa d'aquesta Corporació sigui assumida, 
indistintament, pels lletrats d'aquesta, Juan ABELLA FERNÁNDEZ i Pedro 
CARMONA PÉREZ.” 

 
ACORD NÚMERO DOTZE.- Proposta de pròrroga del contracte relatiu al 
servei integral i aliè de prevenció de riscos laborals de l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat. 

“Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 27 de març de 2015 es 
va adjudicar a l’empresa UNIVERSAL, PREVENCIÓN Y SALUD, SOCIEDAD 
DE PREVENCIÓN, S.L.U. (UNIPRESALUD), el contracte relatiu al servei 
integral i aliè de prevenció de riscos laborals de l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat. 
 
El contracte es va signar en data 1 d’abril de 2015, amb una durada inicial de 
dos anys, i possibilitat de pròrrogues anuals, sense que es puguin superar els 
quatre anys totals de durada del contracte. 

En data 15 de març de 2017, l’adjudicatària ha manifestat la seva conformitat a 
la pròrroga del contracte plantejada per l’Ajuntament, la qual ha estat informada 
favorablement per la Coordinadora General d’Àmbits.  

És d’aplicació l’article 303 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic, en relació a la clàusula Tercera del contracte, que habilita per a la seva 
pròrroga. 
 
Vist l’informe emès per la Direcció de la UJA de l’Àmbit de Serveis Generals, 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Aprovar la despesa corresponent a la pròrroga del servei integral i 
aliè de prevenció de riscos laborals de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, 
subscrit amb l’empresa UNIVERSAL, PREVENCIÓN Y SALUD, SOCIEDAD DE 
PREVENCIÓN, S.L.U. (UNIPRESALUD), pel que fa als mesos d’abril a 
desembre (ambdós inclosos) a càrrec de la partida 11.92000.22799 del vigent 
pressupost de 2017, per un import de 31.350€ i autoritzar a favor de 
UNIVERSAL, PREVENCIÓN Y SALUD, SOCIEDAD DE PREVENCIÓN, S.L.U. 
(UNIPRESALUD) i declarar de caràcter anticipat la despesa d’import 10.450€, 
pel mateix concepte, referida als mesos de gener a març (ambdós inclosos) de 
2018, a càrrec de la partida corresponent del pressupost de 2018. 
 
SEGON.- Prorrogar el contracte relatiu al servei integral i aliè de prevenció de 



riscos laborals de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, subscrit amb 
l’empresa UNIVERSAL, PREVENCIÓN Y SALUD, SOCIEDAD DE 
PREVENCIÓN, S.L.U. (UNIPRESALUD), provista de CIF B64076482, per un 
període d’un any més, des de l’1d’abril de 2017 fins el 31 de març de 2018, en 
virtut del redactat dels plecs i de l’article 303 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, 
de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del 
Sector Públic, donat que es mantenen les condicions de preu i servei, i que 
l’adjudicatària ha prestat la seva conformitat. 

TERCER.- Procedir a la formalització de la present pròrroga en la forma que 
correspon segons la normativa vigent.” 

 
ACORD NÚMERO TRETZE.- Proposta de devolució de garantia i liquidació 
de l’expedient de contractació del servei de suport als serveis auxiliars 
d’equipament municipal La Baronda.  

“Atesa la finalització del contracte de servei de suport als serveis auxiliars 
d’equipament municipal La Baronda, adjudicat a NARGY SERVEIS 
AUXILIARS, SL (CIF B64863285), segons acord de la Junta de Govern Local 
de data 20 de maig de 2016, i transcorregut el termini de garantia, procedeix la 
devolució de la fiança definitiva dipositada en el seu dia com a garantia del 
contracte esmentat per import de 1.599,17€. 

Atesos els informes favorables emesos pel Servei de Subalterns i Compres i la 
Tresoreria Municipals. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1.- Tornar la fiança definitiva, d'import 1.599,17€, dipositada (en metàl·lic), per 
l’execució del contracte de servei de suport als serveis auxiliars d’equipament 
municipal La Baronda per l’empresa NARGY SERVEIS AUXILIARS, SL (CIF 
B64863285). 
 
