
 
JGL 22/2017 

 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

SESSIÓ DECISÒRIA ORDINÀRIA DE 9 DE JUNY DE 2017 

 
A la Casa Consistorial d’Esplugues de Llobregat, a la sala de reunions, a les 
tretze hores i trenta-set minuts del dia 9 de juny 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. Fco. Javier Giménez González, Sr. Manuel Pozo López i 
Sr. Santi Siquier i  Fadó. 
 
Assisteix igualment l'interventor director de l'Àrea de recursos generals i 
econòmics, Sr. Francisco Javier Vicén Encuentra. 
 
Actua de secretari el de l'Ajuntament Sr. Pedro Carmona Pérez. 
 
Oberta la sessió per la Sra. alcaldessa, s'hi entra en l'examen i debat dels 
assumptes que es relacionen a l'ordre del dia. 
 
 
ACORD NÚMERO U.- Aprovació, si escau, de l’acta núm. 20/17 
corresponent a la sessió ordinària de data 26 de maig de 2017.                      
 
Per la Sra. alcaldessa i en relació a l’esborrany de l’acta núm. 20/17 
corresponent a la sessió ordinària de  data 26 de maig de 2017 es pregunta si 
hi ha objecció d'alguna classe i no assenyalant-se'n cap, s'aprova  l’esmentada 
acta per unanimitat i en compliment del que disposa l'article 107 de la Llei 
8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya i l'article 110 del 
Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, es 
transcriurà al llibre d'actes, autoritzant-se amb les signatures de la  Sra. 
alcaldessa i Sr. secretari. 
 

TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

ACORD NÚMERO DOS.- Proposta per concedir llicència a Mª ELENA 
ROYO VENTURA per a la construcció de dos habitatges unifamiliars amb 
una construcció aparionada, a la finca situada al carrer Doctor Gimeno, 
núm.75-Doctor Ferran, núm.106, d’Esplugues de Llobregat. (Exp.2416-
2017-22). 
 
“La senyora Maria Elena Royo Ventura sol·licita llicència per executar obres 
de construcció de 2 habitatges unifamiliars aïllats amb una construcció auxiliar 
aparionada a la finca situada als carrers Doctor Gimeno núm. 75 (referència 
cadastral 3624905DF2832D0001WD) i Doctor Ferran núm. 106 (referència 



cadastral 3624905DF2832D0001DD), d'aquesta població, segons projecte 
tècnic aportat a tal efecte. (Expedient 2416-2017-22). 
 
Atès l’informe favorable emès pels Serveis Tècnics Municipals del que resulta 
que el projecte presentat contempla bàsicament la construcció de dos edificis 
unifamIliars amb una construcció auxiliar aparionada, és a dir, unida per una de 
les seves façanes (la posterior). 
 
Les edificacions es desenvolupen en planta soterrani, planta baixa, una planta 
superior i una planta sota-coberta. 
 
La superfície construïda total és de 99’90 m2. per a l’habitatge amb front al 
carrer Doctor Gimeno i 89’40 m2. per a l’habitatge amb front al carrer Doctor 
Ferran. 
 
Atès l’informe favorable emès pels Serveis Jurídics Municipals, de data 6 de 
juny 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 que, d’acord 
amb la legislació sobre ordenació de l’edificació, requereixen l’elaboració 
d’un projecte tècnic, com és el cas que ens ocupa. 
 
D’acord amb l’article 188 del Text refós de la llei d'urbanisme, aprovat 
pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, i l’article 14 del Reglament 
esmentat, les llicències urbanístiques s’han d’atorgar d’acord amb les 
previsions de la legislació i el planejament urbanístics i les ordenances 
municipals sobre ús del sòl i edificació vigents en el moment de la 
resolució de la sol·licitud. 
 
Per tant, són d’aplicació l’article 75 i següents del Reglament d'obres, 
activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de 
juny. 
 
D’acord amb l’article 12 del Reglament sobre protecció de la legalitat 
urbanística, correspon a l’administració municipal atorgar les llicències 
urbanístiques respecte dels actes que hi són subjectes que es 
pretenguin executar en el seu terme. 
 
L’article 34 del Reglament exigeix l’aportació d’un projecte executiu quan 
el projecte objecte de la llicència tingui la consideració de projecte bàsic. 



En aquest cas, el projecte és bàsic, de manera que caldrà reclamar la 
presentació d’un projecte executiu. 
 
