
 
 

JGL 20/2017 
 
 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 

SESSIÓ DECISÒRIA ORDINÀRIA DE 26 DE MAIG DE 2017 

 
A la Casa Consistorial d’Esplugues de Llobregat, a la sala de reunions, a les 
tretze hores i quaranta-dos minuts del dia 26 de maig 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. Manuel Pozo López i Sr. Santi Siquier i Fadó. 
 
Assisteix igualment l'interventor director de l'Àrea de recursos generals i 
econòmics, Sr. Francisco Javier Vicén Encuentra. 
 
Actua de secretari el de l'Ajuntament Sr. Pedro Carmona Pérez. 
 
Oberta la sessió per la Sra. alcaldessa, s'hi entra en l'examen i debat dels 
assumptes que es relacionen a l'ordre del dia. 
 
 
ACORD NÚMERO U.- Aprovació, si escau, de les actes núm. 16/17 
corresponent a la sessió ordinària de data 28 d’abril de 2017 i núm. 17/17 
corresponent a la sessió ordinària de data 5 de maig de 2017.                      
 
Per la Sra. alcaldessa i en relació a l’esborrany de les actes núm. 16/17 
corresponent a la sessió ordinària de  data  28 d’abril de 2017 i núm. 17/17 
corresponent a la sessió ordinària de data 5 de maig de 2017 es pregunta si hi 
ha objecció d'alguna classe i no assenyalant-se'n cap, s'aproven les 
esmentades actes per unanimitat i en compliment del que disposa l'article 107 
de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya i l'article 
110 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats 
locals, es transcriuran al llibre d'actes, autoritzant-se amb les signatures de la  
Sra. alcaldessa i Sr. secretari. 
 

TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

ACORD NÚMERO DOS.- Proposta per concedir llicència d’obres a 
MERCADONA, S.A. per a la reforma de l’edifici comercial amb ús de 
supermercat d’alimentació i aparcament ubicat a l’avinguda Països 
Catalans, núm. 6, d’Esplugues de Llobregat. (Exp.2416-2017-0005). 
 



“La senyora Yolanda Escribano Muñoz, en representació de MERCADONA, 
SA, sol·licita llicència per executar obres de reforma del local destinat a l’ús de 
supermercat i aparcament ubicat a la finca situada al carrer Laureà Miró núm. 
146, d'aquesta població, (referència cadastral 4612946DF2841D0001QM) 
segons projecte tècnic aportat a tal efecte. (Expedient 2416-2017-5). 
 
Atès l’informe favorable emès pels Serveis Tècnics Municipals del que resulta 
que el projecte presentat contempla bàsicament la reforma completa de l’edifici 
destinat a supermercat (planta baixa) i aparcament al servei del supermercat 
(planta primera i segona). Aquesta reforma ve motivada per una necessitat 
d’actualització de la imatge corporativa del centre i de les noves necessitats 
funcionals del mateix. 
 
La reforma proposa les següents actuacions principals: 
 

· Redistribució de la sala de vendes i de la zona de magatzem i de la 
zona d’obrador. 
· Canvi d’ubicació de l’ascensor i connexió del mateix amb l’aparcament 
de la planta primera. 
· Creació d’un espai per a la maquinaria de climatització de la sala de 
vendes, en forma de “altell” de caràcter tècnic, desmuntable i lleuger. 
· Construcció d’una nova escala d’evacuació de l’apracament descobert 
de la planta segona per a millorar les condicions de seguretat. 
· Aparcament: redistribució de les places existents, per tal de millorar 
l’accessibilitat de les mateixes i la circulació dels vehicles. En la planta 
segona, descoberta, es proposa instal.lar en algunes places unes 
marquesines prefabricades (lleugeres i desmuntables) per tal de protegir 
els clients de les inclemències meteorològiques. 

 
La reforma no afecta el sostre de l’edifici existent, ja que es tracta d’una 
reforma interior. La superfície construïda total de l’edifici a reformar és de 
6.588’33 m2. 
 
El Projecte contempla la reforma de la façana, amb el canvi de la imatge 
corporativa del supermercat. 
 
D’acord amb la normativa vigent, la previsió de places d’aparcament per aquest 
establiment és de 83 places com a mínim i, després de la reforma, el nombre 
total de places és de 141 vehicles, de les quals 3 per persones amb mobilitat 
reduïda. 
 
Atès l’informe favorable emès pels Serveis Jurídics Municipals, de data 22 de 
maig de 2017, els fonaments de dret del qual estableixen el següent: 
 

“Les obres mencionades estan subjectes a llicència urbanística prèvia, i 
aquesta s’ha d’atorgar d’acord amb la normativa urbanística, el 
planejament urbanístic i les ordenances municipals aplicables, segons 
prescriu l’article 187 del Text refós de la llei d'urbanisme, aprovat pel 
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost; d’acord amb la redacció donada 
per la Llei 16/2015, de 24 de juliol, de simplificació de l’activitat 



administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals 
de Catalunya i d’impuls de l’economia. 
 
En aquest sentit, d’acord amb l’article 187.c) està subjecte a llicència 
urbanística prèvia, la construcció d’edificis de nova planta i la intervenció 
en els edificis ja existents que, d’acord amb la legislació sobre ordenació 
de l’edificació, requereixen l’elaboració d’un projecte tècnic, com és el 
cas que ens ocupa. 
 
D’acord amb l’article 188 del Text refós de la llei d'urbanisme, aprovat 
pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, i l’article 14 del Reglament 
esmentat, les llicències urbanístiques s’han d’atorgar d’acord amb les 
previsions de la legislació i el planejament urbanístics i les ordenances 
municipals sobre ús del sòl i edificació vigents en el moment de la 
resolució de la sol·licitud. 
 
Per tant, són d’aplicació l’article 75 i següents del Reglament d'obres, 
activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de 
juny. 
 
D’acord amb l’article 12 del Reglament sobre protecció de la legalitat 
urbanística, correspon a l’administració municipal atorgar les llicències 
urbanístiques respecte dels actes que hi són subjectes que es 
pretenguin executar en el seu terme. 
 
En aquest cas concret, cal mencionar el fet que, en tractar-se d’un 
immoble en situació de volum disconforme, li és d’aplicació el règim 
de l’article 108.4 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, mitjançant el 
qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, en les construccions i 
les instal·lacions que tinguin un volum d'edificació disconforme amb els 
paràmetres imperatius d'un nou planejament urbanístic, però que no 
quedin fora d'ordenació, s'hi han d'autoritzar les obres de consolidació i 
rehabilitació i els canvis d'ús, sempre d'acord amb les condicions 
bàsiques del nou planejament. 
 
Per altra banda, l’article 119.2 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel 
qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme, estableix que les 
construccions que siguin disconformes amb els paràmetres del nou 
planejament, però que no quedin fora d'ordenació, se subjecten al règim 
següent: 
 
a) Es poden autoritzar obres de consolidació i obres de rehabilitació, 
sempre que el planejament urbanístic no les limiti d'acord amb el què 
estableix la lletra c) d'aquest apartat. 
b) Es poden autoritzar els usos i activitats que siguin conformes amb el 
nou planejament. 
c) En tot cas, els plans urbanístics regulen en quins supòsits el grau de 
disconformitat amb els paràmetres d'ocupació i profunditat edificable, 
alçada màxima o edificabilitat màxima comporta vulneració de les 
condicions bàsiques de la nova ordenació, i poden limitar, en aquests 



supòsits, les obres de rehabilitació autoritzables. També poden subjectar 
l'autorització de les obres de gran rehabilitació a l'adequació de l'edifici a 
la totalitat o algunes de les determinacions del planejament. 
L’article 34 del Reglament exigeix l’aportació d’un projecte executiu quan 
el projecte objecte de la llicència tingui la consideració de projecte bàsic. 
En aquest cas, el projecte és bàsic i executiu. 
Les llicències urbanístiques caduquen si transcorre el termini per 
començar les obres o el termini per acabar-les, incloses les seves 
pròrrogues respectives, sense que hagin estat iniciades o finalitzades. 
Els terminis són d’un any per a iniciar les obres, i de 3 anys per a 
acabar-les una vegada iniciades. Ambdós terminis es computen a 
partir de l’endemà de la notificació de la llicència atorgada. 
 
A aquests efectes, en compliment de l’article 37 del Reglament sobre 
protecció de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 
de maig, correspon efectuar l’advertiment de caducitat de caducitat 
corresponent. 
 
Cal indicar a la persona titular de la llicència que ha de lliurar a 
l’administració atorgant una còpia de l’acta d’inici d’obres estesa per 
la direcció facultativa de les obres i, posteriorment, una còpia del 
certificat final d’obres expedit per aquesta mateixa direcció. Si les 
obres autoritzades no requereixen direcció facultativa per executar-les, 
les còpies de l’acta i del certificat esmentats han de ser substituïdes per 
la declaració responsable corresponent de la persona titular de la 
llicència urbanística. 
 
Cal recordar que, en virtut de l’article 187bis.b) del Decret legislatiu 
1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 
d'urbanisme, en la redacció donada per la Llei 16/2015, de 21 de juliol, 
de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la 
Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat 
econòmica, la primera utilització i ocupació dels edificis es troba 
subjecte al règim de comunicació prèvia. 
 
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, tenint en compte que, segons indiquen els Serveis 
tècnics municipals en el seu informe de 19 de maig de 2017, les obres 
sol·licitades compleixen amb la normativa urbanística que li és 
d’aplicació, només resta concloure que s’informa favorablement la 
concessió de la llicència sol·licitada.” 

 
Vistos els preceptes citats.  
  
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 



PRIMER.- Concedir llicència d’obres a MERCADONA, SA, per a les obres 
de reforma d’un edifici comercial per a supermercat d’alimentació i aparcament 
existent, a la finca situada a l’avinguda Països Catalans, núm.6, cantonada 
carrer Laureà Miró, d’Esplugues de Llobregat, d’acord amb el projecte 
presentat el 4 de maig de 2017, (Registre general d'entrada núm. 2017 
00006386), i la documentació complementària presentada el 5 de maig de 
2017, (Registre general d'entrada núm. 2017 00008554), i el 16 de maig de 
2017, (Registre general d'entrada núm. 2017 00009233). 
 
SEGON.- Condicionar aquesta llicència al compliment dels següents requisits: 
 
2.1. Abans d’iniciar les obres de reforma ha de procedir a: 
 
2.1.1. Constituir dipòsit en Tresoreria Municipal en metàl·lic o aval bancari 
solidari d'import 12.000 euros en concepte de garantia d’urbanització i reposició 
de qualsevol dany que pogués ocasionar-se en els elements urbanístics del sòl, 
subsòl i vol de la via pública, durant el curs de les obres, de conformitat amb el 
disposat en l'article 16 de les Ordenances Metropolitanes d'Edificació.  
 
2.1.2. Constituir dipòsit en Tresoreria Municipal en metàl·lic o aval bancari 
solidari d'import 5.254’15 euros en concepte de fiança per a garantir la gestió 
dels residus procedents de l'enderroc i l’excavació, de conformitat amb el que 
disposa el Decret 89/2010, de 29 de juny, relatiu a la gestió de residus de la 
construcció.  
 
L'eficàcia d'aquesta llicència restarà demorada fins que no es 
constitueixin les fiances anteriorment indicades. 
 

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

 
2.1.3. Aportar nomenament de coordinador/a de Seguretat i Salut, igualment 
signat i visat pel Col·legi corresponent. 
 
2.1.4. Aportar nomenament de Contractista. 
 
2.1.5. Aportar fotocòpia del darrer rebut de l’impost sobre bens Immobles IBI. 
 
TERCER.- Així mateix, la present llicència resta condicionada als següents 
requisits: 
 
3.1. Executar les escomeses de serveis (aigua, gas, electricitat, telèfon, etc.) en 
soterrani fins a l'edificació, havent d'assumir el titular el cost total derivat de les 
canalitzacions en soterrani d'aquests serveis per la via pública. L’actuació al 
que està obligat el propietari fa referència a tots aquells aspectes que siguin 
necessaris per dur-los a terme, inclòs el soterrament de les línies de serveis i 
subministraments que quedin afectades i la reposició d'aquelles que, estan ja 
soterrades es vegin també afectades. 



