
 
 

JGL 16/2017 
 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 

SESSIÓ DECISÒRIA ORDINÀRIA DE 28 D’ABRIL DE 2017 

 
A la Casa Consistorial d’Esplugues de Llobregat, a la sala de reunions, a les 
tretze hores i trenta minuts del dia 28 d’abril de 2017, es reuneix la Junta de 
Govern Local en sessió decisòria ordinària, en primera convocatòria, sota la 
Presidència de l'alcaldessa Sra. Pilar Díaz Romero, amb l'assistència dels 
regidors Sr. Eduard Sanz García, Sra. Sara Forgas Úbeda, Sra. Montserrat 
Zamora Angulo, Sr. Albert Comellas Novillo, 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. 

 
 

TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 
ACORD NÚMERO U.- Proposta per concedir llicència d’obres a la senyora 
Purificación Sánchez García, per a la legalització del canvi d’ús d’oficina a 
habitatge de l’immoble ubicat al carrer Jocs Florals, núm. 10 entresòl 1a, 
d’Esplugues de Llobregat. (Exp. T032-2016-59). 
 
“La senyora Carmen Vilar Agea, en representació de Purificación Sánchez 
García, sol·licita llicència per legalitzar el canvi d’ús d’oficina a habitatge de 
l’immoble entresòl 1a ubicat al carrer Jocs Florals núm. 10, d'aquesta població, 
(referència cadastral 4407710DF2840E0002PH) segons projecte tècnic aportat 
a tal efecte. (Expedient T032-2016-59). 
 
Atès l’informe favorable emès pels Serveis Tècnics Municipals del que resulta 
que el projecte aportat proposa la legalització del canvi d’ús d’oficina-local a 
habitatge de la entitat situada a la porta 1a. de l’entresòl de l’edifici situat al 
carrer Jocs Florals, núm. 10, amb referència cadastral núm. 
4407710DF2840E0002PH. 
 
Es tracta d’un canvi d’ús d’un local situat a la planta entresòl d’un edifici 
plurifamiliar. 
La superfície útil del nou habitatge a legalitzar és de 36’32 m2. 



Atès l’informe favorable emès pels Serveis Jurídics Municipals, de data 21 
d’abril de 2017, els fonaments de dret del qual estableixen el següent: 
 

“El canvi d’ús dels edificis a un ús residencial, com és el cas que ens 
ocupa, es troba subjecte a llicència urbanística prèvia, 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. 
 
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’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, 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 a la senyora Purificación Sánchez García, per 
a la legalització del canvi d’ús, d’oficina a habitatge, de l’immoble situat al carrer 
Jocs Florals, núm.10, entresòl 1a, d’Esplugues de Llobregat, d’acord amb la 
documentació presentada el 15 de novembre de 2016, (Registre general 
d'entrada núm. 2016 00021380), i la documentació aportada el 23 de març de 
2017, (Registre general d'entrada núm. 201700005137), d’esmena de la 
presentada prèviament. 
 
SEGON.- Advertir a la senyora Purificación Sánchez García: 



2.1. Que ha de comunicar la primera utilització i ocupació de l’habitatge 
aportant la documentació indicada a l'art. 53 de les Ordenances Metropolitanes 
d'Edificació, 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. 
 
2.2. Que ha de Justificar la comunicació de les modificacions introduïdes a la 
finca, a la Gerència Territorial del Cadastre, c/ Travessera de Gràcia núm.58 2a 
planta de Barcelona, per ajustar les dades a la realitat (Mod. 902), aportant 
fotocopia de l’esmentat model. 
 
TERCER.- Subjectar l’anterior llicència al pagament de la taxa i l’impost que li 
correspongui, i a les condicions que deriven de l’informe tècnic municipal, de 27 
de març de 2017. 
 
QUART.- Comunicar l’acord anterior a les persones interessades. 
 
CINQUÈ.- Aquesta llicència restarà condicionada al pagament de les 
liquidacions de la taxa per llicència urbanística d'import 33 euros (1396480-
160392) i de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres d’import 40,04 
euros (1399903-160361) que seran notificades per l'Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona.” 
 
 
ACORD NÚMERO DOS.- Proposta per concedir llicència d’obres a la 
senyora Mireya García Casas, per a la reforma de l’habitatge unifamiliar 
aïllat ubicat al carrer Nostra Senyora de Lourdes, núm. 57, d’Esplugues de 
Llobregat. (Exp. 2416-2017-6). 
 
“La senyora Mireya García Casas sol·licita llicència per executar obres de 
reforma de l’habitatge unifamiliar aïllat ubicat a la finca situada al carrer Nostra 
Senyora de Lourdes,núm. 57, d'aquesta població, (referència cadastral 
522106DF2832B0001MK) segons projecte tècnic aportat a tal efecte. 
(Expedient 2416-2017-6). 
 
Atès l’informe favorable emès pels Serveis Tècnics Municipals del que resulta 
que el projecte presentat contempla la reforma general d’un habitatge 
unifamiliar aïllat i els seus espais exteriors en una parcel·la de 475,85 m². 
Aquest habitatge es va construir amb llicència d’obres aprovada l’11 de juliol de 
1.974 i el 29 de gener de 1.976 s’atorgà llicència per a la instal·lació d’un 
ascensor que comunica des de la planta d’accés (semisoterrani 3) fins a la 
planta primera i que per tant actualment no arriba a la segona planta.  
 
La totalitat de les obres es consideren actuacions de rehabilitació destinades a 
aconseguir un nivell d’habitabilitat superior a l’exigit per la normativa, tal i com 
s’entén en l’article 4rt. punt 2 de les Ordenances Metropolitanes de 
Rehabilitació i segons l’article 5è d’aquestes Ordenances les obres es 
classificarien com una actuació de grau alt. 



La superfície objecte de reforma es de 124,71 m² construïts sota rasant i de 
280,45 m² construïts sobre rasant, l’habitatge quedarà ampliat en 144,94 m² 
construïts sota rasant i disminuirà en els m² construïts sobre rasant, quedant en 
275,41 m². 
 
Les actuacions que proposa el projecte són: 
 

- Redistribució general de l’interior de l’habitatge. 
- Substitució i/o millora en l’eficiència energètica de les façanes, cobertes 
i forjats amb contacte amb el terreny. 
- Modificacions puntuals de l’estructura per adequar-la a la nova 
distribució interior. 
- Millora de l’aïllament tèrmic i acústic de l’edifici. 
- Substitució de les instal·lacions existents per unes de major eficiència 
energètica. 
- Prolongació de l’ascensor per accedir a totes les plantes. 
- Reordenació dels espais exteriors i instal·lació d’una piscina 
prefabricada. 

 
Per últim, i segons exposa en l’escrit signat pel tècnic redactor del projecte i 
tenint en compte l’informe tècnic subscrit per l’arquitecte tècnic Rafael Linares 
Sánchez, segons el qual es determina l’existència de biguetes precomprimides 
de ciment aluminós en el sostre del volum principal de l’edifici, es fa necessari 
un ampli estudi, diagnosis, així com les possibles operacions de reforç dels 
elements estructurals. 
 
Atès l’informe favorable emès pels Serveis Jurídics Municipals, de data 24 
d’abril 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. Per tant, caldrà que la persona 
interessada aporti el projecte executiu amb els requisits del precepte 
esmentat. 
 
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 21 d’abril de 2017, les obres 
sol·licitades consisteixen en una rehabilitació admesa pel planejament i 
les ordenances aplicables, 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 la senyora Mireya García Casas, per 
a la reforma d’un habitatge unifamiliar aïllat, amb garatge aparcament privat, a 
la finca situada al carrer Nostra Senyora de Lourdes, núm.57, d’Esplugues de 
Llobregat, d’acord amb el projecte bàsic presentat el 16 de febrer de 2017, 
(Registre general d'entrada núm. 2017 00002704). 
 
SEGON.- Condicionar aquesta llicència al compliment dels següents requisits: 
 
2.1. Abans d’iniciar les obres d’edificació ha de procedir a: 
 
2.1.1. Constituir dipòsit a la Tresoreria municipal en metàl·lic o aval bancari 
solidari per import de 1.160,17 euros en concepte de fiança per garantir en 



compliment del Decret 89/2010 de 29 de juny, relatiu a la gestió de residus de 
la construcció. El sol·licitant haurà de disposar del Document de seguiment de 
residus.  
 
2.1.2. Constituir dipòsit a la Tresoreria municipal en metàl·lic o aval bancari 
solidari per import de 2.500,00 euros dipositat en concepte de fiança per 
garantir en compliment de l'article 16 de les OME, com a garantia de la 
urbanització i de reparació o indemnització dels danys que es puguin causar en 
els elements del sòl, subsòl i vol de la via pública. 
 
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 projecte d’execució en compliment de l'article 34.3 del Decret 
64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la 
legalitat urbanística i un informe subscrit per la direcció facultativa de les obres, 
visat pel Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, justificant el compliment del CTE i 
resta de normativa que és d’aplicació, i indicant que el mateix s’ajusta 
exactament al contingut del projecte bàsic en base al qual va ser concedida la 
corresponent llicència d’obres, o que les modificacions en el seu cas no són 
substancials i no alteren els paràmetres urbanístics de l'edificació definits en el 
citat Projecte Bàsic. 
 
2.1.4. Aportar projecte executiu de la instal·lació de captació solar tèrmica 
segons marc legal vigent o en el seu cas projecte executiu i justificació de la 
substitució d’aquesta per una instal·lació aerotèrmica. Així mateix es fa constar 
que junt amb la sol·licitud de la llicència d’ocupació de l’habitatge, s’haurà 
d’entregar el justificant de la legalització davant l’Òrgan Competent de les 
instal·lacions tèrmiques de l’edifici en base al RITE (Real Decret 1027/2007 del 
20 de juliol i modificacions posteriors). 
 
2.1.5. Aportar assumeix del tècnic competent de l’execució de les obres. 
 
2.1.6. Aportar nomenament del Coordinador de Seguretat i Salut, signat pel 
tècnic competent i visat pel Col·legi corresponent. 
 
2.1.7. Aportar nomenament del Contractista. 
 
2.1.8. Aportar fotocòpia del darrer rebut de l’impost sobre béns immobles IBI. 
 
TERCER.- Advertir a Mireya García Casas, 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 per 
començar les obres o el termini per acabar-les, incloses les seves 
pròrrogues respectives, sense que hagin estat iniciades o finalitzades. Si 
la llicència no dius res, 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. 

QUART.- Advertir i manifestar a Mireya García Casas: 
 
4.1. Que l’espai de la coberta inclinada, que sobrepassa l’alçada reguladora 
màxima, servirà únicament per allotjar els elements tècnics de la maquinària de 
l’ascensor ja preexistent i que amplia el seu recorregut fins a la segona planta i 
per sobre de la coberta s’instal·laran només conductes de ventil·lació o els 
elements propis d’una instal·lació solar tèrmica. 
 
4.2. Que la llicència es refereix exclusivament a obres i s’emet sense perjudici 
de l’informe elaborat pels Serveis Tècnics Municipal en relació a l’activitat de 
garatge de data 20 d’abril del 2017 i que es transcriu íntegrament a continuació: 
 

“Vista la sol·licitud d'informe de l'expedient de referència, per tal de 
verificar el compliment de la legislació vigent que li pugui ser aplicable 
des del punt de vista de llicència d’activitats, especialment sobre 
condicions de protecció contra incendis en els edificis, s'ha examinat 
l'exemplar aportat del projecte de referència, que consta de memòria i 
plànols complementaris, signat per tècnic competent, però sense Visat 
del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, informant que el grau de 
compliment de la normativa vigent es considera suficient, amb les 
següents consideracions i condicionants:  

1.- Considerant la intervenció a realitzar, tal i com s’indica al projecte 
presentat, el garatge ha de complir, en tot allò que sigui possible, amb 
les condicions de protecció i prevenció contra incendis de l’actual Codi 
Tècnic de l’Edificació (RD 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el 
Codi Tècnic de l’Edificació, CTE). En aquest sentit, cal dotar-lo de les 
condicions adients i equiparables a la d’un local de risc especial baix, 
segons allò indicat a l’apartat 2, de la Secció SI 1 (Propagació interior), 
del Document Bàsic de Protecció contra Incendis DB-SI, per donar-li un 
major grau de protecció, en allò que es refereix a: 
-disposar de suficient ventilació per al cas de ser necessari un 
desenfumatge. 
-disposar de sistemes de protecció contra incendis (extintors). 

