
 
 

JGL 8/2017 
 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 

SESSIÓ DECISÒRIA ORDINÀRIA DE 24 DE FEBRER DE 2017 

 
A la Casa Consistorial d’Esplugues de Llobregat, a la sala de reunions, a les 
tretze hores i quaranta-cinc minuts del dia 24 de febrer de 2017, es reuneix la 
Junta de Govern Local en sessió decisòria ordinària, en primera convocatòria, 
sota la Presidència de l'alcaldessa Sra. Pilar Díaz Romero, amb l'assistència 
dels regidors Sr. Eduard Sanz García, Sra. Sara Forgas Úbeda, Sra. 
Montserrat Zamora Angulo, Sr. Albert Comellas Novillo i Sr. Manuel Pozo 
López.  
 
Excusa la seva absència per malaltia el regidor Sr. Santi Siquier Fadó. 
 
Assisteix igualment l'interventor director de l'Àrea de recursos generals i 
econòmics, Sr. Francisco Javier Vicén Encuentra. 
 
Actua de secretari el de l'Ajuntament Sr. Pedro Carmona Pérez. 
 
Oberta la sessió per la Sra. alcaldessa, s'hi entra en l'examen i debat dels 
assumptes que es relacionen a l'ordre del dia. 
 
 
ACORD NÚMERO U.- Aprovació, si escau, de l’acta núm. 45/16 
corresponent a la sessió ordinària de data 23 de desembre de 2016.  
                        
 Per la Sra. alcaldessa i en relació a l’esborrany de l’acta núm. 45/16 
corresponent a la sessió ordinària de  data  23 de desembre de 2016 es 
pregunta si hi ha objecció d'alguna classe i no assenyalant-se'n cap, s'aprova  
l’esmentada acta per unanimitat i en compliment del que disposa l'article 107 
de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya i l'article 
110 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats 
locals, es transcriurà al llibre d'actes, autoritzant-se amb les signatures de la  
Sra. alcaldessa i Sr. secretari. 
 

TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

ACORD NÚMERO DOS.- Proposta d’aprovació de la despesa 
corresponent a la certificació 7a de les obres del projecte del Camí per a 
la connexió ciclable entre Barcelona i Esplugues de Llobregat per 
l’avinguda Diagonal. (T023-2015-001). 
 
“Vist el Conveni subscrit el 28 de maig de 2015, entre l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona i l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, per al finançament de les 



obres del projecte de camí per a la connexió ciclable entre Barcelona i 
Esplugues de Llobregat. 
 
Vista la 7a certificació d’obra corresponent al Projecte del Camí per a la 
connexió ciclable entre Barcelona i Esplugues de Llobregat per l’avinguda 
Diagonal.  
 
Vist l’informe emès pels Serveis tècnics municipals del Servei d’obres 
públiques, el 16 de febrer de 2017, que estableix el següent: 
 
“En data 28 de maig de 2016, l’Àrea Metropolitana de Barcelona i l'Ajuntament 
d'esplugues de Llobregat van signar un conveni que regulava la col•laboració 
entre amb dues administracions per al finançament de les obres del projecte de 
Camí per a la connexió ciclable entre Barcelona i Esplugues de Llobregat per 
l'avinguda Diagonal.  

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

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

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

La direcció facultativa de les obres correspon a BATLLE 1 ROIG 
ARQUITECTES i a SIMON BLANCO S.L.P., ambdós contractats directament 
per l’Àrea Metropolitana de Barcelona.  

Per part de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, s'ha presenta la certificació 
número 7, aprovada en data 15 de febrer de 2017, amb un import total de 
36.251,94 €, amb un import net de 29.960,28 € i una part d'IVA de 6.291,66 €. 
El 25 % del total 36.251,94 € puja la quantitat de 9.062,98 €.”  

Vist l’informe emès per l’assessora jurídica de l’Àmbit de Territori i 
Sostenibilitat, el 20 de febrer de 2017, que estableix el següent: 

“El 20 de febrer de 2017, Àrea Metropolitana de Barcelona ha tramès a 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, a través de la plataforma EACAT, la 7a 
certificació d’obra relativa al Projecte del Camí per a la connexió ciclable entre 
Barcelona i Esplugues de Llobregat per l’avinguda Diagonal, aprovada per la 
Junta de Govern Local de l’Àrea Metropolitana de Barcelona el 15 de febrer de 
2017, per un import de 36.251,94.- euros (29.960,28.-euros, més 6.291,66.-
euros d’IVA), de la qual correspon a l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat el 
pagament de 9.062,98.-euros. 

Al respecte, cal posar en relleu el següent: 

El 19 de maig de 2015, la Junta de Govern Local de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona va acordar aprovar el conveni a signar entre l’Ajuntament 



d’Esplugues de Llobregat i l’Àrea Metropolitana de Barcelona, per al 
finançament de les obres del projecte de camí per a la connexió ciclable entre 
Barcelona i Esplugues de Llobregat. 

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

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

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

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

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

El 23 de desembre de 2016, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat, va acordar aprovar l’autorització, disposició de la 



despesa i el reconeixement de l’obligació per import de 127.926,79.-euros (IVA 
inclòs), corresponent a les 5 primeres certificacions d’obra, a favor de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, en relació amb la participació en el 25% del cost 
de l’obra de referència. 

La 7a certificació ha estat objecte de l’informe dels Serveis tècnics municipals, 
de 16 de febrer de 2017, en el qual constaten quin és l’import a què ha de fer 
front l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, en virtut de la seva participació en 
el 25% del finançament de l’obra. 

L’òrgan competent per a l’autorització i disposició de despeses i el 
reconeixement i liquidació d’obligacions, dins dels límits de la competència de 
l’alcaldia, i d’acord amb el pressupost vigent, és la Junta de Govern Local, per 
delegació expressa mitjançant el Decret d’alcaldia núm.1466, de 18 de juny de 
2015. 
 
Conclusions 
 
Per tot l’exposat, una vegada vist el Conveni de col·laboració subscrit el 28 de 
maig de 2015, entre l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat i l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, per al finançament de les obres del projecte del 
camí per a la connexió ciclable entre Barcelona i Esplugues de Llobregat, per 
l’avinguda Diagonal, i que la participació de l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat en el finançament de l’obra de referència està establerta en un 25%, i 
una vegada vista la 7a certificació d’obra tramesa via EACAT, prèviament 
aprovada per l’òrgan competent de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, i 
informada pels Serveis tècnics municipals, el 16 de febrer de 2017, només 
resta concloure que correspon elevar a la Junta de Govern Local la proposta de 
pagament de l’import de la certificació en el percentatge de participació que 
correspon a aquesta Corporació.” 

Per tot l’exposat. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- APROVAR l’autorització, disposició de la despesa i el 
reconeixement de l’obligació, per import de 9.062,98.- euros (IVA inclòs), a 
favor de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, i amb càrrec a la partida 
d'inversions 12 15320 76400 2016/2/INVER 20, del capítol 7 del pressupost 
municipal, que es correspon amb el 25% de l’import de la certificació d’obra 
7a, del Projecte del Camí per a la connexió ciclable entre Barcelona i 
Esplugues de Llobregat per l’avinguda Diagonal, d’acord amb la participació en 
el finançament de les obres que li correspon a l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat, en virtut del Conveni subscrit amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona, 
el 28 de maig de 2015. 

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

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



 
ACORD NÚMERO TRES.- Proposta d'autorització del canvi d’ubicació de 
l’estació transformadora situada al carrer Sant Mateu, corresponent al 
Projecte d'urbanització del sector afectat pel soterrament de les línies 
elèctriques aèries d’alta tensió de FECSA.  

Vist l’informe dels Serveis tècnics municipals del Servei de Manteniment i 
Espai Públic, de 14 de febrer de 2017, que parcialment transcrit estableix 
el següent: 

“(...) 
2. ESCRIT DE LA JUNTA DE COMPENSACIÓ I PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 
 
La Junta de Compensació necessita desplaçar l’estació transformadora situada 
actualment en una parcel·la del carrer Sant Mateu per tal de poder executar les 
obres de reparació de dit carrer. La nova ubicació de la Estació Transformadora 
serà dintre de la parcel·la 104, a on està previst edificar. 

Prenent com a base l’esperit de l’acord que va prendre l’Ajuntament en data 
06/03/2015, al que es fa referència en els antecedents, es fa la següent 
proposta de resolució: 

· Requerir a la Junta de Compensació del Projecte d’Urbanització del Sector 
Afectat pel Soterrament de les Línies Elèctriques Aèries d’Alta Tensió de 
FECSA: 
 
o Que contempli l’execució de les Estacions Transformadores necessàries per 
tal d’executar la electrificació del sector d’acord a les previsions del projecte 
d’urbanització i el planejament i que a mesura que s’edifiqui el sector es retirin 
les estacions transformadores provisionals que s’han construït per ser 
substituïdes per les estacions definitives integrades a les edificacions.  
 
o Que assumeixi totes les actuacions necessàries per eliminar les estacions 
transformadores provisionals i la reposició de l’espai a on estava ubicada 
d’acord als criteris d’urbanització de l’entorn. 

· Indicar a la Junta de Compensació del Projecte d’Urbanització del Sector 
Afectat pel Soterrament de les Línies Elèctriques Aèries d’Alta Tensió de 
FECSA: 
 
o Que l’Estació Transformadora que es pretén traslladar té la condició de 
provisional a tots els efectes. 

o Que l’Ajuntament condicionarà a les corresponents llicències d’edificació del 
sector a que els projectes d'edificació integrin les Estacions Transformadores 
definitives a dintre de les edificacions, d’acord a la normativa sectorial elèctrica. 
 
o Que previ a l’execució del trasllat ha d’informar al propietari de la parcel·la a 
on s’ubicarà l’Estació Transformadora de forma provisional sobre aquesta 



situació i obtenir el seu permís o document que avali l’autorització dels treballs, 
que s’haurà de lliurar a l’Ajuntament.” 

Vist l’informe jurídic emès el 20 de febrer de 2017, per l’assessora jurídica 
de l’Àmbit de Territori i Sostenibilitat, que estableix el següent: 

“El 14 de febrer de 2017, (Registre general d'entrada núm. 2017 00002457), el 
senyor Juan Manuel Sanahuja Escofet, en representació de la Junta de 
Compensació del sector del terme municipal d’Esplugues de Llobregat afectat 
pel soterrament de les línies elèctriques de FECSA, presenta un escrit 
mitjançant el qual sol·licita autorització per a desplaçar el centre de 
transformació CT 61441, així com els quadres d’enllumentat i RSU alimentats 
per aquest. Aquest escrit adjunta un informe sobre el desplaçament del CT de 
referència al carrer Sant Mateu de l’àmbit sud de Finestrelles, d’Esplugues de 
Llobregat, subscrit per una enginyera de camins. 

En relació amb aquesta petició, cal assenyalar el següent: 

Antecedents  
 
El 6 de març de 2015, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Esplugues 
de Llobregat va acordar aprovar l’informe l’enginyer municipal Director de 
Manteniment i Espai Públic, de 16 de febrer 2015, transcrit a la part expositiva 
d’aquell acord, i requerir a la Junta de Compensació del sector del terme 
municipal d’Esplugues de Llobregat afectat pel soterrament de les línies 
elèctriques d’alta tensió de FECSA, per tal que, en un termini d’UN MES, 
comptat a partir del dia següent al de la recepció d’aquell acord, efectués les 
actuacions següents: 

“(...) 
-Presentar proposta que contempli l’execució de les Estacions 
Transformadores necessàries per tal d’efectuar l’electrificació del sector d’acord 
amb les previsions del projecte d’urbanització i el planejament; i que a mesura 
que aquesta electrificació es realitzi es retiraran les estacions transformadores 
provisionals que s’han construït a zones verdes i parcel·la d’equipament per ser 
substituïdes per les estacions definitives integrades a les edificacions. 
 
- Presentar compromís en el que consti que la Junta de Compensació del 
sector esmentat assumeix totes les actuacions necessàries per eliminar les 
estacions transformadores provisionals i efectuar la reposició de l’espai on 
estiguessin ubicades d’acord als criteris d’urbanització de l’entorn. 
 
- Realitzar les accions i actuacions necessàries per tal de recollir les aigües que 
es vessen directament a l’espai públic procedents de les parcel·les privades 
indicades al plànol annex de forma prèvia a la recepció de les obres 
d’urbanització. 
 
Segon.- Indicar a la Junta de Compensació sector del terme municipal 
d’Esplugues de Llobregat afectat pel soterrament de les línies elèctriques 
aèries d’alta tensió de FECSA, que l’Ajuntament condicionarà les 



corresponents llicències d’edificació del sector a que els projectes d'edificació 
hauran d'integrar les Estacions Transformadores definitives del sector en les 
parcel·les privades, de conformitat amb la normativa d’aplicació i les 
companyies subministradores del servei. 

Tercer.- (...)." 

El 22 de gener de 2016, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Esplugues 
de Llobregat va acordar aprovar les propostes de Convenis, que s’adjuntaven 
com a annex a aquell acord, a subscriure entre la Junta de Compensació del 
Pla parcial urbanístic del sector afectat pel soterrament de línies elèctriques 
aèries d’alta tensió de FECSA, la companyia ENDESA DISTRIBUCIÓN 
ELÉCTRICA, SLU, i l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, per a l’autorització 
d’ús i constitució de servitud d’energia elèctrica a favor d’ENDESA, per a la 
instal·lació provisional dels Centres de Transformació, CT números 69872, 
69873, 69874 i 69875, en terrenys destinats a zona verda pública, i la previsió 
del seu posterior desmantellament. Aquest conveni fa referència a terrenys de 
titularitat municipal, amb destí a zona verda. 

El 10 de juny de 2016, la Junta de Govern Local d’Esplugues de Llobregat va 
acordar aprovar l’Informe tècnic de reparacions del carrer Sant Mateu 
subscrit per Lola Simon, ECCP, de SBS Simón i Blanco SLP i Iván Sánchez, 
arquitecte de Batlle i Roig, Arquitectes, presentat pel senyor Juan Manuel 
Sanahuja Escofet, en representació de la Junta de Compensació del Sector del 
terme municipal d’Esplugues de Llobregat afectat pel soterrament de les línies 
elèctriques d’alta tensió de FECSA, així com la seva incorporació a 
l’expedient de les obres d’urbanització del sector; requerir a la Junta de 
Compensació del sector Finestrelles per a que procedeixi a l’execució de les 
obres de reparació del carrer Sant Mateu, de conformitat amb l’Informe Tècnic 
aprovat, en el termini de SIS MESOS comptats a partir de la notificació del 
presenta acord. També es requeria la presentació de determinada 
documentació i s’efectuessin certes comprovacions, no relacionades amb les 
estacions transformadores. 