QUART.- Advertir a MERCADONA, SA que a la finalització de les obres, ha de: 
 
4.1. Aportar certificat final de les obres executades. 
 
CINQUÈ.- Advertir i manifestar a MERCADONA, SA: 
5.1. En relació a l’informe de data 15/3/2017 sobre les condicions de seguretat 
contra incendis emès per la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i 
Salvaments de la Generalitat de Catalunya es fa constar que el titular és 
responsable d’executar i mantenir les mesures de seguretat contra incendis 
previstes a la documentació tècnica, establertes per la reglamentació 
d’aplicació i que caldrà realitzar l’acte de comprovació segons el que s’estableix 
a la Llei 3/2010 de 18 de febrer, de Prevenció i Seguretat en matèria d’Incendis 
en establiments, activitats, infraestructures i edificis. 
 
5.2. Que per poder adquirir la placa d’obres, s’ha de justificar el dipòsit de les 
fiances o avals senyalats a la concessió de la llicència. L’esmentada placa s’ha 
de retirar al Punt d'Atenció a la Ciutadania, plaça Santa Magdalena núm. 24, i, 
una vegada complimentada, ha de col·locar-se en lloc visible. 
 
5.3. Que en cas de necessitar la col·locació de contenidors per a residus i 
runes ha de sol·licitar i obtenir l'oportuna autorització. 
 
5.4. Que en cas de necessitar la col·locació d’una grua – torre, si és el cas, és 
necessari sol·licitar i tramitar la corresponent llicència municipal. 
 
SISÈ.- Advertir a la persona interessada, en compliment de l’article 37 del 
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 
64/2014, de 13 de maig, el següent:  

 
- Per a la comunicació de l’inici d’obres caldrà aportar una còpia de 
l’acta d’inici d’obres estesa per la direcció facultativa de les obres i, 
posteriorment, acabades aquestes, caldrà aportar una còpia del 
certificat final d’obres expedit per aquesta mateixa direcció.  

- Les llicències urbanístiques caduquen si transcorre el termini d’1 
any per començar les obres o el termini de 3 anys per acabar-les, 
incloses les seves pròrrogues respectives, sense que hagin estat 
iniciades o finalitzades. Ambdós terminis es computen a partir de 
l’endemà de la notificació de la llicència atorgada. 

SETÈ.- Comunicar l’acord anterior a les persones interessades. 
 
VUITÈ.- Aquesta llicència restarà condicionada al pagament de les liquidacions 
de la taxa per llicència urbanística d'import 74.611,56 euros (1410210-192246), 
de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres d’import 119.378,50 euros 
(1410678-192244) i de la placa senyalitzadora de llicència d’obres d’import 
48,40 (1410681-192249) que seran notificades per l'Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona.” 
 
 



ACORD NÚMERO TRES.- Proposta d’aprovació d’informe previ sobre 
l’autorització amb caràcter provisional i a precari d’obres i usos, per a 
despatx de pa amb degustació al carrer Àngel Guimerà, núm.23-25, 
d’Esplugues de Llobregat, sol•licitat per FORN TINYOL, S.L. (Exp.2404-
2017-117).  
 
“El senyor Jordi Camps Perramón, en representació de FORN TINYOL, SL, 
sol·licita autorització amb caràcter provisional i a precari d’obres i usos, per la 
reforma interior d’un local per a ús de despatx de pa amb degustació, a la finca 
situada al carrer Àngel Guimerà núm. 23-25, segons projecte tècnic aportat. 
(Exp. 2404-2017-117). 
 
Vist l’informe favorable dels Serveis Tècnics Municipals del Servei d’urbanisme, 
de 4 de maig de 2017, que estableix el següent: 

“(...) 
 
2. Planejament vigent 
 
El Pla General Metropolità d’Ordenació Urbana de l’Entitat Metropolitana 
de Barcelona (PGM) de data 14/7/76 va imposar la qualificació 
urbanística: 
 
“Sistemes, Parcs i jardins urbans de nova creació de caràcter local,(clau 
6b)”. 
 
L’edificació d’acord amb l’article 222.4 de les NNUU del PGM es troba 
en situació urbanística de fora d’ordenació. 
 
3. Valoració de la Proposta 
 
Per tal de poder iniciar el procediment d’atorgament de llicència amb 
caràcter provisional i a precari, han completat la documentació aportada 
el 23.03.2017 memòria descriptiva i justificativa del caràcter provisional 
dels usos i les obres d’acord amb l’article 54 del Text refós de la Llei 
d’urbanisme, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 
en la redacció donada per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació 
de la llei d’urbanisme i els articles 65 i 66 del Decret 64/2014, de 13 de 
maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat 
urbanística, el 25.04. 2017 s’ha aportat: 
 
a) La memòria amb les obres necessàries per reposar la situació que 
s’alteri al seu estat original, amb indicació dels pressupostos d’execució 
de les obres provisionals, la indicació dels pressupostos d’execució de la 
reposició. La identificació precisa de la finca afectada pels usos i les 
obres, amb indicació de la seva referència registral i cadastral. 
b) Document d’acceptació signat tant per la propietat per el titular de 
l’obra i/o activitat (ja siguin llogaters en virtut de contracte d’arrendament, 
gestors o explotadors dels usos o per qualsevol altre negoci jurídic) de 
cessar els usos i de desmuntar o enderrocar les obres quan ho acordi 
l’administració actuant, sense dret a percebre indemnització per aquest 



concepte ni per la finalització del contracte d’arrendament o de qualsevol 
altre negoci jurídic. 
c) Compromís per escrit de les persones abans esmentades de reposar 
la situació alterada pels usos i obres sol·licitats al seu estat originari.  
d) Compromís exprés per part de les persones abans esmentades 
d’advertir, per escrit, del caràcter de provisionalitat dels usos i obres que 
s’autoritzin i dels seus efectes quan formalitzin qualsevol negoci jurídic 
amb terceres persones en virtut del qual els transmetin els drets 
respectius de propietat o ús corresponents als usos i les obres 
provisionals que s’autoritzin. 
 
La sol·licitud de llicència d’activitat s’ha presentat el 25.04.2017 i 
s’ha de tramitar en paral·lel a la d’obres. 
 
VIST TOT AIXÒ, 
 
Ateses les afectacions urbanístiques de la finca que ocupa l’activitat i 
d’acord amb l’article 53 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat 
mitjançant el Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, en la redacció 
donada per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació de la llei 
d’urbanisme, la concessió de la llicència d’obres així com la conformitat 
de la comunicació prèvia de l’activitat, es podrien atorgar, en tot cas amb 
caràcter provisional i a precari. 
 
Per aquest motiu, és necessari tramitar la corresponent llicència per 
usos i obres a precari i obtenir prèviament el preceptiu informe 
favorable de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.” 
 

Vist l’informe favorable de l’assessora jurídica de l’Àmbit de Territori i 
Sostenibilitat, de 22 de maig de 2017, que estableix el següent: 
 

“Antecedents de fet 
 
El 21 de febrer de 2017, (Registre general d'entrada núm. 2017 
00002970), el senyor Jordi Camps Perramón, en representació de de 
FORN TINYOL, SL, presenta un projecte d’obres per a la reforma interior 
d’un local per a despatx de pa amb degustació al carrer Àngel Guimerà, 
núm. 23-25, d’Esplugues de Llobregat. 
 
El 28 de febrer de 2017, els Serveis tècnics municipals del Servei 
d’Urbanisme, emeten un informe sobre la petició presentada indicant 
que els terrenys sobre els quals se sol·licita la llicència estan qualificats 
com a zona verda, clau 6b, pel Pla general metropolità, de tal manera 
que li és d’aplicació el règim d’usos i obres provisionals previst als 
articles 53 i 54 del Text refós de la Llei d'urbanisme. Aquest informe va 
ser notificat a la persona interessada el 2 de març de 2017, segons 
consta acreditat a l’expedient de referència. 
 
El 23 de març de 2017, (Registre general d'entrada núm. 2017 
00005141) el senyor Jordi Camps Perramón, en representació de de 



FORN TINYOL, SL, presenta un projecte d’obres menors, i 
documentació complementària. 
El 30 de març de 2017, els Serveis tècnics municipals van emetre un 
nou informe, sobre la documentació presentada, reiterant la necessitat 
d’aportar la documentació requerida per l’article 54 del Decret legislatiu 
1/2010, de 3 d'agost, mitjançant el qual s'aprova el Text refós de la Llei 
d'urbanisme. Aquest informe va ser notificat a la persona interessada el 
4 d’abril de 2017, segons consta a l’expedient. 
 
El 25 d’abril de 2017, (Registre general d'entrada núm. 2017 00007532) 
el senyor Jordi Camps Perramón, en representació de de FORN 
TINYOL, SL, presenta una memòria complementària; un document 
d’advertència del caràcter provisional dels usos i obres objecte de 
petició; document de cessió d’usos i document de reposició de la 
situació alterada pels usos i les obres, i notes simples de les finques 
afectades. 
 
El 4 de maig de 2017, els Serveis tècnics municipals han emès un 
informe favorable sobre la petició d’usos i obres provisionals presentada 
per FORN TINYOL, SL. 
 
En aquest informe es determina que la finca objecte de la petició està 
qualificada pel planejament vigent com a sistema de parcs i jardins 
urbans de nova creació de caràcter local, d’acord amb el Pla general 
metropolità, aprovat definitivament el 14 de juliol de 1976, de tal manera 
que li és d’aplicació el règim d’usos i obres provisionals; ha estat 
justificada la provisionalitat de les obres que es pretenen executar, ha 
estat aportada tota la documentació exigida per la norma. 
 
No consta iniciat cap procediment de reparcel·lació, ocupació directa o 
d’expropiació corresponent per a l’execució de l’actuació urbanística.  
 
Fonaments de dret 
 
L’article 53 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat mitjançant el 
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, en la redacció donada per la Llei 
3/2012, de 22 de febrer, de modificació de la llei d’urbanisme, fa 
referència als usos i les obres de caràcter provisional. Aquest precepte 
indica que es poden autoritzar usos i obres de caràcter provisional que 
no siguin prohibits per la legislació i el planejament sectorial, territorial o 
urbanístic, sobre terrenys compresos en sectors de planejament 
urbanístic derivat o en polígons d’actuació urbanística i, fora d’aquests 
àmbits, en terrenys destinats a sistemes urbanístics, mentre no hi hagi 
iniciat el procediment de reparcel·lació, ocupació directa o d’expropiació 
corresponent per a l’execució de l’actuació urbanística. 
Les obres han de ser les mínimes indispensables per a desenvolupar 
l’ús sol·licitat, sense ometre cap de les normes de seguretat i higiene 
establertes per la legislació sectorial, i han de ser fàcilment 
desmuntables i traslladables. 



L’article 54 del mateix text legal estableix el procediment a seguir per a 
l’autorització dels usos i obres provisionals, i estableix la documentació 
que cal aportar pel peticionari per a la seva tramitació. 
 
D’aquesta manera, cal aportar una memòria justificativa del caràcter 
provisional dels usos i les obres; l’acceptació pel propietaris de cessar 
els usos i desmuntar o enderrocar les obres quan ho acordi 
l’administració actuant, sense dret a percebre indemnització per aquest 
concepte, més el compromís de reposar la situació alterada pels usos i 
obres sol·licitats al seu estat originari. 
 
En cas que la petició compleixi amb aquests requisits, l’Ajuntament l’ha 
de sotmetre al tràmit d’informació pública pel termini de vint dies i, 
simultàniament, cal sol·licitar informe preceptiu a l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, en compliment de l’article 54.2 mencionat, i l’article 36.a) de 
la Llei 31/2010, de 3 d’agost. 
 