2.- Donar per liquidat i finalitzat el present expedient, i procedir al seu arxiu 
definitiu. 
 
3.- 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 CATORZE.- Proposta de resolució de la sol·licitud 
d’ingrés a l’espai “Esplugues Coworking” presentada pel senyor Jordi 
Bonet Fajardo.  

“El mes de març de 2013 tots els grups politics amb representació a 
l’Ajuntament van subscriure un pacte per a la dinamització econòmica i 
l’ocupació a Esplugues de Llobregat , que contemplava diferents actuacions.  
 



El mes de desembre 2013 la Taula del Pressupost Participatiu, integrada per 
representants de la ciutadania, polítics i tècnics municipals, va acordar la 
posada en marxa d’un espai de coworking. 

En data 30 de juliol de 2014, el Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària aprovà  
els preus públics a abonar per les persones usuàries de l’Esplugues 
Coworking, que s’ubica a la planta baixa de l’edifici Molí, al barri de Can 
Vidalet.  
 
En data 26 de setembre de 2014, la Junta de Govern Local en sessió ordinària 
va aprovar el seu Règim de funcionament. 

En data 3 de març de 2017, ha estat presentada sol·licitud d’ingrés a l’espai 
Esplugues Coworking per part del Sr. Jordi Bonet Fajardo, qui sol·licita poder 
ubicar-se a l’espai reservat a “persones emprenedores amb l’activitat no 
constituïda”. 
 
Vist l’informe emès per la Tècnica del servei d’Atenció a l’Empresa del 
Departament d’Empresa i Ocupació municipal, on es fa esment a que revisada 
la documentació aportada, la sol·licitud és conforme als requisits establerts al 
règim de funcionament. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Estimar la sol·licitud d’ingrès a “Esplugues Coworking” presentada 
per part del Sr. Jordi Bonet Fajardo, a l’espai reservat a “persones 
emprenedores amb l’activitat no constituïda”. 

La sol·licitud fa referència a un espai per a una persona, en modalitat de 
jornada parcial matí (20h/setmana). Atès que el preu públic establert per 
ocupació d’un espai a jornada parcial tarda és de 35€ més IVA, el preu 
resultant per l’ocupació de l’espai sol·licitat és de 35,00€ euros, més el 21% de 
l’IVA corresponent, és a dir, 42,35€ al mes. 

SEGON.- Comunicar al Sr. Jordi Bonet Fajardo que, prèviament a l’ocupació de 
l’espai, haurà de realitzar l’ingrés d’una fiança per import de 70,00€.” 

 
ACORD NÚMERO QUINZE.- Proposta d'aprovació de l'expedient de 
contractació, mitjançant procediment obert, i dels plecs de condicions del 
servei de recull de premsa diari (Pressclipping).  

“Atès l’informe de la Directora de Comunicació, que fonamenta la necessitat de 
procedir a la contractació d’un servei de recull de premsa (clipping), i que 
acompanya els respectius plecs de prescripcions tècniques. 

En virtut del que disposen els articles 10, 19, 109 i 110 del Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós la Llei de 
Contractes del Sector Públic, sobre disposicions comuns dels contractes, pel 
que fa referència a la naturalesa del contracte, a la preceptiva aprovació de 



l'expedient de contractació i dels plecs de condicions tècniques i econòmiques 
que han de regir en el contracte i a l’aprovació de la despesa, si escau. 

Vist l'informe dels Serveis Jurídics i la fiscalització prèvia per part de la 
Intervenció municipal. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert i 
aprovar els plecs de condicions econòmic administratives i tècniques relatius al 
servei de recull de premsa (clipping) per al període comprés entre l’1 de juny de 
2017 i el 31 de maig de 2019. 