-disposar d’enllumenat d’emergència. 



-portes tallafocs adients en la comunicació amb la resta de les 
dependències. 
 
2.- El garatge haurà de disposar de la ventilació adient d’evacuació de 
fums i gasos de la combustió que s’ajusti als criteris exigibles a l’art. 117 
de les Ordenances Metropolitanes de l’Edificació, del Pla General 
Metropolità de 1976. 

Considerant les característiques del garatge esmentat (superfície, 
dimensions, capacitat de vehicles, ubicació en edifici per a habitatge 
unifamiliar, etc), aquest tècnic considera que no cal requerir a la titularitat 
que sol·liciti i obtingui cap títol acreditatiu propi per exercir l’activitat 
(“llicència d'activitats”).” 

CINQUÈ.- Advertir a Mireya García Casas que a la finalització de les obres, 
ha de: 
 
5.1. Aportar certificat final de les obres executades. 
 
5.2. Comunicar la primera utilització i ocupació de l’habitatge aportant la 
documentació indicada a l'art. 53 de les Ordenances Metropolitanes 
d'Edificació, 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. 
 
5.3. Justificar el cost real i efectiu de les obres realitzades, i si s’escau efectuar 
l’autoliquidació complementària corresponent. 
 
5.4. Justificar la comunicació de les modificacions introduïdes a la finca, a la 
Gerència Territorial del Cadastre, c/ Travessera de Gràcia núm.58 2a planta de 
Barcelona, per ajustar les dades a la realitat (Mod. 902), aportant fotocopia de 
l’esmentat model. 
 
SISÈ.- Subjectar l’anterior llicència al pagament de la taxa i l’impost que li 
correspongui, i a les condicions que deriven de l’informe tècnic municipal, de 7 
d’abril de 2017. 
 
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 6.115,90 euros (1396480-158294) i 
de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres d’import 9.785,46 euros 
(1398989-158290) que seran notificades per l'Organisme de Gestió Tributària 
de la Diputació de Barcelona.” 
 
 



ACORD NÚMERO TRES.- Proposta de personació com a demandats en el 
recurs contenciós administratiu 108/2017 Secció E, interposat per 
INMOBILIARIA IMASA, SL. 
 
“Mitjançant escrit amb registre d’entrada a aquest Ajuntament de data 3 d’abril 
de 2016, el Jutjat Contenciós Administratiu número 9 de Barcelona, ha 
emplaçat a aquest Ajuntament per a que es personi en el recurs contenciós-
administratiu núm. 108/2017 Secció E, interposat per INMOBILIARIA IMASA, 
S.L., contra l’acord de la Junta de Govern Local del 30 de setembre de 2016, 
d’aprovar el document de la Modificació del protocol de les actuacions per a 
l’execució i recepció, per fases, de les obres d’urbanització del Pla parcial 
urbanístic al sector afectat pel soterrament de les línies elèctriques aèries d’alta 
tensió de FECSA, al terme municipal d’Esplugues de Llobregat, de 25 de juny 
de 2014, el text del qual s’incorpora al present acord, com a document adjunt I, 
i suspendre el tràmit de la recepció de les obres d’urbanització de l’article 169 
del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 
d'urbanisme, sol·licitada el 14 de setembre de 2016, (Registre general 
d'entrada núm. 16435), pel senyor Juan Manuel Sanahuja Escofet, en 
representació de la Junta de compensació del Pla Parcial urbanístic en el 
sector afectat pel soterrament de les línies elèctriques aèries d’Alta Tensió de 
FECSA a d’Esplugues de Llobregat, en tant en quant les fases d’obra respecte 
de les quals la Junta de Compensació en demana la recepció, no es 
corresponen amb les que previstes en el document que s’aprova en l’apartat 
precedent.  

De conformitat amb allò previst a l’art. 48, 49 i següents de la Llei 29/1998, de 
13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa-Administrativa. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1.- Personar-se, com a demandats, en el recurs contenciós-administratiu núm. 
108/2017 Secció E interposat per per INMOBILIARIA IMASA, S.L., contra 
l’acord de la Junta de Govern Local del 30 de setembre de 2016, de-aprovar el 
document de la Modificació del protocol de les actuacions per a l’execució i 
recepció, per fases, de les obres d’urbanització del Pla parcial urbanístic al 
sector afectat pel soterrament de les línies elèctriques aèries d’alta tensió de 
FECSA, al terme municipal d’Esplugues de Llobregat, de 25 de juny de 2014, el 
text del qual s’incorpora al present acord, com a document adjunt I, i suspendre 
el tràmit de la recepció de les obres d’urbanització de l’article 169 del Decret 
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme, 
sol·licitada el 14 de setembre de 2016, (Registre general d'entrada núm. 
16435), pel senyor Juan Manuel Sanahuja Escofet, en representació de la 
Junta de compensació del Pla Parcial urbanístic en el sector afectat pel 
soterrament de les línies elèctriques aèries d’Alta Tensió de FECSA a 
d’Esplugues de Llobregat, en tant en quant les fases d’obra respecte de les 
quals la Junta de Compensació en demana la recepció, no es corresponen amb 
les que previstes en el document que s’aprova en l’apartat precedent.  



2.- Que la representació i defensa d’aquesta Corporació sigui assumida 
indistintament pels lletrats de la mateixa els senyors PEDRO CARMONA 
PÉREZ i JUAN ABELLA FERNÁNDEZ.” 

ACORD NÚMERO QUATRE.- Proposta de modificació de l’acord de la 
Junta de Govern Local de data 7 d’abril de 2017, referent a les places de 
pàrquing 25, 27, 152 i 178 del soterrani 2 de l’aparcament de Plaça 
Catalunya. 
 
“La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 7 d’abril de 2017, va 
acordar autoritzar al senyor Borja Rovira Pardo, en representació de 
INVERSIONES MNE, S.L. la cessió d’ús de les places números: 25, 27, 152 i 
178 de la planta 2a de l’aparcament soterrani de vehicles de la Plaça 
Catalunya, a favor del Sr. Luis Esteban Poves Valencia. 

Amb data 25/04/2017 la Sra. Gema Ocón Gutiérrez, en representació de 
INVERSIONES MNE, S.L., presenta instància en la qual manifesta que en el 
trasllat de la proposta de la Junta de Govern Local, de data 07/04/2017, han 
detectat un error en el cognom del venedor, de manera que on posava Borja 
Molina Pardo ha de dir Borja Rovira Pardo, i per tant sol·liciten la seva 
rectificació. 
 
Atès el art. 105.2 de la Llei 4/99, de 13 de gener, de modificació de la Llei 
30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i 
del procediment administratiu comú, per el que les Administracions Públiques 
podran rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància de part, els errors 
materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Rectificar l’error material produït en l’acord de la Junta de Govern Local de data 
7 d’abril de 2017, d’autorització al senyor Borja Rovira Pardo, en representació 
de INVERSIONES MNE, S.L. de la cessió d’ús de les places números: 25, 27, 
152 i 178 de l’aparcament soterrani de vehicles de la Plaça Catalunya, fent 
constar que el venedor es el Sr. Borja Rovira Pardo i no Borja Molina Pardo tal i 
com es va fer constar erròniament.” 

 
ACORD NÚMERO CINC.- Proposta de devolució de la fiança relativa al 
contracte de les obres de rehabilitació de la vorera dels senars del carrer 
Josep Puig i Cadafalch, d’aquesta població. (Exp. G451-2015-003).  

“Els Serveis Tècnics Municipals informen de la finalització del contracte de les 
obres de rehabilitació de la vorera dels senars del carrer Josep Puig i 
Cadafalch, d’aquesta població, adjudicat a l’empresa MOIX SERVEIS I 
OBRES, S.L., segons acord de la Junta de Govern Local de data 24 d’abril de 
2015, i que transcorregut el termini de garantia fixat en 1 any, informen 
favorablement de la devolució de la fiança definitiva dipositada en el seu dia 
com a garantia del contracte d’obres esmentat per import de 3.696,28 €. 
 



Atès l’infome favorable emès per la Intervenció-Tresoreria Municipals. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1.- Tornar la fiança definitiva, d'import 3.696,28 €, dipositada mitjançant aval 
bancari, per l’execució de les obres de rehabilitació de la vorera dels senars del 
carrer Josep Puig i Cadafalch, d’aquesta població, realitzat per l’empresa MOIX 
SERVEIS I OBRES, S.L. (CIF B-61420352). 

2.- Donar per liquidat i finalitzat el present expedient, i procedir al seu arxiu 
definitiu. 
 
3.- La devolució de l’esmentat aval s'efectuarà a partir dels 15 dies següents a 
la recepció d’aquesta notificació, aquest serà retornat a les Oficines de Serveis 
Econòmics (Plaça Santa Magdalena, 5 i 6 – planta baixa) en horari de dilluns a 
divendres de 9 del mati a les 14,30 hores.” 

 
ACORD NÚMERO SIS.- Proposta d’aprovació d’expedient de contractació, 
mitjançant procediment obert i dels plecs de clàusules administratives, 
relatiu a les obres d’arranjament de la vorera de l’Avinguda Països 
Catalans, entre el carrer Melcior Llavinés i el carrer Sometents. (Exp. 
G451-2017-004). 

“Atès l’informe dels Serveis Tècnics Municipals, de data 18 d’abril de 2017, 
proposant l’execució de les obres incloses al projecte executiu d’arranjament de 
la vorera de l’avinguda Països Catalans, entre el carrer Melcior Llavinés i el 
carrer Sometents d’Esplugues de Llobregat, d’acord amb el projecte redactat 
pels arquitectes Enric Batlle Duran, Joan Roig Duran i Iván Sánchez de 
l’empresa BATLLE I ROIG, ARQUITECTURA, S.L.P, amb un pressupost total 
de 163.495,87 €, IVA inclòs, que acompanyen per a la seva aprovació. 

L’objectiu del projecte és refer la vorera malmesa pel creixement de les arrels 
dels pins de forma descontrolada, garantir la supervivència dels pins i la 
protecció de les seves arrels sense que aquestes aixequin el nou paviment, i 
adaptar la solució per tal que sigui la primera fase d’una actuació de 
reurbanització d’un àmbit més gran de l’obra extrasectorial OE08 i donar 
continuïtat a un carril bici.  

En aquest sentit i segons informe dels serveis tècnics municipals, rebuda la 
cessió de la via objecte de les presents obres, sent l’Ajuntament el titular de la 
mateixa, és l’administració responsable del seu manteniment. Vist l’estat de 
conservació en el que es trobava la vorera entre el carrer Melcior Llavinés i el 
carrer Sometents, es va decidir el seu tancament per evitar danys a les 
persones i per tant està fora d’ús des del passat 11 de març de 2017. 
 
Per aquest motiu i tenint en compte que aquest vial forma part de la xarxa 
principal de vianants del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible d’Esplugues de 
Llobregat, Horitzó 2020 aprovat pel Ple del passat 21 de desembre de 2016 es 
considera la necessitat de declarar el present procediment de contractació com 



de tramitació urgent per la contractació d’aquestes obres amb un pressupost 
net de 135.120,55 €, més l’IVA del 21% de 28.375,32 €. 

Atès el plec de clàusules administratives particulars redactat, el qual haurà de 
regir la licitació conjuntament amb el projecte. 

Atesos els informes emesos pels Serveis Jurídics i d’Intervenció Municipals. 
 
Atesos els articles 234, 235, 273, 274, 275 i concordants del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel que es va aprovar el Text Refós de la Llei Municipal i 
de Règim Local de Catalunya, i els articles 112, 150 i 157 a 161, 109, 110 i 
concordants del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat 
per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i el plec de clàusules 
administratives particulars que regira el contracte. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1.- Declarar com a urgent la tramitació de l’expedient de contractació per a 
l’execució de les obres d’arranjament de la vorera de l’avinguda Països 
Catalans, entre el carrer Melcior Llavinés i el carrer Sometents d’Esplugues de 
Llobregat. 
 
