
 
 

 

 

 

JGL 5/2016 

 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 

SESSIÓ DECISÒRIA ORDINÀRIA DE 5 DE FEBRER DE 2016 

 
A la Casa Consistorial d’Esplugues de Llobregat, a la sala de reunions, a les 
tretze hores i quaranta minuts del dia 5 de febrer de 2016, es reuneix la Junta 
de Govern Local en sessió decisòria ordinària, en primera convocatòria, sota la 
Presidència de l'alcaldessa Sra. Pilar Díaz Romero, amb l'assistència dels 
regidors Sr. Eduard Sanz García, Sra. Sara Forgas Úbeda, Sra. Montserrat 
Zamora Angulo, Sr. Albert Comellas Novillo, Sr. Manuel Pozo López i Sr. 
Santiago Siquier Fado. 
 
Assisteix igualment l'interventor director de l'Àrea de recursos generals i 
econòmics, Sr. Francisco Javier Vicén Encuentra. 
 
Actua de secretari el de l'Ajuntament Sr. Pedro Carmona Pérez. 
 
Oberta la sessió per la Sra. alcaldessa, s'hi entra en l'examen i debat dels 
assumptes que es relacionen a l'ordre del dia. 
 
 
ACORD NÚMERO U.- Aprovació, si escau, de les actes núm. 47/15 
corresponent a la sessió ordinària de data 29 de desembre de 2015 i núm. 
2/16 corresponent a la sessió ordinària de data 15 de gener de 2016.                             
                    
Per la Sra. alcaldessa i en relació a l’esborrany de les actes núm. 47/15 
corresponent a la sessió ordinària de  data  29 de desembre de 2015 i núm. 
2/16 corresponent a la sessió ordinària de  data 15 de gener de 2016, es 
pregunta si hi ha objecció d'alguna classe i no assenyalant-se'n cap, s'aproven 
l’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 suficient la documentació 
aportada per CRISTINA ORTIZ LOZANO, sobre la comunicació de l’inici de 
l’activitat d’ agència de viatges al local del carrer Àngel Guimerà, núm. 39, 
local 3. (Exp. T120-2015-121).  
 
“La senyora CRISTINA ORTIZ LOZANO, va aportar la documentació tècnica 
oportuna per desenvolupar l’activitat d’ agència de viatges, al carrer Àngel 
Guimerà, núm. 39, local 3, d’aquesta població. (Exp. T120-2015-00121). 
 
Atès que es tracta d’una activitat sotmesa al règim de comunicació. 
 
Atès l’informe emès pels Serveis Tècnics Municipals obrant a l’expedient.  

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

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1r.- Declarar com a suficient la documentació que consta a l’expedient 
presentada per CRISTINA ORTIZ LOZANO, en la qual efectua el tràmit de 
comunicació de l’activitat d’ agència de viatges, al carrer Àngel Guimerà, núm. 
39, local 3, d’aquesta població. (Exp. T120-2015-00121). 

2n.- Comunicar a CRISTINA ORTIZ LOZANO, que pot iniciar l’exercici de 
l’activitat d’ agència de viatges, al carrer Àngel Guimerà, núm. 39, local 3, 
sense perjudici del compliment de la normativa urbanística, de seguretat, de 
protecció i prevenció contra incendis, i normativa en general que li sigui 
d’aplicació, i que el titular declara complir mitjançant el document corresponent.  
 
3r.- Advertir a la titularitat que en cas necessari o si es considera oportú, els 
Serveis Tècnics Municipals podran practicar opcionalment inspecció a 
l’establiment. Si de la inspecció efectuada resultés l’existència de deficiències a 
esmenar, s’hauran d’adoptar en els terminis que s’estimin. En cas que 
aquestes deficiències comportin un risc per a la salut o la seguretat envers 
tercers, o que existeixin deficiències no esmenables, o que l’activitat no s’ajusti 
a la documentació presentada, s’ordenarà immediatament el cessament de 
l’activitat. 
 
4t.- Aquesta conformitat restarà condicionada al pagament de la taxa per a la 
prestació dels serveis d’Intervenció Integral de l’Administració municipal en 
activitats i instal·lacions (Ordenança Fiscal núm. 5) d’import 525,00 euros, 
(càrrec-valor 1063483-2124). Ja abonada en data 3/01/2016.” 

 
 



ACORD NÚMERO TRES.- Proposta per declarar suficient la documentació 
aportada per GAOJIE JIN, sobre la comunicació de l’inici de l’activitat de 
comerç al detall de bijuteria i complements al local de l’avinguda d’Isidre 
Martí, núm. 20. (Exp. T214-2013-21). 

 

“El senyor GAOJIE JIN, va aportar la documentació tècnica oportuna per 
desenvolupar l’activitat de comerç al detall de bijuteria i complements, a l’ 
avinguda d’ Isidre Martí, núm. 20, d’aquesta població. (Exp. T214-2013-00021). 

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

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

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

1r.- Declarar com a suficient la documentació que consta a l’expedient 
presentada per GAOJIE JIN, en la qual efectua el tràmit de comunicació de 
l’activitat de comerç al detall de bijuteria i complements, a l’ avinguda d’ 
Isidre Martí, núm. 20, d’aquesta població. (Exp. T214-2013-00021). 

2n.- Comunicar a GAOJIE JIN, que pot continuar l’exercici de l’activitat de 
comerç al detall de bijuteria i complements, a l’ avinguda d’ Isidre Martí, 
núm. 20, sense perjudici del compliment de la normativa urbanística, de 
seguretat, de protecció i prevenció contra incendis, i normativa en general que li 
sigui d’aplicació, i que el titular declara complir mitjançant el document 
corresponent.  
 
3r.- Advertir a la titularitat que en cas necessari o si es considera oportú, els 
Serveis Tècnics Municipals podran practicar opcionalment inspecció a 
l’establiment. Si de la inspecció efectuada resultés l’existència de deficiències a 
esmenar, s’hauran d’adoptar en els terminis que s’estimin. En cas que 
aquestes deficiències comportin un risc per a la salut o la seguretat envers 
tercers, o que existeixin deficiències no esmenables, o que l’activitat no s’ajusti 
a la documentació presentada, s’ordenarà immediatament el cessament de 
l’activitat. 
 
4t.- Aquesta conformitat restarà condicionada al pagament de la taxa per a la 
prestació dels serveis d’Intervenció Integral de l’Administració municipal en 
activitats i instal·lacions (Ordenança Fiscal núm. 5) d’import 540,00 euros, 
(càrrec-valor 711029-60170). Ja abonada en data 1/03/2013.” 

 
 



ACORD NÚMERO QUATRE.- Proposta per prendre en consideració 
l’informe sobre prevenció d’incendis emès pels Serveis Tècnics 
Municipals amb relació a l’activitat d’ oficines comercials, tecnològiques, 
administratives, de tractament audiovisual de la imatge publicitària i 
màrqueting al local ubicat al carrer Gaspar Fàbregas, núm. 81, planta 2a, 
sol•licitat per COBEGA EMBOTELLADOR, S.L. (Exp. T120-2016-00005). 
 
“El senyor Enric Farrés Nomen, en representació de COBEGA 
EMBOTELLADOR, S.L., va aportar la documentació tècnica oportuna per 
sol·licitar informe de prevenció d’incendis municipal com a pas previ a la 
sol·licitud del corresponent títol acreditatiu per desenvolupar l’activitat d’ 
oficines comercials, tecnològiques, administratives, de tractament 
audiovisual de la imatge publicitària i màrqueting, al local ubicat al carrer 
Gaspar Fàbregas, núm. 81, planta 2a, d’aquesta població. (Exp. T120-2016-
00005). 
 
Atès l’informe emès pels Serveis Tècnics Municipals obrant a l’expedient.  

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

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1r.- Prendre en consideració l’informe que els Serveis Tècnics Municipals han 
emès en data 1/02/2016, en relació a l’activitat d’ oficines comercials, 
tecnològiques, administratives, de tractament audiovisual de la imatge 
publicitària i màrqueting, al local ubicat al carrer Gaspar Fàbregas, núm. 81, 
planta 2a, d’aquesta població. (Exp. T120-2016-00005). 

2n.- Comunicar a COBEGA EMBOTELLADOR, S.L., les conclusions de 
l’informe emès pels Serveis Tècnics Municipals, del qual resulta que: 
 
..” 
. Cal complir amb el RD 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi 
Tècnic de l’Edificació, CTE, i especialment amb el documents bàsics de 
protecció contra incendis DB-SI i de seguretat d’utilització DB-SU. 
 
. Cal considerar les especials condicions urbanístiques de la finca on s’implanta 
l’activitat, segons queden descrites a l’informe de la tècnica d’inspeccions 
urbanístiques del Servei, de data 21/01/2016, i que obliga a la presentació, una 
vegada atorgat el títol acreditatiu, a aportar renúncia notarial expressa per 
l’afectació urbanística de dita finca, afectació segons la següent descripció: 
 
“El Pla General Metropolità d’ordenació urbana de l’Entitat Municipal 
Metropolitana de Barcelona, de data 14 de juliol de 1.976, concretada per la 
seva transcripció refosa a es-cala 1/2000 definitivament aprovada el 11/03/83, 
(DOG.: 22/04/83), va imposar a la finca de referència la següent zonificació: 



 
-Sol Urbà. "Zona Industrial" (Clau 22ª). 

-Sistemes. “Sistema viari bàsic” (Clau 5), Xamfrans. 

Els usos permesos en la zona es regulen en l’article 311 de les Normes 
Urbanístiques del Pla General Metropolità i a les disposicions del Capítol 2n del 
títol III de les Ordenances Metropolitanes d’Edificació. 

La activitat es desenvolupa dins d’un edifici anterior al Pla general metropolità 
disconforme i que es troba afectat per vial en els xamfrans i, en conseqüència, 
li seria d’aplicació a l’activitat, per a les zones afectades, allò disposat en 
l’article 102 del text refós del decret legislatiu 1/2005 del 26 de juliol, i els 
articles 6, 222 i la Disposició transitòria desena de les Normes urbanístiques 
del Pla general metropolità. En la zona de no afectació seria d’aplicació a la 
activitat la disposició transitòria dotzena de les Normes Urbanístiques del Pla 
general. 
...” 
 
3r.- Requerir a COBEGA EMBOTELLADOR, S.L., que incorpori els 
condicionants abans indicats a la documentació a presentar i que, una vegada 
realitzades les modificacions, procedeixi a presentar la documentació escaient, 
com a activitat sotmesa al règim de Comunicació Prèvia. 

4t.- Aquesta conformitat restarà condicionada al pagament de la taxa per a la 
prestació dels serveis d’Intervenció Integral de l’Administració municipal en 
activitats i instal·lacions (Ordenança Fiscal núm. 5) d’import 300,00 euros, 
(càrrec-valor 1077413-41267) que serà notificada per l’ Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona.” 

 
ACORD NÚMERO CINC.- Proposta per denegar la sol•licitud presentada 
per ANTONIA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ demanant autorització per 
habilitar amb diversos serveis complementaris un solar privat adjacent a 
la terrassa de l’activitat de bar que desenvolupa al carrer Lleialtat, núm. 
23-25. (Exp. 60/07). 

“La senyor ANTONIA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, titular de l’activitat de bar que 
es desenvolupa al carrer Lleialtat, núm. 23-25, d’aquesta població (Exp. 60/07), 
ha sol·licitat mitjançant la instància amb número de registre d’entrada 2016-
16050 de data 24/09/2015, autorització per ampliar la seva activitat amb 
l’habilitació de diversos serveis complementaris en un solar privat adjacent a la 
terrassa del seu local. 
 
Atès l’informe emès pels Serveis Tècnics Municipals obrant a l’expedient del 
qual resulta:  

- Que a la instància de referència es sol·licita habilitar un solar privat adjacent a 
la zona on el bar ubica la seva terrassa particular. El titular de l’activitat proposa 
utilitzar dit espai privat per col·locar uns serveis complementaris que facilitin el 



servei per al seus clients. Manifesta també que podria disposar d’autorització 
del propietari del solar. Els equips que es disposarien serien una nevera, un 
dispensador de cervesa i una barbacoa.  

- Que, examinada la proposta i la documentació gràfica que adjunta, es 
confirma que no es tracta d’un augment de la terrassa exterior, ni es pot 
considerar com a una ocupació normal de via pública, sinó una activitat 
plenament de bar, però a un espai exterior. En aquest cas, i atenent a criteris 
de salubritat, sanitat i de possibles molèsties als veïns per sorolls, cal 
desestimar la proposta presentada, amb independència dels horaris, els 
equipaments i l’activitat que es volgués desenvolupar.  

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.- Denegar la sol·licitud presentada per ANTONIA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ 
demanant autorització per habilitar amb diversos serveis complementaris un 
solar privat adjacent a la terrassa de l’activitat de bar que es desenvolupa al 
carrer Lleialtat, núm. 23-25, (Exp. 60/07), atenent a criteris de salubritat i sanitat 
i per evitar possibles molèsties per sorolls.” 

 
ACORD NÚMERO SIS.- Proposta per donar la conformitat a la 
documentació i justificacions addicionals amb relació a les mesures 
correctores implantades per PROYECTOS Y DESARROLLOS BCN, S.L., al 
bar- restaurant associat al Centre Cultural i Recreatiu L’ Avenç del carrer 
Josep Campreciós, núm. 6-10 amb carrer Àngel Guimerà, núm. 27-29. 
(Exp. 171/04). 

“La Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada en data 31/07/2015 va 
donar la seva conformitat a la proposta presentada per PROYECTOS Y 
DESARROLLOS BCN, S.L., per minimitzar les molèsties per olors procedents 
del bar- restaurant associat al Centre Cultural i Recreatiu L’ Avenç del carrer 
Josep Campreciós, núm. 6-10 amb carrer Àngel Guimerà, núm. 27-29, 
actualment gestionat per aquesta societat. (Exp. 171/04). 

Mitjançant la instància amb registre d’entrada número 2016-1002 del dia 
21/01/2016, el senyor Xavier Alcázar Pascual, en representació de 
PROYECTOS Y DESARROLLOS BCN, S.L., va presentar la documentació i 
justificacions addicionals requerides per demostrar que s’han adoptat les 
mesures correctores complementàries recollides en la proposta abans 
esmentada. 
 