SEGON.- Aprovar la despesa corresponent a l’exercici de 2017 (de juny a 
desembre), per import de 2.151,38€, amb càrrec a la partida 12 92401 22706 
del pressupost vigent i declarar la despesa, derivada del contracte de servei de 
recull de premsa (clipping) per al període que afectaria els exercicis de 2018 i 
2019, com de tramitació anticipada de conformitat amb els articles 110.2 del 
Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i 29.2 de les Bases d’execució del 
pressupost municipal i condicionar de forma suspensiva la formalització i 
l’adjudicació del contracte de servei de recull de premsa (clipping), a 
l’existència del crèdit adequat i suficient per finançar les obligacions que se’n 
derivin. 
 
La distribució de la despesa màxima en els tres exercicis a que afectaria seria 
la següent: 

Exercici 2017: 2.151,38€ 

Exercici 2018: 3.688,08€ 

Exercici 2019: 1.536,70€ 

Total contracte: 7.376,16€ (307,34€ al mes, IVA inclòs). 

TERCER.- Convocar la licitació, d'acord amb el que estableixen els articles 
142, 143 i 159.2 del T.R.L.C.S.P., publicant el corresponent anunci al Butlletí 
Oficial de la Província. Així mateix, i de conformitat amb l’article 142.4 del 
T.R.L.C.S.P., l’anunci de licitació es publicarà al perfil del contractant de la 
pàgina web municipal.” 

 
ACORD NÚMERO SETZE.- Proposta per donar compte de la justificació 
del Projecte Generant oportunitats a Esplugues II, 4a edició, en el marc de 
l’ampliació de la convocatòria anys 2014/2015 del Pla Metropolità de 
suport a les polítiques socials municipals 2012-2015. 

“Considerant les necessitats que imposa l’actual conjuntura econòmica, tant als 
Ajuntaments com a la ciutadania metropolitana, els òrgans de govern de l’Àrea 



Metropolitana de Barcelona (AMB) acordaren obrir una nova línia de 
cooperació econòmica que prioritza donar suport a les polítiques socials dels 
ajuntaments metropolitans i posa a la seva disposició un conjunt de recursos 
destinats a complementar les actuacions que impulsen en l’àmbit del 
desenvolupament econòmic del seu territori, amb l’objectiu de crear i 
diversificar l’activitat econòmica i de generar llocs de treball. 

La finalitat del Pla és recolzar les accions municipals destinades a incrementar 
l’ocupació efectiva, considerant prioritaris aquells col·lectius amb dificultats 
(joves, dones, aturats de llarga duració i els pertanyents a famílies amb tots els 
seus membres a l’atur), així com aquelles altres dissenyades per promoure 
l’activitat emprenedora i l’autoocupació. 

L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat va presentar i ha executat i justificat 
diversos projectes en les convocatòries 1a (2012 - 2013) i 2a (2014 - 2015) 
d’aquest Pla. L’AMB comunica per via telemàtica que el Consell Metropolità 
acordà en data 29/09/2015 l’ampliació de pressupost i termini de la 2a 
convocatòria del Pla abans esmentat, corresponent a l’Ajuntament d’Esplugues 
una assignació de 100.440,64 euros. 

La Junta de Govern Local, en data 4/12/2015, va aprovar la sol·licitud d’una 
subvenció a l’AMB per un projecte anomenat “Generant Oportunitats a 
Esplugues II, 4a Edició” en el marc de l’ampliació de la convocatòria dels anys 
2014 i 2015. 

La Junta de Govern Local de l’AMB de data 12/01/2016 va emetre resolució 
d’atorgament de dita sol·licitud per a l’Ajuntament d’Esplugues per import de 
100.440,64 euros i amb núm. d’expedient 2962/15. 

La quarta edició del projecte, amb el mateix objectiu que les anteriors, però 
amb perfils diferents, amb contractació durant 6 mesos de 5 persones i 9 
mesos de 2 persones en situació d’atur residents a Esplugues, es va executar 
entre el 1/02/2016 i el 31/10/2016. 