Les llicències urbanístiques caduquen si transcorre el termini per 
començar les obres o el termini per acabar-les, incloses les seves 
pròrrogues respectives, sense que hagin estat iniciades o finalitzades. 
Els terminis són d’un any per a iniciar les obres, i de 3 anys per a 
acabar-les una vegada iniciades. Ambdós terminis es computen a 
partir de l’endemà de la notificació de la llicència atorgada. 
 
A aquests efectes, en compliment de l’article 37 del Reglament sobre 
protecció de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 
de maig, correspon efectuar l’advertiment de caducitat de caducitat 
corresponent. 
 
Cal indicar a la persona titular de la llicència que ha de lliurar a 
l’administració atorgant una còpia de l’acta d’inici d’obres estesa per 
la direcció facultativa de les obres i, posteriorment, una còpia del 
certificat final d’obres expedit per aquesta mateixa direcció. Si les 
obres autoritzades no requereixen direcció facultativa per executar-les, 
les còpies de l’acta i del certificat esmentats han de ser substituïdes per 
la declaració responsable corresponent de la persona titular de la 
llicència urbanística. 
 
Cal recordar que, en virtut de l’article 187bis.b) del Decret legislatiu 
1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 
d'urbanisme, en la redacció donada per la Llei 16/2015, de 21 de juliol, 
de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la 
Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat 
econòmica, la primera utilització i ocupació dels edificis es troba 
subjecte al règim de comunicació prèvia. 
 
L’òrgan competent per a l’aprovació d’aquest Projecte és la Junta de 
Govern Local, per delegació expressa efectuada mitjançant Decret núm. 
1466, de 18 de juny de 2015. 
 
Conclusions 
 
Per tot l’exposat, només resta concloure que s’informa favorablement 
la concessió de la llicència sol·licitada, si bé amb la condició que, en 
l’escriptura de declaració d’obra nova, es farà constar l’existència de 
l’element auxiliar que unirà ambdós habitatges, més el fet que les dues 
places d’aparcament ubicades a la finca amb front al carrer Dr. Gimeno 
quedaran vinculades a l’habitatge a construir a la finca del carrer Dr. 
Ferran. 

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



PRIMER.- Concedir llicència d’obres a la senyora Maria Elena Royo 
Ventura per a la construcció de dos habitatges unifamiliars, amb una 
construcció aparionada, a la finca situada al carrer Doctor Gimeno, núm.75-
Doctor Ferran, núm. 106, d’Esplugues de Llobregat, d’acord amb el projecte 
presentat el 23 de maig de 2017, (RGE núm. 00009681). 
 
SEGON.- Condicionar aquesta llicència al compliment dels següents requisits: 
 
2.1. Constituir dipòsit en Tresoreria Municipal en metàl·lic o aval bancari solidari 
d'import 2.640,00 euros en concepte de garantia d’urbanització i reposició de 
qualsevol dany que pogués ocasionar-se en els elements urbanístics del sòl, 
subsòl i vol de la via pública, durant el curs de les obres, de conformitat amb el 
disposat en l'article 16 de les Ordenances Metropolitanes d'Edificació. 
 
2.2. Constituir dipòsit en Tresoreria Municipal en metàl·lic o aval bancari solidari 
d'import 5.060,00 euros en concepte de fiança per a garantir la gestió dels 
residus procedents de l'enderroc i l’excavació, de conformitat amb el que 
disposa el Decret 89/2010, de 29 de juny, relatiu a la gestió de residus de la 
construcció. 
  

L'eficàcia d'aquesta llicència restarà demorada fins que no es 
constitueixin les fiances anteriorment indicades. 
 
Si el dipòsit es fa en metàl·lic, s'haurà de fer mitjançant transferència al 
compte de titularitat de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat de l'entitat 
Caixabank SA núm: IBAN ES45 2100 0148 5502 0000 6291, 
especificant qui fa l'ingrés i el concepte. 

 
2.3. Aportar projecte Executiu, convenientment signat per la propietat i el tècnic 
redactor i visat pel corresponent Col·legi Professional. 
 
2.4. Aportar projecte d’Infraestructures comuns de Telecomunicacions (ICT) 
 
2.5. Aportar Programa de control de Qualitat. 
 
2.6. Aportar Estudi geotècnic subscrit per tècnic competent i visat pel Col·legi 
corresponent. 
 
2.7. Aportar Full d’Assumpció del Director de l’obra, signat i visat pel Col·legi 
corresponent. 
 
2.8. Aportar Full d’Assumpció del Director d’execució de l’obra, signat i visat pel 
Col·legi corresponent. 
 
2.9. Aportar nomenament de coordinador/a de Seguretat i Salut, igualment 
signat i visat pel Col·legi corresponent. 
 
2.10. Aportar nomenament de Contractista. 
 
2.11. Aportar fotocòpia del darrer rebut de l’impost sobre bens Immobles IBI. 



 
2.12. Comunicar, cursant avís per escrit a aquest Ajuntament, l’inici de les 
obres i procedir al replanteig i assenyalament de alineacions i rasants oficials 
en presència dels Serveis Tècnics Municipals. 
 