El 14 de febrer de 2017, els Serveis tècnics municipals han emès un informe 
favorable sobre el desplaçament del centre de transformació, amb certes 
condicions. L’actuació sol·licitada forma part de les obres de reparació del 
carrer Sant Mateu, i són necessàries per a executar les obres de reparació del 
carrer indicat. 

Fonaments de dret 

D’acord amb l’article 187 ter, del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, 
mitjançant el qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, redactat d’acord 
amb la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació de la Llei d'urbanisme, no 
estan subjectes a intervenció mitjançant llicència urbanística o comunicació 
prèvia, entre d’altres les obres d’urbanització incloses en els plans o els 
projectes d’urbanització. 



L’òrgan competent per a l’aprovació d’aquest Projecte és la Junta de Govern 
Local, per delegació expressa efectuada mitjançant Decret núm. 1466, de 18 
de juny de 2015. 

Conclusions 
 
Per tot l’exposat, en relació amb la petició presentada 14 de febrer de 2017, 
(Registre general d'entrada núm. 2017 00002457), cal assenyalar el següent: 
 
En primer lloc, que les actuacions sol·licitades en aquests moments, relatives al 
desplaçament del centre de transformació CT 61441, i els quadres 
d’enllumentat i RSU alimentats per aquest, al carrer Sant Mateu de l’àmbit sud 
de Finestrelles, d’Esplugues de Llobregat, en els termes de l’informe subscrit 
per tècnica competent tramès juntament amb la petició, es troben incloses, i 
són necessàries per a l’execució de les obres de reparació del carrer Sant 
Mateu, objecte de l’acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat, de 10 de juny de 2016, que va aprovar l’Informe 
tècnic de reparacions del carrer Sant Mateu, així com la seva incorporació 
a l’expedient de les obres d’urbanització del sector. 
D’aquesta manera, del tenor de la part dispositiva de l’acord esmentat, les 
obres de reparació del carrer Sant Mateu s’han d’entendre incloses en les 
obres d’urbanització del sector. 

Per tant, per tot això, i vist l’informe tècnic favorable dels Serveis tècnics 
municipals, només concloure que s’informa favorablement la petició de 
referència.” 
 
Per tot l’exposat. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- AUTORITZAR, a la Junta de Compensació del sector del terme 
municipal d’Esplugues de Llobregat afectat pel soterrament de les línies 
elèctriques de FECSA, el desplaçament del centre de transformació CT 61441, 
així com els quadres d’enllumenat i RSU alimentats per aquest, d’acord amb 
l’informe sobre el desplaçament del CT de referència, al carrer Sant Mateu de 
l’àmbit sud de Finestrelles, d’Esplugues de Llobregat, presentat conjuntament 
amb la petició, de 14 de febrer de 2017, (Registre general d'entrada núm. 2017 
00002457), amb les condicions següents: 

o Que prevegi l’execució de les Estacions Transformadores necessàries per tal 
d’executar l’electrificació del sector, d’acord amb les previsions del projecte 
d’urbanització i el planejament i que a mesura que s’edifiqui el sector es retirin 
les estacions transformadores provisionals que s’han construït, per ser 
substituïdes per les estacions definitives integrades a les edificacions.  
 
o Que assumeixi totes les actuacions necessàries per eliminar les estacions 
transformadores provisionals i la reposició de l’espai a on estava ubicada 
d’acord als criteris d’urbanització de l’entorn. 



SEGON.- INDICAR a la del sector del terme municipal d’Esplugues de 
Llobregat afectat pel soterrament de les línies elèctriques de FECSA, el 
següent: 
 
o Que l’Estació Transformadora que es pretén traslladar té la condició de 
provisional a tots els efectes. 

o Que l’Ajuntament condicionarà a les corresponents llicències d’edificació del 
sector a que els projectes d'edificació integrin les Estacions Transformadores 
definitives a dins de les edificacions, d’acord a la normativa sectorial elèctrica. 
 
o Que, previ a l’execució del trasllat, ha d’informar al propietari de la parcel·la a 
on s’ubicarà l’Estació Transformadora de forma provisional sobre aquesta 
situació i obtenir el seu permís o document que avali l’autorització dels treballs, 
el qual s’haurà de lliurar a l’Ajuntament. 

TERCER.- NOTIFICAR aquest acord a la Junta de Compensació del sector.” 
 
 
ACORD NÚMERO QUATRE.- Proposta d'autorització de l'adequació de les 
antigues piscines de Can Vidalet com a recinte de manteniment del Parc 
de Can Vidalet d’Esplugues de Llobregat. 

“Vist l’informe dels Serveis tècnics municipals del Servei de Manteniment 
i Espai Públic, de 13 de febrer de 2017, que estableix el següent: 

“INFORME: 

L’Ajuntament i l’AMB inicien acord per implantar una jugateca ambiental 
permanent al parc de Can Vidalet; a situar a l’actual recinte de manteniment del 
Parc de Can Vidalet.  

Vist el punt anterior i tenint en compte que molt proper al parc, i amb accés des 
del mateix, es troben les antigues piscines municipals de Can Vidalet, es 
planteja traslladar-hi el recinte de manteniment prèvia adequació mínima de 
l’espai.  

En data 22 de desembre de 2016 i registre d’entrada 2016 00023661, l’AMB 
presenta projecte d’adequació de les antigues piscines com a recinte de 
manteniment del parc de Can Vidalet d’Esplugues de Llobregat.  

En el projecte s’inclouen els treballs necessaris per adequar l’espai de les 
antigues piscines com a zona d’aplec de materials i maquinària, i adequació de 
vestuaris i àrea de descans pel personal.  

Revisat el projecte, la solució adoptada i el pressupost, s’informa favorablement 
a autoritzar a l’AMB a l’execució de les obres d’acondicionament de l’espai de 
les antigues piscines i al seu ús provisional i en precari com a com a zona 
d’aplec de materials i maquinària, vestuaris i àrea de descans pel personal 
tenint en compte la provisionalitat de l’àmbit i edificacions existents.  



S’ha d’informar també a l’AMB que quan l’Ajuntament decideixi canviar l’ús de 
l’edifici per algun motiu, s’haurà de cessar en l’activitat en el termini d’un mes a 
partir d’aquest avís.”  

Vist l’informe jurídic emès el 17 de febrer de 2017, per l’assessora jurídica 
de l’Àmbit de Territori i Sostenibilitat, que estableix el següent: 

“Antecedents  
 
El 22 de desembre de 2016, (Registre general d'entrada núm. 2016 00023681) 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona presenta 3 exemplars del Projecte 
d’adequació de les antigues piscines com a recinte de manteniment al Parc de 
Can Vidalet. 

El 13 de febrer de 2017, els Serveis tècnics municipals del Servei de 
Manteniment i Espai Públic emeten un informe favorable sobre el projecte de 
referència, que consisteix en l’adequació de l’espai de les antigues piscines 
com a zona d’aplec de materials i maquinària, i adequació de vestuaris i àrea 
de descans pel personal, amb caràcter provisional, atès que Àrea Metropolitana 
de Barcelona i Ajuntament d’Esplugues de Llobregat acorden implantar una 
jugateca ambiental permanent al parc de Can Vidalet; a situar a l’actual recinte 
de manteniment del Parc de Can Vidalet.  

Fonaments de dret 

D’acord amb l’article 54.6 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, mitjançant 
el qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, en la redacció donada per 
la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació de la Llei d'urbanisme, els 
terrenys destinats a sistemes urbanístics ja adquirits per l’Administració pública 
poden ésser ocupats temporalment per raó de l’execució d’obres o la prestació 
de serveis públics. 

Conclusions 
 
Per tot l’exposat, només resta concloure que s’informa favorablement 
l’autorització amb caràcter provisional, a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, per 
a l’adequació de l’espai de les antigues piscines de Can Vidalet, com a zona 
d’aplec de materials i maquinària, i adequació de vestuaris i àrea de descans 
pel personal, i a l’empara de l’article 54.6 del Text refós de la Llei d'urbanisme, 
d’acord amb el Projecte presentat el 22 de desembre de 2016, (Registre 
general d'entrada núm. 2016 00023681).” 

Per tot l’exposat. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- AUTORITZAR, amb caràcter provisional, a l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, les obres d’adequació de l’espai de les antigues piscines de Can 
Vidalet, com a zona d’aplec de materials i maquinària, i adequació de vestuaris 
i àrea de descans pel personal, a l’empara de l’article 54.6 del Text refós de la 



Llei d'urbanisme, d’acord amb el Projecte presentat el 22 de desembre de 
2016, (Registre general d'entrada núm. 2016 00023681), amb la condició que 
quan l’Ajuntament decideixi canviar l’ús de l’edifici per algun motiu, s’haurà de 
cessar en l’activitat en el termini d’un mes, a comptar a partir d’aquest avís. 
 
SEGON.- NOTIFICAR aquest acord a l’Àrea Metropolitana de Barcelona.” 
 
 
ACORD NÚMERO CINC.- Proposta de suspensió de la recepció de les 
obres d'urbanització i de posada en servei de vials del sector afectat pel 
soterrament de les línies elèctriques aèries d’alta tensió de FECSA.  

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

ACORD NÚMERO SIS.- Proposta relativa a l’adjudicació de l'expedient de 
contractació, procediment negociat sense publicitat, per a l’adquisició 
mitjançant compravenda, del mobiliari existent en dipòsit en la 
dependència municipal La Baronda. 

“La Junta de Govern Local en sessió del dia 22 de desembre de 2016, va 
acordar iniciar l'expedient de contractació, mitjançant procediment negociat, 
sense publicitat per a l’adquisició, mitjançant compravenda, del mobiliari 
existent en dipòsit en la dependència municipal La Baronda, de conformitat 
amb les ofertes presentades pel BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. i per 
l’Administradora Concursal de les mercantils BARONDA FUTUR, S.L.; GRUP 
TAU-ICESA, S.L.; TAU INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ESPECIALES, 
S.A.; INVERFOST, S.L.; GABINET TÈCNIC D’ARQUITECTURA, URBANISME 
I GESTIÓ, S.L., per import de 79.860,00 € (IVA inclòs) i 18.065,30 € (IVA 
inclòs), respectivament. 

Segons consta a l’expedient i a les actes de negociacions per l’adquisició 
d’aquest mobiliari incorporades al mateix, s’accepten les ofertes presentades 
pel BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. i per l’Administradora Concursal de les 
mercantils BARONDA FUTUR, S.L.; GRUP TAU-ICESA, S.L.; TAU 
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ESPECIALES, S.A.; INVERFOST, S.L.; 
GABINET TÈCNIC D’ARQUITECTURA, URBANISME I GESTIÓ, S.L. 

Segons els informes jurídics i d’intervenció incorporats a l’expedient 
administratiu. 
 
Atès el que preveu l’article 169 i concordants del Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 
de novembre i el plec de clàusules administratives particulars que regeix el 
procediment obert. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1.- Declarar la validesa de la licitació, i adjudicar el contracte, mitjançant 
procediment negociat, sense publicitat per a l’adquisició, mitjançant 



compravenda, del mobiliari existent en dipòsit en la dependència municipal La 
Baronda segons les ofertes presentades pel BANCO POPULAR ESPAÑOL, 
S.A. i per l’Administradora Concursal de les mercantils BARONDA FUTUR, 
S.L.; GRUP TAU-ICESA, S.L.; TAU INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES 
ESPECIALES, S.A.; INVERFOST, S.L.; GABINET TÈCNIC 
D’ARQUITECTURA, URBANISME I GESTIÓ, S.L. amb els següents termes: 

· BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. (CIF: A 28000727): import net de 
66.000,00 euros, més 13.860,00 euros corresponent al 21% d’IVA, el que fa un 
import total de 79.860,00 euros.  

· BARONDA FUTUR, S.L. (CIF B63897466): import net de 7.905,00 euros, més 
1.660,05 euros corresponent al 21% d’IVA, el que fa un import total de 9.565,05 
euros.  

· GRUP TAU-ICESA, S.L. (CIF B63635650): import net de 590,00 euros, més 
123,90 euros corresponent al 21% d’IVA, el que fa un import total de 713,90 
euros.  

· TAU INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ESPECIALES, S.A. (CIF 
A08616641): import net de 2.805,00 euros, més 589,05 euros corresponent al 
21% d’IVA, el que fa un import total de 3.394,05 euros.  

· INVERFOST, S.L. (CIF B60498490): import net de 1.300,00 euros, més 
273,00 euros corresponent al 21% d’IVA, el que fa un import total de 1.573,00 
euros.  

· GABINET TÈCNIC D’ARQUITECTURA, URBANISME I GESTIÓ, S.L. (CIF 
B62216676: import net de 2.330,00 euros, més 489,30 euros corresponent al 
21% d’IVA, el que fa un import total de 2.819,30 euros. 

2.- Aprovar la despesa corresponent per un import total de 97.925,30 € (IVA 
inclòs), amb càrrec de la partida 2017-11-92000-62500 del Pressupost 
Municipal de 2.017. 

3.- Notificar la present adjudicació als licitadors i, simultàniament, publicar-la en 
el perfil del contractant, juntament amb l’informe tècnic de valoració de les 
proposicions.”  
 
ACORD NÚMERO SET.- Proposta per prendre en consideració els 
informes que la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i 
Salvaments ha emès en dates 8/08/2016 i 3/01/2017, en relació amb la 
sol•licitud de llicència global de centre comercial (espais i instal•lacions 
comunes; llicència general d’un centre amb pluralitat de locals 
comercials, de pública concurrència i restauració i altres, i garatge 
aparcament comú) al carrer Sant Mateu, núm. 9, d’aquesta població, 
sol•licitat per FINESTRELLES SHOPPING CENTRE, SL. (Exp. T120-2016-
00018). 



“El senyor Víctor Manuel Gómez Izquierdo, en representació de 
FINESTRELLES SHOPPING CENTRE, SL, va aportar la documentació tècnica 
oportuna per sol·licitar informe de prevenció d’incendis a la Direcció General de 
Prevenció, Extinció d’ Incendis i Salvaments, com a pas previ a la sol·licitud de 
llicència global de centre comercial (espais i instal·lacions comunes. Llicència 
general d’un centre amb pluralitat de locals comercials, de pública concurrència 
i restauració i altres, i garatge aparcament comú) al carrer Sant Mateu, núm. 9, 
d’aquesta població. (Exp. T120-2016-00018). 

Revisada la documentació aportada, aquesta es va remetre a la Direcció 
General de Prevenció, Extinció d’ Incendis i Salvaments per tal que emetés 
l’oportú informe. 