2.- Aprovar inicialment el projecte de les obres d’arranjament de la vorera de 
l’avinguda Països Catalans, entre el carrer Melcior Llavinés i el carrer 
Sometents d’Esplugues de Llobregat, amb un pressupost total de licitació de 
163.495,87 €, IVA inclòs, desglossat en un preu net de 135.120,55 € i un IVA 
de 28.375,32 €, redactat pels arquitectes Enric Batlle Duran, Joan Roig Duran i 
Iván Sánchez de l’empresa BATLLE I ROIG, ARQUITECTURA, S.L.P. 
 
3.- Sotmetre al tràmit d'informació pública l'esmentat projecte pel termini de 
trenta dies, mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província, al tauler de la 
Corporació, durant els quals es podrà examinar i formular-hi les al·legacions 
pertinents.  
 
Transcorregut aquest termini sense que s'hagi produït cap reclamació el 
projecte esdevindrà aprovat definitivament sense necessitat d'acord exprés. 
 
4.- Aprovar, així mateix, l’expedient de contractació, per procediment obert, de 
tramitació urgent, aplicant un únic criteri de valoració, per executar les obres 
d’arranjament de la vorera de l’avinguda Països Catalans, entre el carrer 
Melcior Llavinés i el carrer Sometents d’Esplugues de Llobregat, amb un 
pressupost net de 135.120,55 €, més un 21% de l’IVA, per import de 28.375,32 
€, en total 163.495,87 €, IVA inclòs, així com el plec de clàusules 
administratives particulars que regirà el contracte. 

5.- Autoritzar la despesa necessària per a l’execució de les obres per un import 
de 163.495,87 €, IVA inclòs, amb càrrec a la partida 12-15320-61900 de 
l’exercici econòmic de 2017. 



6.- Aprovar la convocatòria simultània del procediment obert, mitjançant la 
publicació dels corresponents anuncis. 

7.- Condicionar els anteriors acords a l’aprovació definitiva del projecte.” 

 

ACORD NÚMERO SET.- Proposta d’aprovació d’expedient de 
contractació, mitjançant procediment obert i dels plecs de clàusules 
administratives, relatiu a les obres d’enderroc dels edificis afectats per la 
construcció del CEM de Can Vidalet, d’aquesta població. (Exp. G451-2017-
005).  

“Atès l’informe dels Serveis Tècnics Municipals, de data 24 d’abril de 2017, 
proposant l’execució de les obres d’enderroc dels edificis afectats per la 
construcció del CEM de Can Vidalet d’Esplugues de Llobregat, d’acord amb el 
projecte per l’arquitecte Àlex Gallego Urbano, amb un pressupost total de 
107.029,95€, IVA inclòs, que acompanyen per a la seva aprovació. 

L’objectiu del projecte és l’execució de les obres d’enderroc dels edificis 
afectats per la construcció del CEM de Can Vidalet d’Esplugues de Llobregat. 
 
Atès el plec de clàusules administratives particulars redactat, el qual haurà de 
regir la licitació conjuntament amb el projecte. 

Atesos els informes emesos pels Serveis Jurídics i d’Intervenció Municipals. 
 
Atesos els articles 234, 235, 273, 274, 275 i concordants del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel que es va aprovar el Text Refós de la Llei Municipal i 
de Règim Local de Catalunya, i els articles 150 i 157 a 161, 109, 110 i 
concordants del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat 
per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i el plec de clàusules 
administratives particulars que regira el contracte. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1.- Aprovar inicialment el projecte de les l’execució de les obres d’enderroc dels 
edificis afectats per la construcció del CEM de Can Vidalet d’Esplugues de 
Llobregat, amb un pressupost total de licitació de 107.029,95 €, IVA inclòs, 
desglossat en un preu net de 88.454,50 € i un IVA de 18.575,45 €, redactat pel 
arquitecte Àlex Gallego Urbano. 

2.- Sotmetre al tràmit d'informació pública l'esmentat projecte pel termini de 
trenta dies, mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província, al tauler de la 
Corporació, durant els quals es podrà examinar i formular-hi les al·legacions 
pertinents.  
 
Transcorregut aquest termini sense que s'hagi produït cap reclamació el 
projecte esdevindrà aprovat definitivament sense necessitat d'acord exprés. 
 



3.- Aprovar, així mateix, l’expedient de contractació, per procediment obert, de 
tramitació ordinària, aplicant un únic criteri de valoració, per executar les obres 
d’enderroc dels edificis afectats per la construcció del CEM de Can Vidalet, 
amb un pressupost net de 88.454,50 €, més un 21% de l’IVA, per import de 
18.575,45 €, en total 107.029,95 €, IVA inclòs, així com el plec de clàusules 
administratives particulars que regirà el contracte. 

4.- Autoritzar la despesa necessària per a l’execució de les obres per un import 
de 107.029,95 €, IVA inclòs, amb càrrec a la partida 12-34200-62200 de 
l’exercici econòmic de 2017. 

5.- Aprovar la convocatòria simultània del procediment obert, mitjançant la 
publicació dels corresponents anuncis. 

6.- Condicionar els anteriors acords a l’aprovació definitiva del projecte.” 

 
ACORD NÚMERO VUIT.- Proposta d’aprovació del subministrament en 
règim de lloguer de grups electrògens per Firesplugues 2017, per 
contracte menor. (Exp. G455-2017-019). 

“Atès l’informe dels Serveis Tècnics Municipals de data 24 d’abril de 2017, 
proposant la realització del subministrament en regim de lloguer de grups 
electrògens que dotaran de l’energia suficient pel desenvolupament de 
Firesplugues 2017, d’acord amb els plecs de condicions tècniques redactat, i la 
seva contractació per contracte menor, per raó de la quantia, amb un 
pressupost net de 10.397,08 €, més l’IVA del 21 % per import de 2.183,39 €, en 
total 12.580,47 €, IVA inclòs. 

Atès que en l’esmentat informe manifesten que han sol·licitat ofertes per a 
l’execució del subministrament esmentat a quatre empreses, i han presentat 
oferta les següents empreses: 

 

Empresa Oferta 
econòmica 
(amb IVA) 

Baixa Puntuació 
Baixa 

Puntuació 
TOTAL 

Martí Canudas, S.A. No presenta oferta 
TST, Torres 
Servicios  

Técnicos, S.L. 

8.154,44 € -35,1817 100,00 100,00 

Comercial 
Maquinaria Morillo, 
S.A. 

Exclòs 

Enelmo, S.L. Exclòs 

S’exclouen dues ofertes pels següents motius:  



· ENELMO, S.L.  

No aporta la següent documentació:  

- El pressupost aportat no incorpora idèntics amidaments que els del plec ni els 
percentatges d’aplicació que conté l’expedient de contractació.  

· COMERCIAL MAQUINARIA MORILLO, S.A.  

No aporta la següent documentació:  

- El pressupost aportat no incorpora idèntics amidaments que els del plec ni els 
percentatges d’aplicació que conté l’expedient de contractació.  

L’oferta més avantatjosa presentada per TST, TORRES SERVICIOS 
TECNICOS, S.L., amb una baixa del 35,1817 %, per un import total de 
8.154,44 €, es podria considerar com a desproporcionada o temerària, de 
conformitat amb el que disposa l’article 85 del Reglament de Contractes del 
Estat i que d’acord amb el que preveu l’article 152.3 del TRLCSP, procedia 
concedir audiència a l’empresa esmentada per tal de justificar la seva oferta.  

Atès l’informe emès pels Serveis Tècnics Municipals, posant de manifest la 
compareixença de ratificació feta pel Sr. Juan José Torres Muñoz, en 
representació de TST, TORRES SERVICIOS TECNICOS, S.L. i que la 
documentació justificativa de la seva oferta es correcta i es justifica 
adequadament, i que per tant, es considera que és l’oferta més avantatjosa, 
proposant adjudicar el subministrament de referència a l’empresa TSTS, 
TORRES SERVICIOS TECNICOS, S.L., per un import total de 8.154,44 €, amb 
un import net de 6.739,21 € i una part d’IVA de 1.415,23 €, el que suposa una 
baixa del 35,1817 % i s’estima com a oferta més convenient per ajustar-se 
millor a les condicions d’aquest contracte.  

Atesos articles 138.3 i 111 del Text refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, sobre 
possibilitat de contractar subministrament, per contracte menor por raó de la 
quantia, la qual no excedeix de 18.000 €. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1.- Aprovar els plecs de condicions tècniques que regulen el contracte de 
subministrament en regim de lloguer de grups electrògens per Firesplugues 
2017 i adjudicar a l’empresa TST, TORRES SERVICOS TECNICOS, S.L., 
provista de NIF B59951319, el contracte de referència per un import de 
6.739,21 €, més 1.415,23 € en concepte d’IVA, import total 8.154,44 €, IVA 
inclòs. 
 
2.- Aprovar la despesa corresponent al contracte pel subministrament en regim 
de lloguer de grups electrògens per Firesplugues 2017, a càrrec de la partida 
pressupostària número 14.43001.22699 del Pressupost Municipal de 2017, per 
un import de 8.154,44 €, IVA inclos. 



La facturació, la qual s’incorporarà a l’expedient, complirà els efectes de 
formalització del contracte. 

El seu pagament es realitzarà de conformitat amb les previsions que estableixi 
la legislació vigent, des de l'entrada de la corresponent factura al Registre de 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, prèvia conformitat del departament 
responsable del seguiment del contracte. 

A efectes de compliment del previst en la Disposició Addicional trigèsima 
tercera del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 4 de novembre, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic:  

- Registre administratiu de presentació de les factures: Punt d’Atenció al 
Ciutadà Central situat a la Pl. Santa Magdalena núm. 24.  

- Òrgan de contractació: Junta de Govern Local.  

- Òrgan administratiu comptable: Intervenció Municipal.  

- Òrgan administratiu destinatari: Servei de Manteniment i Espai Públic. 
 
3.- Notificar el present acord a les persones interessades.” 

ACORD NÚMERO NOU.- Proposta d’acceptació de la subvenció de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona per a l’execució del projecte per a la 
implantació del carril bici al carrer Laureà Miró-carretera Reial, 
d’Esplugues de Llobregat. 

“Vist l’informe de l’assessora jurídica de l’Àmbit de Territori i Sostenibilitat, de 
24 d’abril de 2017, que estableix el següent: 

“Antecedents  
 
El 22 de juliol de 2016, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Esplugues 
de Llobregat va acordar el següent: 

“PRIMER.- SOL·LICITAR a l’Àrea Metropolitana de Barcelona SUBVENCIÓ 
per a l’execució de projectes de carrils bici i altres vies ciclables, adjuntant 
la documentació requerida a la clàusula 6 de les Bases, i en relació amb 
l’actuació següent: 

- La Memòria Valorada per a la implantació d’un carril bici a l’avinguda dels 
Països Catalans a Esplugues de Llobregat, amb un pressupost de 360.641,23.-
euros (IVA inclòs), redactada per tècnics de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 
 
- Memòria Valorada del Projecte implantació carril bici al carrer Laureà Miró-
Carretera Reial, amb un pressupost d’execució per contracte de 107.167,98.-
euros, (IVA inclòs). 



SEGON.- COMUNICAR aquest acord a l’Àrea Metropolitana de Barcelona.” 
 
El 22 de novembre de 2016, l’Àrea Metropolitana de Barcelona tramet 
notificació a aquest Ajuntament, del Decret del Vicepresident de Mobilitat i 
Transport de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, de 21 de novembre de 2016, 
mitjançant la qual resol atorgar a l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat les 
subvencions per a l’execució dels carrils bici i altres vies ciclables, per als 
projectes d’implantació d’un carril bici al carrer Laureà Miró, i a l’avinguda dels 
Països Catalans, d’aquesta ciutat, pels imports respectius següents: 
 
- 53.583,99.-euros, (amb càrrec a l’aplicació pressupostària T6010 44200 
76203, del pressupost de 2016); 

- 146.416,01.-euros, (29.283,20.-euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
T6010 44200 76203, del pressupost de 2016, i 117.132,81.-euros amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària T6010 44200 76203, del pressupost de 2017). 

Ara bé, el 23 de desembre de 2016, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat va acordar el següent: 

“PRIMER.- ACCEPTAR la subvenció atorgada per l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, per a l’execució del Projecte per a la implantació del carril bici a 
l’avinguda dels Països Catalans, d’Esplugues de Llobregat, mitjançant el 
Decret del Vicepresident de Mobilitat i Transport de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, de 21 de novembre de 2016, per l’import de 146.416,01.-euros, el 
20% del qual es rebrà per aquest Ajuntament una vegada s’acrediti la seva 
acceptació. 
 