Els apartats 3 i 4 de l’article 54 estableixen les condicions a les quals en 
tot cas s’hauran de supeditar les autoritzacions a precari, i que aquestes 
hauran d’estar inscrites al Registre de la propietat. L’eficàcia de 
l’autorització resta supeditada a aquesta constància registral. 
 
També són d’aplicació l’article 65 i següents del Reglament de Protecció 
de la legalitat urbanística, aprovat mitjançant Decret 64/2014, de 13 de 
maig, relatius a la sol·licitud i el procediment aplicables. 
 
En virtut del Decret d’alcaldia núm. 1466, de 18 de juny de 2015, de 
delegació expressa, l’òrgan competent per a resoldre sobre aquesta 
petició és la Junta de Govern Local. 
 
Conclusions 
 
En aquest cas, cal assenyalar que concorren les circumstàncies exigides 
per l’article 53 del Text refós de la Llei d’urbanisme, en tant en quant els 
sòls objecte de la petició són terrenys qualificats com a sistema de parcs 
i jardins urbans de nova creació de caràcter local, clau 6b), d’acord amb 
el Pla general metropolità, aprovat definitivament el 14 de juliol de 1976, 
i no consta iniciat cap procediment de reparcel·lació, ocupació directa o 
d’expropiació corresponent per a l’execució de l’actuació urbanística.  
 
Afegir que les obres sol·licitades compleixen amb el requisits de ser 
provisionals i desmuntables, segons conclouen els Serveis tècnics 
municipals, en el seu informe de 4 de maig de 2017. 
 
Finalment, ha estat aportada la documentació exigida per la Llei en 
relació amb els precaris, prevista a l’article 54.1 del text refós de la Llei 
d'urbanisme, en la seva redacció donada per la Llei 3/2012, de 22 de 
febrer, de modificació de la Llei d'urbanisme. 
 
Per tot l’exposat, només resta concloure que s’informa favorablement 



la petició formulada el 21 de febrer de 2017, (Registre general d'entrada 
núm. 2017 00002970), pel senyor Jordi Camps Perramón, en 
representació de de FORN TINYOL, SL, per a usos i obres de caràcter 
provisional per a la reforma interior de dos locals confrontants, per a 
despatx de pa amb degustació, ubicats al carrer Àngel Guimerà, 
núm.23-25, d’Esplugues de Llobregat, i la documentació complementària 
presentada el 23 de març de 2017, (Registre general d'entrada núm. 
2017 00005141), i el 25 d’abril de 2017, (Registre general d'entrada 
núm. 2017 00007532)." 

 
Per tot l’exposat, 
  
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
PRIMER.- INCOAR expedient d’autorització d’usos i obres provisionals, a 
l’empara del articles 53 i 54 del Text refós de la Llei d'urbanisme, per a 
l’autorització a precari d’obres i usos per a la reforma interior de dos locals 
confrontants, per a despatx de pa amb degustació, ubicats al carrer Àngel 
Guimerà, núm.23-25, d’Esplugues de Llobregat, d’acord amb la petició 
formulada el 21 de febrer de 2017, (RGE núm. 2017 00002970), per FORN 
TINYOL, SL, i la documentació complementària presentada el 23 de març de 
2017, (RGE núm. 2017 00005141), i el 25 d’abril de 2017, (RGE núm. 2017 
00007532). 
 
SEGON.- SOTMETRE aquest expedient al tràmit d’informació pública pel 
termini de vint dies, en els termes de l’article 54 del text refós de la Llei 
d’urbanisme i l’article 67 del Reglament de Protecció de la legalitat urbanística. 
 
TERCER.- SOL·LICITAR l’informe preceptiu a l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, d’acord amb l’article 54.2 del Text refós de la Llei d’urbanisme i 
l’article 68 del Reglament de protecció de la legalitat urbanística. 
 
QUART.- COMUNICAR aquest acord a les persones interessades.” 
 
 
ACORD NÚMERO QUATRE.- Proposta per suspendre la concessió de la 
llicència d’obres a ESTABLIMENTS VIENA, S.A., per a la modificació del 
projecte per a les obres d’implantació d’un establiment de restauració, a 
la finca ubicada a l’avinguda del Baix Llobregat, núm.2-12, d’Esplugues de 
Llobregat. (Exp.T032-2015-027). 
 
“Vist l’informe de l’assessora jurídica de l’Àmbit de Territori i Sostenibilitat, de 
23 de maig de 2017, que estableix el següent: 

“El 22 de març de 2017, (Registre general d'entrada núm. 2017 
0005036) el senyor Marc Sicart Busquets, en representació 
d’Establiments Viena, SA, presenta una instància mitjançant la qual 
sol·licita llicència per a la modificació del projecte bàsic d’implantació 
d’un establiment de restauració, a la finca situada a l’avinguda del Baix 
Llobregat, núm. 2-12, d’aquesta població, autoritzades per acord de la 
Junta de Govern Local de 20 de novembre de 2015. 



En relació amb aquesta petició, cal assenyalar el següent: 
El 20 de novembre de 2015, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat va acordar concedir llicència a Establiments 
Viena, SA, per a la construcció d’un establiment de restauració a la finca 
situada a l’avinguda del Baix Llobregat, núm. 2-12, i avinguda Cornellà, 
núm. 154, d’Esplugues de Llobregat, amb un termini d'execució d'un any 
per a l'inici de les obres i tres per a la finalització d'aquestes. 
 
El 25 de novembre de 2016, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat va acordar concedir una pròrroga del termini 
d’inici de la llicència concedida a Establiments Viena, SA, el 13 de 
novembre de 2015, per la Junta de Govern Local, de l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat, per a l’enderroc de l’edificació existent a la 
finca situada a l’avinguda Cornellà núm. 154 cantonada avinguda Baix 
Llobregat, núm. 6-10, d’Esplugues de Llobregat, per un termini de 6 
mesos més. 
 
El 22 de març de 2017, (Registre general d'entrada núm. 2017 0005036) 
el senyor Marc Sicart Busquets, en representació d’Establiments Viena, 
SA, presenta una instància mitjançant la qual sol·licita llicència per a la 
modificació del projecte bàsic d’implantació d’un establiment de 
restauració, a la finca situada a l’avinguda del Baix Llobregat, núm. 2-12, 
d’Esplugues de Llobregat. 
 
El 20 de maig de 2017, els serveis tècnics municipals han emès un 
informe favorable sobre la llicència d’obres indicada, ja que les obres 
projectades s’ajusten al planejament vigent. En aquest informe es fa 
constar que els terrenys objecte de la llicència es troben qualificats com 
a zona industrial, clau 22a, i en part com a xarxa viària, clau 5 (afectació 
de xamfrà entre l’avinguda de Cornellà i l’avinguda del Baix Llobregat). 
Per altra banda, que la finca es troba afectada per les línies d’alta tensió. 
Pel que fa a aquests dos elements, els Serveis tècnics municipals 
estableixen que cal cedir els terrenys corresponents a l’afectació, i que, 
amb caràcter previ a l’inici de les obres de construcció de l’edificació, 
caldrà haver executat per part d’ENDESA DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA, 
SLU, la variant de la línia aèria d’alta tensió. 
 
També estableix que cal aportar un projecte bàsic i executiu 
d’urbanització de l’espai lliure d’edificació i dels fronts perimetrals 
exteriors, amb les condicions que aquest informe estableix. 
 
Fonaments de dret 
 
En aplicació i compliment de l’article 19.2 del Decret 64/2014, de 13 de 
maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat 
urbanística, en sòl urbà es poden segregar els terrenys d’una finca 
afectada parcialment a carrers o a vies amb vista a regularitzar 
alineacions o completar la xarxa viària, amb la finalitat de cedir 
immediatament el lot afectat a l’administració actuant i poder edificar el 
lot restant d’acord amb les determinacions del planejament urbanístic. 



Vistos els articles 22 i següents del mateix text reglamentari, relatius a 
les parcel·lacions urbanístiques; 
 
Les obres mencionades estan subjectes a llicència urbanística prèvia, i 
aquesta s’ha d’atorgar d’acord amb la normativa urbanística, el 
planejament urbanístic i les ordenances municipals aplicables, segons 
prescriu l’article 187 del Text refós de la llei d'urbanisme, aprovat pel 
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost; d’acord amb la redacció donada 
per la Llei 16/2015, de 24 de juliol, de simplificació de l’activitat 
administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals 
de Catalunya i d’impuls de l’economia. 
 
En aquest sentit, d’acord amb l’article 187.c) està subjecte a llicència 
urbanística prèvia, la construcció d’edificis de nova planta i la intervenció 
en els edificis ja existents que, d’acord amb la legislació sobre ordenació 
de l’edificació, requereixen l’elaboració d’un projecte tècnic, com és el 
cas que ens ocupa. 
 
D’acord amb l’article 188 del Text refós de la llei d'urbanisme, aprovat 
pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, i l’article 14 del Reglament 
esmentat, les llicències urbanístiques s’han d’atorgar d’acord amb les 
previsions de la legislació i el planejament urbanístics i les ordenances 
municipals sobre ús del sòl i edificació vigents en el moment de la 
resolució de la sol·licitud. 
 
Per tant, són d’aplicació l’article 75 i següents del Reglament d'obres, 
activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de 
juny. 
 
D’acord amb l’article 12 del Reglament sobre protecció de la legalitat 
urbanística, correspon a l’administració municipal atorgar les llicències 
urbanístiques respecte dels actes que hi són subjectes que es 
pretenguin executar en el seu terme. 
 
L’article 34 del Reglament exigeix l’aportació d’un projecte executiu quan 
el projecte objecte de la llicència tingui la consideració de projecte bàsic. 
En aquest cas, el projecte és bàsic, de manera que caldrà aportar el 
projecte executiu. 
 
Les llicències urbanístiques caduquen si transcorre el termini per 
començar les obres o el termini per acabar-les, incloses les seves 
pròrrogues respectives, sense que hagin estat iniciades o finalitzades. 
Els terminis són d’un any per a iniciar les obres, i de 3 anys per a 
acabar-les una vegada iniciades. Ambdós terminis es computen a 
partir de l’endemà de la notificació de la llicència atorgada. 
 
A aquests efectes, en compliment de l’article 37 del Reglament sobre 
protecció de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 
de maig, correspon efectuar l’advertiment de caducitat de caducitat 
corresponent. 



Cal indicar a la persona titular de la llicència que ha de lliurar a 
l’administració atorgant una còpia de l’acta d’inici d’obres estesa per 
la direcció facultativa de les obres i, posteriorment, una còpia del 
certificat final d’obres expedit per aquesta mateixa direcció. Si les 
obres autoritzades no requereixen direcció facultativa per executar-les, 
les còpies de l’acta i del certificat esmentats han de ser substituïdes per 
la declaració responsable corresponent de la persona titular de la 
llicència urbanística. 
 
Cal recordar que, en virtut de l’article 187bis.b) del Decret legislatiu 
1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 
d'urbanisme, en la redacció donada per la Llei 16/2015, de 21 de juliol, 
de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la 
Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat 
econòmica, la primera utilització i ocupació dels edificis es troba 
subjecte al règim de comunicació prèvia. 
 
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, tenint en compte les determinacions fetes constar en 
l’informe favorable dels Serveis tècnics municipals, de 20 de maig de 
2017, sobre el projecte bàsic aportat, en tant que compleix amb la 
normativa urbanística aplicable, s’informa favorablement el projecte de 
referència. 
 
Ara bé, tenint en compte que cal executar les obres de la variant de la 
línia aèria d’alta tensió, per part d’ENDESA DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA, 
SLU; que ja compta amb llicència concedida a tal efecte, amb caràcter 
previ a l’inici de l’obra de construcció de l’establiment de restauració, i 
que cal cedir l’espai afectat per xarxa viària, clau 5, només resta 
concloure que cal suspendre la concessió de la llicència de construcció 
fins que es compleixin aquestes dues condicions.” 