Atès l’informe favorable emès pels Serveis Tècnics Municipals obrant a 
l’expedient. Es transcriu:  

(...)  

c) En data 23/03/2016 la Direcció General (Bombers) emet informe, al qual 
indica que, per tal d’emetre informe favorable, cal aportar documentació 
justificativa i complementària sobre diversos punts (Referència seva núm. 
24/2016/000044).  

d) La documentació és aportada per la titularitat i l’enginyeria en data 
06/05/2016, i complementada posteriorment amb documentació addicional en 
dates 31/05/2016 i 28/07/2016.  

e) En data 08/08/2016 la Direcció General (Bombers) emet nou informe, 
favorable, condicionat a l’adopció de diverses mesures de seguretat contra 
incendis.  

f) En data 03/10/2016 aquest tècnic emet nou informe, per haver estat 
presentada una modificació de la proposta presentada al projecte bàsic d’obres 
i construcció del complex, amb una nova proposta que presenta modificació, 
especialment al garatge aparcament (amb una reducció de la superfície i el 
número de places, i variació puntual de les sortides d’evacuació).  

Per aquesta raó, i a criteri d’aquest tècnic, era necessari disposar del vist i plau 
per part de la Direcció General de la nova proposta, i es va requerir a la 
titularitat que presentés la nova proposta, amb la documentació escaient, per 
sol·licitar nou informe a Bombers.  

g) El titular de l’activitat presentà en data 25/11/2016 la nova documentació 
tècnica, substitutòria i/o complementària de la ja presentada, i ajustada al 
requeriment, per sol·licitar nou informe de prevenció d’incendis.  

h) Finalment, la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i 
Salvaments, ha emès informe favorable en data 03/01/2017 (Exp. Referència 
seva núm. 24/2016/000044), condicionat a l’adopció de les mesures de 
seguretat contra incendis, a que el titular és responsable d’executar i mantenir 



les mesures de seguretat previstes a la documentació tècnica, establertes per 
la reglamentació d’aplicació, i que caldrà realitzar l’acte de comprovació segons 
s’estableixi a la Llei 3/2010.  

i) Vist l’informe favorable, procedeix continuar la tramitació de l’expedient i del 
seu títol acreditatiu, per la qual cosa cal que la Junta de Govern aprovi l’informe 
esmentat de Bombers i, posteriorment, cal que el titular procedeixi a presentar 
la documentació escaient per continuar el tràmit, en aquest cas com a activitat 
sotmesa al règim de Llicència, per normativa sectorial.  

(...)  

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 els informes que la Direcció General de Prevenció, 
Extinció d’Incendis i Salvaments ha emès en dates 8/08/2016 i 3/01/2017, en 
relació amb la sol·licitud de llicència global de centre comercial (espais i 
instal·lacions comunes; llicència general d’un centre amb pluralitat de locals 
comercials, de pública concurrència i restauració i altres, i garatge aparcament 
comú) al carrer Sant Mateu, núm. 9, d’aquesta població, sol·licitat per 
FINESTRELLES SHOPPING CENTRE, SL. (Exp. T120-2016-00018). 

2n.- Comunicar a FINESTRELLES SHOPPING CENTRE, SL, per una banda, 
les conclusions de l’informe emès per la Direcció General de Prevenció, 
Extinció d’Incendis i Salvaments en data 8/08/2016, que es transcriuen 
íntegrament: 
 
(...) 
 
Atès que la documentació presentada reuneix les condicions de seguretat 
contra incendis que determina la reglamentació d’aplicació, s’emet informe 
favorable condicionat a l’adopció de les següents mesures correctores contra 
incendis: 
 
· Cal traslladar a la propietat el projecte de disseny/validació, el manual 
d'explotació i el pla de manteniment del sistema d'extracció de fums amb jet 
fans. El manual d'explotació especificarà el mode de funcionament tant per 
l'accionament com per a la parada del sistema i s'explicaran els riscos 
associats a l'activació completa del mateix amb presència d'ocupants a 
l'aparcament. 
 
El titular és responsable d’executar i mantenir les mesures de seguretat 
previstes a la documentació tècnica, establertes per la reglamentació 
d’aplicació. Caldrà realitzar l’acte de comprovació segons s’estableixi a la Llei 
3/2010.  



(...) 
 
I, per altra banda, les conclusions de l’informe emès per la Direcció General de 
Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments en data 3/01/2017, que es 
transcriuen íntegrament: 

(...)  
 
Atès que la documentació presentada reuneix les condicions de seguretat 
contra incendis que determina la reglamentació d’aplicació, s’emet informe 
favorable de les modificacions. 

El titular és responsable d’executar i mantenir les mesures de seguretat 
previstes a la documentació tècnica, establertes per la reglamentació 
d’aplicació. Caldrà realitzar l’acte de comprovació segons s’estableixi a la Llei 
3/2010.  
 
(...) 
 
3r.- Advertir a FINESTRELLES SHOPPING CENTRE, SL, tal i com indica la 
Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments, que ha 
d’executar i mantenir les mesures de seguretat previstes en la documentació 
tècnica, establertes per la reglamentació d’aplicació i que caldrà realitzar l’acte 
de comprovació segons s’estableixi a la Llei 3/2010. 

4t.- Requerir FINESTRELLES SHOPPING CENTRE, SL, que incorpori aquests 
condicionants 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 Llicència, per normativa sectorial.” 

 
ACORD NÚMERO VUIT.- Proposta per declarar com a suficient la 
documentació presentada per TALLER JR, SCP, en la qual efectua el 
tràmit de comunicació de l’activitat de taller de reparació i manteniment 
de vehicles al local ubicat al carrer Josep Miquel Quintana, núm. 45, 
d’aquesta població. (Exp. T120-2015-57). 

“La senyora Raquel Olmedo Pérez en representació de TALLER JR, SCP, va 
aportar la documentació tècnica oportuna per desenvolupar l’activitat de taller 
de reparació i manteniment de vehicles al local ubicat al carrer Josep Miquel 
Quintana, núm. 45, d’aquesta població. (Exp. T120-2015-57). 

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

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

Atesa la delegació de la Sra. Alcaldessa en la Junta de Govern Local, per 
decret núm. 1.466, de 18 de juny de 2015, de les atribucions establertes a l’art. 



21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local 
en la seva redacció introduïda per Llei 57/2003, de 16 de desembre. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1r.- Declarar com a suficient la documentació que consta a l’expedient 
presentada per TALLER JR, SCP, en la qual efectua el tràmit de comunicació 
de l’activitat de taller de reparació i manteniment de vehicles al local ubicat al 
carrer Josep Miquel Quintana, núm. 45, d’aquesta població. (Exp. T120-2015-
57). 
 
2n.- Comunicar a TALLER JR, SCP, que pot iniciar l’exercici de l’activitat de 
taller de reparació i manteniment de vehicles al local ubicat al carrer Josep 
Miquel Quintana, núm. 45, 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 1036,38 euros 
(càrrec-valor 1350866-71872), que serà notificada per l’Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona.” 

 
ACORD NÚMERO NOU.- Proposta per declarar com a suficient la 
documentació que consta a l’expedient presentada per SEGURLIFE L&M 
2010 CORREDORIA D’ASSEGURANCES, SL, en la qual efectua el tràmit 
de comunicació de l’activitat de corredoria d’assegurances al local ubicat 
al carrer Francesc Llunell, núm. 26, local 2, d’aquesta població. (Exp. 
2542-2017-3). 

“El senyor Lauren de Miguel Campanario en representació de SEGURLIFE 
L&M 2010 CORREDORIA D’ASSEGURANCES, SL, va aportar la 
documentació tècnica oportuna per desenvolupar l’activitat de corredoria 
d’assegurances al local ubicat al carrer Francesc Llunell, núm. 26, local 2, 
d’aquesta població. (Exp. 2542-2017-3). 

Atès que s’ha comprovat que SEGURLIFE L&M 2010 CORREDORIA 
D’ASSEGURANCES, SL (abans denominada L&M SERVEIS I NEGOCIS 
D’AUTOMOCIÓ, SL), exercia la mateixa activitat al carrer Francesc Llunell, 



núm. 32-36, bxs, d’aquesta població (Exp. 44/06) i que ara la traslladen al 
carrer Francesc Llunell, núm. 26, local 2. 

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

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

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

1r.- Declarar com a suficient la documentació que consta a l’expedient 
presentada per SEGURLIFE L&M 2010 CORREDORIA D’ASSEGURANCES, 
SL, en la qual efectua el tràmit de comunicació de l’activitat de corredoria 
d’assegurances al local ubicat al carrer Francesc Llunell, núm. 26, local 2, 
d’aquesta població. (Exp. 2542-2017-3). 

2n.- Comunicar a SEGURLIFE L&M 2010 CORREDORIA 
D’ASSEGURANCES, SL, que pot iniciar l’exercici de l’activitat de corredoria 
d’assegurances al local ubicat al carrer Francesc Llunell, núm. 26, local 2, 
sense perjudici del compliment de la normativa urbanística, de seguretat, de 
protecció i prevenció contra incendis, i normativa en general que li sigui 
d’aplicació, i que el titular declara complir mitjançant el document corresponent.  
 
3r.- Advertir a la titularitat que en cas necessari o si es considera oportú, els 
Serveis Tècnics Municipals podran practicar opcionalment inspecció a 
l’establiment. Si de la inspecció efectuada resultés l’existència de deficiències a 
esmenar, s’hauran d’adoptar en els terminis que s’estimin. En cas que 
aquestes deficiències comportin un risc per a la salut o la seguretat envers 
tercers, o que existeixin deficiències no esmenables, o que l’activitat no s’ajusti 
a la documentació presentada, s’ordenarà immediatament el cessament de 
l’activitat. 
 
4t.- Aquesta conformitat restarà condicionada al pagament de la taxa per a la 
prestació dels serveis d’Intervenció Integral de l’Administració municipal en 
activitats i instal·lacions (Ordenança Fiscal núm. 5) d’import 350,00 euros 
(càrrec-valor 1350866-71768), que serà notificada per l’Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona.” 

 
ACORD NÚMERO DEU.- Proposta per declarar com a suficient la 
documentació que consta a l’expedient presentada per Alfonso Prieto 
Vidal, en la qual efectua el tràmit de comunicació de l’activitat de comerç 
al detall d’alimentació i complements per a mascotes i perruqueria canina 
al local ubicat al carrer Miramar, núm. 1-3, d’aquesta població. (Exp. 2542-
2017-5). 



“El senyor Alfonso Prieto Vidal, va aportar la documentació tècnica oportuna 
per desenvolupar l’activitat de comerç al detall d’alimentació i complements per 
a mascotes i perruqueria canina al local ubicat al carrer Miramar, núm. 1-3, 
d’aquesta població. (Exp. 2542-2017-5). 

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

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

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

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1r.- Declarar com a suficient la documentació que consta a l’expedient 
presentada per Alfonso Prieto Vidal, en la qual efectua el tràmit de 
comunicació de l’activitat de comerç al detall d’alimentació i complements per a 
mascotes i perruqueria canina al local ubicat al carrer Miramar, núm. 1-3, 
d’aquesta població. (Exp. 2542-2017-5). 

2n.-Comunicar a Alfonso Prieto Vidal, que pot iniciar l’exercici de l’activitat de 
comerç al detall d’alimentació i complements per a mascotes i perruqueria 
canina al local ubicat al carrer Miramar, núm. 1-3, 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 1350866-71937), que serà notificada per l’Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona.” 

ACORD NÚMERO ONZE.- Proposta per declarar com a suficient la 
documentació que consta a l’expedient presentada per MÁRMOLES 
CUARZOMANÍA, SLU, en la qual efectua el tràmit de comunicació de 
l’activitat d’oficina al local ubicat al carrer Menta, núm. 14, local 5, 
d’aquesta població. (Exp. 2542-2017-6). 



“El senyor Sergio Ramos Segura en representació de MÁRMOLES 
CUARZOMANÍA, SLU, va aportar la documentació tècnica oportuna per 
desenvolupar l’activitat d’ oficina al local ubicat al carrer Menta, núm. 14, local 
5, d’aquesta població. (Exp. 2542-2017-6). 

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

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

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

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1r.- Declarar com a suficient la documentació que consta a l’expedient 
presentada per MÁRMOLES CUARZOMANÍA, SLU, en la qual efectua el 
tràmit de comunicació de l’activitat d’ oficina al local ubicat al carrer Menta, 
núm. 14, local 5, d’aquesta població. (Exp. 2542-2017-6). 

2n.-Comunicar a MÁRMOLES CUARZOMANÍA, SLU, que pot iniciar l’exercici 
de l’activitat d’ oficina al local ubicat al carrer Menta, núm. 14, local 5, 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 1350866-71976), que serà notificada per l’Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona.” 

 
ACORD NÚMERO DOTZE.- Proposta per declarar com a suficient la 
documentació que consta a l’expedient presentada per AUTOESCOLA 
PALLARS, SL, en la qual efectua el tràmit de comunicació de l’activitat 
d’autoescola al local ubicat al carrer Eduard Toldrà, núm. 11, local 3, 
d’aquesta població. (Exp. T120-2016-120). 



“El senyor Ferran Arjó Pomé en representació d’AUTOESCOLA PALLARS, 
SL, va aportar la documentació tècnica oportuna per desenvolupar l’activitat 
d’autoescola al local ubicat al carrer Eduard Toldrà, núm. 11, local 3, d’aquesta 
població. (Exp. T120-2016-120). 

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

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

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

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1r.- Declarar com a suficient la documentació que consta a l’expedient 
presentada per AUTOESCOLA PALLARS, SL, en la qual efectua el tràmit de 
comunicació de l’activitat d’autoescola al local ubicat al carrer Eduard Toldrà, 
núm. 11, local 3, d’aquesta població. (Exp. T120-2016-120). 

2n.- Comunicar a AUTOESCOLA PALLARS, SL, que pot iniciar l’exercici de 
l’activitat d’autoescola al local ubicat al carrer Eduard Toldrà, núm. 11, 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 1.020,00 euros 
(càrrec-valor 1350866-29), que serà notificada per l’Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona.” 

 
ACORD NÚMERO TRETZE.- Proposta d'aprovació inicial del Pla Especial 
Urbanístic per a l'ampliació de l'equipament existent al carrer Santa Rosa, 
39-57, d’aquesta població. 



“Vist el document de la Modificació del Pla especial per a l’ampliació de 
l’equipament existent al carrer Santa Rosa, 39-57, d’Esplugues de Llobregat, 
promogut per l’Ordre Hospitalària de Sant Joan de Déu; 

Vist l’informe dels Serveis tècnics municipals del Servei de Manteniment i 
Espai Públic, de 16 de febrer de 2017. 