SEGON.- SOL·LICITAR a l’Àrea Metropolitana de Barcelona la redacció del 
Projecte executiu per a la implantació del carril bici a l’avinguda dels Països 
Catalans, d’Esplugues de Llobregat, objecte de la subvenció, als efectes que 
iniciï el procediment de contractació corresponent. 

TERCER.- COMUNICAR aquest acord als Departaments municipals de 
Comptabilitat, Hisenda, i Manteniment i Espai Públic. 

QUART.- COMUNICAR aquest acord a l’Àrea Metropolitana de Barcelona.” 
 
La raó per la qual únicament es va acceptar la subvenció pel que fa al Projecte 
per a la implantació del carril bici a l’avinguda dels Països Catalans es 
resumia en el paràgraf de l’acord següent: 

“Ara bé, cal posar en relleu el fet que, en aquests moments, s’estan acabant de 
concretar aspectes rellevants del Projecte per a la implantació del carril bici al 
carrer Laureà Miró-Carretera Reial que, a més a més, requereixen el consens i 
la coordinació dels Ajuntaments de Sant Just Desvern i Esplugues de 
Llobregat, a part de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Per tant, vist el Decret 
del Vicepresident de Mobilitat i Transport de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, 
de 21 de novembre de 2016, i l’informe jurídic transcrit, es proposa a la Junta 
de Govern Local l’acceptació de la subvenció per a l’actuació del Projecte per 



a la implantació del carril bici a l’avinguda dels Països Catalans, 
d’Esplugues de Llobregat, i sol·licitar formalment a l’ÀMB la redacció del 
projecte executiu de l’actuació objecte de la subvenció, als efectes que pugui 
iniciar el procediment de contractació corresponent.” 

En aquests moments, els aspectes rellevants del Projecte per a la implantació 
del carril bici al carrer Laureà Miró-Carretera Reial que s’indicaven en l’acord de 
la Junta de Govern Local mencionat ja han estat concretats i consensuats amb 
l’Ajuntament de Sant Just Desvern. 

Fonaments de dret 

Vistes les BASES REGULADORES DE LES SUBVENCIONS ALS 
AJUNTAMENTS PER A L’EXECUCIÓ DE PROJECTES DE CARRILS BICI I 
ALTRES VIES CICLABLES A L’ÀMBIT DE L’ÀREA METROPOLITANA DE 
BARCELONA (PROGRAMA DE CARRILS BICI), aprovades pel Consell 
Metropolità de Barcelona, en la sessió de 26 d’abril de 2016; 

Vist que l’òrgan competent per a l’adopció de l’acord per a sol·licitar i acceptar 
subvencions d’entitats públiques amb destinació a obres i serveis municipals, 
que la normativa específica estableixi que són competència de l’alcaldia, és la 
Junta de Govern Local, en virtut del Decret d’alcaldia núm.1466, de 18 de juny 
de 2015, de delegació expressa; 

Conclusions 
 
Per tot l’exposat, només resta concloure que correspon sotmetre a la Junta de 
Govern Local la proposta d’acceptació de la subvenció atorgada per l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, per a l’execució de projectes de carrils bici i altres 
vies ciclables, per a la implantació del carril bici al carrer Laureà Miró-
carretera Reial, d’acord amb el Decret del Vicepresident de Mobilitat i 
Transport de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, de 21 de novembre de 2016.” 
 
Per tot l’exposat, 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- ACCEPTAR la subvenció atorgada per l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, per a l’execució del Projecte per a la implantació del carril bici al 
carrer Laureà Miró-Carretera Reial, d’Esplugues de Llobregat, mitjançant el 
Decret del Vicepresident de Mobilitat i Transport de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, de 21 de novembre de 2016, per l’import de 53.583,99.-euros, el 
20% del qual es rebrà per aquest Ajuntament una vegada s’acrediti la seva 
acceptació. 
 
SEGON.- SOL·LICITAR a l’Àrea Metropolitana de Barcelona la redacció del 
Projecte per a la implantació del carril bici al carrer Laureà Miró-Carretera 
Reial, d’Esplugues de Llobregat, objecte de la subvenció, als efectes que iniciï 
el procediment de contractació corresponent. 



TERCER.- COMUNICAR aquest acord als Departaments municipals de 
Comptabilitat, Hisenda, i Manteniment i Espai Públic. 

QUART.- COMUNICAR aquest acord a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, i a 
l’Ajuntament de Sant Just Desvern.” 

 
ACORD NÚMERO DEU.- Proposta d'aprovació d'un conveni de 
col•laboració per a realitzar una prova pilot per al control del soroll 
ambiental a Esplugues de Llobregat, amb l’empresa Barcelona Smart 
Tecnologies, SL, URBIÒTICA.  

“Vista la proposta de Conveni de col·laboració per a realitzar una prova pilot per 
al control del soroll ambiental amb l’empresa Barcelona Smart Tecnologies, SL, 
URBIÒTICA; 
 
Vist l’informe favorable dels Serveis tècnics municipals de Medi Ambient, de 18 
d’abril de 2017, que estableix el següent: 

“Vist el correu enviat en data 13 de març pel Servei de Prevenció i Control de la 
Contaminació Acústica i Lumínica de la Direcció General de Qualitat Ambiental 
del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i la 
informació tècnica adjunta sobre la gestió de la contaminació acústica en zones 
urbanes de l’empresa Urbiotica. 

Vist la proposta de conveni de col·laboració per realitzar una prova pilot amb la 
tecnologia d’Urbiotica, equip consistent en 1 sensor U-Sound i 1 concentrador 
de dades U-Box, per a el control del soroll a la ciutat d’Esplugues de Llobregat.  
 
D’entre les activitats desenvolupades per Manteniment i Espai Públic (Medi 
Ambient), les que fan referència, sensibilització i fins i tot educació per el medi 
ambient, es duen a terme mitjançant proveïdors externs a l’organització. La 
contractació d’empreses, l’aprovació de convenis de pràctiques i proves pilots 
són exemples de col·laboració en general. 

L’empresa Urbiotica ha presentat proposta de conveni de col·laboració de 
prova pilot, sense cost per l’Ajuntament. I pel que es cedeixa l’equip pel control 
del soroll ambiental del tram del carrer Rovellat, entre el carrer Dr. Manuel 
Riera i rambla del Carme, durant el període del 2 (dia d’instal·lació) fins el 15 
(dia de desinstal·lació i devolució) de maig. 

Al respecte, s’informa que en l’esmentat període de la prova pilot es realitzarà 
coincidint amb la Setmana de Menys Soroll – 2017. 

De tot això el tècnic que signa proposa que es signi el conveni entre aquest 
Ajuntament i l’empresa Urbiotica, entenent que la col·laboració es d’interès per 
a les dues parts i no té cost per l’Ajuntament.” 

Vist l’informe de l’assessora jurídica de l’Àmbit de Territori i Sostenibilitat, de 25 
d’abril de 2017, que estableix el següent: 
“Vista la proposta de conveni de col·laboració per a realitzar una prova pilot per 



al control del soroll ambiental amb l’empresa Barcelona Smart Tecnologies, SL, 
URBIÒTICA, cal assenyalar el següent: 

El 13 de març de 2017, via mail, el Servei de Prevenció i Control de la 
Contaminació Acústica i Lumínica de la Direcció General de Qualitat Ambiental, 
del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, 
tramet a aquest Ajuntament informació relativa a la Campanya denominada 
Setmana de Menys Soroll 2017, que se celebra coincidint amb el Dia 
internacional de sensibilització contra el soroll. Més concretament, proporciona 
dades sobre la gestió de la contaminació acústica en zones urbanes 
desenvolupada per l’empresa Barcelona Smart Tecnologies, SL, URBIÒTICA. 
Informació que tramet en tant que aquest Ajuntament ha d’elaborar un mapa 
estratègic. 
 
Barcelona Smart Tecnologies, SL, URBIÒTICA, ha proporcionat una proposta 
de conveni, l’objecte del qual és la realització d’una prova pilot per al control del 
soroll a Esplugues de Llobregat. 

El 18 d’abril de 2017, els Serveis tècnics municipals de Medi Ambient han emès 
un informe favorable sobre la proposta de conveni mencionada, en tant que es 
tracta d’una actuació sense cap cost per a l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat, consistent en la realització d’una prova pilot per al control del soroll a 
Esplugues de Llobregat, amb la tecnologia de l’empresa mencionada, durant el 
període de temps comprès entre el dia 2 de maig i el 15 de maig de 2017, 
coincidint amb la Setmana de Menys Soroll-2017. 

Per a la realització d’aquesta prova pilot, l’empresa URBIÒTICA proporcionarà 
els equips i la documentació necessària per a la seva correcta instal·lació i ús. 
 
L’Ajuntament es compromet a retornar-los una vegada acabada l’experiència, o 
adquirir-los; a publicitar la prova pilot i compartir les dades amb la Direcció 
General de Qualitat Ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya, i a efectuar una avaluació sobre el funcionament dels 
equips emprats a la prova, una vegada conclosa aquesta. 

Fonaments de dret  

D’acord amb l’article 47 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del 
sector públic, són convenis els acords amb efectes jurídics adoptats per les 
administracions públiques, els organismes públics i entitats de dret públic 
vinculats o dependents o les universitats públiques entre si o amb subjectes de 
dret privat per a una finalitat comuna. 

No tenen la consideració de convenis, els protocols generals d’actuació o 
instruments similars que comportin meres declaracions d’intenció de contingut 
general o que expressin la voluntat de les administracions i parts subscriptores 
per actuar amb un objectiu comú, sempre que no suposin la formalització de 
compromisos jurídics concrets i exigibles. 



Els convenis no poden tenir per objecte prestacions pròpies dels contractes. En 
aquest cas, la seva naturalesa i règim jurídic s’hauria d’ajustar al que preveu la 
legislació de contractes del sector públic. 

En aquest cas, és un acord de col·laboració entre una administració i una 
entitat privada, de durada determinada (durant el període de temps comprès 
entre el dia 2 de maig i el 15 de maig de 2017, coincidint amb la Setmana de 
Menys Soroll-2017), i sense cap cost per a l’Administració. 

Conclusions 
 
Per tot l’exposat, tenint en compte que es tracta d’una prova pilot que 
proporcionarà dades a aquesta Administració, sense cap cost per a aquesta, i 
atès l’informe favorable dels Serveis tècnics municipals, només resta concloure 
que s’informa favorablement sobre la proposta de conveni per a realitzar una 
prova pilot per al control del soroll ambiental amb l’empresa Barcelona Smart 
Tecnologies, SL, URBIÒTICA.” 

Per tot l’exposat, 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- APROVAR el Conveni de col·laboració per a realitzar una prova pilot 
per al control del soroll ambiental, entre l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat i 
l’empresa Barcelona Smart Tecnologies, SL, URBIÒTICA, el text del qual 
s’adjunta com a annex a aquest acord. 

SEGON.- FACULTAR a l’alcaldessa per a la signatura d’aquest conveni de 
col·laboració. 
 
TERCER.- COMUNICAR aquest acord a Barcelona Smart Tecnologies, SL, 
URBIÒTICA.” 

RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS 

 
ACORD NÚMERO ONZE.- 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. 77 de documents ADO en fase prèvia per un import total 555,51 € 

Relació núm. 79 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
30.604,80 € 

Relació núm. 80 de documents ADOJ en fase prèvia per un import total de 
12.630,00 € 

Relació núm. 81 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
364,30 € 



Relació núm. 84 de documents O en fase prèvia per un import total 235.100,93 
€ 
Relació núm. 85 de documents ADO en fase prèvia per un import total 
46.201,55 € 

Relació núm. 86 de documents ADO en fase prèvia per un import total 6.919,47 
€ 
Relació núm. 87 de documents ADO en fase prèvia per un import total 255,51 € 

Document-proposta de concepte no pressupostari núm. 32017/0808 per un 
import de 1.800,00 €. 

Liquidacions corresponents al mes d’abril de 2017, per un import de 18.181,13 
€ 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 d’abril de 2017, per un import de 5.280,69 € 
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. 