 
Vistos els preceptes citats.  

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- SUSPENDRE LA CONCESSIÓ DE LA LLICÈNCIA D’OBRES a 
ESTABLIMENTS VIENA, SA, per a la modificació del projecte que ja va ser 
objecte de la llicència concedida el 20 de novembre de 2015, per la Junta de 
Govern Local de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, per a les obres 
d’implantació d’un establiment de restauració, a la finca situada a l’avinguda del 
Baix Llobregat, núm. 2-12, d’Esplugues de Llobregat, fins que es compleixin les 
condicions següents: 



1.1 Formalitzar la cessió dels terrenys afectats per la qualificació urbanística 
prevista pel planejament aplicable, de sistema de xarxa viària, clau 5, a favor 
de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. 

1.2 Executar les obres de la variant de la línia aèria d’alta tensió, per part 
d’ENDESA DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA, SLU, tal i com estableix l’informe 
tècnic, de 20 de maig de 2017. 

1.3 Aportar un projecte bàsic i executiu d’urbanització de l’espai lliure 
d’edificació, i dels fronts perimetrals exteriors, amb les condicions que estableix 
l’informe tècnic, de 20 de maig de 2017. 

SEGON.- INDICAR a la persona interessada que, en el moment en què es 
concedeixi la llicència d’obres per a construir, caldrà subjectar-la a l’aportació 
del projecte d’execució per a definir l’obra íntegrament, amb caràcter previ a 
l’execució de les obres, juntament amb un informe subscrit per la direcció 
facultativa de les obres sobre l’adequació al projecte autoritzat, d’acord amb les 
determinacions de l’article 34 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual 
s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística. 
 
TERCER.- COMUNICAR l’acord anterior a les persones interessades.” 
 
 
ACORD NÚMERO CINC.- Proposta d’aprovació de la pròrroga de les obres 
d’unes millores en les àrees d’esbarjo del parc de les Tres Esplugues, 
d’aquesta població. (Exp. G451-2016-021). 

“La Junta de Govern Local en data 17 de febrer de 2017, va adjudicar 
l’execució de les obres d’unes millores en les àrees d’esbarjo del parc de les 
Tres Esplugues, d’aquesta població a l’empresa INFRAESTRUCTURAS 
TRADE, S.L. 

En data 2 de maig de 2017 es va signar l’acta de comprovació del replanteig i 
autorització de l’inici de l’obra, amb un termini d’execució de dos mesos. 
 
En data 16 de maig de 2017, l’empresa INFRAESTRUCTURAS TRADE, S.L., 
adjudicatària de les obres, ha presentat escrit demanant l’ampliació del termini 
d’execució de les obres degut a un incendi a les instal·lacions del proveïdor que 
subministra els jocs de gimnàstica descrits en el projecte suposant un retard en 
el termini de subministrament de 10 setmanes i sol·licitant prorroga fins el 16 
d’agost de 2017. 

Atès l’informe emès pels Serveis Tècnics Municipals del que resulta que 
efectivament l’obra de referència no es pot finalitzar pels motius exposats, 
proposant una ampliació del termini d’execució de les obres fins el 16 d’agost 
de 2017. 

Ates el plec de clàusules administratives particulars que regeixen el contracte i 
l’article 213 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat 
per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre i concordants del 
Reglament General de Contractes de l’Estat. 



La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1.- Aprovar una pròrroga de les obres d’unes millores en les àrees d’esbarjo del 
parc de les Tres Esplugues, d’aquesta població, fins el dia 16 d’agost de 2017. 
 
2.- Notificar el present acord a l’adjudicatari, INFRAESTRUCTURAS TRADE, 
S.L.” 

RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS 

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

“Per la Secció de Comptabilitat s’han elaborat les següents relacions de 
despesa: 
 
Relació núm. 101 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
28.457,67 €. 

Relació núm. 103 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
83.940,85 €. 

Relació núm. 106 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
15.939,77 €. 

Relació núm. 107 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
14.723,05 €. 

Relació núm. 108 de documents O en fase prèvia per un import total de 
306.686,93 €. 

Relació núm. 109 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
22.754,96 €. 

Relació núm. 110 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
27.251,96 €. 

Relació núm. 112 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
213.649,97 €. 

Quota empresa de les Assegurances Socials del mes d’abril per un import de 
242.559,06 i compensació IT del mes d’abril per un import de 15.578,31€. 
 
Liquidacions corresponents al mes de maig de 2017, per un import de 
61.457,21€ practicades per l'Organisme de Gestió Tributària en virtut de 
conveni en vigor sobre delegació de gestió i recaptació voluntària i executiva de 
tributs locals. 

Liquidacions corresponents al mes de maig de 2017, per un import de 
6.382,35€ practicades per l'Organisme de Gestió Tributària en virtut de conveni 
en vigor sobre delegació de la gestió i recaptació de les multes de circulació. 



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. 101 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 28.457,67 €. 

2. Aprovar la relació núm. 103 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 83.940,85 €. 

3. Aprovar la relació núm. 106 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 15.939,77 €. 

4. Aprovar la relació núm. 107 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 14.723,05 €. 

5. Aprovar la relació núm. 108 de documents O en fase prèvia per un import 
total de 306.686,93 €. 

6. Aprovar la relació núm. 109 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 22.754,96 €. 

7. Aprovar la relació núm. 110 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 27.251,96 €. 

8. Aprovar la relació núm. 112 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 213.649,97 €. 

9. Aprovar la quota empresa de les Assegurances Socials del mes d’abril per 
un import de 242.559,06 i compensació IT del mes d’abril per un import de 
15.578,31€. 
 
10. Aprovar les liquidacions corresponents al mes de maig de 2017, per un 
import de 61.457,21€ practicades per l'Organisme de Gestió Tributària en virtut 
de conveni en vigor sobre delegació de gestió i recaptació voluntària i executiva 
de tributs locals. 

11. Aprovar les liquidacions corresponents al mes de maig de 2017, per un 
import de 6.382,35€ practicades per l'Organisme de Gestió Tributària en virtut 
de conveni en vigor sobre delegació de la gestió i recaptació de les multes de 
circulació.” 
 
 
ACORD NÚMERO SET.- Proposta d'aprovació de la nòmina corresponent 
a la mensualitat de maig de 2017, incentiu de productivitat, serveis 
extraordinaris i altres retribucions del personal d'aquest Ajuntament. 

“Vist el personal que ha realitzat serveis extraordinaris autoritzats, fora de la 
seva jornada habitual, variables de productivitat en horari nocturn i/o en dia 



festiu i vista la relació d’empleats que, per raó de servei, té dret a la percepció 
d’indemnitzacions per desplaçaments o dietes. 

De conformitat amb l’acord plenari de data 23 de gener de 2013, en el qual ha 
estat aprovada l’adequació de les retribucions municipals a través de la Relació 
de Llocs de Treball, a la llei 7/2007, de 12 d’abril, del Estatuto Básico del 
Empleado Público i disposicions concordants; de conformitat, també, amb les 
disposicions sobre Despeses de Personal contingudes en la Llei prorrogada de 
Pressupostos Generals de l’Estat pel 2016, a les disposicions econòmiques del 
prorrogat Conveni d’aplicació al personal laboral i Pactes de condicions socio-
econòmiques del personal funcionari, 2008-2011, en allò que no estigui derogat 
o en suspens i a la taula salarial d’aquest Ajuntament. 

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

Tenint en compte el Decret de l’Alcaldia pel qual es va resoldre encarregar les 
tasques de tècnic de Joventut a l’auxiliar de Serveis Xavier Souto Carbonell, el 
qual comporta l’assignació del plus de Borsa Horària amb efectes 18 d’abril de 
l’ any en curs. 

Vist les diferents regularitzacions de nòmina d’abril de diferents treballadors 
amb motiu de baixes i altes d’it i at, una vegada abonada la nòmina, per un 
import total de -168,90 euros. 

Atesa la despesa corresponent a la nòmina del mes de maig de l’any actual 
que ascendeix a la suma total de 844.709,77 euros. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

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

DIETES CARRECS ELECTES 7.796,00  
QUILOMETRATGE 237,84  
SERVEIS EXTRAORDINARIS 11.956,55  



FESTIUS 533,52  
PRODUCTIVITAT PL EN HORARI FESTIU 7.011,41  
NOCTURNITAT AGENTS 5.646,17  
PRODUCT. NOCTURNITAT 4,10  
PAGA JUNY 6.212,59  
PAGA DESEMBRE 4.311,66  
AJUT RD 1493/2011 539,00  
IP/PRODUCTIVITAT ALIENES LLOC 
TREBALL 64.392,07  
CONDIC. ESPECIAL RIGIDESA HORARIA 4.435,93  
CONDIC. RISC ESPECIAL 792,09  
CONDICIO ESPECIAL BORSA HORARIA 473,60  
PRODUCTIVITAT GUARDIA 731,88  
DIETES 243,10  
ASSISTENCIA AL JUTJAT 200,00  
INDEMNITZACIO FI DE CONTRACTE 739,35 
COMPLEMENT DE MALALTIA 5.730,02  
COMPLEMENT D'ACCIDENT 398,63  
IT MALALTIA A CÀRREC EMPRESA 3.008,92  
IT MALALTIA  60% S. SOCIAL 804,63  
IT MALALTIA 75% S. SOCIAL 23.768,42  
ACCIDENT 5.641,72  
 
2.- Aprovar la despesa corresponent al mes de maig de l’any actual que 
ascendeix a la suma total de 844.709,77 euros. 
 
3.- Aprovar la despesa corresponent a la nòmina de regularització del mes 
d'abril de l’any actual que ascendeix a l’import total de -168,90 euros. 
 
4.- Informar el Comitè d’Empresa i la Junta de Personal.” 
 
 
ACORD NÚMERO VUIT.- Proposta d'aprovació de dos Convenis de 
pràctiques amb un alumne de La Salle de Gràcia i l'Ajuntament d'Eslugues 
de Llobregat. 

“Atesos els Convenis de pràctiques entre La Salle de Gràcia i l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat per a la realització de pràctiques d’un alumne per a 
col·laboració en les tasques relacionades amb l’organització dels treballs de 
projectes d’edificació (especialment les indicades per la coordinadora de l’espai 
públic i mobilitat).  

Atès el contingut de cadascun d’ells, un que fixa el període del 29 de maig al 16 
de juny de 2017, amb horari diari de 4 hores i, l’altre, amb un període del 17 de 
juny al 31 de juliol d’enguany, amb horari diari de 7 hores, ambdós a l’efecte de 
regular les esmentades pràctiques, en què es fan constar les condicions en que 
les pràctiques han de desenvolupar-se, així com que la seva prestació no té 



cap compensació econòmica ni comporta cap despesa per a la corporació, ni 
d’establir un contracte laboral amb els estudiants.  

La Junta de Govern acorda, per unanimitat:  

1.- Aprovar els Convenis de pràctiques entre La Salle de Gràcia i l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat per a la realització de pràctiques de l’alumne Alberto 
Herrero Sánchez-Villares, relacionades amb l’organització dels treballs de 
projectes d’edificació (especialment les indicades per la coordinadora de l’espai 
públic i mobilitat).  

Tenint en compte el nombre d’hores a realitzar diàriament, segons cada 
Conveni, les pràctiques es realitzaran segons s’indica:  

· Del 29 de maig al 15 de juny de 2017, a raó de 4 hores diàries de dilluns a 
divendres.  

· Del 19 de juny al 31 de juliol de 2017, a raó de 7 hores diàries de dilluns a 
divendres.  

2.- Nomenar tutora de l’alumne a la coordinadora de l’espai públic i mobilitat 
d’aquest Ajuntament.  

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

 
ACORD NÚMERO NOU.- Proposta consistent en donar compte de 
sentència del Jutjat Contenciós Administratiu Núm. 7 de Barcelona. 