Atès l’informe favorable emès pels Serveis Tècnics Municipals obrant a 
l’expedient i del qual resulta:  



- Que el dia 26/01/2016, s’ha efectuat inspecció visual a l’establiment, en 
concret a la cuina, observant-hi que es disposa de l’extracció (campana i filtres) 
adients, i que la finestra que accedeix al carrer està tancada.  

- Que, en base a la inspecció i a la documentació i certificació presentades, es 
considera que es poden donar com a vàlides les solucions adoptades i donar 
per finalitzades les actuacions requerides a la titularitat.  

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.- Aprovar les mesures i accions correctives implantades per PROYECTOS Y 
DESARROLLOS BCN, S.L., amb relació als sistemes d’extracció i ventilació de 
la cuina de l’activitat de bar- restaurant associada al Centre Cultural i 
Recreatiu L’ Avenç del carrer Josep Campreciós, núm. 6-10 amb carrer Àngel 
Guimerà, núm. 27-29, d’aquesta població. (Exp. 171/04). 

2n.- Comunicar a PROYECTOS Y DESARROLLOS BCN, S.L., que es donen 
per finalitzades les actuacions requerides sense perjudici que, cas de noves 
denúncies o molèsties, calgui adoptar mesures complementàries amb la 
valoració i avaluació prèvies que corresponguin.” 

 
ACORD NÚMERO SET.- Proposta per aixecar l’ordre de cessament de l’ús 
de la cuina i zones de preparació d’aliments i declarar suficient la 
documentació i justificacions presentades per GLADYS MARINA CAIZA 
SANGUCHO amb relació a l’activitat de bar- restaurant del carrer Jaume 
Pros, núm. 9. (Exp. 150/97). 

“La Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada en data 4/05/2015, va 
ordenar a la senyora GLADYS MARINA CAIZA SANGUCHO, titular de 
l’activitat de bar- restaurant del carrer Jaume Pros, núm. 9, d’aquest municipi 
(Exp. 150/97), el cessament de l’ús de la cuina i zones de preparació d’aliments 
i li va requerir l’esmena de les deficiències detectades durant la inspecció 
realitzada pels Serveis Tècnics Municipals en data 5/03/2015. 
 
Atès l’informe emès pels Serveis Tècnics Municipals obrant a l’expedient i del 
qual resulta:  

- Que després de diverses aportacions documentals, es va realitzar inspecció a 
l’establiment en data 12/01/2016. 

- Que d’acord amb la documentació aportada i amb allò inspeccionat, es pot 
considerar que han estat esmenades les deficiències detectades en el seu dia, i 
es pot informar favorablement l’actual situació de funcionament i exercici de 
l’activitat. 



 
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 suficients la documentació aportada i les actuacions 
implantades per GLADYS MARINA CAIZA SANGUCHO amb relació a l’activitat 
de bar- restaurant del carrer Jaume Pros, núm. 9, d’aquest municipi (Exp. 
150/97), considerant a aquests efectes que l’activitat s’ajusta de forma suficient 
a les condicions de la llicència atorgada. 

2n.- Aixecar l’orde de cessament imposada a GLADYS MARINA CAIZA 
SANGUCHO amb relació a la cuina i zones de preparació d’aliments i 
permetre, en conseqüència, el normal desenvolupament i exercici de l’activitat. 
 
3r.- Advertir a GLADYS MARINA CAIZA SANGUCHO que ha de mantenir 
l’exercici de l’activitat en les condicions de la llicència atorgada.” 

 

ACORD NÚMERO VUIT.- Proposta d’adjudicació del contracte menor 
consistent en el subministrament i instal•lació d’una senyalització 
complementaria de la Ruta Històrica Turística “De la mà d’Esplugues”. 
(exp. G455-2016-001). 

“Atès l’informe dels Serveis Tècnics Municipals, de data 27 de gener de 2016, 
proposant la necessitat de contractar el subministrament i instal·lació de 
senyalització complementaria de la Ruta Històrica “De la Mà d’Esplugues”, 
d’acord amb la memòria valorada i el plec de condicions tècniques redactats, i 
la seva contractació per contracte menor, per raó de la quantia, amb un 
pressupost total 17.000,00 €, IVA inclòs. 

Atès que en l’esmentat informe manifesten que han sol·licitat ofertes per a 
l’execució dels treballs esmentats, d’acord amb la memòria redactada, a tres 
empreses i han presentat oferta: 

 

 VOWELSTUDIO, 
S.L. 

TECNICAS PARA LA 
MEJORAS DE LA MOVILIDAD, 
S.L. 

 
SEÑALES 
GIROD, S.L. 

Total net 14.019,80 € 14.049,59 € 13.633,64 € 
IVA (21 %) 2.944,16 € 2.950,41 € 2.863,06 € 
TOTAL IVA 
Inclòs 16.963,96 € 17.000,00 € 16.496,70 € 



 
I que a la vista de les ofertes presentades la més favorable és la presentada 
per SEÑALES GIROD, S.L., pel que proposen adjudicar el subministrament de 
referència, a favor de l’empresa referida pel preu net de 13.633,64 €, més l’IVA 
del 21% d’import 2.863,06 €, en total 16.496,70 €, IVA inclòs.  

 
Atès el que disposen els articles 111, 138.3 i 156.2 de la Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic, sobre possibilitat de contractar subministraments 
per contracte menor por raó de la quantia, la qual no excedeix de 18.000 €. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1.- Aprovar la memòria valorada i el plec de condicions al contracte de 
subministrament i instal·lació de senyalització complementaria de la Ruta 
Històrica “De la Mà d’Esplugues”, amb un pressupost total 17.000,00 €, IVA 
inclòs. 
 
2.- Aprovar l’execució del subministrament esmentat mitjançant contracte 
menor, i adjudicar-lo a favor de l’empresa SEÑALES GIROD, S.L. (CIFB-
60070505) pel preu de 13.633,64 € més l’IVA del 21% de 2.863,06 €, en total 
16.496,70 €, IVA inclòs, d’acord amb la memòria valorada i plec aprovats, i 
l’oferta presentada. 

3.- Aprovar la despesa corresponent per import de 16.496,70 €, IVA inclòs, amb 
càrrec a la partida pressupostària número 12 33600 60900 del Pressupost 
Municipal de 2016.” 

 
ACORD NÚMERO NOU.- Proposta d’adjudicació del contracte menor 
consistent en el servei de direcció d’obra del projecte executiu 
d’instal•lació de climatització geotèrmica de l’edifici de la Biblioteca Pare 
Miquel d’Esplugues (exp. G454-2016-001). 

“Atès l’informe dels Serveis Tècnics Municipals, de data 14 de gener de 2016, 
proposant la realització del servei de direcció d’obra del projecte executiu 
d’instal·lació de climatització geotèrmica de l’edifici de la Biblioteca Pare Miquel 
d’Esplugues de Llobregat, i la seva contractació per contracte menor, per raó 
de la quantia, de conformitat amb el plec de condicions tècniques redactat. 

Atès que a l’informe de referència manifesten els Serveis Tècnics Municipals 
que només s’ha demanat pressupost a una empresa per l’execució del servei, 
atès el grau de complexitat alt, de les instal·lacions que configuren l’obra, que 
és l’empresa GSOLAR EGARA, S.L., que va redactar el projecte executiu de 
les obres que són objecte del servei de direcció d’obra, de forma satisfactòria, 
el que comporta el coneixement previ de les obres i la seva solvència tècnica 
per dur a terme les tasques esmentades, i que ha presentat l’oferta per un 
import de 5.425,12 € IVA exclòs, la qual s’ajusta als requeriments del plec de 
condicions.  



I proposen adjudicar el servei de referència, a favor de l’empresa GSOLAR 
EGARA, S.L., pel preu net de 5.425,12 €, més l’IVA del 21% d’import 1.139,28 
€, en total 6.564,40 €, 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 direcció d’obra del projecte executiu 
d’instal·lació de climatització geotèrmica de l’edifici de la Biblioteca Pare Miquel 
d’Esplugues de Llobregat, el plec de condicions redactat pels Serveis Tècnics 
Municipals, i la seva contractació per contracte menor, i adjudicar-lo a favor de 
l’empresa GSOLAR EGARA, S.L. (NIF B62325097) pel preu de 5.425,12 € més 
l’IVA del 21% de 1.139,28 €, en total 6.564,40 €, IVA inclòs, d’acord amb 
l’oferta presentada. 

2.- Aprovar la despesa corresponent per import de 6.564,40 €, IVA inclòs, amb 
càrrec a la partida pressupostària número 12-33000-62200 del Pressupost 
Municipal de 2016. 

3.- Modificar l’acord de la Junta de Govern Local de 18 de desembre de 2015, 
en el sentit que la direcció de les obres d’instal·lació de climatització geotèrmica 
de l’edifici de la Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues de Llobregat, serà a càrrec 
de l’empresa GSOLAR EGARA, S.L. i la supervisió municipal a càrrec de 
l’Enginyer Municipal, Director del Servei de Manteniment i Espai Públic, José 
Maria Gonzalez Lera, i a l’arquitecta tècnica, Ma Falgas Castellà Casals; i 
mantenir la designació com a Coordinadora de Seguretat i Salut, a l’arquitecta 
tècnica de Seguretat i Serveis, Yelena Sánchez Prados.” 

 
ACORD NÚMERO DEU.- Proposta de sol•licitud de conveni de 
col•laboració amb l’agència de l’habitatge de Catalunya per a la tramitació 
d’expedients de prestacions especials i urgents pel pagament de 
l’habitatge; la tramitació de prestacions pel pagament de lloguers, i 
d’altres derivats dels programes socials d’habitatge.  

“L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat considera prioritari dotar l’Oficinal local 
d’habitatge d’uns serveis de proximitat a la seva ciutadania en matèria 
d’habitatge, per la qual cosa manté justificada i necessària la formalització amb 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya del conveni de col·laboració per a la 
tramitació d’expedients de prestacions especials i urgents pel pagament de 
l’habitatge; la tramitació de prestacions pel pagament de lloguers, i d’altres 
derivats dels programes socials d’habitatge de conformitat amb el previst a 
l’article 62 i següents del Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret de 
l’habitatge. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat:  



ÚNIC.- Sol·licitar al Departament de Programes Socials de l'Habitatge de 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya la formalització del Conveni de 
col·laboració per a la tramitació d’expedients de prestacions especials i urgents 
pel pagament de l’habitatge i la tramitació de prestacions pel pagament de 
lloguers, de conformitat amb la Memòria justificativa que s’adjunta al present 
acord.”  
 
 
ACORD NÚMERO ONZE.- Proposta relativa a la incoació de l’expedient de 
declaració de situació anòmala dels habitatges titularitat de Aliseda S.A. 
 
“La llei del Dret a l’Habitatge, Llei 18/2007 de 28 de desembre, estableix en el 
seu preàmbul la possibilitat d’instrumentar mecanismes en els supòsits en què 
s’ha de considerar incompleta la funció social de la propietat, que requereixen 
una reacció pública per a resoldre les situacions irregulars que es produeixen, 
la gravetat de les quals es mostra en termes d’afectació de drets fonamentals i 
del context social i urbà. 

L’article 3 de l’esmentada Llei 18/2007 defineix habitatge buit com aquell 
habitatge que queda desocupat permanentment, sense causa justificada, per 
un termini de més dos anys. A més, l’article 41 de la mateixa norma considera 
la desocupació permanent de l’habitatge com a un ús anormal. Quan 
l'Administració té constància que un habitatge o un edifici d'habitatges s'utilitza 
d'una manera anòmala o que un edifici està en situació anòmala, ha d'obrir el 
corresponent expedient administratiu per a fer els actes d'instrucció necessaris 
per a determinar, conèixer i comprovar els fets sobre els quals s'ha de dictar 
resolució. 
 
Segons els informes tècnics que formen part de l’expedient, fetes les 
inspeccions i comprovacions oportunes sobre les bases de dades municipals, 
als consums dels subministraments i la informació facilitada per la Agència de 
l’Habitatge de Catalunya respecte al Registre d’habitatges buits i d’habitatges 
ocupats sense títol habilitant es conclou que l’entitat ALISEDA S.A. es titular 
dels següents habitatges, els quals es podrien trobar desocupats 
permanentment per un període superior de dos anys: 

 
ADREÇA ADQUISICIÓ 

PADRÓ 
MUNICIPAL 

CONSUM AIGUA 
GEN 14 – OCT 15 

SAN JORDI, 12 Esc. D, 2-
1  

Ref Cad: 
803307DF2830D0455WU 

26/07/2013 Mai donat d’alta 
des del 1/5/96 Sense dades 

 DOCTOR MANUEL 
RIERA, 109 Esc. A, 4-3 
 
Ref Cad: 
3803307DF2830D0378HZ 

26/07/2013 Baixa 26/9/13 Donat baixa contracte 

SAN JORDI, 16 Esc. C, B-
2  26/07/2013 Baixa 4/11/13 Donat baixa contracte 



Ref Cad: 
3803307DF2830D0440DK 
SAN JORDI, 16 Esc. C, 4-
1  

Ref Cad: 
803307DF2830D0447BW 

26/07/2013 Baixa 12/7/13  Donat baixa contracte 

SAN JORDI, 12 Esc. D, 5-
1  

Ref Cad: 
3803307DF2830D0461TP 

26/07/2013 Mai donat d’alta 
des del 1/5/96 Sense dades 

DOCTOR MANUEL 
RIERA, 109 Esc. A, 5-1  

Ref Cad: 
4809407DF2840H0011TE 

26/07/2013 Baixa 14/3/13 Donat baixa contracte 

 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Incoar expedient de declaració de situació anòmala dels l’habitatges 
de titularitat de l’entitat ALISEDA,S.A. emplaçats a les següents adreces com a 
conseqüència de la seva desocupació permanent per un període superior de 
dos anys: 

- C/ SAN JORDI, 12 Esc. D, 2-1 
- C/ DOCTOR MANUEL RIERA, 109 Esc. A, 4-3 
- C/ SAN JORDI, 16 Esc. C, B-2 
- C/ SAN JORDI, 16 Esc. C, 4-1 
- C/ SAN JORDI, 12 Esc. D, 5-1 
- C/ DOCTOR MANUEL RIERA, 109 Esc. A, 5-1 

 
SEGON.- Donar audiència per un termini de deu dies hàbils, a comptar des del 
dia següent a la notificació de la present resolució, a l’entitat ALISEDA,S.A. per 
a què manifesti les mesures de foment que ha pres per afavorir l’ocupació 
d’aquests habitatges i al·legui el que consideri oportú per a la defensa dels 
seus interessos. 