Quota empresa de les Assegurances Socials del mes de març per un import de 
351.311,37 i compensació IT del mes de març per un import de 11.316,81€ 

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. 77 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total 555,51 € 

2. Aprovar la relació núm. 79 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 30.604,80 € 

3. Aprovar la relació núm. 80 de documents ADOJ en fase prèvia per un import 
total de 12.630,00 € 

4. Aprovar lar relació núm. 81 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 364,30 € 

5. Aprovar la relació núm. 84 de documents O en fase prèvia per un import total 
235.100,93 € 

6. Aprovar la relació núm. 85 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total 46.201,55 € 

7. Aprovar la relació núm. 86 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total 6.919,47 € 

8. Aprovar la relació núm. 87 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total 255,51 € 



9. Aprovar el document-proposta de concepte no pressupostari núm. 
32017/0808 per un import de 1.800,00 €. 

10. Aprovar les liquidacions corresponents al mes d’abril de 2017, per un import 
de 18.181,13 € 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 d’abril de 2017, per un import 
de 5.280,69 € 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. 
 
12. Aprovar la quota empresa de les Assegurances Socials del mes de març 
per un import de 351.311,37 i compensació IT del mes de març per un import 
de 11.316,81€.” 

 
ACORD NÚMERO DOTZE.- Proposta consistent en donar compte de 
l'import del Padró de l’Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa Urbana 
de l'exercici 2017. 
 
“Per l’Organisme de Gestió Tributaria de la Diputació de Barcelona, s’ha 
elaborat el Padró de l’Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa Urbana, 
corresponent a l’exercici de 2017, per tenir delegades per l’Ajuntament les 
funcions de gestió tributaria d’aquest impost. 
 
L’esmentat padró, que ha estat aprovat per la Gerència de l’Organisme de 
Gestió Tributaria i confeccionat segons el que estableix l’Ordenança Fiscal 
núm. 4, reguladora d’aquest impost, ascendeix a 14.422.336,10 € amb un total 
de 29.076 càrrecs. 
 
Vist l’acord Plenari de delegació en l’Organisme de Gestió Tributaria de la 
Diputació de Barcelona de data 15 de juliol de 2009. 
 
Vist l’anunci de cobrança i d’exposició pública dels padrons, publicat al Butlletí 
Oficial de la Província per l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona, de data 20 de desembre de 2016, pel qual s’aprova el Calendari 
Fiscal per a l’any 2017. 
  
El període de cobrament establert per l’ajuntament a efectes de l’esmentat 
impost serà el següent: 
 
· Rebuts domiciliats: 
- 1a fracció: 2 de maig 
- 2a fracció: 3 de juliol 
- 3a fracció: 2 d’octubre 
- 4a fracció: 1 de desembre 
 
· Rebuts no domiciliats: 
- Del 2 de maig al 4 de juliol, ambdós inclosos. 



La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
Donar compte de l’import del Padró de l’Impost sobre Béns Immobles de 
Naturalesa Urbana de l’exercici 2017, que ascendeix a 14.422.336,10 €, amb 
un total de 29.076 càrrecs, amb el detall que s’especifica a continuació:  
 
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES DE NATURALESA URBANA EXERCICI 
2017  
Carrec Exercici  Inici Vol. Final Vol. N. Valors Import 

1277653 2017 
No 
domiciliats 02/05/2017 04/07/2017 5359 3.365.969,41 

   

Data Cobrament 
  

1277654 2017 
Domiciliats-
1a fracció 02/05/2017 23717 2.764.122,75 

1277655 2017 
Domiciliats-
2a fracció 03/07/2017 23717 2.764.122,75 

1277656 2017 
Domiciliats-
3a fracció 02/10/2017 23717 2.764.122,75 

1277657 2017 
Domiciliats-
4a fracció 01/12/2017 23717 2.763.998,44 

     

Import 
total…14.422.336,10 € 

 

ACORD NÚMERO TRETZE.- Proposta d’adjudicació del contracte menor 
consistent en el servei de producció, muntatge i desmuntatge de l’estand 
de l’Ajuntament d’Esplugues a Firesplugues 2017.  

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

 
ACORD NÚMERO CATORZE.- Proposta de minoració d’assignacions 
econòmiques a dues empreses beneficiàries a la convocatòria 2016 
d’ajuts per la contractació de persones en situació d’atur.  
 
“El Servei d’Empresa i Ocupació ha detectat un error a tres expedients, 
corresponents a la convocatòria de 2016, de la línia d’ajut a la contractació de 
persones residents a Esplugues i en situació d’atur, amb el suport i finançament 
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, i que va ser convocada per acord de la 
Junta de Govern Local de l’1 de juliol de 2016.  

Aquest error prové del càlcul que es realitza del cost de les cotitzacions 
subvencionables en base a un codi CNAE 6190, quan el que s’havia de fer 
servir és el codi CNAE a, corresponent als contractes indefinits bonificats, i es 
va produir a les sol·licituds efectuades per les empreses PROCESOS 
MECANIZADOS PARA LA RESOLUCIÓN DE SINIESTROS S.L. (expedients 
16002 i 16003) i LARIZA Y LUZA S.L. (expedient 17039).  



D’acord amb les Bases reguladores i a la normativa d’aplicació, el Servei 
d’Empresa i Ocupació ha procedit a recalcular els imports dels ajuts per tal de 
procedir a l’esmena i el resultat és el següent:  

1) Expedient 16002 (PROCESOS MECANIZADOS PARA LA RESOLUCIÓN 
DE SINIESTROS S.L.)  

Retribucions: (1.104,73€ x 12 mesos) x 50% = 6.628,38 euros 
Quota empresa cotització SS:(1.104,73 eu/mes x 31,30% SS) x 12 mesos] x 
50% = 2.074,68 €. 

ASSIGNACIÓ ATORGADA: 8.703,06€ 

Retribucions: (1.104,73€ x 12 mesos) x 50% = 6.628,38 euros 

Quota empresa cotització SS: 

[(1.104,73 eu/mes x 30,90% SS) x 12 mesos] x 50%= 2.048,17 euros 
ASSIGNACIÓ ESMENADA: 8.676,55 euros 

Diferència atorgada en excés i proposta de minoració de la subvenció atorgada: 
26,51€, a càrrec de la partida del pressupost de despeses any 2016: 
15.24100.48000. 

2) Expedient 16003 (PROCESOS MECANIZADOS PARA LA RESOLUCIÓN 
DE SINIESTROS S.L.)  

Retribucions: (1.104,73€ x 12 mesos) x 50% = 6.628,38 euros 

Bonificació a Seguretat Social per model contracte: 108.33€/mes 

Quota empresa cotització SS:([(1.104,73 eu/mes x 31,30% SS) -108.33€] x 12 
mesos) x 50% = 1.424,70 €. 

ASSIGNACIÓ ATORGADA: 8.053,08€ 

Retribucions: (1.104,73€ x 12 mesos) x 50% = 6.628,38 euros 
Bonificació a Seguretat Social per model contracte: 108.33€/mes 
:([(1.104,73 eu/mes x 30,90% SS) -108.33€]x 12 mesos) x 50% = 1.398,19 
euros 
ASSIGNACIÓ ESMENADA: 8.026,57 euros 

Diferència atorgada en excés i proposta de minoració de la subvenció atorgada: 
26,51€, a càrrec de la partida del pressupost de despeses any 2016: 
15.24100.48000. 

3) Expedient 17039 (LARIZA Y LUZA S.L.)  

Retribucions: (1.104,73€ x 12 mesos) x 50% = 6.628,38 euros 



Bonificació a Seguretat Social per model contracte: -83.33€/mes 

Quota empresa cotització SS:([(1.104,73 eu/mes x 31,30% SS) - 83.33€] x 12 
mesos) x 50% = 1.574,70 €. 

ASSIGNACIÓ ATORGADA: 8.203,08€ 

Retribucions: (1.104,73€ x 12 mesos) x 50% = 6.628,38 euros 

Bonificació a Seguretat Social per model contracte: -83.33€/mes 

:([(1.104,73 eu/mes x 30,90% SS) -83.33€] x 12 mesos) x 50% =1.548,19 euros 
ASSIGNACIÓ ESMENADA: 8.176,57 euros 

Diferència atorgada en excés i proposta de minoració de la subvenció atorgada: 
26,51€, a càrrec de la partida del pressupost de despeses any 2016: 
15.24100.48000. 

En conseqüència  

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Primer.- Minorar la quantitat de subvenció concedida a l’empresa PROCESOS 
MECANIZADOS PARA LA RESOLUCIÓN DE SINIESTROS S.L. (expedient 
16002) en concepte de subvenció de la contractació de persones residents a 
Esplugues i en situació d’atur, mitjançant acord de la Junta de Govern Local de 
data 16 de setembre de 2016, en 26,51€, passant la quantitat atorgada a ser de 
8.676,55€, com a conseqüència d’un error de càlcul provocat per les dades 
subministrades pel sol·licitant.  

Segon.- Minorar la quantitat de subvenció concedida a l’empresa PROCESOS 
MECANIZADOS PARA LA RESOLUCIÓN DE SINIESTROS S.L. (expedient 
16003) en concepte de subvenció de la contractació de persones residents a 
Esplugues i en situació d’atur, mitjançant acord de la Junta de Govern Local de 
data 16 de setembre de 2016, en 26,51€, passant la quantitat atorgada a ser de 
8.026,57€, com a conseqüència d’un error de càlcul provocat per les dades 
subministrades pel sol·licitant.  

Tercer.- Minorar la quantitat de subvenció concedida a l’empresa LARIZA Y 
LUZA S.L. (expedient 17039) en concepte de subvenció de la contractació de 
persones residents a Esplugues i en situació d’atur, mitjançant acord de la 
Junta de Govern Local de data 7 d’octubre de 2016, en 26,51€, passant la 
quantitat atorgada a ser de 8.176,57€, com a conseqüència d’un error de càlcul 
provocat per les dades subministrades pel sol·licitant.” 

ACORD NÚMERO QUINZE.- Proposta d’aprovació de les bases 
reguladores per a la sol·licitud i atorgament de subvencions destinades a 
la contractació, per empreses i entitats, de persones en situació d’atur 
residents a Esplugues de Llobregat, en el marc del programa 
complementari de foment de l'ocupació local 2017-2018.  



“El Ple de la Diputació de Barcelona, celebrat el 26 de novembre de 2015, va 
aprovar el Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” així com també el seu 
Protocol general. Aquest instrument té com a finalitat establir el marc general i 
el procediment d’implementació de les actuacions i dels recursos que es 
comprenguin al Pla de referència.  

L’esmentat Protocol general preveu que els recursos tècnics, econòmics i 
materials del Pla es posin a disposició dels seus destinataris a través de tres 
instruments principals: Meses de concertació, Catàlegs de serveis i Programes 
complementaris.  

La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de data 
23/02/2017, va aprovar el “Programa complementari de foment de l'ocupació 
local 2017-2018", el seu règim de concertació i la concessió d'ajuts, en el marc 
del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.  

En el cas de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, l’ajut concedit té un import 
de 554.995,26€, que va ser acceptat mitjançant acord de la Junta de Govern 
Local en el qual també es va acordar l’adscripció d’un total de 129.858,67€ a la 
modalitat “Ajuts a la contractació laboral (c)”, en raó de la bona acollida i 
resultats que ha tingut entre les empreses i les entitats aquesta línia de 
subvencions en les quatre edicions anteriors.  

A aquests efectes, el servei d’Empresa i Ocupació ha elaborat les bases 
reguladores de les “Subvencions destinades a la contractació per empreses i 
entitats de persones en situació d’atur residents a Esplugues de Llobregat”, que 
han de ser aprovades i sotmeses a publicació, d’acord amb la normativa 
d’aplicació.  

Aquesta línia d’actuació està sotmesa a la regulació de l’Ordenança general de 
concessió de subvencions de l’Ajuntament, de febrer de 2016, i a les Bases 
d’Execució del pressupost en vigor. S’inscriu en Pla Estratègic de Subvencions 
2017 i en el Pressupost Municipal de 2017, amb càrrec a la partida denominada 
“Polítiques actives per a l’estabilitat de petites i mitjanes empreses”.  

Vist l’informe de la Directora del servei d’Empresa i Ocupació.  