Vist l’informe tècnic favorable, emès pels Serveis tècnics municipals del 
Servei d’Urbanisme, el 21 de febrer de 2017, que estableix el següent: 
 
“INFORME: 
 
1. Sol·licitud. Antecedents. 

Per registre d’entrada del dia 30/3/2016 i amb número 2016 00005353, el Sr. 
Jose Luis Barreiro, en representació de l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Deu, 
presenta a aquest Ajuntament el document de Modificació del Pla Especial per 
Ampliació de l’Equipament existent al carrer Santa Rosa 39-57 d’Esplugues de 
Llobregat i Av. d’Esplugues, 27 de Barcelona, redactat per l’arquitecte Lluis 
Barreiro Pombo, a efectes de la seva tramitació per aprovació inicial. 
 
En data 11 d’agost de 2016 i amb núm. de sortida de Registre 2016 00010493 
es notifica a l’Orde Hospitalària de Sant Joan de Déu l’informe desfavorable del 
Serveis Tècnics de l’Ajuntament, donat que un dels documents que l’integren, 
l’Estudi d’Avaluació de la Mobilitat generada s’havia de modificar de forma 
íntegra, seguint les indicacions de l’informe elaborat per la Coordinadora 
Tècnica d’espai Públic i Mobilitat i pel Director de manteniment i Espai Públic 
de l’Ajuntament d’esplugues. 

En data 21 de desembre de 2016 i núm. de registre 2016 00023616, el Sr. 
Albert Bota, Director d’Enginyeria i Serveis Generals de l’Hospital de Sant Joan 
de Déu de Barcelona presenta un nou document d’ l’Estudi d’Avaluació de la 
Mobilitat generada per adjuntar a l’expedient en tramitació. 

És important assenyalar també que, donat que l’àmbit de la Modificació del Pla 
Especial inclou terrenys tant del municipi d’Esplugues com del municipi de 
Barcelona, el document també s’ha presentat a tramitació a l’Ajuntament de 
Barcelona. En data 22 de juliol de 2016, el Plenari del Consell Municipal de 
l’Ajuntament de Barcelona va adoptar l’acord de suspendre l’aprovació 
definitiva del Pla Especial per Ampliació de l’Equipament existent al carrer 
Santa Rosa 39-57 d’Esplugues de Llobregat i Av. d’Esplugues, 27 de 
Barcelona, promogut per l’Orde Hospitalària de Sant Joan de Deu, atesa 
l’existència de motius determinants, fonamentats a l’informe de la Direcció de 
serveis de Planejament que consta a l’expedient i que, bàsicament, 
consisteixen en la constatació que, a la data d’elaboració de l’esmentat informe, 
l’Ajuntament d’Esplugues no havia procedit a l’aprovació inicial del document.  
 
 

 



2. Planejament vigent  

El Planejament vigent en l’àmbit del document que es presenta és el següent: 
 
· Pla Especial d’Equipaments del solar situat al carrer Santa Rosa 39-57 al 
terme municipal d’Esplugues de Llobregat i Barcelona, propietat de l’Orde 
Hospitalari de Sant Joan de Déu, Text Refós aprovat definitivament el 20 de 
gener de 1999 i publicat en el DOGC el 30 d’abril de 1999. 

· Estudi de Detall pel qual es defineix el nou perímetre regulador de les 
aliniacions de la planta baixa, aprovat definitivament el 17 d’abril de 2002 per 
l’Ajuntament d’Esplugues i publicat al BOP el 15 de maig de 2002. 
 
3. Objecte del document 

L’objecte del document presentat és bàsicament la millora i ampliació de les 
instal·lacions actuals de les que disposa l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu 
a la finca. En concret, l’objectiu del Pla Especial és ampliar l’edificabilitat 
existent al solar per a dotar-lo de capacitat de creixement per a les seves 
activitats pròpies. 

Actualment, l’equipament existent objecte de l’ampliació proposada té un 
marcat caràcter docent, tot i que no de manera exclusiva. La docència, en el 
camp de la medicina experimenta constantment la necessitat de transformació 
donat la incorporació de noves tècniques d’aprenentatge com ara pràctica real 
amb pacients, aules de simulació, col·laboració amb els departaments 
d’investigació, etc. Actualment, l’edifici que ara es pretén ampliar disposa ja de 
una sèrie de laboratoris, alguns d’ells enfocats a la docència, però no són 
suficients per a desenvolupar nous projectes ja en marxa o programats per un 
futur molt proper. 

Per altra banda, també es vol desenvolupar en aquest edifici objecte del 
present Pla Especial un “Càncer Center”, un projecte pioner en el tractament 
del càncer infantil i que necessitarà d’espais de tractament molt propers al veí 
Hospital Materno - Infantil, però dotat, si més no, d’un cert grau 
d’independència i establir també nous espais compartits per la docència. 
 
4. Àmbit 

La superfície de la parcel·la objecte del Pla Especial per Ampliació de 
l’Equipament existent al carrer Santa Rosa 39-57 d’Esplugues de Llobregat i 
Av. d’Esplugues, 27 de Barcelona és la totalitat de la finca de 5.855 m2. 
propietat de l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu i qualificada de Sistema 
d’Equipaments comunitaris – clau 7a. La finca de referència està formada per 
dues parcel·les cadastrals, una d’elles corresponent a la part de finca situada al 
terme municipal de Barcelona i l’altra corresponent a la part de finca situada al 
terme municipal d’Esplugues. 

Actualment la finca està edificada i acull, d’acord amb el Planejament vigent, 
usos docents (Escola Universitària d’Infermeria), i usos d’investigació i socials 



(Institut Borja, Fundació Sant Joan de Déu, Departaments d’investigació de 
l’Hospital), tots ells lligats a l’Hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona, situat 
a la parcel·la veïna a la finca de referència. Sota rasant l’edifici té tres plantes 
destinades a aparcament de vehicles. 

5. Descripció de la proposta. Comparativa planejament vigent – 
planejament proposat 

En l’actualitat, les instal·lacions de l’equipament que té l’Orde Hospitalari de 
Sant Joan de Déu a la parcel·la ocupen un total de 7.026 m2. de sostre, 
corresponent a un índex d’edificabilitat de 1’2 m2st/m2sòl. El percentatge 
d’ocupació sobre rasant en l’actualitat és del 40 % i el percentatge d’ocupació 
sota rasant en l’actualitat és del 52 %. 

Tal com s’ha indicat anteriorment, l’objecte del document presentat és 
bàsicament la millora i ampliació de les instal·lacions actuals de les que disposa 
l’Orde en aquesta parcel·la, i, per tant, atenent a les necessitats del programa 
funcional i l’adequació dels volums proposats a l’entorn construït (s’ha de tenir 
en compte que l’Hospital de Sant Joan de Déu té un índex d’edificabilitat de 
2’17 m2st/m2sòl) es proposa augmentar l’edificabilitat dins de l’àmbit del Pla 
Especial, fixant-la en 1’80 m2st/m2sòl, de manera que el sostre màxim de la 
parcel·la passi a ser de 10.539’00 m2. 

Pel que fa al percentatge d’ocupació màxima, es manté la ocupació sota rasant 
del Pla Especial vigent (52%) i s’augmenta una mica la ocupació sobre rasant, 
passant de l’actual 40 % al 50 % proposat. 

Amb l’objectiu de minimitzar l’impacte visual de l’ampliació proposada, la 
Modificació del Pla Especial preveu que la major part del creixement de l’edifici 
existent es faci en la part posterior de la parcel·la (zona nord-est), de manera 
que la façana al carrer Santa Rosa no es vegi modificada. D’aquesta manera, 
tant des de l’espai públic exterior com des dels accessos a l’equipament, la 
major part de la nova edificació projectada no serà visible. Aquesta part 
posterior de la finca es correspon gairebé de forma completa amb la part de la 
parcel·la dins del terme municipal de Barcelona. 

Pel que fa als usos, es mantenen els determinats pel planejament vigent, el Pla 
Especial d’Equipaments del solar situat al carrer Santa Rosa 39-57 al terme 
municipal d’Esplugues de Llobregat i Barcelona, propietat de l’Orde Hospitalari 
de Sant Joan de Déu, Text Refós aprovat definitivament el 20 de gener de 
1999, és a dir, el sanitari –assistencial, el cultural i religiós, el docent i el 
d’aparcament. 
 
Amb caràcter orientatiu (no vinculant), la Modificació de Pla Especial determina 
les necessitats funcionals més urgents del futur equipament en les següents 
superfícies aproximades: 

· Ampliació de l’àrea de psiquiatria (12 box de consulta): 235 m2. aprox. 

· Espais pel tractament del càncer infantil 1.940 m2. aprox. 



· Grups d’investigació emergent (Fundació Sant Joan de Déu): 660 m2. aprox. 

· Nous laboratoris d’assaigs clínics: 650 m2. aprox. 

Total nou programa funcional: 3.485 m2. 

Pel que fa a l’aparcament sota rasant, en l’actualitat la finca ja disposa d’un 
aparcament per a 393 places. Donat que, d’acord amb l’article 298 de les 
NN.UU. del PGM es determina la necessitat de previsió d’una plaça 
d’aparcament per a cada 100 m2. de superfície útil d’edifici destinat a usos 
d’oficina, despatxos, laboratoris i similars, es necessitarien un màxim de 106 
places d’aparcament per al sostre màxim de 10.539 m2 que es proposa, per la 
qual cosa es considera que la dotació d’aparcament supera amb escreix les 
necessitats de l’equipament actual i futur. 

Perfil Regulador. Els nous edificis a construir s’hauran d’ajustar als perfils 
reguladors i les alçades determinades per la normativa del Pla Especial i que 
es concreten en els plànols d’ordenació O-P0 a O-P5. L’alçada reguladora es 
fixa, de manera similar al planejament vigent, en 18’55 m. (PB+4) per a porció 
de la finca situada en un nivell inferior (donat que el carrer Santa Rosa presenta 
molt pendent) i en 14’84 m. (PB + 3) per a la porció de finca situada en un nivell 
superior. La coberta serà obligatòriament plana. 

Pla d’Etapes – Estudi Econòmic: 

El document preveu la realització de les obres de construcció de les diferents 
ampliacions en tres anys. 

Pel que fa a la inversió a realitzar, donat que no hi ha necessitat d’elements 
d’urbanització, es concretarà en la redacció del corresponent projecte/s 
executiu/s. 
 
Annexos: 
 
El document presentat s’acompanya dels següents annexos: 

· Annex 1 – Estudi Avaluació de la Mobilitat Generada. A manera de resum, cal 
assenyalar que l’Estudi determina que, el nou planejament no representa cap 
augment significatiu de la mobilitat, ja que no preveu la implantació de nous 
usos ni l’augment de l’activitat de manera significativa, sinó, pel contrari, dotar 
als actuals usuaris de nous espais i millorar les prestacions existents. En data 
16 de febrer de 2017 s’ha emès informe favorable al respecte per part de la 
Coordinadora Tècnica d’Espai Públic i Mobilitat i del Director de Manteniment i 
Espai Públic amb les següents condicions, que s’hauran d’incorporar al 
document abans de la seva aprovació provisional: 

o Grafiar en plànol la distribució de places de l’aparcament on s’indiquin 
clarament les places reservades per a mobilitat reduïda (33 actuals i 2 a 
ampliar), les places reservades per a bicicletes (36 unitats) i les places per a 
recàrrega de vehicles elèctrics (10 amb preinstal·lació i 4 amb carregador). 



 
o Millorar l’estacionament incontrolat de motos del carrer Santa Rosa, facilitant 
l’estacionament a l’interior de l’aparcament, de forma lliure o gratuïta 
preferiblement. 
 
o Substituir el pal de parada número 103369 existent davant de l’Hospital per 
una marquesina; tenint en compte un dels objectius del Pla de Mobilitat Urbana 
Sostenible aprovat. 

o Incloure proposta de finançament dels diferents costos generats per 
l’implantació de mobilitat degut a la nova actuació. 

6. Valoració de la Proposta 

Examinat el document presentat, el tècnic que subscriu considera que a efectes 
de la seva aprovació inicial procedeix informar favorablement la Modificació del 
Pla Especial per Ampliació de l’Equipament existent al carrer Santa Rosa 39-57 
d’Esplugues de Llobregat i Av. d’Esplugues, 27 de Barcelona, promogut per 
l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Deu, amb les condicions indicades en el cos 
del present informe, donat que s’ajusta a la normativa vigent, està suficientment 
justificada la seva oportunitat i conveniència i, en els seus paràmetres bàsics, 
es coherent amb el seu entorn. 

Es considera, per tant, que és possible continuar la seva tramitació i s’haurà 
d’obrir, per tant, un període d'exposició pública de la documentació tècnica, 
durant un termini d'un mes, mitjançant publicació dels corresponents anuncis 
en el Butlletí Oficial de la Província, un diari i en el tauló de la Corporació, 
publicitat per medis telemàtics d’acord amb l’article 8.5. del Text refós de la Llei 
d’Urbanisme, DL 1/2010 de 3 d’agost, consolidat amb les modificacions 
introduïdes per la Llei 3/2012, de 22 de febrer.” 

Vist l’informe jurídic emès el 22 de febrer de 2017, per l’assessora jurídica 
de l’Àmbit de Territori i Sostenibilitat, que estableix el següent: 
 
“Antecedents 
 
El 30 de març de 2016, (Registre general d'entrada núm. 2016 00005353), el 
senyor Josés Luís Barreiro Pombo, en representació de l’Ordre Hospitalària de 
Sant Joan de Déu, presenta la documentació per a la tramitació del Pla 
especial per a l’ampliació de l’equipament existent al carrer Santa Rosa, 39-57, 
d’Esplugues de Llobregat. 

El 28 de juny de 2016, (Registre general d'entrada núm. 2016 00012281) 
l’Ajuntament de Barcelona tramet notificació de l’acord de 21 d’abril de 2016, 
adoptat per la Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona d’aprovació 
inicial, de conformitat amb l’article 68.1.a) de la Carta Municipal de Barcelona, 
del Pla especial urbanístic per a l’ampliació de l’equipament existent al carrer 
Santa Rosa, núm. 39-57, d’Esplugues de Llobregat, i avinguda d’Esplugues, 
27, de Barcelona. L’edicte corresponent a aquest acord va ser publicat al 
Butlletí oficial de la província de Barcelona d’1 de juny de 2016.  