TERCER.- Oferir a l’entitat ALISEDA,S.A., com a mesura de foment, la 
possibilitat de cedir aquests habitatges a l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat 
per a què siguin incorporats a la Borsa de Lloguer Social d’aquesta 
administració per a la seva immediata ocupació. 

QUART.- Notificar aquesta resolució a les persones interessades.” 



 
 

ACORD NÚMERO DOTZE.- Proposta relativa a la incoació de l’expedient 
de declaració de situació anòmala de l’habitatge titularitat de Banco 
Bilbao Vizcaya S.A. 

“La llei del Dret a l’Habitatge, Llei 18/2007 de 28 de desembre, estableix en el 
seu preàmbul la possibilitat d’instrumentar mecanismes en els supòsits en què 
s’ha de considerar incompleta la funció social de la propietat, que requereixen 
una reacció pública per a resoldre les situacions irregulars que es produeixen, 
la gravetat de les quals es mostra en termes d’afectació de drets fonamentals i 
del context social i urbà. 

L’article 3 de l’esmentada Llei 18/2007 defineix habitatge buit com aquell 
habitatge que queda desocupat permanentment, sense causa justificada, per 
un termini de més dos anys. A més, l’article 41 de la mateixa norma considera 
la desocupació permanent de l’habitatge com a un ús anormal. Quan 
l'Administració té constància que un habitatge o un edifici d'habitatges s'utilitza 
d'una manera anòmala o que un edifici està en situació anòmala, ha d'obrir el 
corresponent expedient administratiu per a fer els actes d'instrucció necessaris 
per a determinar, conèixer i comprovar els fets sobre els quals s'ha de dictar 
resolució. 
 
Segons els informes tècnics que formen part de l’expedient, fetes les 
inspeccions i comprovacions oportunes sobre les bases de dades municipals, 
als consums dels subministraments i la informació facilitada per la Agència de 
l’Habitatge de Catalunya respecte al Registre d’habitatges buits i d’habitatges 
ocupats sense títol habilitant es conclou que l’entitat BANCO BILBAO VIZCAYA 
S.A. es titular del següent habitatge, el qual es podria trobar desocupat 
permanentment per un període superior de dos anys: 

 

ADREÇA ADQUISICIÓ 
PADRÓ 
MUNICIPAL 

CONSUM AIGUA GEN 
14 – OCT 15 

C/ HORTENSIA, 22 SOB-
1  

Ref Cad: 
4705131DF2840F0015TS  

20/12/2012 Baixa 24-12-12 Donat baixa contracte 

 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Incoar expedient de declaració de situació anòmala de l’habitatge de 
titularitat de l’entitat BANCO BILBAO VIZCAYA S.A. emplaçat al carrer 
Hortènsia núm. 22 SOB 1r (ref. cadastral 4705131DF2840F0015TS) com a 
conseqüència de la seva desocupació permanent per un període superior de 
dos anys. 



SEGON.- Donar audiència per un termini de deu dies hàbils, a comptar des del 
dia següent a la notificació de la present resolució, a l’entitat BANCO BILBAO 
VIZCAYA S.A. per a què manifesti les mesures de foment que ha pres per 
afavorir l’ocupació d’aquest habitatge i al·legui el que consideri oportú per a la 
defensa dels seus interessos. 

TERCER.- Oferir a l’entitat BANCO BILBAO VIZCAYA S.A., com a mesura de 
foment, la possibilitat de cedir aquest habitatge a l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat per a què sigui incorporat a la Borsa de Lloguer Social d’aquesta 
administració per a la seva immediata ocupació. 

QUART.- Notificar aquesta resolució a les persones interessades.” 

 
ACORD NÚMERO TRETZE.- Proposta relativa a la incoació de l’expedient 
de declaració de situació anòmala dels habitatges titularitat de Sareb 
Sociedad Gestión de Activos. 

“La llei del Dret a l’Habitatge, Llei 18/2007 de 28 de desembre, estableix en el 
seu preàmbul la possibilitat d’instrumentar mecanismes en els supòsits en què 
s’ha de considerar incompleta la funció social de la propietat, que requereixen 
una reacció pública per a resoldre les situacions irregulars que es produeixen, 
la gravetat de les quals es mostra en termes d’afectació de drets fonamentals i 
del context social i urbà. 

L’article 3 de l’esmentada Llei 18/2007 defineix habitatge buit com aquell 
habitatge que queda desocupat permanentment, sense causa justificada, per 
un termini de més dos anys. A més, l’article 41 de la mateixa norma considera 
la desocupació permanent de l’habitatge com a un ús anormal. Quan 
l'Administració té constància que un habitatge o un edifici d'habitatges s'utilitza 
d'una manera anòmala o que un edifici està en situació anòmala, ha d'obrir el 
corresponent expedient administratiu per a fer els actes d'instrucció necessaris 
per a determinar, conèixer i comprovar els fets sobre els quals s'ha de dictar 
resolució 
 
Segons els informes tècnics que formen part de l’expedient, fetes les 
inspeccions i comprovacions oportunes sobre les bases de dades municipals, 
la informació facilitada per la Agència de l’Habitatge de Catalunya respecte al 
Registre d’habitatges buits i d’habitatges ocupats sense títol habilitant es 
conclou que l’entitat SAREB SOCIEDAD GESTIÓN DE ACTIVOS és titular dels 
següents habitatges, els quals es podrien trobar desocupats permanentment 
per un període superior de dos anys: 

 

ADREÇA ADQUISICIÓ 
PADRÓ 
MUNICIPAL 

CEDRES, 28-10 1-1  

Ref Cad: 
24/11/2009  Baixa 3/10/11 



4809407DF2840H0011TE 
 JACINTO BENAVENTE, 4 
3-3 
 
Ref Cad: 
4710503DF2841B0018QL 

31/12/2012 Baixa 3/02/14 

MOLI, 8 4-2  

Ref Cad: 
4705117DF2840F0009XO 

31/12/2012 Alta 1/05/96 

PUBILLA CASES, 39 Esc. 
AT, 4-2  

Ref Cad: 
4707109DF2840F0010IU 

31/12/2012 Alta omissió 
9/01/15 

 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Incoar expedient de declaració de situació anòmala dels l’habitatges 
de titularitat de l’entitat SAREB SOCIEDAD GESTIÓN DE ACTIVOS emplaçats 
a les següents adreces com a conseqüència de la seva desocupació 
permanent per un període superior de dos anys: 

 

- C/ CEDRES, 28-10 1-1 
- Pl. JACINTO BENAVENTE, 4 3-3 
- C/ MOLI, 8 4-2 
- C/ PUBILLA CASES, 39 Esc. AT, 4-2 

 
SEGON.- Donar audiència per un termini de deu dies hàbils, a comptar des del 
dia següent a la notificació de la present resolució, a l’entitat SAREB 
SOCIEDAD GESTIÓN DE ACTIVOS per a què manifesti les mesures de 
foment que ha pres per afavorir l’ocupació d’aquests habitatges i al·legui el que 
consideri oportú per a la defensa dels seus interessos. 

TERCER.- Oferir a l’entitat SAREB SOCIEDAD GESTIÓN DE ACTIVOS, com a 
mesura de foment, la possibilitat de cedir aquests habitatges a l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat per a què siguin incorporats a la Borsa de Lloguer 
Social d’aquesta administració per a la seva immediata ocupació. 
 
QUART.- Notificar aquesta resolució a les persones interessades.” 

 

RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS 



 
ACORD NÚMERO CATORZE.- Proposta d'aprovació de relacions de 
despeses i reconeixement d'obligacions. 

“Per la Secció de Comptabilitat s’han elaborat les següents relacions de 
despesa: 
 
Relació núm. 4 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
15.784,93 € 

Relació núm. 6 de documents ADO en fase prèvia per un import total 6.132,46 
€ 

Relació núm. 7 de documents ADO en fase prèvia per un import total 13.150,00 
€ 

Relació núm. 10 de documents O en fase prèvia per un import total 8.954,00 € 

Relació núm. 11 de documents O en fase prèvia per un import total 5.251,65 € 

Relació núm. 13 de documents O en fase prèvia per un import total 540.308,05 
€ 
 
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. 4 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 15.784,93 € 

2. Aprovar la relació núm. 6 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total 6.132,46 € 

3. Aprovar la relació núm. 7 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total 13.150,00 € 

4. Aprovar la relació núm. 10 de documents O en fase prèvia per un import total 
8.954,00 € 

5. Aprovar la relació núm. 11 de documents O en fase prèvia per un import total 
5.251,65 € 

6. Aprovar la relació núm. 13 de documents O en fase prèvia per un import total 
540.308,05 €.” 

 

ACORD NÚMERO QUINZE.- Proposta de devolució de la fiança dipositada 
per la mercantil SMS 91, S.L., corresponent al contracte relatiu al servei 
de distribució de les publicacions municipals (anys 2012-2013). 



“Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 2 de desembre de 2011, 
es va procedir a l’adjudicació del contracte relatiu al servei de distribució de les 
publicacions municipals a l’empresa SMS 91, S.L., pels anys 2012 i 2013. 
 
La mercantil SMS 91, S.L. havia dipositat prèviament en metàl·lic, en data 29 
de novembre de 2011, la fiança definitiva d’import 4.386 euros. 

Posteriorment, aquest contracte es va prorrogar els anys 2014 i 2015, 
respectivament. 
 
Vistos els informes favorables de la Tresorera municipal en funcions i de la 
Directora de Comunicació sobre la devolució de la fiança en qüestió, i d’acord 
amb el que disposa l’article 102 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Retornar a la mercantil SMS 91, S.L., amb número de NIF B-
59586354, la fiança definitiva d’import 4.386 euros que té dipositada en aquest 
Ajuntament en concepte de garantia de la contractació del servei de distribució 
de les publicacions municipals, anys 2012-2013. 

SEGON.- Donar per finalitzat l’expedient corresponent. 

A partir dels 15 dies següents a la recepció d’aquesta notificació la devolució de 
fiança s’efectuarà mitjançant alguna de les següents modalitats: 

· Si la fiança es va dipositar mitjançant aval bancari aquest serà retornat a les 
Oficines de Serveis Econòmics de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat 
(Plaça Santa Magdalena, 5 i 6 – planta baixa) en horari de dilluns a divendres 
de 9 del mati a les 14,30 hores. 

· Si la fiança es va dipositar en metàl·lic, es retornarà mitjançant transferència 
bancària sempre que es disposin de les dades bancàries corresponents. En 
canvi, si no consten a la Tresoreria municipal les dades bancàries per efectuar 
la transferència, la fiança es retornarà mitjançant xec bancari nominatiu que es 
podrà retirar a les Oficines del Punt d’Atenció al Ciutadà (Plaça Santa 
Magdalena, 24 planta baixa) de 8,30 a 14,30 hores (excepte dissabtes) i els 
dijous a la tarda de 16 a 18 h, excepte en el mes d’agost. 

Per poder retirar l’aval bancari o el xec corresponent el titular del dret de 
cobrament haurà d’aportar la corresponent documentació que acrediti la seva 
personalitat física (DNI) o be si es tracta de una persona jurídica, escriptura on 
es faci constar els poders de cobrament atorgats.” 

 
ACORD NÚMERO SETZE.- Proposta d'adjudicació d'un contracte menor 
consistent en el servei d'internet centralitzat a la Casa de la Vila. 
 
“Atesa la necessitat de contractar el servei de Internet centralitzat a la Casa de 



la Vila a partir del proper dia 1 d’abril, el Director de Sistemes d’Informació ha 
demanat oferta a tres empreses del sector (Ono, Telefónica i Adamo). 

Dins del termini establert, han presentat oferta Telefónica i Adamo, per imports 
de 1.521,00 i 600,00 €, al mes, respectivament. 

Vist l’informe emès pel Director de Sistemes d’Informació, en el sentit de que la 
proposta presentada per ADAMO TELECOM IBERIA, SA és la més adequada 
per a la realització de l’esmentat servei. 

Atès el que disposen els articles 111, 138.3 i 156.2 del Reial Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre de 2011, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
de Contractes del Sector Públic. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Aprovar la despesa plurianual referida al contracte del servei de 
Internet centralitzat a la Casa de la Vila, per un import màxim de 6.534,00 €, 
IVA inclòs, a càrrec de la partida 2016-12-92000-22203, Despeses 
comunicacions informàtiques, del pressupost municipal per a l’any 2016 i la 
resta de la despesa quotes de gener a març per import de 2.178,00€ IVA 
inclòs, a la partida corresponent del pressupost de 2017. 

SEGON.- Adjudicar a ADAMO TELECOM IBERIA, SA, amb NIF A65232357, el 
contracte consistent en el servei de Internet centralitzat a la Casa de la Vila per 
a l’any 2016, per un import total màxim de 7.200,00€, més 1.512,00€ en 
concepte d’IVA (import total del contracte 8.712,00 €, IVA inclòs). 

El contracte estendrà la seva vigència des de l’1 d’abril de 2016 a 31 de març 
de 2017. 

L’import total del contracte es fraccionarà en 4 pagaments de 1.800,00€, més 
IVA, cadascun, mitjançant les factures a presentar en els mesos de juny, 
setembre, desembre i març. 

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. 
 
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 DISSET.- Proposta consistent en donar compte de la 
presentació de la justificació de la subvenció atorgada pel Servei 
d’Ocupació de Catalunya per a tres cursos de formació ocupacional, any 
2014 (Ordre EMO/314/2014). 
 



“El departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya publicà 
l’ORDRE EMO/314/2014, de 20 d’octubre (DOG 6735 de 24/10/2014), per la 
qual s'aproven les bases per a la concessió de subvencions per a la realització 
d’accions de formació d’oferta adreçades prioritàriament a persones 
treballadores desocupades que promou el Servei d’Ocupació de Catalunya, i 
s’obre la convocatòria per a l'any 2014 (FOAP 2014). 