Atès que en la redacció de les bases indicades s’ha tingut en compte les 
disposicions reguladores de l’activitat de foment de les administracions 
públiques i especialment, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions, així com en el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions, i el Reglament 
d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals de Catalunya, aprovat per Decret 
179/1995, de 13 de juny.  

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

ÚNIC.- Aprovar inicialment el text de les Bases reguladores de les 
“Subvencions destinades a la contractació per empreses i entitats de persones 
en situació d’atur residents a Esplugues de Llobregat”, (s’adjunten com a annex 



1), i sotmetre les bases a informació pública per un període de trenta dies, 
mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província i al Tauler Virtual d’Edictes 
de la Corporació.  

Durant aquest període es podran presentar reclamacions i al·legacions al text 
per part de les persones interessades, que hauran de ser resoltes per la Junta 
de Govern Local, però si no es produïssin el text restarà definitivament aprovat i 
serà vigent des de la seva publicació íntegra en l’esmentat Butlletí.”  

 
ACORD NÚMERO SETZE.- Proposta de resolució d’una sol·licitud de 
baixa en el servei Esplugues Coworking. 

“Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 8 d’abril de 2014 es va 
estimar la sol·licitud d’ingrés del Sr. Joan Boira Guiñón, amb NIF 43690451L, 
en el servei Esplugues Coworking en modalitat de jornada parcial, matí a la 
Sala de Professionals.  

D’acord amb el règim de funcionament del servei, el Sr. Boira va dipositar 
fiança per import de 70€.  

El dia 10 d’abril de 2017, el Sr. Joan Boira Guiñón ha presentat la petició de 
baixa en el servei amb efectes del proper dia 10 de maig, i la devolució de 
l’esmentada fiança.  

Vist l’informe emès per la Tècnica d’Atenció a l’empresa del servei d’Empresa i 
Ocupació.  

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Estimar la sol·licitud de baixa en el servei Esplugues Coworking 
presentada pel Sr. Joan Boira Guiñón, amb NIF 43690451L, amb efectes del 
proper 10 de maig.  

SEGON.- Retornar al Sr. Joan Boira Guiñón la fiança dipositada en el seu dia 
per import de 70€, mitjançant transferència bancària al compte que 
l’interessada ha facilitat i donar per finalitzat l’expedient corresponent.”  

 
ACORD NÚMERO DISSET.- Proposta de rectificació d’error material en un 
acord de pròrroga contractual anterior.  

“A la Junta de Govern Local, en sessió celebrada el passat 24 de març de 2017 
es va presentar i acordar la proposta de pròrroga contractual del servei integral 
i aliè de prevenció de riscos laborals de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat 
a favor de l’empresa UNIVERSAL, PREVENCIÓN Y SALUD, SOCIEDAD DE 
PREVENCIÓN, S.L.U. (UNIPRESALUD). 

Amb posterioritat s’ha detectat que la proposta que va ser introduïda per error 
en l’aplicatiu de gestió documental d’acords d’òrgans col·legiats, i que per tant 



havia estat incorporada a l’acta de la sessió, no es corresponia amb el text de 
la proposta que efectivament va ser presa en consideració per la Junta de 
Govern i conseqüentment s’ha de procedir a la rectificació de l’error material. 
 
D’acord amb el que estableix l’article 109.2 de la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, 
de procediment administratiu comú de les administracions publiques  

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Rectificar l’acord de pròrroga contractual del servei integral i aliè de 
prevenció de riscos laborals de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat a favor 
de l’empresa UNIVERSAL, PREVENCIÓN Y SALUD, SOCIEDAD DE 
PREVENCIÓN, S.L.U. (UNIPRESALUD), adoptat per la Junta de Govern Local 
en sessió celebrada el dia 24 de març de 2017, de forma que on disposava: 
 
“PRIMER.- Aprovar la despesa corresponent a la pròrroga del servei integral i 
aliè de prevenció de riscos laborals de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, 
subscrit amb l’empresa UNIVERSAL, PREVENCIÓN Y SALUD, SOCIEDAD DE 
PREVENCIÓN, S.L.U. (UNIPRESALUD), pel que fa als mesos d’abril a 
desembre (ambdós inclosos) a càrrec de la partida 11.92000.22799 del vigent 
pressupost de 2017, per un import de 31.350€ i autoritzar a favor de 
UNIVERSAL, PREVENCIÓN Y SALUD, SOCIEDAD DE PREVENCIÓN, S.L.U. 
(UNIPRESALUD) i declarar de caràcter anticipat la despesa d’import 10.450€, 
pel mateix concepte, referida als mesos de gener a març (ambdós inclosos) de 
2018, a càrrec de la partida corresponent del pressupost de 2018. 
 
SEGON.- Prorrogar el contracte relatiu al servei integral i aliè de prevenció de 
riscos laborals de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, subscrit amb 
l’empresa UNIVERSAL, PREVENCIÓN Y SALUD, SOCIEDAD DE 
PREVENCIÓN, S.L.U. (UNIPRESALUD), provista de CIF B64076482, per un 
període d’un any més, des de l’1d’abril de 2017 fins el 31 de març de 2018, en 
virtut del redactat dels plecs i de l’article 303 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, 
de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del 
Sector Públic, donat que es mantenen les condicions de preu i servei, i que 
l’adjudicatària ha prestat la seva conformitat. 

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

Ha de disposar:  

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



SEGON.- Aprovar l’autorització i disposició d’una despesa plurianual 
corresponent a la pròrroga del servei integral i aliè de prevenció de riscos 
laborals de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, subscrit amb l’empresa 
UNIVERSAL, PREVENCIÓN Y SALUD, SOCIEDAD DE PREVENCIÓN, S.L.U. 
(UNIPRESALUD), per un import de 27.790,00 euros, més 3.454,50 € en 
concepte de IVA (21% aplicat sobre base 16.450€, resta exempta)- import total 
del contracte, 31.244,50€. euros, IVA inclòs -,sent la distribució de la despesa 
durant el període de pròrroga del contracte (un any) la següent: 

- Any 2017 ( 1 d’abril-31 de desembre): 26.268,37€ a càrrec de la partida 11-
92000-22799 del vigent pressupost. 

- Any 2018 (1 de gener – 31 de març): 4.976,13€. 

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

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

SEGON.- Procedir a la notificació de l’acord rectificat als interessats, tot fent 
constar el text íntegre del mateix.” 

ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA 

 
ACORD NÚMERO DIVUIT.- Proposta per deixar sense efectes l’expedient 
de contractació relatiu al servei per a la realització del Programa integral 
d’activitats de dinamització i preventives adreçat a la gent gran 
d’Esplugues de Llobregat. 

“Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 7 d’abril de 2017 es va 
aprovar l’inici d’expedient de contractació relatiu al servei per a la realització del 
Programa integral d’activitats de dinamització i preventives adreçat a la gent 
gran, així com l’aprovació dels plecs de condicions econòmic-administratives i 
tècniques reguladors de dita contractació. 

Actualment ens trobem en la fase de presentació d’ofertes (el termini finalitza a 
les 13:00 hores del dia 11 de maig). 

Vist l’informe tècnic emès pel Servei d’Atenció Social, on s’esmenta que s’han 
detectat diferents errades als plecs de condicions tècniques, relatives, per una 
banda, al Programa d’activitats a realitzar i, per altra banda, respecte el preu de 
licitació proposat. 

En atenció a que dites errades afecten a les dades que necessiten els 
potencials licitadors per confeccionar la seva oferta econòmica. 

Vist l'informe emès dels Serveis Jurídics d’aquest Ajuntament. 



La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Deixar sense efectes l’expedient de contractació relatiu al servei per 
a la realització del Programa integral d’activitats de dinamització i preventives 
adreçat a la gent gran, aprovat mitjançant acord de la Junta de Govern Local de 
data 7 d’abril de 2017, ordenant la retroacció de l’expedient al moment 
d’aprovació del mateix i ordenant al Departament d’Atenció Social d’aquest 
Ajuntament l’impuls d’un nou expedient amb les modificacions que 
corresponguin dels plecs de condicions.” 

 
ACORD NÚMERO DINOU.- Proposta d’aprovació d’un ajut econòmic a 
favor del FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT, en 
concepte d’aportació a emergències per les inundacions a Perú i 
Colòmbia.  
 
“A finals de gener de 2017 es van produir fortes pluges i tempestes que van 
derivar en inundacions i esllavissades de fang i pedres que han afectat al Perú i 
a Colòmbia. Aquesta catàstrofe ha causat més de 300 morts, 203 ferits, prop 
de 750.000 damnificats, 18.000 habitatges col·lapsats, 7.000 Hectàrees. de 
cultius perduts i 928 escoles afectades, fent evidents els greus problemes 
estructurals i les condicions de vulnerabilitat i pobresa en què viu la majoria de 
la població de les regions afectades. 

Després de les primeres tasques d’actuació urgent en la primera fase 
d’emergència, cal col·laborar en la fase de reconstrucció de la zona sota la 
filosofia de reconstruir per transformar. 

En resposta a aquesta situació, el Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament fa una crida a la solidaritat dels municipis de Catalunya, 
demanant participar en la tasca de suport als afectats mitjançant una actuació 
que permeti la reconstrucció. 

Vist que el Consell Municipal de Cooperació, en la seva sessió del passat 6 
d’abril de 2017 va acordar proposar a l’Ajuntament realitzar una aportació 
econòmica de 2.500,00 euros a favor del FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ 
AL DESENVOLUPAMENT, per a la campanya d’emergència en resposta als 
efectes de les inundacions i esllavissades al Perú i Colòmbia: fase de 
reconstrucció. 
 
Vist l’informe emès per la Tècnica de Cooperació. 

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.- Autoritzar, disposar i reconèixer una obligació per import de 2.500,00 
euros a favor de l’entitat FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL 
DESENVOLUPAMENT, amb N.I.F. G-17.125.832, a càrrec de la partida 47 



32700 48001 (Suport Solidaritat i Cooperació), en concepte d’aportació 
econòmica per a la Campanya d’emergència en resposta als efectes de les 
inundacions i esllavissades al Perú i Colòmbia: fase de reconstrucció. 
 
SEGON.- Proposar el pagament corresponent a la despesa aprovada, a favor 
de l’entitat FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT (NIF 
G-17.125.832), per import total de 2.500,00 euros. 

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 VINT.- Proposta d’aprovació d’una subvenció a l’entitat 
AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA PER A LA GENT GRAN 
D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT en execució de la programació anual 
segons conveni, any 2017. 

“La Junta de Govern Local va acordar en sessió del 30 de setembre del 2016 
l’aprovació del conveni de col·laboració amb l’entitat AULA D'EXTENSIÓ 
UNIVERSITÀRIA PER A LA GENT GRAN D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT 
(AUGGE), amb una vigència prevista pel període 2016-2019. 

En data 30 de gener de 2017 l’entitat ha sol·licitat la subvenció corresponent a 
l’any 2017, acompanyada del programa d’activitats. 

D’acord amb el que estableix el text del conveni de col·laboració en la seva 
clàusula 2.1 i, pel que fa al present any 2017, “...l’aportació municipal, restarà 
condicionada suspensivament a l’aprovació anual i expressa per l’òrgan 
competent de l’ajuntament i a l’efectiva consignació pressupostària de la 
despesa”. En aquest sentit, el pressupost municipal en vigor conté la partida 
47.32600.48001 – Conveni Aula Extensió Universitària Gent Gran - amb una 
dotació pressupostària de 4.000 euros. 

Vist l’informe emès pel Servei d’Educació. 

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

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

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

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Resoldre la sol·licitud de subvenció presentada per l’entitat AULA 
D'EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA PER A LA GENT GRAN D'ESPLUGUES DE 
LLOBREGAT (AUGGE), amb CIF G65433658, i aprovar la concessió d’una 



subvenció per import 4.000,00 euros, per al desenvolupament de les activitats 
següents: 
 
Ø Seminaris, conferències,... 

Ø Cor de música 

Ø Sortides culturals 

Ø Col·laboració altres entitats 

Ø Activitats de curs,... 

 
SEGON.- Autoritzar, disposar i reconèixer una obligació per import de 4.000,00 
euros, a favor de l’entitat AULA D'EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA PER A LA 
GENT GRAN D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT (AUGGE), amb NIF 
G65433658, amb càrrec a la partida 47.32600.48001 del pressupost municipal 
en vigor, en concepte d’aportació econòmica corresponent a l’any 2017. 
 