Finalitzada l’execució de totes les accions, s’han elaborat les corresponents 
memòries tècnica i de justificació de la despesa efectuada, d’acord amb la taula 
que s’acompanya com annex a la present proposta. 

Vist l’informe emès per la Directora d’Empresa i Ocupació, 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

ÚNIC.- Donar-se per assabentada de la justificació econòmica de la subvenció 
atorgada per l’Àrea Metropolitana de Barcelona per un projecte anomenat 
“Generant oportunitats a Esplugues II, 4a Edició”, en el marc de l’ampliació de 
la convocatòria dels anys 2014 i 2015.” 

 

 



ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA 

ACORD NÚMERO DISSET.- Proposta d’aprovació d’una subvenció a favor 
de l’entitat AMICS DE LA MÚSICA DE SANTA MAGDALENA en execució 
del conveni en vigor, any 2017. 

“La Junta de Govern Local va acordar en sessió del 17 de juny del 2016 
l’aprovació del conveni de col·laboració amb l’entitat Amics de la Música de 
Santa Magdalena, amb una vigència prevista pel període 2016-2018. 

En data 10 de gener de 2017 l’entitat ha sol·licitat la subvenció corresponent a 
l’any 2017, acompanyada del programa d’activitats. 

D’acord amb el que estableix el text del conveni de col·laboració en la seva 
clàusula 3.1 i, pel que fa al present any 2017, “...l’aportació municipal, restarà 
condicionada suspensivament a l’aprovació anual i expressa per l’òrgan 
competent de l’ajuntament i a l’efectiva consignació pressupostària de la 
despesa”. En aquest sentit, el pressupost municipal en vigor conté la partida 
33.33400.48030. – Conveni Amics Música Parròquia Santa Magdalena - amb 
una dotació pressupostària de 7.250 euros. 

Vist l’informe emès pel Servei de Cultura. 

Vist l’informe emès per la Unitat Jurídic - Administrativa de l’Acció Social i 
Ciutadania i la Intervenció Municipal. 

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

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

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Resoldre la sol·licitud de subvenció presentada per l’entitat AMICS 
DE LA MUSICA DE SANTA MAGDALENA, amb NIF G-61514501, i aprovar la 
concessió d’una subvenció per import 7.250 euros, per al desenvolupament de 
les activitats següents: 

Ø Festival de música clàssica i tradicional 

Ø Actuació de Nadal i exposició de bolets 

Ø Activitats de curs 

SEGON.- Autoritzar, disposar i reconèixer una obligació per import de 7.250,00 
euros, a favor de l’entitat AMICS DE LA MUSICA DE SANTA 
MAGDALENA(CIF G61514501), amb càrrec a la partida 33.33400.48030 del 
pressupost municipal en vigor, en concepte d’aportació econòmica 
corresponent a l’any 2017. 



TERCER.- Proposar el pagament corresponent a la despesa aprovada, a favor 
de l’entitat AMICS DE LA MUSICA DE SANTA MAGDALENA (CIF 
G61514501), per import total de 7.250,00 euros. 

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

 
ACORD NÚMERO DIVUIT.- Proposta d’aprovació dels comptes 
justificatius presentats per l’entitat ASSOCIACIÓ CULTURAL TARAS 
SCHEVCHENKO en concepte de liquidació de les subvencions atorgades 
per al desenvolupament de diverses activitats, any 2016. 

“L’Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions i les Bases 
Reguladores per a l’atorgament de subvencions per a l’any 2016 defineixen, 
entre d’altres, els requisits exigits a les entitats beneficiàries dels ajuts atorgats, 
per aquest Ajuntament, pel desenvolupament d’activitats i /o projectes en 
qualsevol dels àmbits reflectits a les esmentades bases, en quant a l’obligació 
de justificar l’aplicació donada als fons rebuts, referida tant a la forma 
d’acreditar la realització de l’activitat o projecte pel qual es va concedir la 
subvenció, com al procediment intern a seguir per valorar i aprovar aquesta 
justificació. 
 