 
En relació amb el document de 30 de març de 2016, els Serveis tècnics 
municipals del Servei de Manteniment i Espai Públic van emetre un informe 
sobre la mobilitat generada, el qual va ser tramès als promotors l’11 d’agost de 
2016 i, a l’Ajuntament de Barcelona, el 26 de setembre de 2016. 
 
El 2 d’agost de 2016, el Ple de l’Ajuntament de Barcelona va acordar 
suspendre l’aprovació definitiva del Pla especial de referència, atès que 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat no havia procedit a l’aprovació inicial del 
document.  
 
El 21 de desembre de 2016, (Registre general d'entrada núm. 2016 00023616) 
el senyor Albert Bota i Arqué, com a Director d’Enginyeria i Serveis Generals de 
l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, presenta estudi de mobilitat 
generada, i el 23 de desembre de 2016, (Registre general d'entrada núm. 2016 
00023737) el presenta en format electrònic. 

El 16 de febrer de 2017, els Serveis tècnics municipals del Servei de 
Manteniment i Espai Públic han emès un informe favorable, amb un seguit 
d’observacions relatives a aspectes de mobilitat, a tenir en compte i introduir en 
el document que se sotmeti a aprovació provisional. 

El 21 de febrer de 2017, els Serveis tècnics municipals del Servei d’Urbanisme 
han emès un informe favorable sobre el document de referència, amb les 
condicions indicades pel Servei de Manteniment i Espai Públic. 

Objecte i àmbit de la modificació del Pla especial 

L’àmbit del document d’anàlisi abasta dues parcel·les cadastrals, d’una 
superfície total de 5.855m², i titularitat de l’Ordre Hospitalària de Sant Joan de 
Déu, que pertanyen cadascuna d’elles als termes municipals de Barcelona i 
Esplugues de Llobregat. 

D’aquesta manera, es tracta d’una figura de planejament derivat d’abast 
plurimunicipal. 
 
Segons indiquen els Serveis tècnics municipals, es tracta de terrenys qualificats 
pel planejament urbanístic aplicable com a equipaments comunitaris, clau 7a, i 
que actualment acullen usos docents, d’investigació i socials, tots ells lligats a 
l’Hospital de Sant Joan de Déu. 

L’objecte del document és, bàsicament, la millora i ampliació de les 
instal·lacions actuals, per a dotar l’equipament de capacitat de creixement per a 
les seves activitats pròpies i, per altra banda, es pretén desenvolupar en aquest 
edifici un Càncer Center per al tractament del càncer infantil. 

Fonaments de dret 

L’article 67 del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 
1/2010, de 3 d'agost, en el redacció donada per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, 



de modificació del text refós de la Llei d'urbanisme, estableix que, en 
desenvolupament de les previsions del planejament urbanístic general, es 
poden aprovar plans especials si són necessaris per a assolir determinats 
objectius, que enumera. 

L’article 93 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament 
de la Llei d'urbanisme, menciona les determinacions que ha de contenir un pla 
especial, i l’article 94 determina la documentació necessària. 

En virtut de l’article 118.4 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova 
el Reglament de la Llei d'urbanisme, les modificacions dels plans urbanístics 
han d'estar integrades per la documentació adequada a la finalitat, contingut i 
abast de la modificació. En tot cas, han d'incorporar l'informe ambiental 
corresponent les modificacions de plans urbanístics que se sotmetin a 
avaluació ambiental o aquelles altres que tinguin alguna repercussió ambiental. 
També s'ha d'incorporar un estudi d'avaluació de la mobilitat generada, en els 
casos que així ho estableixi la legislació vigent. 

El document que s’analitza incorpora una informe ambiental, malgrat tractar-se 
d’un document no sotmès a avaluació ambiental, i tractar-se d’una intervenció 
en sòl urbà consolidat per a ampliar un equipament ja existent, i un estudi de la 
mobilitat generada. 

Pel que fa a la tramitació, cal posar en relleu el fet que es tracta d’un instrument 
de planejament derivat d’abast plurimunicipal.  

Al respecte, cal assenyalar que, d’acord amb l’article 85.2.d) del Decret 
legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, mitjançant el qual s'aprova el Text refós de la 
Llei d'urbanisme, relatiu a la tramitació dels plans d’ordenació urbanística 
municipal i dels plans urbanístics derivats, l'aprovació inicial i l'aprovació 
provisional del planejament urbanístic plurimunicipal corresponen als 
ajuntaments, en els supòsits a què es refereix l'article 77.8, llevat que, havent 
estat formulat el pla a instància de part interessada, no hi hagi acord entre els 
ajuntaments afectats.  

Segons l’article 77.8 del Text refós de la Llei d'urbanisme, els ajuntaments 
poden acordar la formulació de figures del planejament urbanístic derivat de 
caràcter plurimunicipal.  

Per altra banda, assenyalar que l’article 89.4 del Text refós de la Llei 
d'urbanisme, relatiu als terminis per a la tramitació dels plans urbanístics 
derivats, estableix que les propostes de promoció d'un pla urbanístic derivat 
l'àmbit territorial del qual abasti més d'un municipi, formulades a instància de 
part interessada, han d'ésser presentades a cadascun dels ajuntaments 
afectats. Si aquests, en el termini d'un mes, no manifesten llur acord per a la 
tramitació conjunta, la part promotora pot presentar el pla a l'òrgan que sigui 
competent segons el que estableix l'article 85.2. 

En aquest cas, el document ha estat presentat en ambdues administracions, i 
es pot considerar que hi ha un acord tàcit respecte del tràmit per separat. 



 
Un cop acordada l’aprovació inicial, s’haurà de posar a informació pública, per 
un termini d’un mes, la qual cosa s’haurà de fer, tal i com assenyala l’article 
23.1.b) i el 23.2 del Reglament de la Llei d'urbanisme, mitjançant la inserció de 
l’edicte corresponent al Butlletí Oficial de la Província, i en un dels diaris de 
premsa periòdica de més divulgació en l’àmbit municipal. En compliment de 
l’article 8 del Text refós de la llei d'urbanisme, cal donar publicitat per mitjans 
telemàtics de la convocatòria d’informació pública en els procediments de 
planejament i gestió urbanístics, i dels acords d’aprovació que s’adoptin en llur 
tramitació, i garantir la consulta del projecte per aquests mitjans. Els edictes 
han de tenir el contingut establert per l’article 23.3 del mateix text reglamentari. 
 
Per altra banda, en virtut de l’article 8 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, 
de transparència, accés a la informació pública i bon govern, la tramitació d’una 
figura de planejament es troba subjecta al règim de transparència. 
 
L’article 85.5 del Text refós de la llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 
1/2010, de 3 d'agost, en la redacció donada per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, 
de modificació del text refós de la Llei d'urbanisme, estableix que, amb caràcter 
simultani a la informació pública, caldrà sol·licitar informe als organismes 
afectats a raó de les seves competències sectorials. 

D’acord amb l’article 21.1.j) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les 
bases del règim local, l’alcalde o alcaldessa és l’òrgan competent per a les 
aprovacions dels instruments de planejament de desenvolupament del 
planejament general no expressament atribuïdes al Ple, com és el cas que ens 
ocupa. No obstant això, aquesta competència ha estat objecte de delegació 
expressa en la Junta de Govern Local d’aquest Consistori, en virtut del Decret 
d’alcaldia núm. 1466, de 18 de juny de 2015. 

Conclusions 
 
Tenint en compte els informes emesos pels Serveis tècnics municipals, indicats 
anteriorment, només resta concloure que s’informa favorablement el document, 
i que correspon elevar a la Junta de Govern Local la proposta d’aprovació 
inicial de la Modificació del Pla especial per a l’ampliació de l’equipament 
existent al carrer Santa Rosa, 39-57, d’Esplugues de Llobregat, segons el 
document aportat el 30 de març de 2016, (Registre general d'entrada núm. 
2016 00005353), i l’estudi de mobilitat generada aportat el 21 de desembre de 
2016, (Registre general d'entrada núm. 2016 00023616), promogut per l’Ordre 
Hospitalària de Sant Joan de Déu, tot indicant que, pel que fa a la mobilitat, 
caldrà incorporar al document que se sotmeti a aprovació provisional les 
observacions que es deriven de l’informe del Servei de Manteniment i Espai 
Públic, de 16 de febrer de 2017.” 

Per tot l’exposat, 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 



PRIMER.- APROVAR INICIALMENT la Modificació del Pla especial per a 
l’ampliació de l’equipament existent al carrer Santa Rosa, 39-57, d’Esplugues 
de Llobregat, promogut per l’Ordre Hospitalària de Sant Joan de Déu, segons el 
document aportat el 30 de març de 2016, (RGE núm. 2016 00005353), i l’estudi 
de mobilitat generada aportat el 21 de desembre de 2016, (RGE núm. 2016 
00023616), tot indicant que, pel que fa a la mobilitat, caldrà incorporar al 
document que se sotmeti a aprovació provisional les observacions que es 
deriven de l’informe del Servei de Manteniment i Espai Públic, que es 
transcriuen a continuació: 

o Grafiar en plànol la distribució de places de l’aparcament on s’indiquin 
clarament les places reservades per a mobilitat reduïda (33 actuals i 2 a 
ampliar), les places reservades per a bicicletes (36 unitats) i les places per a 
recàrrega de vehicles elèctrics (10 amb preinstal·lació i 4 amb carregador). 
 
o Millorar l’estacionament incontrolat de motos del carrer Santa Rosa, facilitant 
l’estacionament a l’interior de l’aparcament, de forma lliure o gratuïta 
preferiblement. 
 
o Substituir el pal de parada número 103369 existent davant de l’Hospital per 
una marquesina; tenint en compte un dels objectius del Pla de Mobilitat Urbana 
Sostenible aprovat. 

o Incloure proposta de finançament dels diferents costos generats per 
l’implantació de mobilitat degut a la nova actuació. 

SEGON.- OBRIR UN PERÍODE D’INFORMACIÓ PÚBLICA D’UN MES, 
mitjançant la publicació d’un anunci al Butlletí oficial de la província de 
Barcelona, en un dels mitjans de comunicació escrita diària, al tauler d’anuncis, 
i a la pàgina web municipal, per a la formulació de reclamacions i/o 
al·legacions.  

TERCER.- SOL·LICITAR informe a l’ATM, en compliment de l’article 85.5 del 
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, mitjançant el qual s'aprova el Text refós 
de la Llei d'urbanisme.  

QUART.- COMUNICAR aquest acord, als efectes oportuns, a l’Ajuntament de 
Barcelona.  

CINQUÈ.- NOTIFICAR aquest acord a l’Ordre Hospitalària de Sant Joan de 
Déu.  

SISÈ.- FACULTAR a la senyora Alcaldessa per a la signatura de la 
documentació que sigui necessària per a l’efectivitat d’aquest acord.” 

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. 16 de documents OPA en fase prèvia per un import total de 
36.530,28 € 
 
Relació núm. 29 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
19.051,95 € 
 
Relació núm. 30 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
11.390,00 € 
 
Relació núm. 31 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
580,00 € 
 
Relació núm. 32 de documents ADOJ en fase prèvia per un import total de 
12.000,00 € 
 
Relació núm. 33 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
88.696,90 € 
 
Relació núm. 34 de documents O en fase prèvia per un import total de 
139.586,43 € 
 
Quota empresa de les Assegurances Socials del mes de gener per un import 
de 228.756,72 i compensació IT del mes de gener per un import de 13.370,82 € 
 
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. 16 de documents OPA en fase prèvia per un import 
total de 36.530,28 € 
 
2. Aprovar la relació núm. 29 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 19.051,95 € 
 
3. Aprovar la relació núm. 30 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 11.390,00 € 
 
4. Aprovar la relació núm. 31 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 580,00 € 
 
5. Aprovar la relació núm. 32 de documents ADOJ en fase prèvia per un import 
total de 12.000,00 € 
 
6. Aprovar la relació núm. 33 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 88.696,90 € 



7. Aprovar la relació núm. 34 de documents O en fase prèvia per un import total 
de 139.586,43 € 
 
8. Aprovar la quota empresa de les Assegurances Socials del mes de gener per 
un import de 228.756,72 i compensació IT del mes de gener per un import de 
13.370,82 €.” 
 
 
ACORD NÚMERO QUINZE.- Proposta d’adjudicació en el procediment 
obert amb tràmit d’urgència, del contracte de servei de suport auxiliar per 
a la custòdia de l’edifici municipal Espai Baronda.  
 
“La Junta de Govern Local en sessió del dia 18 de novembre de 2016 va 
aprovar l’expedient de contractació, per procediment obert, i tràmit d’urgència, 
relatiu al servei de suport auxiliar per a la custòdia de l’edifici municipal Espai 
Baronda. 
 
Així mateix va aprovar els plecs de condicions econòmic-administratives i 
tècniques que regeixen aquesta contractació i la corresponent convocatòria. 
 
D'acord amb el que estableixen els articles 142, 143 i 159.2 del Text Refós de 
la Llei de Contractes del Sector Públic, es va procedir a publicar l’anunci de 
licitació en el Butlletí Oficial de la Província i van presentar oferta les següents 
empreses: 
 
1. SERVIGESPLAN, S.L.  

2. SERVEIS AUXILIARS SVL CONTROL 2012 , S.L.U.  

3. NARGY SERVICIOS AUXILIARES, S.L.  

4. INTEGRA MGSI CET CATALUNYA, S.L.  

5. INTEGRACION SOCIAL DE MINUVALIDOS, S.L.  

El passat dia 13 de desembre es va procedir a l’acte d’obertura del sobre 
número 1 de les ofertes presentades, amb els següents resultat d’acceptació 
de totes elles per ser conformes als plecs de condicions. 

Efectuat l'acte d'obertura del sobre número 2 de les ofertes presentades, el dia 
15 de desembre de 2016, es van admetre totes cinc per contenir els 
requeriments que esmenten els plecs de condicions tècniques quant al 
contingut referit als criteris d’adjudicació que depenguin d’un judici de valor i es 
va lliurar al Coordinador dels Serveis Subalterns i Compres les ofertes amb 
l’expedient de contractació, a efectes d’informe que permeti la corresponent 
proposta d’adjudicació. 

Rebut l’esmentat informe per la Mesa de Contractació, de 27 de gener, aquesta 
acordà acceptar la proposta de valoració i es va procedir a la lectura de les 
puntuacions atorgades a cadascuna de les ofertes i a ordenar la seva 



publicació: 
 
1. SERVIGESPLAN, S.L......................................................11 punts  

2. SERVEIS AUXILIARS SVL CONTROL 2012 , S.L.U....... 6 punts  

3. NARGY SERVICIOS AUXILIARES, S.L..........................18 punts  

4. INTEGRA MGSI CET CATALUNYA, S.L.........................10 punts  

5. INTEGRACION SOCIAL DE MINUVALIDOS, S.L........... 9 punts  

A continuació es va fer públic el contingut dels sobres núm. 3 amb el següent 
resultat, quant als criteris de valoració automàtica: 

EMPRESA OFERTA 
ECONÒMICA 

ISO 
9001 

ISO14001 PLA 
IGUALTAT 

MILLORA 
HOSTES. 