TERCER.- Proposar el pagament corresponent a la despesa aprovada, a favor 
de l’entitat AULA D'EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA PER A LA GENT GRAN 
D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT (AUGGE), amb NIF G65433658, per import 
total de 4.000,00 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 VINT-I-UN.- Proposta relativa a la concessió d’ajuts per 
l’Impost sobre Béns Immobles per a persones en situació de vulnerabilitat 
social, exercici 2016. 

“L’Ajuntament d’Esplugues, amb la finalitat de contribuir a millorar la qualitat de 
vida d’aquelles persones i famílies que viuen amb escassos recursos 
econòmics, atorga uns ajuts econòmics per poder fer front a l’Impost sobre 
Béns Immobles (IBI) per a persones empadronades a Esplugues. 

La Junta de Govern Local en sessió ordinària duta a terme en data 28 de març 
de 2014, va aprovar les bases reguladores per a la concessió d’ajuts relatius a 
l’ impost sobre béns immobles per a persones en situació de vulnerabilitat 
social. 
 
Ateses les 34 sol·licituds presentades relatives a l’exercici 2016 i vist l’informe 
emès per la UJA de l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania, on es feia constar que 
s’ha realitzat la valoració econòmica i administrativa corresponent a aquests 
tipus d’ajuts econòmics, en compliment dels barems i criteris exigits a les bases 
reguladores, mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 21 d’abril de 
2017 es va acordar estimar 15 d’aquestes 34 sol·licituds, així com suspendre 



provisionalment el tràmit de resolució de les 19 sol·licituds restants, atès que la 
seva resolució requeria d’un estudi més en profunditat de cada cas. 

Valorades aquestes 19 sol·licituds, cap d’elles reuneix la totalitat dels requisits 
que demanen les Bases, fet pel qual cal desestimar-les totes, pels motius que 
consten a l’annex que acompanya la present proposta. 

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.- Desestimar les 19 sol·licituds en concepte d’ajuts relatius a l’impost 
sobre béns immobles per a persones en situació de vulnerabilitat social, 
corresponents a l’exercici 2016, que es detallen a l’annex de l’informe adjunt, 
pels motius que consten al mateix.” 

 
ACORD NÚMERO VINT-I-DOS.- Proposta de modificació de les Bases 
reguladores de la concessió d’ajuts relatius a l’Impost de Béns Immobles 
(IBI) per a persones en situació de vulnerabilitat social. 

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

L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat va iniciar l’any 2012 una línia d’ajuts per 
poder fer front a l’Impost de Béns Immobles (IBI), per tal de contribuir a millorar 
la qualitat de vida d’aquelles persones i famílies que viuen amb escassos 
recursos econòmics. Aquesta línia d’ajuts ha continuat vigent fins l’actualitat.  
 
L’any 2014 es va confeccionar i aprovar una normativa al respecte, amb 
l’objecte de fixar els criteris de concessió d’aquests ajuts, establint els requisits i 
el procediment necessari per a la seva concessió. 

Un dels criteris que es pren en consideració és l’import del valor cadastral de 
l’habitatge pel qual es demana l’ajut. Vist que el valor cadastral dels habitatges 
ha experimentat un augment des de l’any 2014, resulta necessari revisar 
aquest valor per adequar-lo a la realitat del moment, fet pel qual s’han modificat 
les bases adaptant aquest criteri. Per aquest motiu, s’obrirà també un termini 
extraordinari de presentació de sol·licituds pel que fa als ajuts de l’IBI de l’any 
2016. 
 
Vist l’informe dels Serveis Jurídics i la fiscalització de la Intervenció. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 



PRIMER.- Aprovar la modificació del text de les Bases específiques 
reguladores de la concessió d’ajuts relatius a l’Impost de Béns Immobles (IBI) 
per a persones en situació de vulnerabilitat social, amb efectes des de l’IBI de 
l’any 2016, en el sentit de modificar l’import del valor cadastral de l’habitatge 
que es pren en consideració per determinar si es té dret a l’ajut, de conformitat 
amb les noves bases que s’annexen a la present proposta. 

Les bases modificades seran sotmeses a informació pública per un període de 
vint dies hàbils, mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
(a través de la “Base de Datos Nacional de Subvenciones”) i al Tauler Virtual 
d’Edictes de la Corporació. 

En el cas que es presentin al·legacions, hauran de ser resoltes expressament i 
implicaria la suspensió automàtica del procediment. 

SEGON.- Aprovar una despesa màxima de 2.400 euros a càrrec de la partida 
pressupostària 68.23100.48016. (Ajuts IBI a persones amb escasa capacitat 
econòmica) per fer front a les obligacions pressupostàries derivades de la 
modificació de les Bases esmentades, pel que fa al termini extraordinari de 
presentació de sol·licituds respecte l’IBI de l’any 2016. 

TERCER.- Aprovar una despesa màxima de 6.700 euros a càrrec de la partida 
pressupostària 68.23100.48016. (Ajuts IBI a persones amb escasa capacitat 
econòmica) per fer front a les obligacions pressupostàries derivades de la 
modificació de les Bases esmentades, pel que fa als ajuts de l’IBI de l’any 
2017.” 
 
 
ACORD NÚMERO VINT-I-TRES.- Proposta d’aprovació d’una convocatòria 
extraordinària d’ajuts dins el marc de les Bases reguladores de la 
concessió d’ajuts relatius a l’Impost de Béns Immobles (IBI) per a 
persones en situació de vulnerabilitat social (convocatòria relativa a l’any 
2016). 
 
“L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat va iniciar l’any 2012 una línia d’ajuts 
per poder fer front a l’Impost de Béns Immobles (IBI), per tal de contribuir a 
millorar la qualitat de vida d’aquelles persones i famílies que viuen amb 
escassos recursos econòmics. Aquesta línia d’ajuts ha continuat vigent fins 
l’actualitat.  
 
L’any 2014 es va confeccionar i aprovar una normativa al respecte, amb 
l’objecte de fixar els criteris de concessió d’aquests ajuts, establint els requisits i 
el procediment necessari per a la seva concessió. 

Un dels criteris que es pren en consideració és l’import del valor cadastral de 
l’habitatge pel qual es demana l’ajut. Vist que el valor cadastral dels habitatges 
ha experimentat un augment des de l’any 2014, resultava necessari revisar 
aquest valor per adequar-lo a la realitat del moment, fet pel qual mitjançant 
acord de la Junta de Govern Local de data 28 d’abril de 2017 s’han modificat 
les bases adaptant aquest criteri. 



Per aquest motiu, correspon ara obrir un termini extraordinari de presentació de 
sol·licituds pel que fa als ajuts de l’IBI de l’any 2016. 

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

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Aprovar l’obertura d’un període extraordinari de presentació de 
sol·licituds en el marc de les Bases específiques reguladores de la concessió 
d’ajuts relatius a l’Impost de Béns Immobles per a persones en situació de 
vulnerabilitat social, període relatiu als ajuts de l’IBI de l’any 2016, en els 
termes que s’especifiquen a l’annex que acompanya a la present proposta, així 
com trametre la convocatòria a la Base de Datos Nacional de Subvenciones, 
d'acord amb els articles 18.2 i 20 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions, per a la seva publicació en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona. 

ANNEX 
 
CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA D’AJUTS DINS EL MARC DE LES 
bases reguladores DE la concessió d'ajuts RELATIUS a l’Impost de Béns 
Immobles per a persones EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT SOCIAL 
(CONVOCATÒRIA RELATIVA A L’ANY 2016) 
 
1. BASES ESPECÍFIQUES DE LA CONVOCATÒRIA  

Resulten d’aplicació les Bases reguladores de la concessió d’ajuts relatius a 
l’Impost de Béns Immobles per a persones en situació de vulnerabilitat social, 
aprovades per la Junta de Govern Local de data 28 d’abril de 2017. 
 
2. OBJECTE, CONDICIONS I FINALITAT DELS AJUTS  

L’objecte de les presents bases és fixar els criteris de concessió dels ajuts que 
l’Ajuntament atorgarà a persones en situació de vulnerabilitat social que hagin 
de pagar l’Impost de Bens Immobles del seu habitatge habitual, així com 
establir els requisits i el procediment necessari per a la seva concessió. 
 
3. CRÈDIT PRESSUPOSTARI AL QUAL S’ATRIBUEIXEN LES 
SUBVENCIONS  

La partida pressupostària amb càrrec a la qual es farà l’abonament de les 
quantitats assignades serà la partida número 68.23100.48016 (Ajuts IBI a 
persones amb escasa capacitat econòmica) amb una dotació econòmica de 
2.400 euros. 

4. TERMINI DE PRESENTACIÓ I DE RESOLUCIÓ DE SOL·LICITUDS  

El període per sol·licitar els ajuts previstos en aquesta convocatòria 
extraordinària serà des de l’endemà del dia de publicació de la present 
convocatòria fins el 31 de juliol de 2017, inclòs. 



Les sol·licituds presentades fora de termini esdevindran desestimades de forma 
insubsanable. 
 
El període per sol·licitar els ajuts previstos en aquestes bases es publicarà 
mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona a través de 
la Base de Datos Nacional de Subvenciones i mitjançant anunci al tauler 
d’anuncis virtual ubicat a la seu electrònica del web municipal 
www.esplugues.cat  
 
El termini màxim per a resoldre el present concurs de subvencions serà el 30 
de novembre de 2017 

5. PERSONES DESTINATÀRIES DELS AJUTS  

Podran gaudir d’aquests ajuts les persones físiques que siguin subjectes 
passius de l’Impost sobre Bens Immobles (IBI), sempre que reuneixin els 
requisits establerts a l’apartat següent.  

Els requisits que hauran de reunir les persones beneficiàries seran els 
següents: 
 
1. Estar empadronades i residir a Esplugues de Llobregat, concretament a la 
finca per la qual es demana l’ajut. 

2. Constar al Padró de l’IBI com a subjecte passiu de la finca per la qual es 
demana l’ajut. 

3. Que l’habitatge pel qual es demana l’ajut tingui un valor cadastral inferior a 
61.492,20 euros o sigui de promoció pública. 

4. No ser propietari, o usufructuari, de cap altre immoble (llevat de fins a una 
plaça d’aparcament a la mateixa localitat). 

5. Estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament d’Esplugues 
de Llobregat. 

6. Que la totalitat dels ingressos de les persones que conviuen a la finca, una 
vegada deduïdes les despeses de lloguer o d’hipoteca de l’habitatge familiar, 
sense que aquesta deducció pugui superar el IRSC (Indicador de Renda de 
Suficiencia de Catalunya), siguin inferiors, a: 

a) El Salari Mínim Interprofessional (SMI), si la única persona que viu a la finca 
per la qual es demana l’ajut és el subjecte passiu. 

b) Al Salari Mínim Interprofessional s’afegirà un 15%, si hi conviu a la vivenda 
el cònjuge o la parella de fet (sempre que consti inscrita al registre públic 
corresponent o s’hagi atorgat escriptura pública, segons preveu la Llei 25/2010, 
de 29 de juliol). 

http://www.esplugues.cat/


c) Si hi conviuen altres persones, s’afegirà un 10% del SMI per cada persona 
empadronada a la finca. 

e) Els percentatges establerts als apartats a), b) i c) seran 
acumulables.  
 
7. No haver estat ja beneficiari d’un ajut d’aquesta tipologia respecte l’Impost 
sobre Bens Immobles de l’any 2016. 

6. PROCEDIMENT, TERMINI DE JUSTIFICACIÓ I D’APLICACIÓ DELS 
AJUTS  

Un cop rebudes les sol·licituds d’ajut, aquestes seran adscrites als Serveis 
Administratius de l’Ajuntament, els quals verificaran el compliment dels requisits 
i elevaran a la Junta de Govern Local proposta de resolució, en un termini 
màxim de tres mesos des de la presentació de la sol·licitud. 
 
En tot cas, el valor del silenci administratiu tindrà caràcter desestimatori. 
 
Les persones beneficiàries de l’ajut estan obligades a comunicar a l’Ajuntament 
qualsevol modificació de les condicions establertes a la normativa. 
 