L’àmbit d’Empresa i Ocupació de l’ajuntament d’Esplugues de Llobregat 
dissenyà una programació formativa per a l’any 2014, en el marc de la 
convocatòria per a la concessió de subvencions abans esmentada i d’acord 
amb els requisits establerts a l’Ordre que la regula. 

L’import de la subvenció sol·licitada era de 88.375,50€ per a vuit accions de 
formació i pràctica professional en empreses i entitats. 

En data 15/12/2014, la directora del Servei d’Ocupació de Catalunya va emetre 
resolució d’atorgament de subvenció per a les cinc accions formatives 
següents: 
 

Referència acció Especialitat / Hores Subvenció 
atorgada € 

[ADGG0508_CEN] 
Certificat de 
professionalitat 

Operacions auxiliars d'enregistrament 
i tractament de dades i documents 
360 h 

26.244,00 

ADGG0508_2012_FCO Formació Complementària 20 h 1.800,00 

ADGG0508_MP0110 Mòdul de pràctiques professionals no 
laborals 80 h 1.458,00 

ADGI01-4 
Anglès: atenció al públic 220 h 
(40 h pràctiques a l’acabament de la 
formació) 

14.058,00 

ADGI01-4 
Anglès: atenció al públic 220 h 
(40 h pràctiques a l’acabament de la 
formació) 

14.058,00 

TOTAL 5 ACCIONS / 900 hores / 75 
alumnes 57.618,00 

ACCIONS NO 
APROVADES 

  

SSCS0208_CEN 
Certificat de 
professionalitat 

Atenció sociosanitària a persones 
dependents en institucions 370 h 0 

SSCS0208_2012_FCO Formació Complementària 20h 0 

SSCS0208_MP0029 Mòdul de pràctiques professionals no 
laborals 80 h 0 

 
 
Les accions formatives aprovades pel SOC s’han executat entre el 22/12/2014 i 
el 28/07/2015. 



Finalitzades les cinc accions formatives, s’ha redactat la memòria tècnica final i 
la justificació de despeses, d’acord amb el següent: 

 

Codi acció 
aprovada 

Especialitat / 
Hores 

Subvenció 
atorgada  
€ 

Import 
imputat 
€ 

Import 
no 
justificat 

Import de 
subvenció 
ingressat 
(80%) 

Import 
pendent 
d’ingrés  
(Prèvia 
validació 
pel 
SOC) 

14/FOAP/ 
248/0112886/001 

Operacions 
auxiliars 
d'enregistrament 
i tractament de 
dades i 
documents 360 
h 

26.244,00  22.355,60 3.888,40 20.995,20  1.360,40 

14/FOAP/ 
248/0112886/002 

Formació 
Complementària 
20 h 

1.800,00  1.757,10 42,90 1.440,00  317,10 

14/FOAP/ 
248/0112886/003 

Mòdul de 
pràctiques 
professionals no 
laborals 80 h 

1.458,00 1.853,14 0 1.166,40 291,60 

14/FOAP/ 
248/0112886/004 

ADGI01 - 
Anglès: atenció 
al públic 220 h 

14.058,00 14.954,28 0 11.246,40  2.811,60  

14/FOAP/ 
248/0112886/008 

ADGI01- 
Anglès: atenció 
al públic 220 h 

14.058,00 13.369,47 688,53  
11.246,40  

2.123,07 

TOTAL 900 hores / 75 
alumnes 57.618,00 54.289,59 4.619,83 46.094,40 6.903,77  

 
 
Renunciant l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat a l’import no justificat de 
4.619,83 euros de la subvenció atorgada. 

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

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Aprovar la renúncia de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat a 
l’import no justificat de 4.619,83 euros de la subvenció atorgada. 

SEGON.- Donar compte de la presentació de la justificació de la subvenció 
atorgada pel Servei d’Ocupació de Catalunya per a tres cursos de formació 
ocupacional, any 2014 (Ordre EMO/314/2014).” 



 
ACORD NÚMERO DIVUIT.- Proposta d’aprovació del Pla d’autoprotecció 
de la celebració del dimecres de cendra a la plaça de la Bòbila 2016.  

“Atès l'informe emès per l’Enginyer Tècnic Municipal d’Activitats en data 2 de 
febrer de 2016 en relació a la celebració de la cremada del dimecres de cendra 
a la plaça de la Bòbila, d’Esplugues de Llobregat, el dia 10 de febrer de 2016, 
que es transcriu parcialment a continuació: 

“REFERÈNCIES ANTERIORS – ANTECEDENTS (a destacar) 

Documentació vària obrant a l’expedient (antecedents). 

En base a l’aplicació del Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s’aprova el 
catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa 
el contingut d’aquestes mesures, els espectacles públics a l’aire lliure en espai 
no tancats, com és el cas dels correfocs (entre d’altres celebracions de la 
cultura popular Catalana), amb menys de 100 kg de matèria reglamentada dels 
artificis de pirotècnia, d’acord amb el Reial decret 563/2010, de 7 de maig, pel 
qual s’aprova el Reglament d’articles pirotècnics i de cartutxeria, NO són 
activitats de referència per a la protecció civil local per la seva baixa perillositat. 
 
El que subscriu, Enginyer Tècnic Municipal d'activitats d'aquest Servei, en 
relació a l'assumpte referenciat, 

INFORMA: 
 
a) Segons allò establert al Decret 30/2015 anteriorment citat, per a la 
realització de la present activitat no és necessari realitzar un pla 
d’autoprotecció que segueixi els criteris del citat Decret, atès que la 
matèria pirotècnica a cremar és molt inferior a 100 kg. 

 
b) Tot i això, per a la realització d’aquesta mateixa celebració de l’any 2014 es 
va redactar un pla d’autoprotecció per part del Sr. Daniel Ordóñez López, com 
a tècnic acreditat per la Generalitat de Catalunya per a desenvolupar aquest 
tipus de Pla, en base al ja derogat Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual 
s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures 
d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures, i considerant que 
aquest pla d’autoprotecció té una vigència de 4 anys i que enguany, no s’han 
produït canvis que requereixin noves mesures correctores, es podria 
considerar com a vàlid el PAU aprovat en edicions anteriors. 
 
Davant d’aquesta situació, el tècnic que sotasigna considera que cal realitzar 
les següents actuacions: 

1.- Tornar a aprovar el Pla d’Autoprotecció del Correfoc de la Cremada del 
dimecres de Cendra, d’Esplugues de Llobregat- 2014, atès que continua essent 
vàlid enguany. 



2.- Nomenar com a Cap d’Emergència del Pla d’Autoprotecció al Director de la 
Policia Local o a l’agent en el que es delegui. 

3.- Facilitar còpia amb acús de rebut del Pla d’Autoprotecció de la present 
festivitat a totes les colles participants, així com a la resta de responsables, 
encarregats de la correcta gestió i implantació del Pla. Aquesta tasca serà 
responsabilitat del Departament de Cultura Municipal.” 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1.- Declarar plenament vigent i aprovar novament el Pla d’Autoprotecció de la 
cremada del dimecres de cendra a la plaça de la Bòbila, d’Esplugues de 
Llobregat, redactat pel Sr. Daniel Ordóñez López, com a tècnic acreditat per la 
Generalitat de Catalunya i, per tant, aplicar-lo a la celebració de la cremada del 
dimecres de cendra a la plaça de la Bòbila, d’Esplugues de Llobregat que es 
celebrarà el dia 10 de febrer de 2016. 

2.- Designar com a Cap d’Emergència, titular de l’activitat esmentada, al Sr. 
Juan Antonio González Leyva, Director de la Policia Local i com a suplent, a 
l’agent en qui delegui, per tal que s’encarregui de la correcta gestió i 
implantació del Pla d’Autoprotecció de referència. 

3.- Facilitar copia del Pla, amb acusament de rebuda, a tots els participants, i/o 
responsables de l’acte identificats en el propi Pla, pel compliment del seu 
contingut. Serà el Departament de Cultura Municipal, l’encarregat de comunicar 
als responsables de tots els grups actuants quin és llur càrrec i funció dins de 
l’organigrama jeràrquic de la present celebració.” 

 
ACORD NÚMERO DINOU.- Proposta relativa a la resolució del contracte 
de subministrament de la uniformitat de la unitat tècnica de serveis 
subalterns municipals. 

“Per acord de la Junta de Govern Local de 13 de desembre de 2013 es va 
adjudicar a JORDI PIÑOL BALASCH, provist de NIF 37.691.566-V, el contracte 
relatiu al subministrament de la uniformitat de la unitat tècnica de serveis 
subalterns municipals per a una dotació inicial d’uniformitat per l’any 2013 i les 
següents reposicions dels exercicis 2014 i 2015 per un import de 11.725,30 
euros, més 2.462,31 euros en concepte d’IVA (import total, 14.187,61 euros, 
IVA inclòs). 

El Coordinador dels Serveis Subalterns manifesta els següents fets relacionats 
amb l’execució d’aquest contracte: 

- En data 5 i 9 de novembre de 2015 es realitzen unes sol·licituds de reposició 
d’uniformitat. 
- En data 23 de novembre de 2015 i registre d’entrada 20.064 la persona 
contractista presenta instància on declara que per incompliment dels 
compromisos adquirits al concurs de vestuari renuncia a la finalització del 
subministrament d’aquest contracte. 



- En data 11 de desembre de 2015 un nou proveïdor ha subministrat la 
sol·licitud d’uniformitat per import de 857,89 euros IVA inclòs, que s’havia 
reclamat a l’adjudicatari. El nou proveïdor ha mantingut el preu de les peces 
que s’havien signat amb l’adjudicatari del contracte vigent. 

Els plecs de condicions reguladors del contracte de subministrament de la 
uniformitat de la unitat tècnica de serveis subalterns municipals preveien multes 
pecuniàries en el supòsit d’incompliment del termini de subministrament. En 
aquest sentit es preveia que s’imposaria una multa pecuniària a l’adjudicatari, 
l’import de la qual seria el resultat de 0,20 € per cada 1.000,00 € del preu del 
contracte i per cada dia de retard. Aplicada aquesta fórmula al present 
contracte, la multa pecuniària a aplicar seria de 2,80 euros per dia de retard.  
 
Així, els danys i perjudicis que ha ocasionat a aquesta administració 
l’incompliment del contracte per part de la persona adjudicatària com a 
conseqüència de la renuncia a l’execució del contracte, es valoren de la 
següent manera segons la data de sol·licitud de la reposició en relació al 
compromís de la persona adjudicatària de realitzar el subministrament en deu 
dies des de la petició: 

- Sol·licitud de data 5 de novembre de 2015: retard de 19 dies hàbils fins que 
ha estat subministrat per un altre proveïdor, el que comporta 53,20 euros de 
multa pecuniària. 

- Sol·licitud de data 9 de novembre de 2015: retard de 16 dies hàbils fins que 
ha estat subministrat per un altre proveïdor, el que comporta 44,80 euros de 
multa pecuniària. 

El total de multa pecuniària a imposar a la persona adjudicatària sumaria 
l’import de 98,00 euros, els quals serien executats mitjançant la fiança definitiva 
constituïda a aquests efectes. 

Per acord de la Junta de Govern Local de data 23 de desembre de 2015 es va 
acordar donar audiència a l’expedient a la persona contractista en relació a la 
imposició de la multa pecuniària de 98,00 euros per incompliment del termini de 
subministrament contractat, prèvia a la resolució del contracte acceptant la 
renuncia manifestada per la persona adjudicatària. La persona contractista no 
ha presentat en aquest tràmit cap documentació ni al·legació. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Primer- Imposar la multa pecuniària de 98,00 euros per incompliment del 
termini de subministrament contractat, la qual es farà efectiva a càrrec de la 
fiança dipositada en metàl·lic a la tresoreria municipal el dia 12 de desembre de 
2013 per import de 586,27 euros. 

Segon.- Resoldre el contracte relatiu al subministrament de la uniformitat de la 
unitat tècnica de serveis subalterns municipals per a una dotació inicial 
d’uniformitat per l’any 2013 i les següents reposicions dels exercicis 2014 i 
2015, adjudicat al Sr. Jordi Piñol Balasch, provist de NIF 37.691.566-V, per 
acord de la Junta de Govern Local de 13 de desembre de 2013. 



Tercer.- Ingressar a l’Agència Tributària l’import de 488,27 euros, que 
correspon a la resta de fiança dipositada una vegada executada la multa 
pecuniària de 98,00 euros, segons la Diligència d’embargaments de crèdits 
notificada a aquest Ajuntament en data 14 de setembre de 2015 i número de 
registre 15.324 i que recau sobre el Sr. Jordi Piñol Balasch.” 

 

ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA 

 
ACORD NÚMERO VINT.- Proposta d'aprovació de l'expedient de 
contractació, mitjançant procediment obert, i dels plecs de condicions 
relatius al servei de recollida, dipòsit i custòdia d'animals de companyia. 
 
“Atesa la necessitat de contractar el servei de recollida, dipòsit, custòdia i 
adopció d’animals de companyia, d'acord amb la descripció tècnica realitzada 
per la Tècnica de Salut Pública als plecs de condicions. 
 
En funció 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, i tot en relació amb l'article 
274.2 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, 
aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i dels articles 115 i 116 del 
T.R.L.C.S.P., sobre plecs de clàusules particulars, on es fa preceptiva 
l'aprovació de l'expedient de contractació i els plecs de condicions tècniques i 
econòmiques que han de regir en el contracte. 
  
En funció del que disposa l’article 174 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 
de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals, sobre els compromisos de despesa de caràcter plurianual. 
 
Vist l'informe dels Serveis Jurídics i la fiscalització prèvia per part de la 
Intervenció municipal. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la despesa plurianual per a la contractació del servei de 
recollida, dipòsit, custòdia i adopció d’animals de companyia, per un import 
màxim anual de 25.168 euros, IVA inclòs, sent la distribució màxima de la 
despesa dels referits exercicis la següent: 
 
· Any 2016 (maig – desembre): 16.778,67 euros (partida 68.31100.22706 – 
Protecció de la Salut). 
 
· Any 2017: 25.168 euros (partida 68.31100.22706 – Protecció de la Salut). 
 
· Any 2018 (gener – abril): 8.389,33 euros (partida 68.31100.22706 – Protecció 
de la Salut). 