“Vista la Sentència núm. 107/2017 del Jutjat Contenciós Administratiu Núm. 7 
de Barcelona, de data 11 de maig de 2017, mitjançant la qual es desestima 
íntegrament el recurs contenciós administratiu número 27/2016 E, interposat 
per la representació processal de Miguel Ángel Coín Pérez contra la resolució 
administrativa per reclamació de responsabilitat patrimonial. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Donar compte a la Junta de Govern Local de la Sentència núm. 107/2017 del 
Jutjat Contenciós Administratiu Núm. 7 de Barcelona, de data 11 de maig de 
2017, mitjançant la qual es desestima íntegrament el recurs contenciós 
administratiu número 27/2016 E, interposat per la representació processal de 
Miguel Ángel Coín Pérez contra la resolució administrativa per reclamació de 
responsabilitat patrimonial. 

La Junta de Govern resta assabentada.” 

ACORD NÚMERO DEU.- Proposta d’aprovació d’un protocol de 
col·laboració en l’àmbit del suport al teixit empresarial amb l’organització 
“Petita i Mitjana Empresa de Catalunya” (PIMEC).  



“El Ple de l’Ajuntament aprovà l’abril de 2016 el Pacte per a la reactivació 
econòmica i l’ocupació de qualitat a Esplugues de Llobregat 2016-2019. El seu 
objectiu central cerca el benestar de les persones a través de la cohesió social, 
el creixement sostenible i la generació d'ocupació de qualitat, amb la 
participació i implicació dels agents econòmics i socials del territori. 

En el marc d’aquest objectiu, el Pacte impulsa un creixement sostenible i 
inclusiu que posa l'accent a afavorir l'ocupació de qualitat, i el desenvolupament 
d'una economia basada en la indústria, el coneixement i la innovació.  
 
El Pacte conté 73 projectes emmarcats en quatre línies d’actuació. La línia 1 - 
Promoció de l'activitat econòmica del territori està integrada per 22 projectes, 
entre els quals el de “Dissenyar i implementar un pla de foment i 
desenvolupament de sectors clau”. Quant a la línia 2 -. Potenciació de 
l’emprenedoria i la creació d’empresa, entre els 16 projectes que la integren es 
troba el d’ “Implementar i gestionar programes de continuïtat i de compravenda 
de petites i mitjanes empreses”. 

Per a coadjuvar en l’execució d’aquests dos projectes i, de forma més general, 
rebre suport tècnic, si fos necessari, en la implementació d’altres projectes del 
Pacte, s’ha considerat d’interès establir un espai de col·laboració amb PIMEC, 
petita i mitjana empresa de Catalunya. 

PIMEC és una organització empresarial amb la condició de més representativa 
en l’àmbit de Catalunya i defensa els interessos i els valors de la petita i mitjana 
empresa i les persones autònomes davant de les administracions, la resta 
d’agents socials i la societat en general i contribueix activament al seu 
creixement i a la seva competitivitat. La promoció de l’activitat econòmica, la 
creació d’empreses i el seu creixement i la generació d’ocupació de les petites i 
mitjanes empreses catalanes i, per tant, les del municipi d’Esplugues de 
Llobregat, figuren entre les prioritats d’actuació de PIMEC. 

Atès aquest objectiu de PIMEC de suport i promoció de la petita i mitjana 
empresa i de l’activitat econòmica i estimant la seva llarga experiència en 
l’àmbit empresarial, es considera d’interès establir un marc de col·laboració 
entre aquesta organització i l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat amb el 
contingut que s’expressa seguidament. 

Per al desenvolupament de l’objecte del protocol, ambdues institucions 
consideren adient realitzar accions de manera conjunta a partir dels següents 
eixos estratègics: 

- Establiment i regulació de la col·laboració i suport de l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat a PIMEC per al desenvolupament del projecte “Relleu 
generacional” dirigit a assegurar la continuïtat de l’empresa familiar.  

- Accions d'intercanvi d'informació quantitativa i qualitativa, així com també de 
difusió de les accions comunes que es realitzen.  



- Accions de promoció i foment, entre la població activa, de la cultura de la 
formació al llarg de la vida, amb el desenvolupament d’accions especifiques 
segons necessitats dels diferents col·lectius (persones treballadores i 
empresàries).  

- Accions que fomentin el coneixement i la relació interempresarial i la detecció 
d’àmbits de possible cooperació.  

- Impuls d'accions de sensibilització al servei de les empreses, entitats i 
institucions, orientades a la promoció dels valors socials com els de protecció i 
desenvolupament dels col·lectius més desfavorits.  

La duració d’aquest marc de col·laboració és d’un any, ampliable per un any 
més, previ acord de les dues parts. 

Vist l’ esborrany del protocol de col·laboració que s’ha redactat per part dels 
serveis tècnics d’Empresa i Ocupació. 

Atès l’informe emès per la Directora del servei d’Empresa i Ocupació. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

ÚNIC.- Aprovar el protocol de col·laboració entre l’ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat i PIMEC, petita i mitjana empresa de Catalunya per a donar suport al 
teixit empresarial i autoritzar la senyora Alcaldessa per a la signatura del 
mateix.” 
 
ACORD NÚMERO ONZE.- Proposta de resolució d’una sol·licitud d’ingrés 
a l’espai “Esplugues Coworking”. 

“El mes de març de 2013 tots els grups politics amb representació a 
l’Ajuntament van subscriure un pacte per a la dinamització econòmica i 
l’ocupació a Esplugues de Llobregat , que contemplava diferents actuacions.  
 
El mes de desembre 2013 la Taula del Pressupost Participatiu, integrada per 
representants de la ciutadania, polítics i tècnics municipals, va acordar la 
posada en marxa d’un espai de coworking. 

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

En data 12 de maig de 2017, ha estat presentada sol·licitud d’ingrés a l’espai 
Esplugues Coworking per part del Sr. Cristian Gómez Martínez, qui sol·licita 
poder ubicar-se a l’espai reservat a “persones emprenedores amb l’activitat no 
constituïda”. 



Vist l’informe emès per la Tècnica del servei d’Atenció a l’Empresa del 
Departament d’Empresa i Ocupació municipal, on es fa esment a que revisada 
la documentació aportada, la sol·licitud és conforme als requisits establerts al 
règim de funcionament. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Estimar la sol·licitud d’ingrés a “Esplugues Coworking” presentada 
per part del Sr. Cristian Gómez Martínez, a l’espai reservat a “persones 
emprenedores amb l’activitat no constituïda”. 

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

SEGON.- Comunicar al Sr. Cristian Gómez Martínez que, prèviament a 
l’ocupació de l’espai, haurà de realitzar l’ingrés d’una fiança per import de 
70,00€.” 
 
 
ACORD NÚMERO DOTZE.- Proposta d’aprovació d’un conveni de 
col·laboració amb el Consell Comarcal del Baix Llobregat per a la gestió 
del projecte Ateneu Cooperatiu del Baix Llobregat, en el marc del 
programa ARACOOP subvencionat per la Generalitat de Catalunya. 

“La Direcció General d’Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i 
l’Autoempresa del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la 
Generalitat de Catalunya va publicar en el DOGC número 7255 l’Ordre 
TSF/315/2016, de 22 de novembre, per la qual s’aproven les bases que han de 
regir la convocatòria de subvencions per a projectes generadors d’ocupació i de 
creació de cooperatives i societats laborals, a través de la Xarxa d’ateneus 
cooperatius, de projectes singulars i de projectes de coordinació dins el marc 
del Programa Aracoop. Al mateix DOG es publica la Resolució TSF/2662/2016 
per la qual s’obre la convocatòria de subvencions per a projectes generadors 
d’ocupació i de creació de cooperatives i societats laborals, a través de la 
Xarxa d’ateneus cooperatius, de projectes singulars i de projectes de 
coordinació dins el marc del Programa Aracoop, en l’exercici 2016. 
 
Aquestes bases i convocatòria de subvenció regulen i fixen el finançament per 
a tres línies d’actuació: 

· Línia 1. Creació de la Xarxa d’ateneus cooperatius, punts territorials del 
Programa Aracoop. 

· Línia 2. Projectes singulars de generació d’ocupació i creació de cooperatives 
i societats laborals. 



· Línia 3. Coordinació, promoció i difusió de projectes d’economia social i 
cooperativa. 
 
La línia 1: “Creació de la Xarxa d’ateneus cooperatius, punts territorials del 
Programa Aracoop” té com objectiu la creació d’un servei i d’un espai d’atenció, 
ateneu cooperatiu, nom comú per a tots els territoris, que doni cobertura a una 
demarcació territorial i sigui un punt de referència pel que fa a l’economia 
cooperativa i les societats laborals dins el marc del Programa Aracoop. 

Els eixos d’actuació que cada ateneu cooperatiu ha de desenvolupar són els 
següents: 
Eix A) Diagnosi i visibilització de l'economia social i cooperativa al territori. 

Eix B) Accions de suport a la creació i desenvolupament de cooperatives i 
societats laborals i inserció laboral en empreses de l'economia social i 
cooperativa. 

Eix C) Promoció de la fórmula cooperativa i les societats laborals dirigida a les 
associacions i SCP. 

Eix D) Promoció de la fórmula cooperativa i les societats laborals per a la 
continuïtat d'empreses i/o entitats properes al tancament d'activitat. 

Eix E) Actuacions per conèixer i aprendre els models d'empresa cooperativa 
destinada a joves estudiants i professorat de cicles formatius de formació 
professional de grau superior i/o universitaris. 

Eix F) Facilitar eines, recursos i suport necessari per a la creació i 
transformació en cooperatives i societats laborals destinat a prescriptors i 
professionals de l'àmbit de les assessories i gestories. 

A la comarca del Baix Llobregat es va acordar presentar una sol·licitud de 
subvenció per a la creació i posada en marxa de l’Ateneu cooperatiu del Baix 
Llobregat mitjançant la creació d’una Agrupació que finalment està integrada 
per tretze entitats. 

El Consell Comarcal del Baix Llobregat realitza les funcions d’entitat 
representant de l’Agrupació de l’Ateneu cooperatiu del Baix Llobregat, per 
expressa delegació de les tretze entitats implicades, les quals també van 
comprometre’s a la signatura d’un conveni de col·laboració entre totes les 
entitats agrupades que conformen l’agrupació de l’Ateneu Cooperatiu del Baix 
Llobregat on quedarà reflectit de manera diferenciada les actuacions que cada 
entitat desenvoluparà i un cronograma, els recursos humans i materials que s’hi 
destinaran i la identificació de l’entitat i persones que han d’exercir la 
representativitat i coordinació del projecte. 

En data 7/12/2016, el Consell Comarcal del Baix Llobregat, com a entitat 
representant de l’Agrupació de l’Ateneu cooperatiu del Baix Llobregat, va 
presentar la sol·licitud de subvenció per al projecte “Ateneu cooperatiu del Baix 
Llobregat” per un import total de 215.000,00 euros. 



En data 19/12/2016, la Direcció General d’Economia Social, el Tercer Sector, 
les Cooperatives i l’Autoempresa del Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies de la Generalitat de Catalunya publica l’aprovació de subvenció, entre 
d’altres, per al projecte Ateneu cooperatiu del Baix Llobregat, amb el número 
d’expedient 2016/797. Pel que fa a la distribució d’aquesta subvenció, a 
l’Ajuntament d’Esplugues li correspon un import de 4.160€. 

L’àmbit temporal de les accions objecte de subvenció és des de l’1 de gener de 
2016 i fins el 15 d’octubre de 2017. La data d’inici de les actuacions de l’Ateneu 
cooperatiu del Baix Llobregat s’ha fixat a 1 de gener de 2016. 