Per altra banda, s’entén justificada la finalitat amb l’acreditació del pagament de 
l’Impost sobre Bens Immobles de l’exercici pel qual s’hagués concedit la 
subvenció.” 
 
 
ACORD NÚMERO VINT-I-QUATRE.- Proposta de resolució de sol·licituds 
d’ajuts econòmics, dins l’Àmbit d’Esports, curs 2016-2017, en concepte 
de beques de natació 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 en 
concepte de beques de natació escolar per a menors escolaritzats a escoles 
públiques d’Esplugues. 

Ateses les 9 sol·licituds d’ajuts econòmics presentades i vist l’informe emès per 
la UJA de l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania, on es fa constar que s’ha realitzat 
la valoració econòmica i administrativa corresponent per aquests tipus d’ajuts, 
en compliment dels barems i criteris per a l’atorgament d’ajuts econòmics de 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, curs 2016-2017. 

Vist 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 3 sol·licituds d’ajuts econòmics en concepte de 
beques de natació escolar, pel curs 2016-2017, amb els percentatges de 
bonificació valorats per cada cas que s’indiquen: 

Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom 

Etapa 
Escolar 

Cost 
Activitat % Beca 

S V O INFANTIL 111,33 €  25% 
E M J A INFANTIL 98,96 €  90% 
B 

 
R INFANTIL 98,96 €  90% 

 
SEGON.- Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions corresponents a una 
despesa màxima de 205,95 euros, que aniran a càrrec de la partida 
pressupostària 36.34100.48000 del pressupost vigent en concepte de beques 
de natació escolar, a favor de les persones sol·licitants que es relacionen, amb 
el imports resultants que així mateix s’indiquen: 

ESCOLA FOLCH I TORRES(CIF Centre :Q0868051D)  
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom N.I.F. 

Cost 
Ajuntament 

Exercici 
2016 

Exercici 
2017 

V P R M 
 

27,83 €  9,28 €  18,55 €  

    
27,83 €  9,28 €  18,55 €  

ESCOLA MATILDE ORDUÑA(CIF Centre :Q5855033F)  
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom N.I.F. 

Cost 
Ajuntament 

Exercici 
2016 

Exercici 
2017 

E M I 
 

89,06 €  33,40 €  55,66 €  
B 

 
K 

 

89,06 €  33,40 €  55,66 €  

    
178,12 €  66,80 €  

111,32 
€  

 
TERCER.- Desestimar un total de 6 sol·licituds d’ajuts econòmics en concepte 
de beques de natació escolar, curs 2016-2017, que es detallen a l’annex de 
l’informe adjunt, pels motius que al mateix s’indiquen. 

QUART.- Les quantitats reconegudes en la present proposta, per valor total de 
205,95 euros, seran pagades proporcionalment en tres terminis, durant els 
mesos d’abril i juny de 2017, a DUET ESPLUGUES, S.A. (N.I.F. A-63.876.346), 
empresa gestora del servei de natació escolar a Esplugues: 

ENTITAT N.I.F. Tram 1 Tram 2 Tram 3 TOTAL 
DUET A- 76,08 € 76,07 € 53,80 € 205,95 



ESPLUGUES, 
S.A. 

63.876.346 € 

 
El pagament de les quantitats corresponents al tercer termini, es realitzarà de 
manera proporcional en funció del nivell d’assistència a l’activitat dels alumnes 
becats, efectivament acreditada per les entitats durant tot el curs. 
 
CINQUÈ.- Proposar el pagament corresponent al primer tram de les quantitats 
aprovades en la present resolució.” 

 
ACORD NÚMERO VINT-I-CINC.- Proposta de resolució de sol·licituds 
d’ajuts econòmics, dins l’Àmbit d’Esports, curs 2016-2017, en concepte 
de beques de transport de natació 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 en 
concepte de beques del transport del servei de natació escolar per a menors 
escolaritzats a escoles públiques d’Esplugues. 

Ateses les 10 sol·licituds d’ajuts econòmics presentades i vist l’informe emès 
per la UJA de l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania, on es fa constar que s’ha 
realitzat la valoració econòmica i administrativa corresponent per aquests tipus 
d’ajuts, en compliment dels barems i criteris per a l’atorgament d’ajuts 
econòmics de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, curs 2016-2017. 

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

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

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Estimar un total de 5 sol·licituds d’ajuts econòmics en concepte de 
beques de natació escolar, pel curs 2016-2017, amb els percentatges de 
bonificació valorats per cada cas que s’indiquen: 

Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom 

Etapa 
Escolar 

Cost 
Activitat 

% 
Beca 

M M S 
1R 
PRIMARIA 40,00 € 90% 



B 
 

R INFANTIL 76,00 €  90% 
E M J A INFANTIL 76,00 €  90% 

 

A E 
1R 
PRIMARIA 75,00 €  90% 

S 
 

O INFANTIL 80,00 €  25% 

 
SEGON.- Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions corresponents a una 
despesa màxima de 260,30 euros, que aniran a càrrec de la partida 
pressupostària 36.34100.48000 del pressupost vigent en concepte de beques 
de transport de natació escolar, a favor de les persones sol·licitants que es 
relacionen, amb el imports resultants que així mateix s’indiquen: 

Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom N.I.F. 

Etapa 
Escolar 

Cost 
Ajuntament 

Exerci 
2016 

Exercici 
2017 

A S M 
 

1R 
PRIMARIA 67,50 €  25,31 €  42,19 €  

B 
 

K 
 

INFANTIL 68,40 €  25,65 €  42,75 €  
E M I 

 

INFANTIL 68,40 €  25,65 €  42,75 €  

M P E 
 

1R 
PRIMARIA 36,00 €  13,50 €  22,50 €  

V P M 
 

INFANTIL 20,00 €  6,67 €  13,33 €  

 
TERCER.- Desestimar un total de 5 sol·licituds d’ajuts econòmics en concepte 
de beques de transport de natació escolar, curs 2016-2017, que es detallen a 
l’annex de l’informe adjunt, pels motius que al mateix s’indiquen. 
 
QUART.- Les quantitats reconegudes en la present proposta, per valor total de 
260,30 euros, seran pagades proporcionalment en tres terminis, durant els 
mesos d’abril i juny de 2017, als centres escolars següents:  

CENTRE 
ESCOLAR N.I.F. Tram 1 Tram 2 Tram 3 TOTAL 
Folch i Torres Q0868051D 6,67 € 6,67 € 6,67 € 20,00 € 

Matilde Orduña Q5855033F 51,30 € 51,30 € 34,20 € 
136,80 
€ 

Lola Anglada Q5856020B 13,50 € 13,50 € 9,00 € 36,00 € 
Isidre Marti Q5855027H 25,31 € 25,31 € 16,88 € 67,50 € 

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

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



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

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

Mitjançant acords de Junta de Govern Local de dates 16 de desembre de 2016 
i 24 de febrer de 2017, la Junta de Govern Local es va aprovar, entre d’altres, 
l’estimació de 6 sol·licituds d’ajuts econòmics en concepte de beques 
d’Activitats Esportives de menors del Club Patinatge Artístic Esplugues, curs 
2016-2017. 
 
Vist l’informe emès per la Unitat Jurídic - Administrativa de l’Àmbit d’Acció 
Social i Ciutadania. 

Atès el que disposa l’article 109.2 de la llei 39/1992 de Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, d’1 d’octubre, sobre 
errors materials, de fet o aritmètics. 

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.- Rectificar l’error material que es va produir al punt sisè de l’acord 
número 51 de la Junta de Govern Local de data 16 de desembre de 2016, 
relatiu a l’endossatari dels pagaments corresponents als ajuts econòmics en 
concepte de beques d’Activitats Esportives, on diu que aquest és l’entitat Club 
Patinatge Artístic Esplugues i modificar l’acord esmentat en el sentit de que els 
endossataris han de ser els tutors legals següents, mantenint el contingut de 
l’acord en la resta dels seus extrems: 

ENTITAT / 
PERSONA N.I.F. Tram 1 Tram 2 Tram 3 TOTAL 

MICAELA 
VANESA 
LINARES TAPIA 

Y1828287P 67,50 €  67,50 €  67,50 €  202,50€ 

SIRLEY 
GUTIERREZ 
GARCIA 

Y2484409D 135,00€ 135,00€ 135,00€ 405,00€ 

 
SEGON.- Rectificar l’error material que es va produir al punt quart de l’acord 



número 26 de la Junta de Govern Local de data 24 de febrer de 2017, relatiu a 
l’endossatari dels pagaments corresponents als ajuts econòmics en concepte 
de beques d’Activitats Esportives, on diu que aquest és l’entitat Club Patinatge 
Artístic Esplugues i modificar l’acord esmentat en el sentit de que els 
endossataris han de ser els tutors legals següents, mantenint el contingut de 
l’acord en la resta dels seus extrems:  
 

ENTITAT / 
PERSONA N.I.F. Tram 1 Tram 2 Tram 3 TOTAL 

INGRID 
SALVATIERRA Y0515194P 67,50 €  67,50 €  67,50 €  202,50€ 

INGRID TEROL 
ANDRÉS 40999918A 135,00€ 135,00€ 135,00€ 405,00€ 

 
 
 
ACORD NÚMERO VINT-I-SET.- Proposta d’aprovació dels comptes 
justificatius presentats per l’entitat FUTBOL ASSOCIACIÓ ESPLUGUENC 
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 15 de juliol de 2016, la Junta de Govern Local va atorgar a CLUB 
FUTBOL ASSOCIACIÓ ESPLUGUENC una subvenció de 7.000,00 euros pel 
desenvolupament de la “Programació Anual”. 

Vist que en data 7 de febrer de 2017 l’entitat presenta comptes justificatius 
relatius a la despesa executada pel desenvolupament de l’esmentada activitat i 
que aquests contenen tots els requisits exigits a l‘Ordenança General 
reguladora de la concessió de subvencions i a les Bases Reguladores per a 
l’atorgament de subvencions, segons informes emesos per la Unitat Jurídic 
administrativa de l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania i el Servei d’Esports. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat CLUB FUTBOL 
ASSOCIACIÓ ESPLUGUENC, per valor de 13.986,74 euros, en relació a la 
subvenció de 7.000,00 euros atorgada pel desenvolupament de la 
“Programació Anual”. 



ACORD NÚMERO VINT-I-VUIT.- Proposta d’aprovació dels comptes 
justificatius presentats per l’entitat GRUP DE JOVES SANTA GEMMA-
SANT ANTONI EN EL LLEURE 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 17 de juny de 2016, la Junta de Govern Local va atorgar a l’entitat 
GRUP DE JOVES SANTA GEMMA - SANT ANTONI EN EL LLEURE una 
subvenció de 2.700,00 euros pel desenvolupament de la programació anual, 
any 2016. 

Vist que en data 24 de febrer de 2017 l’entitat presenta comptes justificatius 
relatius a la despesa executada pel desenvolupament de l’esmentada activitat i 
que aquests contenen tots els requisits exigits a l‘Ordenança General 
reguladora de la concessió de subvencions i a les Bases Reguladores per a 
l’atorgament de subvencions, segons informes emesos per la Unitat Jurídic 
administrativa de l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania i el Servei de Joventut. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat GRUP DE 
JOVES SANTA GEMMA - SANT ANTONI EN EL LLEURE, per valor de 
5.945,52 euros, en relació a la subvenció de 2.700,00 euros atorgada pel 
desenvolupament de la programació anual, any 2016.” 

 
ACORD NÚMERO VINT-I-NOU.- Proposta d’aprovació dels comptes 
justificatius presentats per l’entitat ASSOCIACIÓ DIAS en concepte de 
liquidació de la subvenció atorgada per al desenvolupament de l’activitat 
“Àgora de gènere”, 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 



ASSOCIACIÓ DIAS una subvenció de 450,00 euros pel desenvolupament de 
l’activitat “Àgora de gènere”. 

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

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat ASSOCIACIÓ 
DIAS, per valor de 567,35 euros, en relació a la subvenció de 450,00 euros 
atorgada pel desenvolupament de l’activitat “Àgora de gènere”. 

I sense més assumptes a tractar, a les catorze hores i trenta minuts del dia 
abans esmentat, per la Sra. alcaldessa es dóna per finalitzada la sessió, 
aixecant-se la mateixa; de tot això es lliura la present acta, que signa la Sra. 
alcaldessa i jo, el secretari, que en dono fe.  
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