La Junta de Govern Local va atorgar a l’entitat ASSOCIACIÓ CULTURAL 
TARAS SHEVCHENKO els següents ajuts econòmics pel desenvolupament de 
les activitats que a continuació s’indiquen: 

data aprovació activitat / projecte subvencionat import atorgat 
9/09/16 Txernòbil 2016 152,00 € 
9/09/16 La festa de Tara Shevchenko 208,33 €  
 
Vist que en data 7 de febrer de 2017 l’entitat presenta comptes justificatius 
relatius a la despesa executada pel desenvolupament de les esmentades 
activitats i que aquests contenen tots els requisits exigits a l‘Ordenança General 
reguladora de la concessió de subvencions i a les Bases Reguladores per a 
l’atorgament de subvencions, segons informes emesos per la Unitat Jurídic 
administrativa de l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania i el Servei d’Acció 
Comunitària. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat ASSOCIACIÓ 
CULTURAL TARAS SHEVCHENKO en relació a les subvencions atorgades 
durant l’exercici 2016, pel desenvolupament de les activitats que a continuació 
s’indiquen: 
 

Activitat / projecte subvencionat Import atorgat Import 
justificat 



Txernòbil 2016 152,00 € 152,16 € 
La festa de Tara Shevchenko 208,33 € 315,33 € 
 
 
ACORD NÚMERO DINOU.- Proposta d’aprovació dels comptes 
justificatius presentats per l’entitat ASSOCIACIÓ DE DONES “EL 
TALLER” CAN VIDALET, en concepte de liquidació de la subvenció 
atorgada per al desenvolupament de la seva Programació anual, any 2016. 
 
D'ordre de la Presidència es proposa i així s'acorda, per unanimitat, que quedi 
sobre la taula per ampliar informació. 

 
ACORD NÚMERO VINT.- Proposta d’aprovació dels comptes justificatius 
presentats per l’entitat CLUB DE FUTBOL KRILL, en concepte de 
liquidació de la subvenció atorgada per al desenvolupament de l’activitat 
“Futbol amateur”, any 2016.  

“L’Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions i les Bases 
Reguladores per a l’atorgament de subvencions per a l’any 2016 defineixen, 
entre d’altres, els requisits exigits a les entitats beneficiàries dels ajuts atorgats, 
per aquest Ajuntament, pel desenvolupament d’activitats i /o projectes en 
qualsevol dels àmbits reflectits a les esmentades bases, en quant a l’obligació 
de justificar l’aplicació donada als fons rebuts, referida tant a la forma 
d’acreditar la realització de l’activitat o projecte pel qual es va concedir la 
subvenció, com al procediment intern a seguir per valorar i aprovar aquesta 
justificació. 
 
En data 16 de desembre de 2016, la Junta de Govern Local va atorgar a 
l’entitat CLUB DE FUTBOL KRILL una subvenció de 543,30 euros pel 
desenvolupament de l’activitat “Futbol Amateur”. 

Vist que en data 13 de febrer de 2017 l’entitat presenta comptes justificatius 
relatius a la despesa executada pel desenvolupament de l’esmentada activitat i 
que aquests contenen tots els requisits exigits a l‘Ordenança General 
reguladora de la concessió de subvencions i a les Bases Reguladores per a 
l’atorgament de subvencions, segons informes emesos per la Unitat Jurídic 
administrativa de l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania i el Servei d’Esports. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat CLUB DE 
FUTBOL KRILL per valor de 2.477,00 euros, en relació a la subvenció de 
543,30 euros atorgada pel desenvolupament de l’activitat “Futbol Amateur”. 
 
ACORD NÚMERO VINT-I-UN.- Proposta d’aprovació dels comptes 
justificatius presentats per l’entitat CLUB NATACIÓ ESPLUGUES, en 
concepte de liquidació de les subvencions atorgades per al 
desenvolupament de les activitats “Participació dels campionats 
d’Espanya infantil” i “Participació dels campionats d’Espanya aleví”, any 
2016.  