L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, com entitat de l’Agrupació de l’Ateneu 
cooperatiu del Baix Llobregat, té la responsabilitat de realitzar les activitats del 
pla de treball que es relaciona a continuació: 

Eix d’actuació Actuacions Calendari 
previst 

Subvenció 

A. Diagnosi i visibilització 
de l’economia social i 
cooperativa a territori 

A1. Taula territorial Abril, juliol i 
octubre de 
2017 

2.000€ 

 

A2. Elaboració d’un 
recull d’empreses 
d’economia social i 
cooperativa 

Novembre de 
2016 a 
octubre 2017 

1.080€ 

D. Promoció de la 
fórmula cooperativa i les 
societats laborals per a la 
continuïtat d’empreses 
i/o entitats properes al 
tancament d’activitat 

D1.Campanya de 
comunicació i 
difusió 

D’abril a 
maig de 2017 

1.080€ 

 
La Junta de Govern Local, celebrada el 17 de febrer passat, va acordar donar-
se per assabentada de la participació de l’ajuntament en el projecte comarcal 
“ATENEU COOPERATIU DEL BAIX LLOBREGAT”, així com l’assignació de la 
tècnica d’Empresa i Ocupació, Glòria Fabra Sales, per a la implementació de 
les actuacions del projecte. 

Vist l’ esborrany del conveni de col·laboració que s’ha redactat per part dels 
tècnics del Consell Comarcal. 

Atès l’informe emès per la Directora d’Empresa i Ocupació i de la Tècnica 
municipal assignada al projecte Ateneus Cooperatius. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

ÚNIC.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat i el Consell Comarcal del Baix Llobregat per a la gestió del projecte 
Ateneu Cooperatiu del Baix Llobregat, i autoritzar la senyora Alcaldessa per a 
la signatura del mateix.” 



ACORD NÚMERO TRETZE.- Proposta d’adjudicació del contracte menor 
consistent en el subministrament d’un espai de publicació de la 
informació pressupostària, agendes polítiques i indicadors de ciutat.  

“Vist l’informe del Director del Servei de Tecnologia i Innovació Tecnològica en 
el que es posa de manifest la necessitat de desenvolupar un espai de 
publicació de la informació pressupostària, agendes polítiques i indicadors de 
ciutat, per a que la ciutadania pugui fer un seguiment de l’activitat que s’està 
executant des de l’Ajuntament, reforçant així el seu compromís en vers al bon 
govern, la transparència i les dades obertes. 

Atès que l’esmentat Servei ha definit una sèrie de característiques tècniques i 
funcionals de la solució que es precisa i que, vistes i analitzades diferents 
plataformes i solucions del mercat, en aquests moments l’eina Gobierto 
proposada per l’empresa Populate Tools,SL, es la única que compleix amb les 
necessitats i particularitats demanades des de l’Ajuntament. 

És per això que, el Servei de Tecnologia i Innovació Tecnològica ha sol·licitat a 
l’empresa Populate Tools, SL, que en base a aquestes condicions i objectius, 
presenti una proposta valorada econòmicament per a l’adquisició per part 
d’aquest Ajuntament de l’eina Gobierto. 

Un cop rebuda aquesta proposta, que es compromet a l’execució d’aquest 
subministrament per un import de 10.000’00€ més l’IVA corresponent, per tant 
dins els límits econòmics que s’han fixat per l’Ajuntament, ha estat analitzada 
pel Servei de Tecnologia i Innovació Tecnològica que informa conté els 
elements necessaris per ser valorada com a òptima per a assolir els objectius 
plantejats i proposa adjudicar el contracte menor per al subministrament d’un 
espai de publicació de la informació pressupostària, agendes polítiques i 
indicadors de ciutat a l’empresa Populate Tools,SL, a través de la solució 
Gobierto, per un import de 10.000’00€, més IVA, que inclourà el 
desenvolupament, implantació, posta en marxa i manteniment del primer any. 
 
Vist l’informe dels Serveis Jurídics que informen favorablement la utilització del 
procediment de contracte menor per a l’adjudicació d’aquest subministrament. 
 
Atès el que disposen els articles 111, 138.3 i 156.2 del Reial Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre de 2011, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
de Contractes del Sector Públic. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa a favor de Populate 
Tools,SL., amb CIF B87344099, referida al contracte de subministrament d’un 
espai de publicació de la informació pressupostària, agendes polítiques i 
indicadors de ciutat, per un import màxim de 12.100,00€, IVA inclòs, a càrrec a 
la partida 11 92000 64100- Adquisició d’aplicacions informàtiques-, del 
pressupost municipal en vigor. 



SEGON.- Adjudicar a l’empresa Populate Tools,SL., amb CIF B87344099, el 
contracte consistent en un subministrament d’un espai de publicació de la 
informació pressupostària, agendes polítiques i indicadors de ciutat, per un 
import total de 10.000,00€, més 2.100,00€ en concepte d’IVA (import total del 
contracte 12.100,00€, IVA inclòs). 

Les factures presentades pel contractista, i que s’incorporaran a l’expedient, 
compliran els efectes de formalització del contracte. 

El pagament s’efectuarà segons les condicions habituals de l’ajuntament, 
mitjançant transferència bancària, prèvia presentació de la factura 
corresponent, degudament conformada pel tècnic responsable del projecte.” 
 
 
ACORD NÚMERO CATORZE.- Proposta d'aportació econòmica 
corresponent a l'exercici 2017 prevista al conveni plurianual de 
col·laboració entre l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat i l’entitat 
“Crònica de la Vida d’Esplugues” 

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

ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA 

ACORD NÚMERO QUINZE.- Proposta de pròrroga del contracte relatiu al 
Servei d’Atenció Domiciliària. 
 
“Mitjançant Decret d’Alcaldia número 1219 de data 26 de maig de 2015 es va 
aprovar l’adjudicació a l’empresa CLECE S.A. del contracte relatiu al Servei 
d’Atenció Domiciliària per un import anual màxim de 541.527,18 euros, IVA 
inclòs (4% d’IVA), i pels següents preus unitaris: 
 
· Hora de servei d’atenció domiciliària: 15,05 euros, més 0,60 euros en 
concepte d’IVA. 
 
· Hora de servei d’auxiliar de la llar: 11,72 euros, més 0,47 euros en concepte 
d’IVA. 
 
L’acord d’adjudicació establia que el contracte iniciava la seva vigència en data 
1 de juny de 2015. Donat que la durada inicial del contracte és de dos anys, el 
contracte venç en data 31 de maig de 2017. 
 
En data 27 d’abril de 2017 l’adjudicatària ha demanat la pròrroga del contracte 
per un any més, la qual ha estat informada favorablement per la Tècnica 
d’Atenció Social a la Gent Gran. 
 
És d’aplicació l’article 303 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic, en relació a la clàusula sis dels plecs de condicions econòmic 



administratives i la clàusula setze dels plecs de condicions tècniques, que 
habiliten per a la pròrroga del present contracte. 
 
Vist l’informe emès per la Direcció de la UJA de l’Àmbit d’Acció Social i 
Ciutadania, i la fiscalització realitzada per l’Interventor municipal. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
PRIMER.- Prorrogar el contracte relatiu al servei d’atenció domiciliària del 
municipi d’Esplugues de Llobregat, subscrit amb la mercantil CLECE S.A., 
provista de NIF A-80364243, per un període d’un any més, des del 1 de juny de 
2017 fins el 31 de maig de 2018, per un import anual màxim de 541.527,18 
euros, IVA inclòs (4% d’IVA), i pels següents preus unitaris: 
 
· Hora de servei d’atenció domiciliària: 15,05 euros, més 0,60 euros en 
concepte d’IVA. 
 
· Hora de servei d’auxiliar de la llar: 11,72 euros, més 0,47 euros en concepte 
d’IVA. 
 
Respecte la quantitat total anual del contracte, 541.527,18 euros, IVA inclòs, la 
distribució de la despesa dels exercicis que compren el contracte és la següent: 
 
· Any 2017: 315.890,86 euros (juny – desembre) 
· Any 2018: 225.636,32 euros (gener – maig) 
 
SEGON.- Aprovar i disposar una despesa per import de 315.890,86 euros a 
favor de la mercantil CLECE S.A., provista de NIF A-80364243, a càrrec de la 
partida econòmica 68.23101.22706 – Servei d’Atenció Domiciliària – del 
pressupost municipal en vigor, per fer front a les obligacions contractuals 
derivades de la pròrroga aprovada, pel que fa al període juny – desembre de 
2017.  

Els anteriors acords es sotmeten a la condició suspensiva de comptar amb la 
consignació pressupostària adequada i suficient, un cop aprovat el pressupost 
municipal per l’any 2018, amb caràcter definitiu.” 

ACORD NÚMERO SETZE.- Proposta d’autorització de subcontractació 
dins el contracte relatiu al servei de podologia per a la gent gran 
d’Esplugues de Llobregat. 

“Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 18 de desembre de 
2015 es va adjudicar el contracte relatiu al servei de podologia adreçat a la gent 
gran d’Esplugues de Llobregat al Sr. HÉCTOR MARTÍN SUBÍAS, empresari 
autònom, per un import màxim anual de 21.560 euros, exempts d’IVA (a raó 
d’un preu/visita de 4,90 euros, exempts d’IVA, per 4.400 visites màximes 
anuals), anys 2016 i 2017. 

Per altra banda, mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 1 d’abril 
de 2016 es va autoritzar la incorporació del Sr. Joan Ortega Martínez dins el 



servei esmentat, com a podòleg subcontractat pel Sr. HÉCTOR MARTÍN 
SUBÍAS. 
 
Posteriorment, en data 28 d’octubre de 2016 el Sr. HÉCTOR MARTÍN SUBÍAS 
comunica que a partir del mes de novembre de 2016 s’incorpora una nova 
podòloga, la Sra. Carla Rayas Rodríguez, i que els serveis del Sr. Joan Ortega 
Martínez finalitzen a data 31 de desembre de 2017. 

En dates 3 i 12 de maig de 2017 el Sr. HÉCTOR MARTÍN SUBÍAS presenta 
instància demanat autorització per poder incorporar un tercer podòleg al servei, 
el Sr. Joan Teva Fernández, adjuntant la documentació acreditativa de la seva 
solvència, de la seva titulació i de la seva assegurança de responsabilitat civil. 
 
Vistos els antecedents, l’informe emès per la Directora d’Atenció Social i Salut 
Pública i l’informe emès pels Serveis Jurídics d’aquest Ajuntament. 

A tenor del que disposa l’article 227 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 
de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del 
Sector Públic, i de la clàusula “subcontractació” dels plecs de condicions 
econòmic-administratives reguladors de la contractació. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Autoritzar la incorporació del Sr. Joan Teva Fernández, amb DNI 
40.563.282-E, dins el servei de podologia adreçat a la gent gran d’Esplugues 
de Llobregat, com a podòleg subcontractat pel Sr. HÉCTOR MARTÍN SUBÍAS, 
adjudicatari del servei, en les condicions següents: 

· Les prestacions parcials que l'adjudicatari subcontracti no podran excedir del 
60% de l'import d'adjudicació. A aquestes efectes, dins la facturació mensual 
l’adjudicatari especificarà, respecte el nombre d’hores totals facturades, les 
realitzades per ell i les realitzades pel personal subcontractat, no podent 
superar el nombre d’hores el 60 % de l’import d’adjudicació. 

La infracció d’aquesta condició podrà donar lloc a l’Ajuntament a la imposició al 
contractista d'una penalitat de fins a un 50 per 100 de l'import del subcontracte. 
 
· El subcontractista queda obligat només davant el contractista principal que 
assumirà, per tant, la total responsabilitat de l'execució del contracte davant 
l'Administració, de conformitat estrictament amb els plecs de clàusules 
administratives particulars i als termes del contracte. 

El subcontractista no tindrà en cap cas acció directa davant l'Administració 
contractant per les obligacions contretes amb ell pel contractista com a 
conseqüència de l'execució del contracte principal i del subcontracte.” 
 
 
ACORD NÚMERO DISSET.- Proposta d’aprovació de la pròrroga del 
conveni de col·laboració amb l’ASSOCIACIÓ PER LES NACIONS UNIDES 
A ESPANYA, any 2017. 