 
SEGON.- Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert, i 
aprovar els plecs de condicions econòmic administratives i tècniques relatius al 
servei de recollida, dipòsit, custòdia i adopció d’animals de companyia, amb un 
pressupost màxim anual de 20.800 euros, més 4.368 euros en concepte d’IVA. 
 
TERCER.- Convocar la licitació, d'acord amb el que estableixen els articles 
142, 143 i 159.2 del T.R.L.C.S.P., publicant els corresponents anuncis, que 
aniran a càrrec de l’empresa adjudicatària, al Butlletí Oficial de la Província i 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, per un termini mínim de 20 dies 
hàbils per a presentació de proposicions. Així mateix, i de conformitat amb 
l’article 142.4 del T.R.L.C.S.P. l’anunci de licitació es publicarà, així mateix, al 
perfil del contractant de la pàgina web municipal. 
 
Els anteriors acords es sotmeten a la condició suspensiva de comptar amb la 
consignació pressupostària adequada i suficient, respecte els pressupostos 
dels anys 2017 i 2018, respectivament.” 
 
 
 
ACORD NÚMERO VINT-I-UN.- Proposta de devolució de fiança dipositada 
pel Sr. Hector Martin Subías, empresari autònom, corresponent al 
contracte del servei de podologia adreçat a la gent gran d'Esplugues de 
Llobregat (anys 2014-2015). 
 
“Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 20 de desembre de 
2013, es va procedir a l’adjudicació del contracte relatiu al servei de podologia 
adreçat a la gent gran d’Esplugues de Llobregat al Sr. Héctor Martín Subías, 
empresari autònom, pels anys 2014 i 2015. 
 
El Sr. Héctor Martín Subías havia dipositat prèviament en metàl·lic, en data 13 
de desembre de 2013, la fiança definitiva d’import 1.053,80 euros. 
 
Vistos els informes favorables de la Tresorera municipal en funcions i de la 
Tècnica de Salut Pública sobre la devolució de la fiança en qüestió, i d’acord 
amb el que disposa l’article 102 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
PRIMER.- Retornar al Sr. Héctor Martín Subías, amb número de DNI 
45.859.024-Z, la fiança definitiva d’import 1.053,80 euros que té dipositada en 
aquest Ajuntament en concepte de garantia de la contractació del servei de 
podologia adreçat a la gent gran d’Esplugues de Llobregat, anys 2014-2015. 
 
SEGON.- Donar per finalitzat l’expedient corresponent. 
 
A partir dels 15 dies següents a la recepció d’aquesta notificació la devolució de 
fiança s’efectuarà mitjançant alguna de les següents modalitats:  



 
· Si la fiança es va dipositar mitjançant aval bancari aquest serà retornat a les 
Oficines de Serveis Econòmics de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat 
(Plaça Santa Magdalena, 5 i 6 – planta baixa) en horari de dilluns a divendres 
de 9 del mati a les 14,30 hores. 
 
· Si la fiança es va dipositar en metàl·lic, es retornarà mitjançant transferència 
bancària sempre que es disposin de les dades bancàries corresponents. En 
canvi, si no consten a la Tresoreria municipal les dades bancàries per efectuar 
la transferència, la fiança es retornarà mitjançant xec bancari nominatiu que es 
podrà retirar a les Oficines del Punt d’Atenció al Ciutadà (Plaça Santa 
Magdalena, 24 planta baixa) de 8,30 a 14,30 hores (excepte dissabtes) i els 
dijous a la tarda de 16 a 18 h, excepte en el mes d’agost. 
 
Per poder retirar l’aval bancari o el xec corresponent el titular del dret de 
cobrament haurà d’aportar la corresponent documentació que acrediti la seva 
personalitat física (DNI) o be si es tracta de una persona jurídica, escriptura on 
es faci constar els poders de cobrament atorgats.” 
 
 
ACORD NÚMERO VINT-I-DOS.- Proposta d'aprovació de l'adhesió de 
l'Ajuntament al Protocol sobre el Servei de prèstec de material esportiu de 
l'Àrea d'esports de la Diputació de Barcelona, període 2016-2019. 
 
“L’Àrea d’Esports de la Diputació de Barcelona disposa d’ un servei de préstec 
de material esportiu i recreatiu per posar a disposició dels ajuntaments i ens 
locals de la província de Barcelona per a activitats lúdiques esportives que 
aquests ens organitzin, sense cost per l’en local. 
 
És voluntat de l’Àrea d’Esports de la Diputació de Barcelona reforçar el suport i 
col·laboració amb els ens locals del seu territori, concretament en l’àmbit de les 
competències que en matèria d’ esports tenen legalment atribuïdes. 
 
Per fer efectiva aquesta col·laboració i gaudir del material esportiu que de 
forma gratuïta es posa a la seva disposició, els ens locals interessats hauran de 
formalitzar la seva adhesió al Protocol sobre el Servei de préstec de material 
esportiu i l’adopció per part de la Junta de Govern Local del corresponent 
acord. 
 
El Servei d’esports de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat ve organitzant 
activitats esportives i recreatives amb l’ús de material esportiu i recreatiu, com 
la Festa de les Rodes, la Cursa Solidària d’Esplugues de Llobregat, la Festa del 
Joc i l’Esport, etc i també activitats esportives organitzades per entitats del 
municipi. 
 
Està previst en el Pla d’actuació del servei d’esports, continuar realitzant les 
esmentades activitats d’esports per a tothom durant el període 2016-2019. 
 
Vist l’informe emès pel Director del Servei d’Esports. 



 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat al 
Protocol sobre el servei de prèstec de material esportiu de l’Àrea d’Esports de 
la Diputació de Barcelona, període 2016-2019.” 
 
 
ACORD NÚMERO VINT-I-TRES.- Proposta d'aprovació dels comptes 
justificatius presentats per l'entitat ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DISTRICTE I 
BARRI CENTRE en concepte de justificació de les subvencions atorgades 
per al desenvolupament de les activitats "Adequació del local: pintura i 
restauració" i "Exposició de fotografies: Esplugues abans i ara", 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.  
 
Mitjançant Decrets d’Alcaldia números 1416 i 1415, respectivament, de dates 
10 de juny de 2015, es va acordar atorgar a l’entitat ASSOCIACIÓ DE VEÏNS 
DISTRICTE PRIMER BARRI CENTRE els següents ajuts econòmics pel 
desenvolupament de la següents activitats: 
 

Activitat Import 
Adequació del local: pintura i restauració 400,00 € 
Exposició de fotografies "Esplugues abans i ara" 200,00 € 

 
Vist que en data 25 de Novembre de 2015, l’entitat ASSOCIACIÓ DE VEÏNS 
DISTRICTE PRIMER BARRI CENTRE va presentar comptes justificatius 
relatius a la despesa executada pel desenvolupament de les esmentades 
activitats i que aquests contenen tots els requisits exigits al Reglament i a les 
Bases Reguladores per a l’atorgament de subvencions, segons informes 
emesos per la Unitat Jurídic administrativa de l’Àmbit d’Acció Social i 
Ciutadania i la Directora de Cultura. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat ASSOCIACIÓ 
DE VEÏNS DISTRICTE PRIMER BARRI CENTRE ( NIF: V60153285 ) en 
relació a les subvencions atorgades per aquest Ajuntament pel 
desenvolupament de les activitats que a continuació s’esmenta, d’acord amb el 
següent quadre: 



ACTIVITAT/S – ANY 2015 IMPORT ATORGAT IMPORT JUSTIFICAT 
Adequació del local: pintura i 
restauració 

400,00 euros 566,95 euros 

Exposició de fotografies 
"Esplugues abans i ara" 

200,00 euros 313,15 euros 

“ 
 
 
ACORD NÚMERO VINT-I-QUATRE.- Proposta d'aprovació dels comptes 
justificatius presentats per l'entitat ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DISTRICTE I 
BARRI CENTRE en concepte de justificació de les subvencions atorgades 
per al desenvolupament de les activitats "Festival infantil del carrer de 
L'Avenç" i "Flors al carrer", 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 DE VEÏNS 
DISTRICTE PRIMER BARRI CENTRE els següents ajuts econòmics pel 
desenvolupament de la següents activitats i en la data que així mateix s’indica: 

Data aprovació Activitat Import 
06/03/2015 Festival infantil al carrer de l’Avenç 200,00 euros 
06/03/2015 Flors al carrer 174,00 euros 
 
Vist que en data 25 de Novembre de 2015, l’entitat ASSOCIACIÓ DE VEÏNS 
DISTRICTE PRIMER BARRI CENTRE va presentar comptes justificatius 
relatius a la despesa executada pel desenvolupament de les esmentades 
activitats i que aquests contenen tots els requisits exigits al Reglament i a les 
Bases Reguladores per a l’atorgament de subvencions, segons informes 
emesos per la Unitat Jurídic administrativa de l’Àmbit d’Acció Social i 
Ciutadania i la Coordinadora de Cultura. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat ASSOCIACIÓ 
DE VEÏNS DISTRICTE PRIMER BARRI CENTRE ( NIF: V60153285 ) en 
relació a les subvencions atorgades per aquest Ajuntament pel 
desenvolupament de les activitats que a continuació s’esmenta, d’acord amb el 
següent quadre: 

ACTIVITAT/S – ANY 2015 IMPORT ATORGAT IMPORT JUSTIFICAT 



Festival infantil al carrer de 
l’Avenç 

200,00 euros 412,15 euros 

Flors al carrer 174,00 euros 667,15 euros 
“ 
 
 
ACORD NÚMERO VINT-I-CINC.- Proposta d'aprovació dels comptes 
justificatius presentats per l'entitat ESCOLA JOAN MARAGALL en 
concepte de justificació de la subvenció atorgada per al desenvolupament 
de l'activitat "Setmana cultural", any 2015. 

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

Data aprovació Activitat Import 
06/03/2015 Setmana cultural 830,00 euros 
 
Vist que en data 13 de Juliol de 2015 i 23 de setembre de 2015, 
respectivament, l’entitat l’entitat ESCOLA JOAN MARAGALL va presentar 
comptes justificatius relatius a la despesa executada pel desenvolupament de 
l’esmentada activitat i que aquests contenen tots els requisits exigits al 
Reglament i a les Bases Reguladores per a l’atorgament de subvencions, 
segons informes emesos per la Unitat Jurídic administrativa de l’Àmbit d’Acció 
Social i Ciutadania i la Coordinadora d’Educació. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat ESCOLA JOAN 
MARAGALL ( NIF: Q-5855043E ) en relació a la subvenció atorgada per aquest 
Ajuntament pel desenvolupament de l’activitat que a continuació s’esmenta, 
d’acord amb el següent quadre: 

ACTIVITAT/S – ANY 2015 IMPORT ATORGAT IMPORT JUSTIFICAT 
Setmana cultural 830,00 euros 1.018,17 euros 
“ 
 
 
ACORD NÚMERO VINT-I-SIS.- Proposta d'aprovació dels comptes 
justificatius presentats per l'entitat ESCOLA JOAN MARAGALL en 



concepte de justificació de la subvenció atorgada per al desenvolupament 
de l'activitat "Material i sortides per a tothom", any 2015. 

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

Data aprovació Activitat Import 
06/03/2015 Material i sortides per a tothom 1.150,00 euros 
 
Vist que en data 13 de juliol de 2015 l’entitat ESCOLA JOAN MARAGALL, va 
presentar comptes justificatius relatius a la despesa executada pel 
desenvolupament de l’ esmentada activitat i que aquests contenen tots els 
requisits exigits al Reglament i a les Bases Reguladores per a l’atorgament de 
subvencions, segons informes emesos per la Unitat Jurídic administrativa de 
l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania i la Coordinadora d’Educació. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat ESCOLA JOAN 
MARAGALL ( NIF: Q-5855043E ) en relació a la subvenció atorgada per aquest 
Ajuntament pel desenvolupament de l’activitat que a continuació s’esmenta, 
d’acord amb el següent quadre: 

ACTIVITAT – ANY 2015 IMPORT ATORGAT IMPORT JUSTIFICAT 
Material i sortides per a 
tothom 

1.150,00 euros 1.499,05 euros 

“ 
 
 
ACORD NÚMERO VINT-I-SET.- Proposta de resolució de sol·licituds 
d'ajuts econòmics, dins l'àmbit d'acció social, en concepte de beques de 
menjador escolar, curs 2015-2016. 

“La Junta de Govern Local va aprovar el document “Barems i criteris per a 
l’atorgament d'ajuts econòmics d’Esplugues de Llobregat, curs 2015-2016” i la 
seva posterior modificació, en sessions ordinàries de dates 22 de maig i 16 
d’octubre de 2015 respectivament. 



L’Ajuntament d’Esplugues, amb la finalitat de garantir les necessitats bàsiques 
en l’àmbit de la infància i adolescència, atorga uns ajuts econòmics en 
concepte de beques de menjador escolar per als menors empadronats a 
Esplugues i escolaritzats en centres públics d’Esplugues o de poblacions 
veïnes. 
 
Ateses les 35 sol·licituds d’ajuts econòmics presentades i vist l’informe emès en 
data 4 de febrer de 2016 per la coordinadora de la UJA de l’Àmbit d’Acció 
Social i Ciutadania, amb el vist-i-plau del director de la mateixa unitat jurídic-
administrativa, on fa constar que s’ha realitzat la valoració social, econòmica i 
administrativa corresponent a aquests tipus d’ajuts econòmics, en compliment 
dels barems i criteris per a l’atorgament d’ajuts econòmics de l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat, curs 2015-2016. 