“L’Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions i les Bases 
Reguladores per a l’atorgament de subvencions per a l’any 2016 defineixen, 
entre d’altres, els requisits exigits a les entitats beneficiàries dels ajuts atorgats, 
per aquest Ajuntament, pel desenvolupament d’activitats i /o projectes en 
qualsevol dels àmbits reflectits a les esmentades bases, en quant a l’obligació 
de justificar l’aplicació donada als fons rebuts, referida tant a la forma 
d’acreditar la realització de l’activitat o projecte pel qual es va concedir la 
subvenció, com al procediment intern a seguir per valorar i aprovar aquesta 
justificació. 
 
La Junta de Govern Local va atorgar a l’entitat CLUB NATACIÓ ESPLUGUES 
els següents ajuts econòmics pel desenvolupament de les activitats que a 
continuació s’indiquen: 

data aprovació activitat / projecte subvencionat import atorgat 
23/12/2016 Campionat Espanya Natació Infantil 893,45 € 
23/12/2016 Campionat Espanya Natació Aleví 596,28 € 
 
Vist que en data 22 de febrer de 2017 l’entitat presenta comptes justificatius 
relatius a la despesa executada pel desenvolupament de les esmentades 
activitats i que aquests contenen tots els requisits exigits a l‘Ordenança General 
reguladora de la concessió de subvencions i a les Bases Reguladores per a 
l’atorgament de subvencions, segons informes emesos per la Unitat Jurídic 
administrativa de l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania i el Servei d’Esports. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat CLUB 
NATACIÓ ESPLUGUES en relació a les subvencions atorgades durant 
l’exercici 2016, pel desenvolupament de les activitats que a continuació 
s’indiquen: 

Activitat / projecte subvencionat Import atorgat Import justificat 
Campionat Espanya Natació Infantil 893,45 € 1.594,23 € 
Campionat Espanya Natació Aleví 596,28 € 1.025,00 € 
 
 
ACORD NÚMERO VINT-I-DOS.- Proposta d’aprovació dels comptes 
justificatius presentats per l’entitat ESPLUGUES FUTBOL BOTONS 
ASSOCIACIÓ, en concepte de liquidació de la subvenció atorgada per al 
desenvolupament de l’activitat “Futbol Botons”, any 2016.  

“L’Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions i les Bases 
Reguladores per a l’atorgament de subvencions per a l’any 2016 defineixen, 
entre d’altres, els requisits exigits a les entitats beneficiàries dels ajuts atorgats, 
per aquest Ajuntament, pel desenvolupament d’activitats i /o projectes en 
qualsevol dels àmbits reflectits a les esmentades bases, en quant a l’obligació 
de justificar l’aplicació donada als fons rebuts, referida tant a la forma 
d’acreditar la realització de l’activitat o projecte pel qual es va concedir la 
subvenció, com al procediment intern a seguir per valorar i aprovar aquesta 



justificació. 
 
En data 16 de setembre de 2016, la Junta de Govern Local va atorgar a l’entitat 
ESPLUGUES FUTBOL BOTONS ASSOCIACIÓ una subvenció de 458,36 
euros, pel desenvolupament de l’activitat “Futbol Botons”. 

Vist que en data 10 de febrer de 2017 l’entitat presenta comptes justificatius 
relatius a la despesa executada pel desenvolupament de l’esmentada activitat i 
que aquests contenen tots els requisits exigits a l‘Ordenança General 
reguladora de la concessió de subvencions i a les Bases Reguladores per a 
l’atorgament de subvencions, segons informes emesos per la Unitat Jurídic 
administrativa de l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania i el Servei d'Educació i 
Ciutadania. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat en relació a la 
subvenció atorgada durant l’exercici 2016, pel desenvolupament de l’activitat 
que a continuació s’indica: 

Activitat / projecte subvencionat Import atorgat Import justificat 
Fútbol Botons 458,36 € 1.075,62 € 
 
 
ACORD NÚMERO VINT-I-TRES.- Proposta d’aprovació dels comptes 
justificatius presentats per l’entitat FUNDACIÓ SANTA MAGDALENA, en 
concepte de liquidació de la subvenció atorgada per al desenvolupament 
de l’activitat “Sastrinyols”, any 2016.  