“L’Associació per a les Nacions Unides (ANUE) desenvolupa activitats de 
difusió dels principis i propòsits continguts a la Carta Fundacional de les 
Nacions Unides i del treball dels seus Organismes especialitzats (OMS, 
UNICEF, UNESCO, OIT, ...). En aquesta tasca, és d’especial interès la defensa 
i promoció dels drets humans i la defensa dels sector de la població amb més 
dificultats, els conflictes i la seva resolució pacífica. Les campanyes de 
sensibilització i educació per a la solidaritat i per la Pau, i especialment la 
Campanya dels Objectius del Mil·leni com a criteris realistes per acabar amb 
les desigualtats, són alguns exemples. 

L’Ajuntament d’Esplugues manté una relació de col·laboració amb l’ANUE des 
del 1987, participant com a soci i de les activitats que aquesta organitza. 
Aquesta relació de col·laboració es va consolidar, a l’any 2004 amb la signatura 
d’un conveni que estableix entre altres, al seu apartat setè, la seva pròrroga 
anual de forma tàcita. 

En nom del Consell Directiu de l’ANUE, la seva Directora General ha sol·licitat 
a aquest Ajuntament, en data 25 d’abril de 2017, la pròrroga de l’esmentat 
conveni i la corresponent aportació de soci col·laborador per a les activitats de 
difusió i subscripció de les publicacions que edita l’Associació, així com per 
col·laborar en les campanyes que realitzen, amb l’objectiu de promoure accions 
per a mantenir la pau arreu del món, desenvolupar relacions amistoses entre 
les nacions, treballar conjuntament per millorar els nivells de vida, eliminar la 
pobresa, les malalties i l’analfabetisme en el món, i promoure el respecte als 
drets i llibertats dels altres. 

Vist l’informe emès per la Tècnica de Cooperació. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Aprovar la pròrroga del conveni de col·laboració entre 
l’ASSOCIACIÓ PER A LES NACIONS UNIDES A ESPANYA i l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat, amb un període de vigència fins el 31 de desembre 
de 2017. 

SEGON.- Autoritzar, disposar i reconèixer una obligació per import de 300,00 
euros a favor de l’ASSOCIACIÓ PER A LES NACIONS UNIDES (ANUE) N.I.F. 
G-08945859 en concepte quota anual, amb càrrec a la partida pressupostària 
47 32700 48001 Suport Solidaritat i Cooperació (RC – Cooperació directa) del 
pressupost municipal en vigor. 

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

ACORD NÚMERO DIVUIT.- Proposta d'aprovació d'una subvenció amb 
caràcter extraordinari a l'entitat INSTITUT LA MALLOLA per al 
desenvolupament de l'activitat "Festa 20 Anys d'Intercanvis Esplugues-
Ahrensburg", Any 2017. 



“L’Ordenança General Reguladora de la Concessió de Subvencions de 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat defineix, entre d’altres, les condicions, 
requisits i procediments a seguir per a la concessió de subvencions a càrrec del 
pressupost municipal. L’Ordenança preveu a l’article 21.1.b.3) l’atorgament de 
subvencions mitjançant concessió directa per raons d'interès públic, social, 
econòmic o humanitari. 

En data 21 de març de 2017, l’entitat INSTITUT LA MALLOLA ha presentat 
instància per sol·licitar l’atorgament d’una subvenció amb caràcter extraordinari 
per a la realització de l’activitat “Festa 20 Anys d’Intercanvis Esplugues-
Ahrensburg“. 
 
Vist l’informe emès pel Servei de Patrimoni Cultural i Turisme, per el qual es 
justifica la conveniència de resoldre favorablement la sol·licitud presentada per 
l’entitat per els motius següents: 

· “(...) l’INSTITUT LA MALLOLA porta realitzant des de fa vint anys intercanvis 
docents amb alumnes de l’Institut d’Ahrensburg, que reverteixen en una millora 
en la seva formació en l’idioma estranger i en la seva experiència educativa, a 
la vegada que enforteix els llaços entre les dues ciutats agermanades.” 
 
· “Vist la necessitat d’aprovar la subvenció com a extraordinària, i atenen que 
l’entitat necessita els diners l’abans sigui possible, per poder desenvolupar la 
mateixa.” 
 
Vist l’informe emès per la Unitat Jurídic - Administrativa de l’Acció Social i 
Ciutadania i la Intervenció Municipal. 

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

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

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Resoldre individualment la sol·licitud de subvenció amb carácter 
extraordinari presentada per l’entitat INSTITUT LA MALLOLA, amb NIF 
Q5855783F, i atorgar una subvenció de 2.000,00 euros, atesa la motivació 
argumentada pels serveis tècnics pel desenvolupament de l’esmentada 
activitat. 
 
SEGON.- Autoritzar, disposar i reconèixer una obligació per import de 2.000,00 
euros a favor de l’entitat INSTITUT LA MALLOLA, amb NIF Q5855783F, amb 
càrrec a la partida 33.33400.48003 (SUBVENCIÓ AGERMANAMENTS) del 
pressupost en vigor, pel desenvolupament de l’activitat “Festa 20 Anys 
d’Intercanvis Esplugues-Ahrensburg“, any 2017. 



TERCER.- Proposar el pagament corresponent a la despesa aprovada, a favor 
de l’entitat INSTITUT LA MALLOLA (NIF Q5855783F), per import total de 
2.000,00 euros. 

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

 
ACORD NÚMERO DINOU.- Proposta d’aprovació d’una aportació 
econòmica a favor de l’entitat Futbol Associació Espluguenc en concepte 
de tasques de neteja, manteniment i funcionament ordinari del camp de 
futbol municipal “Salt del Pi”. 

“La Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 16 de desembre de 
2016 va aprovar el text dels convenis de cessió d’ús dels equipaments 
esportius municipals Camp de futbol municipal El Molí i Camp de futbol 
municipal Salt del Pi, respectivament, a les entitats esportives locals Club de 
Futbol Can Vidalet i Futbol Associació Espluguenc. 

Aquests convenis, a la clàusula 1.6 dels mateixos (compromisos de l’ 
Ajuntament) estableixen el següent: 

“L’ajuntament gestionarà directament els lloguers del camp de futbol a entitats 
terceres, establint els preus públics a liquidar i el tràmit de sol·licitud.  
 
L’ajuntament atorgarà a l’Entitat una subvenció extraordinària per l’import 
ingressat i condicionat a l’acompliment dels acords del present conveni i dels 
estàndards establerts en les tasques de neteja, de manteniment i de 
funcionament del camp de futbol acordats prèviament. 

La quantia de la subvenció serà: 

a) Del 100 % dels ingressos recaptats en concepte de lloguer del camp a 
entitats terceres si s’acompleix entre el 90 –100 % dels paràmetres acordats. 
 
b) Serà del 75 % dels ingressos recaptats si el nivell d’acompliment dels 
paràmetres acordats es situa entre el 70 –90 %. 

c) Del 50 % dels ingressos recaptats si el nivell d’acompliment es situa entre el 
50 – 70 %  

d) No es lliurarà cap quantitat si el nivell d’acompliment dels paràmetres 
acordats és inferior al 50 %. 

Pel que fa a la atorgament de la subvenció extraordinària aquesta es lliurarà els 
dies: 25 dels mesos de setembre, octubre, desembre, febrer, maig i juliol.” 
 
Durant el període comprès entre el dia 1 de gener i el 31 de març de 2017 



s’han liquidat, a tenor de l’informe emès pel Director d’Equipaments i Esports 
d’aquest Ajuntament, els següents ingressos en concepte de lloguer dels 
camps municipals de futbol: 

· Camp de futbol municipal Salt del Pi: 3.439,50 euros 

Atès que les tasques de funcionament, neteja i manteniment realitzades per la 
entitat Futbol Associació Espluguenc han estat correctes en més del 90 % dels 
paràmetres valorats. 

En conseqüència, vist l’informe emès pel Director d’Equipaments i Esports. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Autoritzar, disposar i reconèixer una obligació per import de 3.439,50 
euros, a favor de l’entitat FUTBOL ASSOCIACIÓ ESPLUGUENC, amb NIF G-
61396065, amb càrrec a la partida 36.34100.48001 – suport entitats esportives 
- del pressupost municipal en vigor, en concepte de tasques de funcionament, 
neteja i manteniment del Camp de futbol municipal Salt del Pi, segons estableix 
el conveni de cessió d’ús entre l’entitat i l’ajuntament d’Esplugues de Llobregat. 

SEGON.- Aprovar la concessió d’una subvenció per import 3.439,50 euros, a 
favor de l’entitat FUTBOL ASSOCIACIÓ ESPLUGUENC en concepte de 
tasques de funcionament, neteja i manteniment del Camp de futbol municipal 
Salt del Pi, segons estableix el conveni de cessió d’ús entre l’entitat i 
l’ajuntament d’Esplugues de Llobregat.” 

 
ACORD NÚMERO VINT.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius 
presentats per l'entitat ASSEMBLEA COMARCAL CREU ROJA 
ESPLUGUES – SANT JUST DESVERN en concepte de liquidació de la 
subvenció atorgada per al desenvolupament de la seva Programació 
anual, 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 30 de setembre de 2016, la Junta de Govern Local va atorgar a una 
subvenció de 24.103,53 euros pel desenvolupament de la seva Programació 
anual, en el marc del conveni de col·laboració en vigor. 

Vist que en data 28 de febrer de 2017 l’entitat ASSEMBLEA COMARCAL 
CREU ROJA ESPLUGUES-SANT JUST DESVERN 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 ASSEMBLEA 
COMARCAL CREU ROJA ESPLUGUES-SANT JUST DESVERN, per valor de 
24.818,32 euros, en relació a la subvenció 24.103,53 euros atorgada pel 
desenvolupament de la Programació Anual.” 

 
ACORD NÚMERO VINT-I-UN.- Proposta d'aprovació dels comptes 
justificatius presentats per l'entitat AVV EL GALL en concepte de 
liquidació de la subvenció atorgada per al desenvolupament de la 
programació anual, any 2016. 

“L’Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions i les Bases 
Reguladores per a l’atorgament de subvencions per a l’any 2016 defineixen, 
entre d’altres, els requisits exigits a les entitats beneficiàries dels ajuts atorgats, 
per aquest Ajuntament, pel desenvolupament d’activitats i /o projectes en 
qualsevol dels àmbits reflectits a les esmentades bases, en quant a l’obligació 
de justificar l’aplicació donada als fons rebuts, referida tant a la forma 
d’acreditar la realització de l’activitat o projecte pel qual es va concedir la 
subvenció, com al procediment intern a seguir per valorar i aprovar aquesta 
justificació. 
 
En data 16 de setembre de 2016, la Junta de Govern Local va atorgar a l’entitat 
AVV EL GALL una subvenció de 6.357,00 euros pel desenvolupament de la 
programació anual, any 2016. 

Vist que en data 6 d’abril de 2017 l’entitat presenta comptes justificatius relatius 
a la despesa executada pel desenvolupament de l’esmentada activitat i que 
aquests contenen tots els requisits exigits a l‘Ordenança General reguladora de 
la concessió de subvencions i a les Bases Reguladores per a l’atorgament de 
subvencions, segons informes emesos per la Unitat Jurídic administrativa de 
l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania i el Servei de Cultura. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat AVV EL GALL, 
per valor de 8.452,01 euros, en relació a la subvenció de 6.357,00 euros 
atorgada pel desenvolupament de la programació anual, any 2016.” 
 
ACORD NÚMERO VINT-I-DOS.- Proposta de resolució d'ajuts econòmics, 
dins l'àmbit d'Acció Social, curs 2016-2017, en concepte de beques 
d’assistència al Casal d’estiu.  



“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 en 
concepte de beques per als menors empadronats al municipi que estiguin 
inscrits en les activitats d’assistència i menjador del Casal d’Estiu de l’any 2017 
i que es trobin en una situació familiar amb necessitats socials i/o 
econòmiques. 
 