SERVIGESPLAN, 
S.L 49.799,94€ SI SI SI SI 

SERVEIS 
AUXILIARS SVL 52.288,30€   SI SI 

NARGY 
SERVICIOS 
AUXILIARES 

51.600,00€   SI SI 

INTEGRA MGSI 
CET 
CATALUNYA 

50.517,25€ SI SI SI SI 

INTEGRACION 
SOCIAL DE 
MINUVALIDOS 

40.500,47€   SI SI 

Atès que a la vista de les quantitats ofertades era probable que la presentada 
per INTEGRACION SOCIAL DE MINUVALIDOS, S.L., incorri en temeritat, 
segons el que estableix l’article 152.3 del Text Refós la Llei de Contractes del 
Sector Públic, s’acordà encarregar a la Direcció Jurídica de Serveis Generals 
que informi aquesta circumstància i, si escaigués, fer el corresponent 
requeriment a l’empresa de presentar la documentació justificativa que permeti 
garantir la viabilitat econòmica de l’oferta presentada i concretar les condicions 
de la mateixa. 

En data 30 de gener va emetre un primer informe la Direcció Jurídica de 
Serveis Generals que considerà que, efectivament, l’oferta presentada per 
INTEGRACION SOCIAL DE MINUVALIDOS, S.L., per import de 40.500,47€, 
sense IVA, que representa una baixa del 24,244945%, és inferior al límit de la 
temeritat, 44.047,07€, que és la quantitat resultant de restar 10 unitats 
percentuals a la mitjana aritmètica de les cinc ofertes, i per tant requereix 
formalment l’empresa INTEGRACION SOCIAL DE MINUVALIDOS, S.L. 
 
El dia 3 de febrer passat, l’empresa presenta per registre les al·legacions 



corresponents i documentació adjunta. Analitzada aquesta documentació, la 
Direcció Jurídica de Serveis Generals emet nou informe en el qual posa de 
manifest que la documentació justificativa de l’oferta presentada per l’empresa 
INTEGRACION SOCIAL DE MINUVALIDOS, S.L., en data 3 de febrer de 2017 
és correcta i adequadament justificada i que, per tant, proposa requerir la 
documentació corresponent i la constitució de la garantía definitiva, a l’empresa 
esmentada amb proposta d’adjudicació al seu favor, una vegada complimentat 
el requeriment.  

Atès que la Mesa de Contractació reunida en data 9 de febrer de 2017, accepta 
i dóna la conformitat en tots els seus extrems a l’esmentat informe i acorda 
elevar proposta a l’òrgan de contractació per tal que requereixi la constitució de 
la fiança definitiva i presentació de la documentació corresponent, a l’empresa 
amb l’oferta mes avantatjosa, que ha estat INTEGRACION SOCIAL DE 
MINUVALIDOS, S.L., per un import total de 49.005,57€, amb un pressupost net 
de 40.500,47€ i una part d’IVA de 8.505,10€, i la resta de compromisos 
inclosos a l’oferta, i que correspon a una baixa del 24,244945%.  

Atès que la Junta de Govern Local, en sessió celebrada el passat 10 de febrer 
de 2017 acorda requerir a la mercantil INTEGRACION SOCIAL DE 
MINUVALIDOS, S.L., per a que dipositi la fiança definitiva d’import 3.965,37€, i 
presenti els justificants conforme es troba al corrent de pagament de les seves 
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 

En data 22 de febrer de 2016 l’empresa ha dipositat la fiança definitiva i ha 
acreditat el compliment de totes les condicions requerides a l’expedient. 
 
En conseqüència i atès el que estableixen els articles 160 i 161 del Reial 
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós la 
Llei de Contractes del Sector Públic. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Declarar la validesa de l’acte licitatori i adjudicar a la mercantil 
INTEGRACION SOCIAL DE MINUVALIDOS, S.L., provista de CIF B-61098638, 
el contracte relatiu al servei de suport auxiliar per a la custòdia de l’edifici 
municipal Espai Baronda, de conformitat amb el plec de clàusules particulars 
econòmic-administratives i tècniques que han regit la contractació i l’oferta 
presentada, per un import de 40.500,47€, més 8.505,10€ corresponents a l’IVA 
(total contracte 49.005,57€). 

SEGON.- Publicar la present adjudicació al perfil del contractant municipal, així 
com l’informe tècnic de valoració sobre l’oferta seleccionada. 

TERCER.- Comunicar a l’adjudicatari l’obligació de signar el contracte en el 
termini màxim de 15 dies, així com de l’obligació prèvia de satisfer la quantitat 
de 294,63€, corresponent a la publicació de l’anunci de licitació a Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona. 



QUART.- Establir que el contracte iniciarà la seva vigència en data 1 de març 
de 2017.” 

ACORD NÚMERO SETZE.- Proposta d’aprovació d’un conveni de 
col·laboració entre l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat i l’editorial 
Efadós, SL., per a l’edició del llibre “Esplugues de Llobregat 
desconeguda. 

“L’editorial Efadós, SL., està especialitzada en l’edició de reculls gràfics de 
pobles i ciutats de Catalunya. L’Ajuntament ja va tenir relació amb aquesta 
editorial quan el 1999 es va publicar el llibre, amb fascicles, L’Abans. Recull 
gràfic d’Esplugues de Llobregat (1895-1965). Per dur a terme aquella 
publicació, l’editorial va fer una campanya de recollida d’imatges del municipi i 
va passar còpia a l’Arxiu municipal de les imatges obtingudes. 

A final de l’any 2016 aquesta editorial ha proposat l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat la publicació d’un llibre per a Sant Jordi del 2017. Reunides amb 
responsables de diverses unitats de l’Ajuntament (Comunicació, Cultura, 
Patrimoni Cultural i Arxiu), es va considerar d’interès aquesta nova publicació i 
que, tenint coneixement que el llibre L’Abans. Recull gràfic d’Esplugues de 
Llobregat (1895-1965) està exhaurit des de fa anys, fins i tot seria interessant 
donar-li continuïtat cronològica. 

Ara es presenta l’oportunitat de tenir un nou llibre a la ciutat, titulat Esplugues 
de Llobregat desconeguda. Es tracta d’un llibre que recull imatges del municipi, 
d’indrets, costums i oficis que hi havia al municipi abans del 1965. Aquesta 
publicació forma part d’una col·lecció, “Catalunya desapareguda”, iniciada el 
2015 amb 15 títols al mercat i 20 en procés. 

Aquesta publicació no significaria cap cost econòmic a l’Ajuntament, ja que 
l’editorial es faria càrrec de les despeses de l’autoria, edició, impressió, 
distribució i venda de l’obra. 

L’Ajuntament hauria de fer difusió de l’acte de presentació i activitats per donar 
a conèixer aquesta nova publicació que mostra gràficament una part de la 
nostra ciutat durant el període de 1895-1965. 

Vist l’informe emès al respecte per la Coordinadora Tècnica de l’Arxiu 
Municipal, en el qual es concreta l’interès en que es signi un conveni de 
col·laboració entre l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat i l’editorial Efadós per 
editar el llibre “Esplugues de Llobregat desconeguda” i que acompanya el text 
del document amb la proposta de drets i obligacions que constituirien aquesta 
relació. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Primer.- Aprovar el contingut del conveni de col·laboració entre aquest 
Ajuntament i l’editorial Efadós, SL., per a l’edició del llibre “Esplugues de 
Llobregat desconeguda” aquest any 2017. 



Segon.- Autoritzar la Sra. Alcaldessa per a la formalització de l’esmentat 
conveni de col·laboració en representació de l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat.” 
 
 
ACORD NÚMERO DISSET.- Proposta d’estimació de recurs de reposició 
relatiu a les bases de coordinador/a de l'àmbit d'Acció Social i Ciutadania. 

“Per acord de la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament de data 16 de 
desembre de 2016 es va aprovar les bases i la convocatòria per a la provisió 
d’un/a coordinador/a de l’àmbit d’acció social i ciutadania de la plantilla de 
personal funcionari de l’ Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. 

L’anunci de la convocatòria es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona de data 3 de gener de 2017. 

La senyora Maria Rosa Monreal Bel, com presidenta i en representació del 
Col·legi d’ Educadores i Educadors Social de Catalunya, va interposar recurs 
de reposició contra les Bases de la convocatòria, sol·licitant “Que sigui 
contemplada la titulació i habilitació en educació social com a requisit possible 
per a la presentació de candidats aspirants al lloc de Coordinador/ora de l’ 
Àmbit Social i Ciutadania de l’ Ajuntament d’ Esplugues de Llobregat” 

Així mateix, la senyora Anna Parés i Rifà, en la seva condició de degana del 
Col·legi Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya, entén “que les funcions que 
s’espera que es desenvolupin des del referit lloc de treball d’ aquesta oferta de 
treball també coincideixin plenament amb les competències professionals dels 
graduats/des i/o llicenciats/des en Sociologia”. 

La Base segona c) de les Bases de la convocatòria estableix que podran 
prendre part en el concurs oposició persones aspirants que reuneixin, entre 
altres els següent requisit: 

“c) Estar en possessió del títol de Grau universitari en Ciències Polítiques i de l’ 
Administració, Gestió i administració Pública, Ciència Política i Gestió Pública, 
Dret; o Diplomatura Universitària equivalent dels mateixos estudis universitaris”. 
 
L’ entitat recurrent pretén que s'admeti la titulació i habilitació en educació 
social, per considerar que els mateixos poden desenvolupar les funcions 
pròpies de l'esmentat lloc de treball. 

La directriu primera del Reial Decret núm. 1420/1991, de 30 d'agost, estableix 
el següent: 

“Las enseñanzas conducentes a la obtención del título oficial de Diplomado en 
Educación Social deberán orientarse a la formación de un educador en los 
campos de la educación no formal, educación de adultos (incluidos los de la 
tercera edad), inserción social de personas desadaptadas y minusválidos, así 
como en la acción socio-educativa.” 



A la vista de la transcrita directriu, no hi ha motivació que pogués justificar 
l'exclusió de Diplomat en Educació Social, per la qual cosa s'ha d'incloure les 
titulacions de Grau universitari en Educació Social i Diplomatura en Educació 
Social. 
 
No obstant això, en relació a la petició que també sigui contemplada l'habilitació 
en educació social, no pot tenir favorable acollida, doncs, i com raona, entre 
altres, la sentència de data 19 de novembre de 2009 del TSJ d'Andalusia, 
Sevilla (Sala del Contenciós-Administratiu, Secció 3ª), una cosa és el 
reconeixement dels habilitats sense títol de Diplomat en Educació Social per a 
l'exercici de la professió i col·legiar-se, i una altra diferent que l'Ajuntament hagi 
de recollir a la convocatòria de proves selectives per a la cobertura dels llocs a 
totes les persones que reconeguin les corporacions professionals, més tot això 
quan l'article 19 del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova 
el Text refós de la funció pública de Catalunya, agrupa els funcionaris d'acord 
amb la titulació exigida per al seu ingrés; és a dir, s'entra amb la titulació 
específica, pròpia o homologada, obtinguda de l'Administració Educativa, no l’ 
emesa pel Col·legi Professional. 

D'altra banda, atès el Reial Decret 1430/1990, de 26 d'octubre, pel qual 
s'estableix el títol universitari oficial de Llicenciat en Sociologia, tampoc veiem 
motius per excloure les titulacions de Grau universitari en Sociologia. 

Vist l’informe del Servei de Recursos Humans en el que es fa constar que la 
plaça de Tècnic/a de Gestió, vinculada al lloc de treball de coordinador/a de 
l'àmbit d'acció social i ciutadania, està enquadrada en l’Escala de 
l’Administració General, Subescala Tècnica, de personal funcionari de la 
Corporació, i que la titulació mínima requerida per a la seva provisió és la de 
Diplomatura Universitària o superior; i que per altra banda, el lloc de treball 
indicat ha de coordinar tot l’àmbit d’acció social i ciutadania (Àrees d’acció 
social i l’Àrea de participació, drets civils i ciutadania), Que estan integrades per 
un nombre important de personal municipal, funcionari o en règim laboral, de 
diferents disciplines professionals; en conseqüència requereix també 
experiència en la direcció i coordinació d’equips multidisciplinars en l’àmbit de 
l’administració pública i així com formació superior i específica en la gestió de 
polítiques públiques i socials. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1- Estimar parcialment del recurs de reposició interposat per la senyora Maria 
Rosa Monreal Bel, com presidenta i en representació del Col·legi d’Educadores 
i Educadors Social de Catalunya, així com la sol·licitud de la senyora Anna 
Parés i Rifà, en la seva condició de degana del Col·legi Politòlegs i Sociòlegs 
de Catalunya, en el sentit que sigui contemplada la titulació en educació social 
com a requisit per a participar en el procés de selecció objecte de la 
convocatòria. 
 
2- Retrotraure l’expedient a la fase d’aprovació de bases per tal d’incorporar 
com a requisit mínim de titulació per a participar en el procés de selecció 
objecte d’aquest acord totes les diplomatures universitàries així com els nous 



mèrits a considerar d’acord amb les funcions pròpies del lloc de treball al que la 
plaça vacant de Tècnic de Gestió està vinculada. 

3- Aprovar les bases i convocar el procés de selecció per a la provisió interina 
d’una plaça de tècnic/a de gestió grup de classificació A2 de l’Escala 
d’Administració General, Subescala Tècnica, de la plantilla de personal 
funcionari; vinculada al lloc de treball de coordinador/a de l’àmbit d’acció social i 
ciutadania, mitjançant concurs oposició lliure. 

4- Aprovar que totes sol·licituds que actualment consten en aquest expedient 
han de ser tingudes en compte, com a presentades en termini, en el moment 
d’aprovar la relació provisional d’admesos i exclosos de conformitat amb les 
bases que s’aproven en aquest acord. 

5- Publicar la convocatòria i el text íntegre de les bases en el Butlletí Oficial de 
la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, Tauler d’Edictes 
Virtual i Web municipal. 

6- Informar dels anterior acords a la Junta de Personal.” 

ACORD NÚMERO DIVUIT.- Proposta d’aprovació d’un projecte formatiu de 
pràctiques acadèmiques externes d’una estudiant de la Facultat 
d’Economia i Empresa de la UB de Barcelona i l'Ajuntament d’Esplugues 
de Llobregat. 