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 30 sol·licituds d’ajuts econòmics per a la 
integració dels següents menors en concepte de beques de menjador escolar, 
pel curs 2015-2016, amb els percentatges de bonificació valorats per cada cas 
que s’indiquen: 

ALUMNE/A 
Cost 
Activitat 

% 
Beca 

NAE 
1.091,20 
€ 40% 

NAE 
1.091,20 
€ 40% 

AAS 
1.091,20 
€ 40% 

CCN 654,72 € 40% 

BDG 
1.091,20 
€ 40% 

HET 
1.091,20 
€ 40% 

HER 
1.091,20 
€ 40% 

MER 
1.091,20 
€ 40% 

FEB 
1.091,20 
€ 40% 

AEB 1.091,20 40% 



€ 

GFB 
1.091,20 
€ 40% 

IFB 
1.091,20 
€ 40% 

NGM 654,72 € 40% 

JGO 
1.091,20 
€ 90% 

AHR 
1.091,20 
€ 40% 

AK 
1.091,20 
€ 40% 

SLB 
1.091,20 
€ 50% 

VMS 
1.091,20 
€ 40% 

AMB 
1.091,20 
€ 20% 

JMP 
1.091,20 
€ 40% 

SNR 
1.091,20 
€ 40% 

IOM 
1.091,20 
€ 100% 

CRV 
1.091,20 
€ 50% 

ERG 
1.091,20 
€ 40% 

BS 
1.091,20 
€ 50% 

FS 
1.091,20 
€ 50% 

AS 
1.091,20 
€ 50% 

NVG 
1.091,20 
€ 40% 

CZR 
1.091,20 
€ 40% 

MZR 
1.091,20 
€ 40% 

 
 
SEGON.- Aprovar una despesa plurianual total màxima de 14.272,90 euros, 
amb càrrec a la partida pressupostària 68.23100.48018 del pressupost vigent, 
en concepte de beques de menjador escolar, a favor dels tutors legals que es 
relacionen, amb el imports resultants que així mateix s’indiquen: 
 



ESCOLA GRAS SOLER(CIF Centre :Q0868038A) 

TUTOR/A LEGAL  
Cost 
Ajuntament 

Exercici 
2015 

Exercici 
2016 

GCL 436,48 € 174,59 € 261,89 € 
BZM 545,60 € 218,24 € 327,36 € 
FMC 436,48 € 174,59 € 261,89 € 
MSS 1.091,20 € 436,48 € 654,72 € 
MDA 261,89 € 0,00 € 261,89 € 
 
ESCOLA CAN VIDALET(CIF Centre :Q5856054A) 

TUTOR/A LEGAL  
Cost 
Ajuntament 

Exercici 
2015 

Exercici 
2016 

ASM 436,48 € 174,59 € 261,89 € 
ASM 436,48 € 174,59 € 261,89 € 
ETN 436,48 € 174,59 € 261,89 € 
TV 545,60 € 218,24 € 327,36 € 
TV 545,60 € 218,24 € 327,36 € 
TV 545,60 € 218,24 € 327,36 € 
RM 436,48 € 174,59 € 261,89 € 
 
ESCOLA JOAN MARAGALL(CIF Centre :Q5855043E) 

TUTOR/A LEGAL 
Cost 
Ajuntament 

Exercici 
2015 

Exercici 
2016 

ASB 436,48 € 174,59 € 261,89 € 
EZA 436,48 € 174,59 € 261,89 € 
ELZA 436,48 € 174,59 € 261,89 € 
ZA 436,48 € 174,59 € 261,89 € 
ZA 436,48 € 174,59 € 261,89 € 
 
ESCOLA ISIDRE MARTI(CIF Centre :Q5855027H) 

TUTOR/A LEGAL  
Cost 
Ajuntament 

Exercici 
2015 

Exercici 
2016 

BML 436,48 € 174,59 € 261,89 € 
BML 436,48 € 174,59 € 261,89 € 
GGN 436,48 € 174,59 € 261,89 € 
 
ESCOLA FOLCH I TORRES(CIF Centre :Q0868051D) 

TUTOR/A LEGAL  
Cost 
Ajuntament 

Exercici 
2015 

Exercici 
2016 

MGE 218,24 € 87,30 € 130,94 € 
NBP 261,89 € 0,00 € 261,89 € 
 
ESCOLA MATILDE ORDUÑA(CIF Centre :Q5855033F) 
TUTOR/A LEGAL  Cost Exercici Exercici 



Ajuntament 2015 2016 
RPY 436,48 € 174,59 € 261,89 € 
FFI 436,48 € 174,59 € 261,89 € 
FFI 436,48 € 174,59 € 261,89 € 
FLF 436,48 € 174,59 € 261,89 € 
FLF 436,48 € 174,59 € 261,89 € 
PAL 436,48 € 174,59 € 261,89 € 
 
ESCOLA PRAT DE LA RIBA(CIF Centre : Q5855037G) 

TUTOR/A LEGAL  
Cost 
Ajuntament 

Exercici 
2015 

Exercici 
2016 

OE 982,08 € 392,83 € 589,25 € 
VRG 545,60 € 218,24 € 327,36 € 
 
 
TERCER.- Desestimar un total de 5 sol·licituds d’ajuts econòmics en concepte 
de beques de menjador escolar, curs 2015-2016, 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 
14.272,90 euros, seran pagades als centres escolars següents: 
 
- A l’Escola Gras i Soler, amb NIF Q0868038A, la quantitat de 2.771,65 euros. 
- A l’Escola Can Vidalet, amb NIF Q5856054A, la quantitat de 3.382,72 euros. 
- A l’Escola Joan Maragall, amb NIF Q5855043E, la quantitat de 2.182,40 
euros. 
- A l’Escola Isidre Marti, amb NIF Q5855027H, la quantitat de 1.309,44 euros. 
- A l’Escola Folch i Torres, amb NIF Q0868051D, la quantitat de 480,13 euros. 
- A l’Escola Prat de la Riba, amb NIF Q5855037G, la quantitat de 1.527,68 
euros. 
- A l’Escola Matilde Orduña, amb NIF Q5855033F, la quantitat de 2.618,88 
euros. 
 
El pagament de les quantitats reconegudes i efectivament acreditades per les 
entitats es realitzarà en tres terminis, de manera proporcional en funció del 
nivell d’assistència a l’activitat dels alumnes becats, durant el període de gener 
a juny de 2016.” 

 
ACORD NÚMERO VINT-I-VUIT.- Proposta de resolució de sol·licituds 
d'ajuts econòmics, dins l'àmbit d'acció social, en concepte de beques 
d'assistència a escoles esportives, curs 2015-2016. 

“La Junta de Govern Local va aprovar el document “Barems i criteris per a 
l’atorgament d'ajuts econòmics d’Esplugues de Llobregat, curs 2015-2016” i la 
seva posterior modificació, en sessions ordinàries de dates 22 de maig i 16 
d’octubre de 2015 respectivament. 



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’Activitats Esportives per als menors empadronats a 
Esplugues. 
 
Ateses les 208 sol·licituds d’ajuts econòmics presentades i vist l’informe emès 
en data 27 de gener de 2016 per la coordinadora de la UJA de l’Àmbit d’Acció 
Social i Ciutadania, amb el vist-i-plau del director de la mateixa unitat jurídic-
administrativa, on fa constar que s’ha realitzat la valoració social, econòmica i 
administrativa corresponent a aquests tipus d’ajuts econòmics, en compliment 
dels barems i criteris per a l’atorgament d’ajuts econòmics de l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat, curs 2015-2016. 

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 168 sol·licituds d’ajuts econòmics per a la 
integració dels següents menors en concepte de beques d’Activitats Esportives, 
pel curs 2015-2016, amb els percentatges de bonificació valorats per cada cas 
que s’indiquen: 

Alumne/a Cost 
Activitat %Beca 

JAS 400,00 € 90% 
MAK 400,00 € 90% 
LAV 177,36 € 90% 
FAV 147,18 € 90% 
IAG 400,00 € 90% 
CAG 400,00 € 90% 
IAG 147,18 € 90% 
CAG 177,36 € 90% 
EAT 400,00 € 90% 
SAY 200,00 € 90% 
EAG 400,00 € 90% 
SAL 350,00 € 90% 
NAL 350,00 € 90% 
JAS 400,00 € 90% 
HAG 225,00 € 90% 
NBG 440,00 € 90% 
IBC 400,00 € 90% 
PBF 470,00 € 65% 



MB 400,00 € 90% 
IBC 400,00 € 40% 
ABB 400,00 € 90% 
ABR 200,00 € 90% 
MBO 400,00 € 90% 
SCL 147,18 € 40% 
RCJ 177,36 € 90% 
ACC 147,18 € 90% 
ICC 177,36 € 90% 
JCJ 427,00 € 90% 
MCM 448,50 € 90% 
DCM 448,50 € 90% 
LCG 177,36 € 90% 
LCG 177,36 € 90% 
LCG 147,18 € 90% 
ACG 400,00 € 40% 
ACG 147,18 € 40% 
ACG 177,36 € 40% 
LCR 147,18 € 90% 
OCR 147,18 € 90% 
FCP 305,00 € 90% 
ACP 245,00 € 90% 
KCR 596,00 € 100% 
YCB 592,00 € 90% 
ZCH 459,00 € 90% 
GCV 350,00 € 90% 
GCV 177,36 € 90% 
SCC 400,00 € 90% 
JCC 250,00 € 90% 
ND 592,00 € 90% 
RD 200,00 € 100% 
LDG 400,00 € 90% 
MDC 286,00 € 40% 
MER 400,00 € 100% 
IEK 400,00 € 90% 
ME 400,00 € 90% 
IFV 400,00 € 50% 
SFM 400,00 € 90% 
CFB 147,18 € 90% 
MGG 147,18 € 90% 
GGV 267,00 € 90% 
GGV 267,00 € 90% 
PGT 350,00 € 90% 



NGC 400,00 € 90% 
AGG 592,00 € 40% 
MGD 400,00 € 90% 
NGH 470,00 € 90% 
NGP 280,00 € 90% 
MGM 286,00 € 90% 
JGM 600,00 € 90% 
MGG 225,00 € 90% 
FH 147,18 € 90% 
SH 177,36 € 90% 
YHZ 250,00 € 90% 
SHZ 177,36 € 90% 
EHZ 400,00 € 90% 
OHZ 400,00 € 90% 
AJP 400,00 € 40% 
KK 200,00 € 40% 
BKC 400,00 € 90% 
DLP 300,00 € 50% 
JLP 147,18 € 50% 
ALC 480,00 € 90% 
CLF 440,00 € 90% 
CLG 446,00 € 90% 
ILG 592,00 € 90% 
MMG 592,00 € 90% 
MMG 147,18 € 90% 
MMG 147,18 € 90% 
DMR 177,36 € 65% 
JMR 481,00 € 100% 
OMA 147,18 € 90% 
RMG 400,00 € 40% 
NMA 592,00 € 65% 
TMR 592,00 € 90% 
AMR 592,00 € 90% 
AMR 177,36 € 90% 
TMR 592,00 € 90% 
MMV 147,18 € 90% 
AMA 147,18 € 90% 
AM 400,00 € 90% 
AMM 470,00 € 40% 
DMM 440,00 € 40% 
OMA 147,18 € 90% 
BNM 147,18 € 90% 
JOD 400,00 € 90% 



DOT 400,00 € 90% 
SOT 400,00 € 90% 
DOM 470,00 € 90% 
ROM 592,00 € 90% 
MOS 350,00 € 90% 
PPM 391,21 € 65% 
IPM 391,21 € 65% 
APP 177,36 € 90% 
MPP 177,36 € 90% 
YPP 600,00 € 40% 
JPP 335,00 € 40% 
GPM 147,18 € 90% 
KPG 177,36 € 90% 
APM 475,00 € 90% 
CPC 427,00 € 90% 
CPC 285,00 € 90% 
APC 420,00 € 90% 
NRA 147,18 € 90% 
PRA 147,18 € 90% 
FRA 177,42 € 90% 
ARJ 147,18 € 90% 
GRG 400,00 € 90% 
CRY 95,21 € 100% 
PSD 400,00 € 40% 
KSQ 400,00 € 90% 
GSA 400,00 € 100% 
ASA 400,00 € 100% 
JSA 400,00 € 100% 
CSF 316,00 € 90% 
NSS 440,00 € 90% 
VSS 470,00 € 90% 
DSL 177,36 € 90% 
SSL 147,18 € 90% 
ISG 400,00 € 90% 
BS 400,00 € 90% 
FS 177,36 € 90% 
BSP 400,00 € 65% 
CSA 400,00 € 90% 
ISD 713,00 € 90% 
VSD 147,18 € 90% 
MSG 177,36 € 90% 
ESH 400,00 € 100% 
LTM 400,00 € 90% 



ATD 320,00 € 90% 
DTQ 177,36 € 40% 
MTQ 147,18 € 25% 
MTQ 147,18 € 25% 
YTF 400,00 € 90% 
RTS 200,00 € 65% 
JTS 400,00 € 65% 
MTR 592,00 € 65% 
AVM 147,18 € 90% 
MVP 177,36 € 90% 
MVG 475,00 € 65% 
TVP 200,00 € 90% 
FVY 400,00 € 90% 
CVL 510,00 € 90% 
GVC 147,18 € 90% 
JVM 363,00 € 90% 
OVM 363,00 € 90% 
JVM 279,00 € 90% 
MVC 245,00 € 90% 
FVC 350,00 € 90% 
AZI 147,18 € 90% 
 
 
SEGON.- Aprovar una despesa de 45.159,34 euros, amb càrrec a la partida 
pressupostària 68.23100.48018 del pressupost vigent, en concepte de beques 
d’Activitats Esportives, a favor dels tutors legals que es relacionen, amb el 
imports resultants que així mateix s’indiquen: 

FUTBOL ASSOCIACIÓ ESPLUGUENC (CIF: G-61.396.065) 

TUTOR/A LEGAL  
Cost 
Ajuntament 

Exercici 
2015 

Exercici 
2016 

CAD 360,00 € 120,00 € 240,00 € 
MBA 360,00 € 120,00 € 240,00 € 
MCG 360,00 € 120,00 € 240,00 € 
AE 360,00 € 120,00 € 240,00 € 
EGG 160,00 € 53,33 € 106,67 € 
AGP 315,00 € 105,00 € 210,00 € 
MGC 360,00 € 120,00 € 240,00 € 
LQL 360,00 € 120,00 € 240,00 € 
NVB 360,00 € 120,00 € 240,00 € 
CAD 315,00 € 105,00 € 210,00 € 
C.RESIDENCIAL D'ACCIÓ EDUCATIVA 
FERRER I GUARDIA 200,00 € 66,67 € 133,33 € 

 
CLUB DE FUTBOL CAN VIDALET (CIF: G-58.798.364) 