“L’Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions i les Bases 
Reguladores per a l’atorgament de subvencions per a l’any 2016 defineixen, 
entre d’altres, els requisits exigits a les entitats beneficiàries dels ajuts atorgats, 
per aquest Ajuntament, pel desenvolupament d’activitats i /o projectes en 
qualsevol dels àmbits reflectits a les esmentades bases, en quant a l’obligació 
de justificar l’aplicació donada als fons rebuts, referida tant a la forma 
d’acreditar la realització de l’activitat o projecte pel qual es va concedir la 
subvenció, com al procediment intern a seguir per valorar i aprovar aquesta 
justificació. 
 
En data 22 de juliol de 2016, la Junta de Govern Local va atorgar a l’entitat 
FUNDACIÓ SANTA MAGDALENA una subvenció de 1.480,00 euros pel 
desenvolupament de l’activitat “Sastrinyols”, any 2016. 

Vist que en data 23 de febrer de 2017 l’entitat presenta comptes justificatius 
relatius a la despesa executada pel desenvolupament de l’esmentada activitat i 
que aquests contenen tots els requisits exigits a l‘Ordenança General 
reguladora de la concessió de subvencions i a les Bases Reguladores per a 
l’atorgament de subvencions, segons informes emesos per la Unitat Jurídic 
administrativa de l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania i el Servei de Serveis 
Socials i Salut. 



La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat FUNDACIÓ 
SANTA MAGDALENA, per valor de 1.918,49 euros, en relació a la subvenció 
de 1.480,00 euros atorgada pel desenvolupament de l’activitat “Sastrinyols”, 
any 2016.” 

 
ACORD NÚMERO VINT-I-QUATRE.- Proposta d’aprovació dels comptes 
justificatius presentats per l’entitat PRODUCCIONS DEL BARRI, en 
concepte de liquidació de la subvenció atorgada per al desenvolupament 
de l’activitat “Esplugues meets Jamaica”, any 2016. 

“L’Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions i les Bases 
Reguladores per a l’atorgament de subvencions per a l’any 2016 defineixen, 
entre d’altres, els requisits exigits a les entitats beneficiàries dels ajuts atorgats, 
per aquest Ajuntament, pel desenvolupament d’activitats i /o projectes en 
qualsevol dels àmbits reflectits a les esmentades bases, en quant a l’obligació 
de justificar l’aplicació donada als fons rebuts, referida tant a la forma 
d’acreditar la realització de l’activitat o projecte pel qual es va concedir la 
subvenció, com al procediment intern a seguir per valorar i aprovar aquesta 
justificació. 
 
En data 16 de setembre de 2016, la Junta de Govern Local va atorgar a l’entitat 
PRODUCCIONS DEL BARRI una subvenció de 458,36 euros pel 
desenvolupament de l’activitat l’activitat “Esplugues meets Jamaica 2016”. 
 
Vist que en data 3 de març de 2017 l’entitat presenta comptes justificatius 
relatius a la despesa executada pel desenvolupament de l’esmentada activitat i 
que aquests contenen tots els requisits exigits a l‘Ordenança General 
reguladora de la concessió de subvencions i a les Bases Reguladores per a 
l’atorgament de subvencions, segons informes emesos per la Unitat Jurídic 
administrativa de l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania i el Servei Joventut. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat 
PRODUCCIONS DEL BARRI, per valor de 756,25 euros, en relació a la 
subvenció de 458,36 euros atorgada pel desenvolupament de l’activitat 
“Esplugues meets Jamaica 2016”. 