“Atès l’acord de la Junta de Govern Local de data 20 de gener de l’any en curs 
pel que es va aprovar el Conveni Marc de la Facultat d’Economia i Empresa de 
la UB de Barcelona a l’efecte de regular la realització de pràctiques 
acadèmiques externes en aquest Ajuntament per part dels estudiants 
universitaris de l’esmentada Facultat durant el curs escolar 2016-17. 
 
Tenint en compte el Projecte Formatiu en el que proposen a l’estudiant Sandra 
Ripoll Villena per realitzar pràctiques curriculars, amb efectes del 6 de març al 
27 de juliol de 2017, amb un total de 446 hores a raó de 5:30 hores diàries de 
dilluns a dijous. 

Aquest Projecte Formatiu té un ajut, que respon a 7 € per hora realitzada en 
concepte d’ajut econòmic a l’alumna abans esmentada. 

Tenint en compte el Reial Decret 1493/2011, de 24 d’octubre, en el que es 
regulen els termes i condicions d’inclusió en el Règim General de la Seguretat 
Social de les persones que participen en programes de formació, en el 
desenvolupament del previst en la disposició addicional tercera de la llei 
27/2011, d’1 d’agost, en relació a l’actualització, adequació i modernització del 
sistema de la Seguretat Social. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Primer.- Aprovar el Projecte Formatiu que presenta la Facultat d’Economia i 
Empresa de la UB de Barcelona per la realització de pràctiques curriculars amb 



la estudiant Sandra Ripoll Villena, amb efectes del 6 de març al 27 de juliol de 
2017, amb un total de 446 hores a raó de 5:30 hores diàries de dilluns a dijous. 
 
Segon.- Aprovar la despesa de 3.122 € en concepte de ajut a la estudiant amb 
càrrec a la partida 11/92000/14300, i 167,30 € de costos a la Seguretat Social, 
amb càrrec a la partida 11/92000/16000. 

Tercer.- La retribució es farà mensualment en funció de les hores realitzades 
per l’alumna, a raó de 7 € hora. 

Quart.- Nomenament com a tutor de la estudiant, a l’Interventor de 
l’Ajuntament, Javier Vicen Encuentra.” 

ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA 

ACORD NÚMERO DINOU.- Proposta d’aprovació de les Bases 
específiques reguladores de l’atorgament de subvencions de l’àmbit 
d’Acció Social i Ciutadania de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, any 
2017. 

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

L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat fomenta, anualment, el compliment 
d’objectius d’interès local i la consolidació del teixit associatiu del municipi. Per 
aquesta finalitat destina una part dels pressupostos a l’atorgament d’ajuts 
econòmics de suport pel desenvolupament d’activitats ciutadanes. 
 
Així, en els darrers anys han estat aprovades les corresponents Bases per a 
l’atorgament de subvencions pel desenvolupament d’activitats i serveis a la 
ciutat i les corresponents convocatòries de concurs. 

En aquest sentit, s’han confeccionat unes bases específiques que defineixen el 
conjunt de condicions i el procediment a seguir per a la sol·licitud, tramitació, 
concessió, pagament i justificació dels ajuts que atorgui l’Ajuntament 
d’Esplugues a entitats i persones pel desenvolupament d’activitats i serveis a la 
ciutat, així com a entitats ciutadanes pel desenvolupament de projectes de 
desenvolupament en els països del sud i brigadistes. 

Les Bases defineixen també els criteris de valoració que es prendran en 
consideració a l’hora d’avaluar les diferents sol·licituds. 

Aquesta línia d’actuació està sotmesa a la regulació de l’Ordenança General 
reguladora de la concessió de subvencions d’aquest Ajuntament, la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, així com en el Reial 
Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
38/2003, General de Subvencions, a les pròpies Bases específiques que es 
sotmeten a aprovació, a les Bases d’Execució del pressupost en vigor i al 



Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals de Catalunya, aprovat 
per Decret 179/1995, de 13 de juny. 

Atès que es compleix amb la previsió recollida a l’article 16.1 de l’Ordenança 
general reguladora de la concessió de subvencions d’aquest Ajuntament, en el 
sentit de que “com a regla general, el procediment ordinari per l’atorgament de 
les subvencions serà el règim de concurrència competitiva”. 

Vist l’informe dels Serveis Jurídics i la fiscalització de la Intervenció. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Aprovar el text de les Bases específiques reguladores de 
l’atorgament de subvencions de l’àmbit d’Acció Social i Ciutadania de 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, any 2017, i sotmetre les bases a 
informació pública per un període de vint dies hàbils, mitjançant anunci al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (a través de la “Base de Datos 
Nacional de Subvenciones”) i al Tauler Virtual d’Edictes de la Corporació. 
 
En el cas que es presentin al·legacions, hauran de ser resoltes expressament i 
implicaria la suspensió automàtica del procediment de concurs. 
 
SEGON.- Aprovar les següents despeses màximes, a càrrec de les partides 
pressupostària que tot seguit s’indiquen, per fer front a les obligacions 
pressupostàries derivades de l’aprovació de les presents bases: 

 

ÀMBIT APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA DESCRIPCIÓ IMPORT 

Acció social 68 23100 48000 Suport entitats serveis 
socials 5.000,00 € 

Cooperació al 
desenvolupament 47 32700 48001 Suport solidaritat i 

cooperació 84.000,00 € 

Cultura 33 33400 48004 Suport entitats culturals 26.358,00 € 

Educació 47 32600 48000 Subvencions activitats 
extraescolars 31.400,00 € 

Esports 36 34100 48001 Suport entitats esportives 15.340,00 € 
Igualtat 11 23101 48000 Suport entitats dones 600,00 € 
Infància i 
Joventut 36 33700 48000 Suport entitats juvenils 2.800,00 € 

Nova ciutadania 65 32700 48000 Subvencions entitats 
projectes nova ciutadania 1.000,00 € 

Salut pública 68 31100 48000 Suport entitats salut 1.000,00 € 
 
 
 
 



ACORD NÚMERO VINT.- Proposta d'aprovació de la convocatòria de 
subvencions dins el marc de les Bases específiques reguladores de 
l'atorgament de subvencions de l'àmbit d'Acció Social i Ciutadania de 
l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat, any 2017. 
 
“Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 3 de febrer de 2017 es 
va aprovar el document “Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat”, on es contenen els objectius i efectes que es 
pretenen amb la seva aplicació, el termini necessari per la seva consecució, les 
despeses possibles i les seves fons de finançament. 
 
Per altra banda, mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 24 de 
febrer de 2017 s’han aprovat les Bases específiques reguladores de 
l’atorgament de subvencions de l’àmbit d’Acció Social i Ciutadania de 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, any 2017, bases que defineixen el 
conjunt de condicions i el procediment a seguir per a la sol·licitud, tramitació, 
concessió, pagament i justificació dels ajuts que atorgui l’Ajuntament 
d’Esplugues a entitats i persones pel desenvolupament d’activitats i serveis a la 
ciutat, així com a entitats ciutadanes pel desenvolupament de projectes de 
desenvolupament en els països del sud i brigadistes. 
 
Correspon ara procedir a efectuar la convocatòria de dites subvencions en 
règim de concurrència competitiva per a activitats vinculades als àmbits 
emmarcats dins l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania (Acció Social, Cooperació al 
Desenvolupament, Cultura, Educació, Esports, Igualtat, Infància i Joventut, 
Nova Ciutadania i Salut Pública) durant l’any 2017. 
 
Vist l’informe dels Serveis Jurídics i la fiscalització de la Intervenció. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la convocatòria de la concessió de subvencions de l’àmbit 
d’Acció Social i Ciutadania de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, any 
2017, en els termes que s’especifiquen a l’annex que acompanya a la present 
proposta, així com trametre la convocatòria a la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones, d'acord amb els articles 18.2 i 20 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions, per a la seva publicació en el Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona.” 
 
 
ACORD NÚMERO VINT-I-UN.- Proposta d’aprovació del Protocol amb 
Aigües de Barcelona, empresa metropolitana de gestió del cicle integral 
de l’aigua, S.A. per afrontar l’emergència en l’àmbit de la pobresa 
energètica.  
 
“L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat i amb Aigües de Barcelona han 
realitzat, des de fa anys, una llarga trajectòria de col·laboració per ajudar als 
col·lectius més vulnerables del municipi. A tal efecte, en data 1 de juny de 2012 
es va signar un conveni de col·laboració per tal de difondre, mitjançant els 
Serveis Socials de l’Ajuntament, el Fons de Solidaritat d’Aigües de Barcelona. 



 
Per altra banda, en data 22 de març de 2013 es va signar el Protocol 
d’Intencions per a una aplicació eficient del Fons de Solidaritat, amb l’objectiu 
de contribuir a superar situacions de risc d’exclusió social mitjançant 
l’atorgament d’ajuts al pagament de la factura d’aigua, i a més a més Aigües de 
Barcelona va adoptar voluntàriament la condició de garantir el subministrament 
d’aigua potable a tothom que tingui dificultats de pagament, des del mateix 
moment en què és coneixedora d’aquestes dificultats. 
 
És voluntat de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat i d’Aigües de Barcelona, 
establir el procediment a seguir als efectes d’assegurar l’adequada coordinació 
en el compliment de les previsions contingudes a la Llei 24/2015, de 29 de 
juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i 
la pobresa energètica. 
 
D’acord amb l’article 6 de la Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents 
per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, 
s’ha d’establir, com a principi de precaució, un protocol obligat de comunicació 
als serveis socials i d’intervenció d’aquests serveis, prèviament a la concessió 
dels ajuts necessaris per a evitar les suspensions de subministrament en els 
casos d’impagament per manca de recursos econòmics de les famílies 
afectades.  

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Aprovar el protocol d’actuació amb Aigües de Barcelona que 
s’acompanya a la present proposta, per tal de portar a terme el compliment de 
les previsions contingudes a la Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures 
urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa 
energètica.”  

 
ACORD NÚMERO VINT-I-DOS.- Proposta relativa al pagament a efectuar a 
favor de l’INSTITUT JOAQUIM BLUME relatiu a la subvenció corresponent 
a l’any 2015 per al desenvolupament del Projecte “Millora de la nutrició 
escolar en comunitats Alt-andines a través de sis menjadors escolars a 
Puno – Perú”. 

“Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 2 de desembre de 2016 
es va acordar atorgar a l’entitat INSTITUT JOAQUIM BLUME, la subvenció 
corresponent a l’any 2015 que es detalla a continuació: 

 

Entitat Projecte/Localització  Quantitat 
atorgada  

INSTITUT 
JOAQUIM 
BLUME 

Millora de la nutrició escolar en 
comunitats alt-andines a través de sis 
menjadors escolars a Puno – Perú 

8.670,00 € 

 
L’acord no especificava quina era la contrapart del projecte, ni especificava les 



seves dades bancàries, motiu pel qual encara no s’ha pogut transferir la 
quantitat acordada. 
 
Vist el projecte presentat per l’entitat INSTITUT JOAQUIM BLUME, on 
s’especifica que la contrapart és GLOBAL HUMANITÀRIA, de la qual 
l’Ajuntament ja disposa de les seves dades. 
 
Vist que la mateixa Junta de Govern de data 2 de desembre de 2016 va 
aprovar també els comptes justificatius relatius al desenvolupament de 
l’esmentada activitat  

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Transferir la quantitat següent, amb càrrec a la partida número 
47.32700.48001 “suport solidaritat i cooperació”, a les contrapart que s’esmenta 
a continuació com a beneficiari final del Projecte de Cooperació aprovat a la 
Junta de Govern Local de data 2 de desembre de 2016, d’acord amb el 
següent: 

Entitat Projecte 
Contrapart Quantitat 

atorgada  Nom N.I.F. Dades 
bancàries 

IES 
JOAQUIM 
BLUME 

Millora de la 
nutrició escolar 
en comunitats 
alt-andines a 
través de sis 
menjadors 
escolars a 
Puno - Perú 

GLOBAL 
HUMANITARIA 

G-
62056585 

Compte 
corrent 
BANCO 
SANTANDER 
ES22 0049 
1806 9022 
1202 4998 

8.670,00 
€  

 
ACORD NÚMERO VINT-I-TRES.- Proposta d’aprovació dels comptes 
justificatius presentats per l’entitat AMPA ESCOLA PRAT DE LA RIBA en 
concepte de liquidació de la subvenció atorgada per al desenvolupament 
de l’activitat “Organització de la Jornada de convivència de la comunitat 
escolar”, any 2016. 

“L’Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions i les Bases 
Reguladores per a l’atorgament de subvencions per a l’any 2016 defineixen, 
entre d’altres, els requisits exigits a les entitats beneficiàries dels ajuts atorgats, 
per aquest Ajuntament, pel desenvolupament d’activitats i /o projectes en 
qualsevol dels àmbits reflectits a les esmentades bases, en quant a l’obligació 
de justificar l’aplicació donada als fons rebuts, referida tant a la forma 
d’acreditar la realització de l’activitat o projecte pel qual es va concedir la 
subvenció, com al procediment intern a seguir per valorar i aprovar aquesta 
justificació. 
 
En data 29 de juliol de 2016, la Junta de Govern Local va atorgar a l’entitat 
AMPA ESCOLA PRAT DE LA RIBA una subvenció de 1.000,00 euros pel 



desenvolupament de l’activitat “Organització de la Jornada de convivència de la 
comunitat escolar”. 

Vist que en data 2 de novembre de 2016 l’entitat presenta comptes justificatius 
relatius a la despesa executada pel desenvolupament de l’esmentada activitat i 
que aquests contenen tots els requisits exigits a l‘Ordenança General 
reguladora de la concessió de subvencions i a les Bases Reguladores per a 
l’atorgament de subvencions, segons informes emesos per la Unitat Jurídic 
administrativa de l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania i el Servei d’Educació. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat AMPA 
ESCOLA PRAT DE LA RIBA, per valor de 2.081,20 euros, en relació a la 
subvenció de 1.000,00 euros atorgada pel desenvolupament de l’activitat 
“Organització de la Jornada de convivència de la comunitat escolar”. 
 
 
ACORD NÚMERO VINT-I-QUATRE.- Proposta d’aprovació dels comptes 
justificatius presentats per l’entitat PROGAT ESPLUGUES en concepte de 
liquidació de la subvenció atorgada per al desenvolupament de l’activitat 
“Manteniment de la gatera municipal d'Esplugues”. 