TUTOR/A LEGAL  
Cost 
Ajuntament 

Exercici 
2015 

Exercici 
2016 

VAS 360,00 € 120,00 € 240,00 € 
RAS 360,00 € 120,00 € 240,00 € 
RAD 400,00 € 133,33 € 266,67 € 
RAD 400,00 € 133,33 € 266,67 € 
RAD 400,00 € 133,33 € 266,67 € 
SAR 180,00 € 60,00 € 120,00 € 
ABE 360,00 € 120,00 € 240,00 € 
RBM 360,00 € 120,00 € 240,00 € 
ECP 160,00 € 53,33 € 106,67 € 
MCP 360,00 € 120,00 € 240,00 € 
MDC 360,00 € 120,00 € 240,00 € 
ND 200,00 € 66,67 € 133,33 € 
MDT 360,00 € 120,00 € 240,00 € 
AD 160,00 € 53,33 € 106,67 € 
AEZ 400,00 € 133,33 € 266,67 € 
BFR 360,00 € 120,00 € 240,00 € 
MFJ 360,00 € 120,00 € 240,00 € 
MGG 160,00 € 53,33 € 106,67 € 
LGA 360,00 € 120,00 € 240,00 € 
DGL 360,00 € 120,00 € 240,00 € 
AGP 360,00 € 120,00 € 240,00 € 
AGP 360,00 € 120,00 € 240,00 € 
MGF 360,00 € 120,00 € 240,00 € 
RJ 360,00 € 120,00 € 240,00 € 
CK 80,00 € 26,67 € 53,33 € 
IKZ 360,00 € 120,00 € 240,00 € 
AKZ 360,00 € 120,00 € 240,00 € 
LM 360,00 € 120,00 € 240,00 € 
CMP 400,00 € 133,33 € 266,67 € 
VPR 180,00 € 60,00 € 120,00 € 
CPA 160,00 € 53,33 € 106,67 € 
OPV 260,00 € 86,67 € 173,33 € 
CR 180,00 € 60,00 € 120,00 € 
LRT 596,00 € 198,67 € 397,33 € 
PRR 360,00 € 120,00 € 240,00 € 
NSM 130,00 € 43,33 € 86,67 € 
NSM 260,00 € 86,67 € 173,33 € 
CTT 360,00 € 120,00 € 240,00 € 
VT 360,00 € 120,00 € 240,00 € 
NTR 360,00 € 120,00 € 240,00 € 
NTR 360,00 € 120,00 € 240,00 € 



ATM 360,00 € 120,00 € 240,00 € 
ZYC 360,00 € 120,00 € 240,00 € 
CZB 360,00 € 120,00 € 240,00 € 
 
 
 
CLUB HANDBOL ESPLUGUES (CIF: G-58.734.989) 

TUTOR/A LEGAL  
Cost 
Ajuntament 

Exercici 
2015 

Exercici 
2016 

ECG 114,40 € 38,13 € 76,27 € 
RGF 257,40 € 85,80 € 171,60 € 
JMR 481,00 € 160,33 € 320,67 € 
YML 427,50 € 142,50 € 285,00 € 
MSC 284,40 € 94,80 € 189,60 € 
JVM 308,75 € 102,92 € 205,83 € 
 
CLUB VOLEIBOL ESPLUGUES (CIF: G-58.819.921) 

 

   
TUTOR/A LEGAL  

Cost 
Ajuntament 

Exercici 
2015 

Exercici 
2016 

SGG 401,40 € 133,80 € 267,60 € 
RGF 540,00 € 180,00 € 360,00 € 
IHA 423,00 € 141,00 € 282,00 € 
SPS 240,00 € 80,00 € 160,00 € 
SPS 134,00 € 44,67 € 89,33 € 
JTG 288,00 € 96,00 € 192,00 € 
 
CLUB BASQUET NOU ESPLUGUES (CIF:G64941552) 

 

   
TUTOR/A LEGAL  

Cost 
Ajuntament 

Exercici 
2015 

Exercici 
2016 

CBC 305,50 € 101,83 € 203,67 € 
MCP 432,00 € 144,00 € 288,00 € 
YC 225,00 € 75,00 € 150,00 € 
SFF 396,00 € 132,00 € 264,00 € 
CGB 396,00 € 132,00 € 264,00 € 
LHF 225,00 € 75,00 € 150,00 € 
LLH 459,00 € 153,00 € 306,00 € 
MME 188,00 € 62,67 € 125,33 € 
MME 176,00 € 58,67 € 117,33 € 
VOM 423,00 € 141,00 € 282,00 € 
MSR 396,00 € 132,00 € 264,00 € 
MSR 423,00 € 141,00 € 282,00 € 
 
CLUB GIMNASTICA ESPLUGUES LES MORERES (CIF: G-58.761.289) 
TUTOR/A LEGAL  Cost Exercici Exercici 



Ajuntament 2015 2016 
MAB 384,80 € 128,27 € 256,53 € 
FB 532,80 € 177,60 € 355,20 € 
IBM 532,80 € 177,60 € 355,20 € 
SCP 384,30 € 128,10 € 256,20 € 
EGG 236,80 € 78,93 € 157,87 € 
SGG 532,80 € 177,60 € 355,20 € 
MJC 384,30 € 128,10 € 256,20 € 
NMG 532,80 € 177,60 € 355,20 € 
VOM 532,80 € 177,60 € 355,20 € 
DRC 384,80 € 128,27 € 256,53 € 
MRR 532,80 € 177,60 € 355,20 € 
MRR 532,80 € 177,60 € 355,20 € 
CSD 641,70 € 213,90 € 427,80 € 
 
CLUB DE TENIS CIUDAD DIAGONAL (CIF: B-62.823.638) 

TUTOR/A LEGAL  
Cost 
Ajuntament 

Exercici 
2015 

Exercici 
2016 

MCB 254,29 € 84,76 € 169,53 € 
MCB 254,29 € 84,76 € 169,53 € 
 
ASSOCIACIÓ ESPORTIVA PENYA ESPLUGUES (CIF: G-58.510.876) 

TUTOR/A LEGAL  
Cost 
Ajuntament 

Exercici 
2015 

Exercici 
2016 

CBC 220,50 € 73,50 € 147,00 € 
CBC 315,00 € 105,00 € 210,00 € 
LGC 315,00 € 105,00 € 210,00 € 
LGC 315,00 € 105,00 € 210,00 € 
OGM 315,00 € 105,00 € 210,00 € 
PLM 274,50 € 91,50 € 183,00 € 
PLM 220,50 € 73,50 € 147,00 € 
 
CLUB PATINATGE ARTISTIC ESPLUGUES (CIF: G-59.469.338) 

TUTOR/A LEGAL  
Cost 
Ajuntament 

Exercici 
2015 

Exercici 
2016 

GGS 202,50 € 67,50 € 135,00 € 
GGS 202,50 € 67,50 € 135,00 € 
 
CLUB ESCOLA ESPORTIVA ESPLUGUENC D'ESCACS (CIF: G-65.004.038) 

TUTOR/A LEGAL  
Cost 
Ajuntament 

Exercici 
2015 

Exercici 
2016 

C.RESIDENCIAL D'ACCIÓ EDUCATIVA 
FERRER I GUARDIA 150,00 € 50,00 € 100,00 € 

 



CLUB NATACIÓ ESPLUGUES (CIF: G-58.436.494) 

TUTOR/A LEGAL  
Cost 
Ajuntament 

Exercici 
2015 

Exercici 
2016 

JCF 403,65 € 134,55 € 269,10 € 
JCF 403,65 € 134,55 € 269,10 € 
SCP 256,50 € 85,50 € 171,00 € 
SCP 378,00 € 126,00 € 252,00 € 
AHR 413,10 € 137,70 € 275,40 € 
JMS 326,70 € 108,90 € 217,80 € 
JMS 326,70 € 108,90 € 217,80 € 
JMS 251,10 € 83,70 € 167,40 € 
SPM 252,00 € 84,00 € 168,00 € 
EVV 240,30 € 80,10 € 160,20 € 
EVV 240,30 € 80,10 € 160,20 € 
 
DUET ESPLUGUES, S.A. (CIF: A-63.876.346) 

TUTOR/A LEGAL  
Cost 
Ajuntament 

Exercici 
2015 

Exercici 
2016 

EAG 132,46 € 44,15 € 88,31 € 
FAD 132,46 € 44,15 € 88,31 € 
FAM 159,62 € 53,21 € 106,41 € 
FAM 132,46 € 44,15 € 88,31 € 
RAM 132,46 € 44,15 € 88,31 € 
C.RESIDENCIAL D'ACCIÓ EDUCATIVA 
FERRER I GUARDIA 73,59 € 24,53 € 49,06 € 

MCS 132,46 € 44,15 € 88,31 € 
MCS 159,62 € 53,21 € 106,41 € 
NFB 132,46 € 44,15 € 88,31 € 
NGM 159,62 € 53,21 € 106,41 € 
EGG 132,46 € 44,15 € 88,31 € 
MGG 58,87 € 19,62 € 39,25 € 
MGG 70,94 € 23,65 € 47,29 € 
AGP 132,46 € 44,15 € 88,31 € 
RGP 159,62 € 53,21 € 106,41 € 
AGP 159,62 € 53,21 € 106,41 € 
RGR 159,62 € 53,21 € 106,41 € 
RGR 159,62 € 53,21 € 106,41 € 
RGR 132,46 € 44,15 € 88,31 € 
MHD 132,46 € 44,15 € 88,31 € 
MHD 159,62 € 53,21 € 106,41 € 
LHF 159,62 € 53,21 € 106,41 € 
HI 132,46 € 44,15 € 88,31 € 
PJV 159,62 € 53,21 € 106,41 € 
JJR 58,87 € 19,62 € 39,25 € 



NMG 132,46 € 44,15 € 88,31 € 
NMG 132,46 € 44,15 € 88,31 € 
NMG 132,46 € 44,15 € 88,31 € 
EMC 132,46 € 44,15 € 88,31 € 
VPJ 159,62 € 53,21 € 106,41 € 
VPJ 159,62 € 53,21 € 106,41 € 
APV 132,46 € 44,15 € 88,31 € 
APV 159,62 € 53,21 € 106,41 € 
YQL 36,79 € 12,26 € 24,53 € 
YQL 36,79 € 12,26 € 24,53 € 
MQV 70,94 € 23,65 € 47,29 € 
BRM 132,46 € 44,15 € 88,31 € 
BRM 132,46 € 44,15 € 88,31 € 
BRM 159,67 € 53,22 € 106,45 € 
NRS 115,28 € 38,43 € 76,85 € 
ORP 132,46 € 44,15 € 88,31 € 
ORP 132,46 € 44,15 € 88,31 € 
URJ 132,46 € 44,15 € 88,31 € 
CRY 95,21 € 31,74 € 63,47 € 
MRR 159,62 € 53,21 € 106,41 € 
MRR 159,62 € 53,21 € 106,41 € 
NSP 159,62 € 53,21 € 106,41 € 
NSP 132,46 € 44,15 € 88,31 € 
CSD 132,46 € 44,15 € 88,31 € 
VT 159,62 € 53,21 € 106,41 € 
MVC 132,46 € 44,15 € 88,31 € 
NVB 159,62 € 53,21 € 106,41 € 
VVN 132,46 € 44,15 € 88,31 € 
 
 
TERCER.- Desestimar un total de 36 sol·licituds d’ajuts econòmics en concepte 
de beques d’Assistència a Activitats Esportives, curs 2015-2016, que es 
detallen a l’annex de l’informe adjunt, pels motius que al mateix s’indiquen per 
cada cas. 

QUART.- Acceptar la renúncia a la sol·licitud d’ajut econòmic presentades en 
concepte de beques d’Assistència a Activitats Esportives, curs 2015-2016 que 
es detallen a l’annex de l’informe de la UJA de l’Àmbit d’Acció Social i 
Ciutadania inclòs en l’expedient. 

CINQUÈ.- Les quantitats reconegudes en la present proposta, per valor total de 
45.159,34 euros, seran pagades a les entitats següents: 

- A l’entitat Futbol Associació Espluguenc, amb NIF G-61.396.065, la quantitat 
de 3.510,00 euros. 



- Al Club de Futbol Can Vidalet, amb NIF G-58.798.364, la quantitat de 
14.066,00 euros. 

- Al Club Handbol Esplugues, amb NIF G-58.734.989, la quantitat de 1.873,45 
euros. 

- Al Club Voleibol Esplugues, amb NIF G-58.819.921, la quantitat de 2.026,40 
euros. 

- Al Club Basquet Nou Esplugues, amb NIF G-64.941.552, la quantitat de 
4.044,50 euros. 

- Al Club Gimnàstica Esplugues Les Moreres, amb NIF G-58.761.289, la 
quantitat de 6.146,30 euros. 

- Al Club de Tenis Ciudad Diagonal, amb NIF B-62.823.638, la quantitat de 
508,58 euros. 

- A l’Associació Esportiva Penya Esplugues, amb NIF G-58.510.876, la 
quantitat de 1.975,50 euros. 

- Al Club Patinatge Artístic Esplugues, amb NIF G-59.469.338, la quantitat de 
405,00 euros. 

- Al Club Escola Esportiva Espluguenc d’Escacs, amb NIF G-65.004.038, la 
quantitat de 150,00 euros. 

- Al Club Natació Esplugues, amb NIF G-58.436.494, la quantitat de 3.492,00 
euros. 

- A Duet Esplugues, S.A., amb NIF A-63.876.346 la quantitat de 6.961,61 
euros. 
 
El pagament de les quantitats reconegudes i efectivament acreditades per les 
entitats es realitzarà en tres terminis, de manera proporcional en funció del 
nivell d’assistència a l’activitat dels alumnes becats, durant el període de gener 
a juny de 2016.” 

 
ACORD NÚMERO VINT-I-NOU.- Proposta de resolució de sol·licituds 
d'ajuts econòmics, dins l'àmbit d'acció social, en concepte de beques 
d'assistència a esplais de lleure, curs 2015-2016. 

“La Junta de Govern Local va aprovar el document “Barems i criteris per a 
l’atorgament d'ajuts econòmics d’Esplugues de Llobregat, curs 2015-2016” i la 
seva posterior modificació, en sessions ordinàries de dates 22 de maig i 16 
d’octubre de 2015 respectivament. 

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’assistència a Esplais de Lleure per als menors 
empadronats a Esplugues. 