Ateses les 41 sol·licituds d’ajuts econòmics presentades i vist l’informe emès 
per la UJA de l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania, on es fa constar que s’ha 
realitzat la valoració econòmica i administrativa corresponent 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 32 sol·licituds d’ajuts econòmics per a la 
integració dels següents menors en concepte de beques d’assistència i 
menjador del Casal d’Estiu, pel curs 2016-2017, amb els percentatges de 
bonificació valorats per cada cas que s’indiquen: 

 

   
 

 Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom Cost 

casal 
Cost 
menjador 

% 
Beca 

A A J 165,75 € 178,50 € 90% 
A A A 195,00 € 178,50 € 90% 
A C A 195,00 € 178,50 € 90% 
B B Y 195,00 € 107,10 € 90% 
C M M 195,00 € 0,00 € 90% 
C M A 165,75 € 0,00 € 90% 
C Z CH 160,00 € 107,10 € 90% 
C R D D 195,00 € 178,50 € 90% 
C R Y 195,00 € 0,00 € 100% 
C C CH 195,00 € 178,50 € 90% 
F G A 195,00 € 164,22 € 90% 
G R D 195,00 € 178,50 € 90% 
G B I 195,00 € 0,00 € 90% 
H D J 180,00 € 142,80 € 100% 



H D N 153,00 € 142,80 € 100% 
H L O 140,00 € 71,40 € 90% 
H P X 195,00 € 178,50 € 90% 
J A R 160,00 € 0,00 € 90% 
J S I 195,00 € 178,50 € 90% 
K Z N 195,00 € 178,50 € 90% 
L CH L 195,00 € 164,22 € 90% 
M P E 195,00 € 178,50 € 65% 
M F I 195,00 € 164,22 € 90% 
M F G 165,75 € 164,22 € 90% 
M S M 195,00 € 178,50 € 90% 
M M A 195,00 € 178,50 € 100% 
O S L 195,00 € 164,22 € 90% 
O S A 165,75 € 164,22 € 90% 
R S L 180,00 € 142,80 € 100% 
V V B 160,00 € 0,00 € 90% 
V L A 195,00 € 178,50 € 90% 
V L D 165,75 € 178,50 € 90% 

 
SEGON.- Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions corresponents a una 
despesa màxima de 9.111,72 euros, amb càrrec a la partida pressupostària 
68.23100.48018 del pressupost vigent, en concepte de beques d’assistència i 
menjador del Casal d’Estiu, a favor dels tutors legals que es relacionen, amb el 
imports resultants que així mateix s’indiquen: 

ASSOCIACIÓ CLUB ESPLAI PUBILLA CASES(CIF Centre :G-58.300.237) 
TUTOR LEGAL 

     Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom NIF 

Beca 
Casal 

Beca 
Menj 

Total 
Beca 

C S J 
 

175,50 € 160,65 € 336,15 € 
B A L 

 

175,50 € 0,00 € 175,50 € 
A O B 

 

149,18 € 160,65 € 309,83 € 
A O B 

 

175,50 € 160,65 € 336,15 € 
C C M 

 

175,50 € 160,65 € 336,15 € 
Z 

 
A 

 

175,50 € 160,65 € 336,15 € 
M S K 

 

175,50 € 160,65 € 336,15 € 
B A M 

 

175,50 € 96,39 € 271,89 € 
V N B 

 

144,00 € 0,00 € 144,00 € 
L V M 

 

126,00 € 64,26 € 190,26 € 
M O O 

 

195,00 € 178,50 € 373,50 € 
R O M 

 

175,50 € 160,65 € 336,15 € 
P R B 

 

126,75 € 116,03 € 242,78 € 
L B C 

 

175,50 € 160,65 € 336,15 € 



L B C 
 

149,18 € 160,65 € 309,83 € 
P F A 

 

175,50 € 160,65 € 336,15 € 
S T J 

 

175,50 € 160,65 € 336,15 € 
C Z O 

 

144,00 € 96,39 € 240,39 € 
D A C 

 

180,00 € 142,80 € 322,80 € 
D A C 

 

153,00 € 142,80 € 295,80 € 
S T C 

 

180,00 € 142,80 € 322,80 € 
A B V 

 

144,00 € 0,00 € 144,00 € 

    
3.621,61€ 2.747,12€ 6.368,73€  

ESPLAI ESPURNES(CIF Centre :CIF G58433418)  
TUTOR LEGAL 

     Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom NIF 

Beca 
Casal 

Beca 
Menj 

Total 
Beca 

F P E 
 

175,50 € 147,80 € 323,30 € 
F P E 

 

149,18 € 147,80 € 297,00 € 
G F C 

 

175,50 € 147,80 € 323,30 € 
M S I 

 

175,50 € 0,00 € 175,50 € 
M S I 

 

149,18 € 0,00 € 149,18 € 
O C F 

 

175,50 € 147,80 € 323,30 € 
O C F 

 

149,18 € 147,80 € 297,00 € 
R L A 

 

195,00 € 0,00 € 195,00 € 
CH T H 

 

175,50 € 147,80 € 323,30 € 

    

1.520,04 
€ 886,80 € 2.406,84 € 

ESPLAI ESPLUGA VIVA(CIF Centre :G-58.698.424)  
TUTOR LEGAL 

     Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom NIF 

Beca 
Casal 

Beca 
Menj 

Total 
Beca 

R S E 
 

175,50 € 160,65 € 336,15 € 

    
175,50 € 160,65 € 336,15 € 

 
TERCER.- Desestimar un total de 9 sol·licituds d’ajuts econòmics en concepte 
de beques d’assistència al Casal d’Estiu, curs 2016-2017, detallades a l’annex 
de l’informe adjunt, pels motius que al mateix s’indiquen. 

QUART.- Proposar el pagament corresponent a les quantitats aprovades en la 
present resolució, per import total de 9.111,72 euros, a les entitats següents: 
 
- A l’Assoc. Club Esplai Pubilla Cases, amb NIF G-58.300.237, la quantitat de 
6.368,73 euros. 

- A l’Esplai Espurnes, amb NIF G-58.433.418, la quantitat de 2.406,84 euros. 

- A l’Esplai Espluga Viva, amb NIF G-58.698.424, la quantitat de 336,15 euros.” 
 



 
ACORD NÚMERO VINT-I-TRES.- Proposta d’aprovació d'un ajut econòmic, 
dins l'àmbit d'Acció Social, curs 2016-2017, en concepte de beques de 
menjador escolar.  

“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 de menjador escolar per als menors 
empadronats a Esplugues i escolaritzats en centres públics d’Esplugues o de 
poblacions veïnes. 

Ateses la sol·licitud d’ajut econòmic presentada i vist l’informe emès per la UJA 
de l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania, on es fa constar que excepcionalment, 
per aquelles famílies amb una situació socio-econòmica de vulnerabilitat, i 
prèvia valoració dels serveis socials bàsics municipals es podrà subvencionar, 
fora del termini establert, la part que es consideri necessària, que en alguns 
casos arribar al 100% del cost total del servei. 

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

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

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Estimar una sol·licitud d’ajut econòmic per a la integració de la 
menor N.R.P., en concepte de beques de menjador escolar, pel curs 2016-
2017, amb el 100% de bonificació sobre el cost del servei, amb efectes des del 
mes de maig fins el juny de 2017. 

SEGON.- Autoritzar, disposar i reconèixer la obligació corresponent a una 
despesa de 218,24 euros, que anirà a càrrec de la partida pressupostària 
68.23100.48018 del pressupost vigent en concepte de beques de menjador 
escolar, a favor de la persona sol·licitant de l’ajut, C.E.P.M. 

TERCER.- La quantitat reconeguda en la present proposta, per valor total 
màxim de 218,24 euros, serà pagada a l’escola Joan Maragall, amb NIF 
Q5855043E, de manera proporcional i en funció del nivell d’assistència a 
l’activitat de l’alumna becada.” 

ACORD NÚMERO VINT-I-QUATRE.- Proposta d’aprovació d’ajuts 
econòmics, dins l’àmbit d’Acció Social, en concepte d’emergències 
socials.  



“L’Ajuntament d’Esplugues, amb la finalitat de pal·liar aquelles situacions 
econòmiques greus, que per circumstàncies diverses, impedeixen o dificulten a 
les persones i les seves famílies arribar a cobrir una o més necessitats 
bàsiques, atorga uns ajuts econòmics puntuals per atendre situacions 
d’emergències socials a persones en seguiment amb els tècnics referents dels 
Serveis Socials Bàsics municipals. 

En aquest sentit, la Junta de Govern Local va aprovar el document “Programa 
d’ajuts econòmics per atendre Emergències Socials” en sessió ordinària duta a 
terme en data 19 de maig de 2017. 

Ateses les 10 sol·licituds presentades pels tècnics referents dels Serveis 
Socials Bàsics municipals, amb el vist-i-plau de la directora d’Acció Social. 
 
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.- Atorgar un total de 10 ajuts econòmics puntuals per atendre les 
següents situacions d’emergències socials, a les persones que a continuació 
s’esmenten: 

Expedient 
social Nom i cognoms Tipus d’emergència 
10/579 M. R. C. DESPESES ESCOLARS 
10/1513 A. R. L. DESPESES ESCOLARS 

10/1513 A. R. L. LLOGUER HABITATGE MARÇ I 
ABRIL 2017 

11/790 N. T. DESPESES ESCOLARS 
10/137 J. D. B. DESPESES ESCOLARS 
12/330 A. C. R. DESPESES ESCOLARS 
11/986 R. N. S. A. DESPESES ESCOLARS 
16/721 Y. C. P. A.  DESPESES ESCOLARS 
13/863 B. R. G. D.  DESPESES ESCOLARS 
15/270 J. E. V. L. DESPESES ESCOLARS 

 
SEGON.- Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions corresponents a una 
despesa total de 3.050,00 euros, que aniran a càrrec de la partida 
pressupostària 68.23100.48010 del pressupost vigent en concepte d’ajuts 
econòmics puntuals per atendre les següents situacions d’emergències socials, 



a favor de les persones que es relacionen, amb el imports que així mateix 
s’indiquen: 

Expedient 
social Nom i cognoms Número Id. Tipus d’emergència Import 

10/579 M. R. C. 384471362-
Z 

DESPESES 
ESCOLARS 124,00 € 

10/1513 A. R. L. 26564335-
W 

DESPESES 
ESCOLARS 85,00 € 

10/1513 A. R. L. 26564335-
W 

LLOGUER 
HABITATGE MARÇ I 
ABRIL 2017 

1.000,00 
€ 

11/790 N. T. X-8843912-
K 

DESPESES 
ESCOLARS 210,00 € 

10/137 J. D. B. 38076395-
X 

DESPESES 
ESCOLARS 299,00 € 

12/330 A. C. R. 49819436-
X 

DESPESES 
ESCOLARS 405,00 € 

11/986 R. N. S. A. X-8759936-
H 

DESPESES 
ESCOLARS 320,00 € 

16/721 Y. C. P. A.  65780815 DESPESES 
ESCOLARS 270,00 € 

13/863 B. R. G. D.  X-6515135-
V 

DESPESES 
ESCOLARS 246,00 € 

15/270 J. E. V. L. 53324693-
K 

DESPESES 
ESCOLARS 91,00 € 

 
TERCER.- Les quantitats reconegudes en la present proposta, per valor total 
de 3.050,00 euros, seran pagades als creditors següents:  

Denominació creditor NIF creditor Import 

ESCOLA CAN VIDALET Q-5856054-
A 301,00 € 

ESCOLA ISIDRE MARTI Q-5855027-
H 320,00 € 

ESCOLA JOAN MARAGALL Q-5855043-
E 405,00 € 

ESCOLA PRAT DE LA RIBA Q-5855037G 85,00 € 

INSTITUT LA MALLOLA Q-5855783-
F 939,00 € 

LAISA INMOBILIARIA 
2013,S.L. 

B-
62.447.644 

1.000,00 
€ 

 
QUART.- Proposar el pagament corresponent a les quantitats econòmiques 
aprovades en la present resolució.” 



I sense més assumptes a tractar, a les quinze hores 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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