“L’Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions i les Bases 
Reguladores per a l’atorgament de subvencions per a l’any 2016 defineixen, 
entre d’altres, els requisits exigits a les entitats beneficiàries dels ajuts atorgats, 
per aquest Ajuntament, pel desenvolupament d’activitats i /o projectes en 
qualsevol dels àmbits reflectits a les esmentades bases, en quant a l’obligació 
de justificar l’aplicació donada als fons rebuts, referida tant a la forma 
d’acreditar la realització de l’activitat o projecte pel qual es va concedir la 
subvenció, com al procediment intern a seguir per valorar i aprovar aquesta 
justificació. 
 
En data 23 de desembre de 2016, la Junta de Govern Local va atorgar a 
l’entitat PROGAT ESPLUGUES una subvenció de 3.375,00 euros pel 
desenvolupament de l’activitat “Manteniment de la gatera Municipal 
d'Esplugues”. 
 
Vist que en data 14 de desembre de 2016 l’entitat presenta comptes 
justificatius relatius a la despesa executada pel desenvolupament de 
l’esmentada activitat i que aquests contenen tots els requisits exigits a 
l‘Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions i a les Bases 
Reguladores per a l’atorgament de subvencions, segons informes emesos per 
la Unitat Jurídic administrativa de l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania i el Servei 
d’Acció Social. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat PROGAT 
ESPLUGUES, per valor de 3.445,83 euros, en relació a la subvenció de 



3.375,00 euros atorgada pel desenvolupament de l’activitat “Manteniment de la 
gatera Municipal d'Esplugues”. 

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

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

L’Ajuntament d’Esplugues, amb la finalitat de garantir les necessitats bàsiques 
en l’àmbit de la infància i adolescència, atorga diversos ajuts econòmics en 
concepte de beques. 

Ateses les 2 sol·licituds d’ajuts econòmics presentades i vist l’informe emès per 
la UJA de l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania, on es fa constar que les activitats 
per les quals es sol·liciten els ajuts no formen part de l’oferta recollida en el 
document “Barems i criteris per a l’atorgament d'ajuts econòmics”, curs 2016-
2017 
 
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. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

ÚNIC.- Desestimar dues sol·licituds d’ajuts econòmics en concepte de beques 
d’activitats escolars, curs 2016-2017, detallades a l’annex de l’informe adjunt, 
pels motius que al mateix s’indiquen.” 

 
ACORD NÚMERO VINT-I-SIS.- Proposta de resolució de sol·licituds d’ajuts 
econòmics, dins l’àmbit d’Acció Social, curs 2016-2017, en concepte de 
beques d’assistència a activitats esportives. 

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

L’Ajuntament d’Esplugues, amb la finalitat de garantir les necessitats bàsiques 
en l’àmbit de la infància i adolescència, atorga uns ajuts econòmics 
complementaris en concepte de beques d’assistència a activitats esportives per 
als menors empadronats a Esplugues. 

Ateses les 30 sol·licituds d’ajuts econòmics presentades i vist l’informe emès 
per la UJA de l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania, on fa constar que s’ha 
realitzat la valoració econòmica i administrativa corresponent a aquests tipus 
d’ajuts econòmics, en compliment dels barems i criteris per a l’atorgament 
d’ajuts econòmics de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, curs 2016-2017. 



 
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 27 sol·licituds d’ajuts econòmics per a la 
integració dels següents menors en concepte de beques d’assistència a 
Activitats Esportives, pel curs 2016-2017, amb els percentatges de bonificació 
valorats per cada cas que s’indiquen: 

Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom 

Cost 
Activitat 

% 
Beca 

A G E A 400,00 € 90% 
A S J J 420,00 € 90% 
B EL M A 177,36 € 65% 
B EL M S 147,21 € 65% 
B M A 400,00 € 90% 
B M N 660,00 € 90% 
C F A 490,00 € 90% 
G G C 400,00 € 90% 
H L H 420,00 € 90% 
M U F 279,00 € 40% 
M U F 523,08 € 40% 
M U C 294,42 € 40% 
M S E A 225,00 € 90% 
M G R 400,00 € 90% 
M H D M 400,00 € 90% 
P 

 
M 100,00 € 90% 

P 
 

M 177,36 € 65% 
P P A 177,36 € 65% 
P P M 177,36 € 65% 
P G K 147,21 € 65% 
R T D 225,00 € 90% 
R T A 225,00 € 90% 
S M E 223,00 € 90% 
S M A 334,50 € 90% 
S M K 600,00 € 90% 
S H E C 400,00 € 90% 
V B P 350,00 € 65% 



 
 
SEGON.- Aprovar una despesa màxima de 7.008,85 euros, a càrrec de la 
partida pressupostària 68.23100.48018 del pressupost vigent, en concepte de 
beques d’assistència a Activitats Esportives, a favor dels tutors legals que es 
relacionen, amb el imports resultants que així mateix s’indiquen: 

CLUB DE FUTBOL CAN VIDALET(CIF 
Centre :G58798364) 

   TUTOR/A LEGAL 
   Primer 

Cognom 
Segon 
Cognom Nom N.I.F. 

Cost 
Ajuntament 

Exercici 
2016 

Exercici 
2017 

M P C 
 

360,00 € 120,00 € 240,00 € 
P 

 
A 

 

90,00 € 30,00 € 60,00 € 
G A L J 

 

360,00 € 120,00 € 240,00 € 
H O M 

 

360,00 € 120,00 € 240,00 € 
G L A 

 

360,00 € 120,00 € 240,00 € 

 
1.530,00 €  510,00 €  

1.020,00 
€  

FUTBOL ASSOCIACIÓ ESPLUGUENC(CIF Centre :G-
61.396.065) 

 TUTOR/A LEGAL 
   Primer 

Cognom 
Segon 
Cognom Nom N.I.F. 

Cost 
Ajuntament 

Exercici 
2016 

Exercici 
2017 

M C R 
 

360,00 € 120,00 € 
240,00 
€ 

G G E M 
 

360,00 € 120,00 € 
240,00 
€ 

A D C E 
 

378,00 € 126,00 € 
252,00 
€ 

L V A M 
 

378,00 € 126,00 € 
252,00 
€ 

 

1.476,00 € 492,00 €  
984,00 
€ 

CLUB PATINATGE ARTISTIC ESPLUGUES(CIF Centre :G-
59.469.338) 

 TUTOR/A LEGAL 
   Primer 

Cognom 
Segon 
Cognom Nom N.I.F. 

Cost 
Ajuntament 

Exercici 
2016 

Exercici 
2017 

T A I 
 

202,50 € 67,50 € 135,00 € 
T A I 

 

202,50 € 81,00 € 121,50 € 
S 

 
I 

 

202,50 € 67,50 € 135,00 € 
 

607,50 €  216,00 € 391,50 € 
CLUB NATACIÓ ESPLUGUES(CIF 
Centre :G-58.436.494) 

   TUTOR/A LEGAL 
   



Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom N.I.F. 

Cost 
Ajuntament 

Exercici 
2016 

Exercici 
2017 

U P A F 
 

111,60 € 37,20 € 74,40 € 

    
111,60 €  37,20 €  74,40 €  

CLUB VOLEIBOL ESPLUGUES(CIF 
Centre :G-58.819.921) 

   TUTOR/A LEGAL 
   Primer 

Cognom 
Segon 
Cognom Nom N.I.F. 

Cost 
Ajuntament 

Exercici 
2016 

Exercici 
2017 

M E V 
 

200,70 € 66,90 € 133,80 € 
M E V 

 

301,05 € 100,35 € 200,70 € 
M E V 

 

540,00 € 180,00 € 360,00 € 

    
1.041,75 €  347,25 €  694,50 €  

ASSOCIACIÓ ESPORTIVA PENYA ESPLUGUES(CIF Centre 
:G-58.510.876) 

 TUTOR/A LEGAL 
   Primer 

Cognom 
Segon 
Cognom Nom N.I.F. 

Cost 
Ajuntament 

Exercici 
2016 

Exercici 
2017 

B B I 
 

227,50 € 75,83 € 151,67 € 

   
 

227,50 €  75,83 €  151,67 €  
CLUB GIMNASTICA ESPLUGUES LES MORERES(CIF Centre 
:G-58.761.289) 

 TUTOR/A LEGAL 
   Primer 

Cognom 
Segon 
Cognom Nom N.I.F. 

Cost 
Ajuntament 

Exercici 
2016 

Exercici 
2017 

M CH R 
 

594,00 € 
198,00 
€ 396,00 € 

U P A F 
 

209,23 € 69,74 € 139,49 € 

    

803,23 €  267,74 
€  535,49 €  

CLUB BASQUET NOU ESPLUGUES(CIF 
Centre :G-64.941.552) 

   TUTOR/A LEGAL 
   Primer 

Cognom 
Segon 
Cognom Nom N.I.F. 

Cost 
Ajuntament 

Exercici 
2016 

Exercici 
2017 

F M P 
 

441,00 € 147,00 € 294,00 € 

    
441,00 €  147,00 €  294,00 €  

DUET ESPLUGUES, S.A.(CIF Centre :A-
63.876.346) 

   TUTOR/A LEGAL 
   Primer 

Cognom 
Segon 
Cognom Nom N.I.F. 

Cost 
Ajuntament 

Exercici 
2016 

Exercici 
2017 

G P R 
 

95,69 € 31,90 € 63,79 € 
U P A F 

 

117,77 € 39,26 € 78,51 € 
B EL A A 

 

115,28 € 38,42 € 76,86 € 



B EL A A 
 

95,69 € 31,90 € 63,79 € 
P 

 
A 

 

115,28 € 38,42 € 76,86 € 
P J V 

 

115,28 € 38,42 € 76,86 € 
P J V 

 

115,28 € 38,42 € 76,86 € 

    
770,27 € 256,74 € 513,53 € 

TERCER.- Desestimar un total de 3 sol·licituds d’ajuts econòmics en concepte 
de beques d’assistència a Activitats Esportives, curs 2016-2017, que es 
detallen a l’annex de l’informe adjunt, pels motius que al mateix s’indiquen. 
 
QUART.- Les quantitats reconegudes en la present proposta, per valor total de 
7.008,85 euros, seran pagades proporcionalment en tres terminis, durant els 
mesos de març de 2017 i juny de 2017, a les entitats següents:  

CENTRE ESCOLAR N.I.F. Tram 1 Tram 2 Tram 3 TOTAL 
DUET S.A A63876346 256,74€ 256,77€ 256,77€ 770,27€ 
C.G LES MORERES G58761289 267,74€ 267,75€ 267,75€ 803,23€ 
C.FUTBOL CAN 
VIDALET G58798364 510,00€ 510,00€ 510,00€ 1.530,00€ 

F.ASSOC 
ESPLUGUENC G61396065 492,00€ 492,00€ 492,00€ 1.476,00€ 

C NATACIÓ 
ESPLUGUES G58436494 37,20€ 37,20€ 37,20€ 111,60€ 

C.BASQUET NOU G64941552 147,00€ 147,00€ 147,00€ 441,00€ 
C.PATINATGE 
ARTÍSTIC G59469338 216,00€ 195,75€ 195,75€ 607,50€ 

C.VOLEIBOL G58819921 707,25€ 347,25€ 347,25€ 1.041,75€ 
A PENYA 
ESPLUGUES G58510876 75,83€ 75,84€ 75,84€ 227,50€ 

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

 

ACORD NÚMERO VINT-I-SET.- Proposta de resolució de sol·licituds 
d’ajuts econòmics, dins l’àmbit d’Acció Social, curs 2016-2017, en 
concepte de beques d’educació especial i tractament psicoterapèutic.  

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

L’Ajuntament d’Esplugues, amb la finalitat de garantir les necessitats bàsiques 
en l’àmbit de la infància i adolescència, atorga uns ajuts econòmics en 
concepte de beques d’Educació Especial i Tractament Psicoterapèutic. 
 



Ateses les 6 sol·licituds d’ajuts econòmics presentades i vist l’informe emès per 
la unitat jurídic-administrativa, on es fa constar que s’ha realitzat la valoració 
social, econòmica i administrativa corresponent a aquests tipus d’ajuts 
econòmics.  

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

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

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Estimar un total de 6 sol·licituds d’ajuts econòmics per a la integració 
dels següents menors en concepte de beques de d’Educació Especial i 
Tractament Psicoterapèutic, pel curs 2016-2017, amb els percentatges de 
bonificació valorats per cada cas que s’indiquen: 

Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom 

Cost 
Activitat IRSC IRSC 

A B J J 
2.896,50 
€ 16% 166,386 € 

B R B 
2.896,50 
€ 10% 166,386 € 

H G A N 
1.400,00 
€ 16% 166,386 € 

M R D 
2.200,00 
€ 16% 166,386 € 

V M I 
2.658,25 
€ 16% 166,386 € 

V S M 
1.714,00 
€ 16% 166,386 € 

 
SEGON.- Aprovar una despesa total màxima de 6.042,40 euros, a càrrec de la 
partida pressupostària 68.23100.48018 del pressupost vigent, en concepte de 
beques d’Educació Especial i Tractament Psicoterapèutic, a favor dels tutors 
legals que es relacionen, amb el imports resultants que així mateix s’indiquen: 

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

Segon 
Cognom Nom N.I.F. 

Cost 
Ajuntament 

Exercici 
2016 

Exercici 
2017 

R R M. I 
 

1.168,64 € 
424,96 
€ 

743,68 
€ 

H G Y C 
 

637,44 € 0,00 € 
637,44 
€ 



CENTRE PILOT SANT JUST ASPROSEAT(CIF Centre 
:G08692410) 

  Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom N.I.F. 

Cost 
Ajuntament 

Exercici 
2016 

Exercici 
2017 

B Q L G 
 

1.168,64 € 
424,96 
€ 743,68 € 

S S M 
 

1.168,64 € 
424,96 
€ 743,68 € 

R M L 
 

730,40 € 
265,60 
€ 464,80 € 

M C O 
 

1.168,64 € 
424,96 
€ 743,68 € 

 
TERCER.- Les quantitats reconegudes en la present proposta, per valor total 
de 6.042,40 euros, seran pagades proporcionalment en tres terminis, durant els 
mesos de març de 2017 i juliol de 2017, a les entitats següents:  

CENTRE ESCOLAR N.I.F. Tram 1 Tram 2 Tram 3 TOTAL 
CENTRE 
D'ASSISTÈNCIA I 
DIAGNÒSTIC 
PSICOLÒGIC 
D'ESPLUGUES 

E-
59944215 424,96 € 591,91 € 789,21 € 1.806,08 

€ 

CENTRE PILOT 
SANT JUST 
ASPROSEAT 

G08692410 1.540,48 
€ 

1.155,36 
€ 

1.540,48 
€ 

4.236,32 
€ 

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

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

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