Ateses les 112 sol·licituds d’ajuts econòmics presentades i vist l’informe emès 
en data 4 de febrer de 2016 per la coordinadora de la Unitat Jurídica 
Administrativa amb el vistiplau del director de la Unitat Jurídica Administrativa, 
on fa constar que s’ha realitzat la valoració social, econòmica i administrativa 
corresponent a aquests tipus d’ajuts econòmics, en compliment dels barems i 
criteris per a l’atorgament d’ajuts econòmics de l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat, curs 2015-2016. 

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 103 sol·licituds d’ajuts econòmics per a la 
integració dels següents menors en concepte de beques d’assistència a Esplais 
de Lleure, pel curs 2015-2016, amb els percentatges de bonificació valorats per 
cada cas que s’indiquen: 

Primer 
Cognom 
(beneficiari) 

Segon 
Cognom 
(beneficiari) 

Nom (beneficiari) Cost 
Activitat 

% 
Beca 

A 
 

J 595,00 €  90% 
A 

 
Y 535,50 €  90% 

A A A D 267,00 €  90% 
A R N 587,50 €  100% 
A M J L 892,50 €  90% 
A L M A 388,00 €  90% 
A D V F 587,50 €  100% 
A P J 366,00 €  100% 
B EL K M 1.190,00 €  90% 
B 

 
F 291,00 €  90% 

B G A 587,50 €  90% 
B M A 595,00 €  90% 
B V O 324,00 €  100% 
B C J 388,00 €  100% 
B C L 264,50 €  100% 
B D C D 378,50 €  90% 
B J L S 712,50 €  90% 
B M R G 375,68 €  90% 
B M E D 1.188,72 €  90% 
B C DE 1.320,80 €  90% 
C Z C D 587,50 €  100% 



CH 
 

M A 251,00 €  90% 
C M A H 936,80 €  100% 
C G D F 382,50 €  90% 
D 

 
N 230,85 €  90% 

D 
 

R S 387,00 €  90% 
D LL A 687,15 €  90% 
D LL D 687,15 €  90% 
EL A 

 

H 335,00 €  100% 
EL F 

 
O 256,50 €  90% 

EL K 
 

D 892,50 €  90% 
EL K 

 
Y 1.309,73 €  90% 

EL K 
 

A 1.455,25 €  90% 
E P T L 797,00 €  90% 
F Q B 388,00 €  90% 
F P L 1.097,00 €  90% 
F G A 1.149,00 €  90% 
G C J 388,00 €  90% 
G C J 400,00 €  90% 
G V A 1.320,80 €  90% 
H D N 330,00 €  100% 
H D JD 291,00 €  100% 
H R A M 483,00 €  90% 
H A A D 264,50 €  90% 
I A G D 1.299,00 €  90% 
I F J A 264,50 €  90% 
J A R 340,50 €  90% 
K 

 
N 802,20 €  90% 

K EL A S 1.190,00 €  90% 
K 

 
W 1.071,00 €  90% 

M M C R 307,50 €  100% 
M S M A 388,00 €  40% 
M M A A 464,00 €  100% 
M R J A 202,00 €  90% 
M R J 483,00 €  100% 
M 

 
S 803,25 €  100% 

M 
 

A 722,93 €  100% 
M 

 
B 722,93 €  100% 

M A O 243,00 €  90% 
M G IA 435,50 €  90% 
M C G 851,50 €  90% 
M C M E 766,35 €  90% 
M C G 1.190,00 €  90% 
M A D 544,80 € 90% 



M P M E 340,50 €  40% 
M M B 1.105,80 €  100% 
M H DI M 388,00 €  90% 
M P J 1.034,10 €  90% 
M P J 1.149,00 €  90% 
N M B 1.122,68 €  90% 
O M R 566,44 €  90% 
O M D 892,80 €  90% 
O M I 803,25 €  100% 
P 

 
M 388,00 €  90% 

P C N 243,00 €  90% 
P G H V 619,65 €  90% 
P G J P 904,50 €  90% 
P G T A 814,05 €  90% 
P T R 483,00 €  90% 
R R C A 519,00 €  90% 
R G E 892,50 €  90% 
R G E 803,25 €  90% 
R R G 860,25 €  90% 
R G P 388,00 €  100% 
R G M A 388,00 €  100% 
R C N 628,00 €  100% 
R S L 805,50 €  100% 
R O G 435,50 €  90% 
S LL J 687,15 €  90% 
S LL E 763,50 €  90% 
S LL C 687,15 €  90% 
S M A J 587,50 €  100% 
S B G 629,60 €  25% 
S F V 511,50 €  90% 
S DE LA C P 256,50 €  90% 
T V A M 1.190,00 €  90% 
T V N 1.071,00 €  90% 
T DEL  D 493,00 €  90% 
T DEL H N 493,00 €  90% 
V G N 851,50 €  90% 
V S J D 324,00 €  100% 
V V D J 676,50 €  90% 
V V M E 554,00 €  90% 
 
SEGON.- Aprovar una despesa total màxima de 60.506,21 euros, que aniran a 
càrrec de la partida pressupostària 68.23100.48018 del pressupost vigent, en 
concepte de beques d’assistència a Esplais de Lleure, a favor dels tutors legals 



que es relacionen, amb el imports resultants que així mateix s’indiquen: 
 

 

 

ESPLAI ESPLUGA VIVA (CIF: 
G58.698.424 )  

    Primer 
Cognom 
(peticionari) 

Segon 
Cognom 
(peticionari) 

Nom 
(peticionari) 

% 
Beca 

Cost 
Ajuntament 2015 2016 

A 
 

R 90% 490,32 €  163,44 € 326,88 €  
B C N 25% 157,40 €  52,47 € 104,93 €  
M C EB 90% 338,11 €  112,70 € 225,41 €  
M C E B 90% 1.069,85 €  356,62 € 713,23 €  
M C E B 90% 1.188,72 €  396,24 € 792,48 €  
M C E B 90% 1.010,41 €  336,80 € 673,61 €  
M H T 100% 1.105,80 €  368,60 € 737,20 €  
M G L 100% 936,80 €  312,27 € 624,53 €  
M F M. J 90% 987,30 €  329,10 € 658,20 €  
O M V 90% 509,80 €  169,93 € 339,86 €  
O M V 90% 803,52 €  267,84 € 535,68 €  
P H M DEL R 90% 717,30 €  239,10 € 478,20 €  
 
ESPLAI ESPURNES (CIF :G58433418) 
Primer 
Cognom 
(peticionari) 

Segon 
Cognom 
(peticionari) 

Nom 
(peticionari) 

% 
Beca 

Cost 
Ajuntament 2015 2016 

A DE L M 90% 803,25 €  267,75 €  535,50 €  
A E Y A 90% 1.169,10 €  389,70 €  779,40 €  
A 

 
N 90% 1.178,76 €  392,92 €  785,84 €  

A 
 

N 90% 1.309,73 €  436,58 €  873,15 €  
B 

 
A O 90% 1.071,00 €  357,00 €  714,00 €  

B 
 

F 90% 207,77 €  69,26 €  138,51 €  
B 

 
F 90% 230,85 €  76,95 €  153,90 €  

C D I 90% 360,00 €  120,00 €  240,00 €  
C M M 90% 230,85 €  76,95 €  153,90 €  
CH H N 90% 535,50 €  178,50 €  357,00 €  
CH H N 90% 481,95 €  160,65 €  321,30 €  
C G S C 90% 344,25 €  114,75 €  229,50 €  
EL I 

 
S 90% 803,25 €  267,75 €  535,50 €  

G C R M 90% 557,69 €  185,90 €  371,79 €  
G C R M 90% 814,05 €  271,35 €  542,70 €  
G C R M 90% 732,65 €  244,22 €  488,43 €  



G C L P 90% 766,35 €  255,45 €  510,90 €  
G F C 90% 1.034,10 €  344,70 €  689,40 €  
G T I 90% 803,25 €  267,75 €  535,50 €  
G T I 90% 722,93 €  240,98 €  481,95 €  
K S A 90% 1.071,00 €  357,00 €  714,00 €  
K S A 90% 963,90 €  321,30 €  642,60 €  
LL L O 90% 618,44 €  206,15 €  412,29 €  
LL L O 90% 687,15 €  229,05 €  458,10 €  
LL L O 90% 618,44 €  206,15 €  412,29 €  
LL L O 90% 618,44 €  206,15 €  412,29 €  
LL L O 90% 618,44 €  206,15 €  412,29 €  
M S S 100% 803,25 €  267,75 €  535,50 €  
M 

 
G 100% 803,25 €  267,75 €  535,50 €  

M 
 

G 100% 722,93 €  240,98 €  481,95 €  
M 

 
G 100% 722,93 €  240,98 €  481,95 €  

M C E Y 90% 766,35 €  255,45 €  510,90 €  
M C E Y 90% 689,72 €  229,91 €  459,81 €  
M C G 90% 1.071,00 €  357,00 €  714,00 €  
M E G 90% 535,50 €  178,50 €  357,00 €  
P S O H 90% 930,69 €  310,23 €  620,46 €  
P S O H 90% 1.034,10 €  344,70 €  689,40 €  
R C G A 90% 774,23 €  258,08 €  516,15 €  
V D J M 90% 498,60 €  166,20 €  332,40 €  
V 

 
R 90% 1.071,00 €  357,00 €  714,00 €  

V 
 

R 90% 963,90 €  321,30 €  642,60 €  
 
ASSOCIACIÓ CLUB ESPLAI PUBILLA CASES (CIF :G-58.300.237) 
Primer 
Cognom 
(peticionari) 

Segon 
Cognom 
(peticionari) 

Nom 
(peticionari) %Beca Cost 

Ajuntament 2015 2016 

A D FZ 90% 218,70 €  72,90 €  145,80 €  
A H M 90% 238,05 €  79,35 €  158,70 €  
A O B E 90% 240,30 €  80,10 €  160,20 €  
V A M 90% 1.188,72 €  396,24 €  792,48 €  
A B V 90% 306,45 €  102,15 €  204,30 €  
B 

 
M 90% 261,90 €  87,30 €  174,60 €  

C R J 90% 218,70 €  72,90 €  145,80 €  
C 

 
E 90% 340,65 €  113,55 €  227,10 €  

C M I 100% 388,00 €  129,33 €  258,67 €  
C M I 100% 264,50 €  88,17 €  176,33 €  
C Z O 100% 587,50 €  195,83 €  391,67 €  
CH V M 90% 225,90 €  75,30 €  150,60 €  
DEL H P I 90% 443,70 €  147,90 €  295,80 €  



DEL H P I 90% 443,70 €  147,90 €  295,80 €  
D 

 
N 90% 348,30 €  116,10 €  232,20 €  

D M L 100% 587,50 €  195,83 €  391,67 €  
D A C 100% 330,00 €  110,00 €  220,00 €  
D A C 100% 291,00 €  97,00 €  194,00 €  
EL A Z A 100% 335,00 €  111,67 €  223,33 €  
F Y I 90% 238,05 €  79,35 €  158,70 €  
F M J 90% 460,35 €  153,45 €  306,90 €  
G C M 90% 349,20 €  116,40 €  232,80 €  
G P K 90% 528,75 €  176,25 €  352,50 €  
G P P 100% 388,00 €  129,33 €  258,67 €  
G P P 100% 388,00 €  129,33 €  258,67 €  
G H A 90% 391,95 €  130,65 €  261,30 €  
H O M 90% 349,20 €  116,40 €  232,80 €  
J T W 90% 641,25 €  213,75 €  427,50 € 
L S B 90% 349,20 €  116,40 €  232,80 €  
M S K 40% 155,20 €  51,73 €  103,47 €  
M O O 100% 464,00 €  154,67 €  309,33 €  
M R J 90% 181,80 €  60,60 €  121,20 €  
M R A 100% 483,00 €  161,00 €  322,00 €  
M R F 100% 307,50 €  102,50 €  205,00 €  
P 

 
A 90% 349,20 €  116,40 €  232,80 €  

P R L 40% 136,20 €  45,40 €  90,80 €  
P P S 100% 366,00 €  122,00 €  244,00 €  
Q 

 
N 90% 349,20 €  116,40 €  232,80 €  

R D J 90% 467,10 €  155,70 €  311,40 €  
R P Y 90% 434,70 €  144,90 €  289,80 €  
R C J 100% 628,00 €  209,33 €  418,67 €  
R O F 90% 391,95 €  130,65 €  261,30 €  
R C M 100% 587,50 €  195,83 €  391,67 €  
S M M 100% 587,50 €  195,83 €  391,67 €  
S P D 100% 324,00 €  108,00 €  216,00 €  
S T C 100% 805,50 €  268,50 €  537,00 €  
T G S 90% 434,70 €  144,90 €  289,80 €  
V V M 90% 608,85 €  202,95 €  405,90 €  
V 

 
E 100% 324,00 €  108,00 €  216,00 €  

Z 
 

A 90% 721,98 €  240,66 €  481,32 €  
 
 
TERCER.- Desestimar un total de 7 sol·licituds d’ajuts econòmics en concepte 
de beques d’assistència a Esplais de Lleure, curs 2015-2016, que es detallen a 
l’annex de l’informe adjunt, pels motius que al mateix s’indiquen. 
 
QUART- Acceptar la renúncia a la sol·licitud d’ajut econòmic presentades en 



concepte de beques d’assistència a Esplais de Lleure, curs 2015-2016, que es 
detallen a l’annex de l’informe adjunt, pels motius que al mateix s’indiquen. 
 
CINQUÈ.- Les quantitats reconegudes en la present proposta, per valor total de 
60.506,21 euros, aniran a càrrec de la partida corresponent del pressupost 
vigent i seran pagades a les entitats següents: 
 
- A l’ASSOCIACIÓ CLUB ESPLAI PUBILLA CASES, NIF G-58.300.237, la 
quantitat de 19.261,68 euros. 
 
- A l’ESPLAI ESPURNES, NIF G-58.433.418, la quantitat de 30.740,48 euros. 

- A l’ESPLAI ESPLUGA VIVA, NIF G-58.698.424, la quantitat de 10.504,05 
euros. 
 
El pagament de les quantitats reconegudes i efectivament acreditades pels 
centres es realitzarà en tres terminis, de manera proporcional en funció del 
nivell d’assistència a l’activitat dels alumnes becats, corresponents els períodes 
de setembre-desembre de 2015, gener-març de 2016 i abril-juliol de 2016.”  
 
I sense més assumptes a tractar, a les quinze hores i 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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