 
ACORD NÚMERO VINT-I-CINC.- Proposta de resolució de sol·licituds 
d’ajuts econòmics, dins l’Àmbit d’Acció Social, curs 2016-2017, en 
concepte de beques d'activitats culturals. 

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



L’Ajuntament d’Esplugues atorga uns ajuts econòmics en concepte de beques 
d’assistència a activitats culturals per a les persones empadronades a 
Esplugues. 
 
Ateses les 8 sol·licituds d’ajuts econòmics presentades i vist l’informe emès per 
la UJA de l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania, on es fa constar que s’ha realitzat 
la valoració econòmica i administrativa corresponent per aquests tipus d’ajuts, 
en compliment dels barems i criteris per a l’atorgament d’ajuts econòmics de 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, curs 2016-2017. 

Vist que excepcionalment, per aquelles famílies amb una situació socio-
econòmica de vulnerabilitat, i prèvia valoració dels serveis socials bàsics 
municipals es podrà subvencionar la part que es consideri necessària, que en 
alguns casos pot resultar el 100% del cost total del servei. 

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

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

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Estimar un total de 5 sol·licituds d’ajuts econòmics per a la integració 
dels següents menors en concepte de beques d’assistència a activitats 
culturals, pel curs 2016-2017, amb els percentatges de bonificació valorats per 
cada cas que s’indiquen:  

Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom 

Cost 
Activitat % Beca 

D 
 

N 433,65 € 100% 
EL F 

 
O 496,35 € 100% 

K 
 

Y 166,95 € 100% 
M M P 510,60 € 65% 
N U J 664,50 € 65% 
 

SEGON.- Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions corresponents una 
despesa màxima de 1.860,77 euros, que aniran a càrrec de la partida 
pressupostària 33.33400.48001 del pressupost vigent en concepte de beques 
d’assistència a activitats culturals, a favor de les persones sol·licitants que es 
relacionen, amb el imports resultants que així mateix s’indiquen, reconeixent 
així mateix les respectives obligacions: 

 

ESCOLA MUNICIPAL DE CERÀMICA (CALAIX DE CULTURA CIF:B-
63.033.740) 



TUTOR/A LEGAL 
   Primer 

Cognom 
Segon 
Cognom Nom N.I.F. Cost 

Ajuntament 
Exercici 
2016 

Exercici 
2017 

K 
 

I 
 

166,95 € 55,65 € 111,30 € 
ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA (TRANSIT PROJECTES CIF: B59489351) 
TUTOR/A LEGAL 

   Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom N.I.F. Cost 

Ajuntament 
Exercici 
2016 

Exercici 
2017 

B 
 

F 
 

496,35 € 165,45 € 330,90 € 
B 

 
F 

 

433,65 € 144,55 € 289,10 € 
M G M. L 

 

331,89 € 110,63 € 221,26 € 
N B F J 

 

431,93 € 143,98 € 287,95 € 
 
 
TERCER.- Desestimar tres sol·licituds d’ajuts econòmics en concepte de 
beques d’assistència a activitats culturals, curs 2016-2017, que es detallen a 
l’annex de l’informe adjunt, pels motius que al mateix s’indiquen.  
 
QUART.- Les quantitats reconegudes en la present proposta, per valor total de 
1.860,77 euros, seran pagades proporcionalment en tres terminis, durant els 
mesos de abril i juny de 2017, a les entitats que a continuació s’esmenten.  
 

 N.I.F. Tram 1 Tram 2 Tram 3 TOTAL 
CALAIX DE 
CULTURA, S.L 

B-
63.033.740 55,65 € 47,70 € 63,60 € 166,95 € 

TRANSIT 
PROJECTES 
S.L. 

B-
59.489.351 564,61 € 483,95 € 645,26 € 1.693,82€ 

 
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 durant tot el curs. 

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

I sense més assumptes a tractar, a les catorze hores i quaranta-cinc 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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