2.13. Justificar que s'ha sol·licitat informació a GAS NATURAL, sobre la 
ubicació de les seves instal·lacions, d'acord amb el que disposa el Reglament 
Tècnic de Distribució i Utilització de combustibles gasosos i amb la finalitat 
d'incrementar la seguretat de les instal·lacions de gas natural. 
 
TERCER.- Així mateix, la present llicència resta condicionada als següents 
requisits: 
 
3.1. La tanca de precaució de l’obra, ha de ser fixa i opaca, de 2 m d’alçada, 
com a mínim, estable, consistent i resistent a l’impacte, construïda amb paret 
d’obra vista o pintada, xapa metàl·lica, o pannell prefabricat, de tal manera que 
es mantingui en bon estat i ofereixi la seguretat necessària durant tot el procés 
que duri l’obra. 
 
3.2. Executar les escomeses de serveis (aigua, gas, electricitat, telèfon, etc.) en 
soterrani fins a l'edificació, havent d'assumir el titular el cost total derivat de les 
canalitzacions en soterrani d'aquests serveis per la via pública. L’actuació al 
que està obligat el propietari fa referència a tots aquells aspectes que siguin 
necessaris per dur-los a terme, inclòs el soterrament de les línies de serveis i 
subministraments que quedin afectades i la reposició d'aquelles que, estan ja 
soterrades es vegin també afectades. 
 
QUART.- Advertir a Maria Elena Royo Ventura que a la finalització de les 
obres, ha de: 
 
4.1. Aportar certificat final de les obres executades. 
 
4.2. 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. 
 
4.3. Justificar el cost real i efectiu de les obres realitzades, i si s’escau efectuar 
l’autoliquidació complementària corresponent. 
 
4.4. Aportar el corresponent certificat final de les instal·lacions, pel que fa a les 
instal·lacions tèrmiques per a la producció d’ACS mitjançant bombes de calor 
aerotèrmiques, una vegada finalitzada la instal·lació 
 
4.5. Aportar certificat emès per la Secretaria de Telecomunicacions i Societat 
de la Informació, acreditant el compliment de la normativa sobre infrastructures 
comuns de telecomunicació en edificis. 



4.6. 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. 
 
CINQUÈ.- Advertir i manifestar a Maria Elena Royo Ventura: 
 
5.1. Que, en tractar-se de dos habitatges amb una construcció auxiliar 
aparionada, d’acord amb l’article 253 de les NN.UU. del PGM, el caràcter 
aparionat d’aquesta construcció auxiliar s’ha d’establir en escriptura pública 
d’Obra Nova en construcció, la qual ha de ser aportada amb caràcter previ o en 
el moment de presentació de l’acta d’inici de l’obra. 
 
5.2. Que, atès que les dues places d’aparcament de previsió obligatòries es 
troben situades en la parcel·la amb front al carrer Doctor Gimeno, caldrà també 
establir aquesta vinculació/servitud en la corresponent Escriptura pública de 
Declaració d’Obra Nova en construcció, abans esmentada. 
 
5.3. Que en el cas que es vulgui construir conjuntament amb les edificacions 
una piscina (apareix en planta en el Projecte Bàsic presentat), caldrà presentar 
la documentació necessària per a sol·licitar i tramitar la corresponent llicència 
municipal, ja que no està inclosa en la present llicència. 
 
5.4. Que per poder adquirir la placa d’obres, s’ha de justificar el dipòsit de les 
fiances o avals senyalats a la concessió de la llicència. L’esmentada placa s’ha 
de retirar al Punt d'Atenció a la Ciutadania, plaça Santa Magdalena núm. 24, i, 
una vegada complimentada, ha de col·locar-se en lloc visible. 
 
5.5. Que per a la col·locació d’una grua – torre, si és el cas, és necessari 
sol·licitar i tramitar la corresponent llicència municipal. 
 
5.6. Que en cas de necessitar la col·locació de contenidors per a residus i 
runes ha de sol·licitar i obtenir l'oportuna autorització. 
 
SISÈ.- Advertir a la persona interessada, en compliment de l’article 37 del 
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 
64/2014, de 13 de maig, el següent:  

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



SETÈ.- Recordar, també, 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. 
 
VUITÈ.- Comunicar l’acord anterior a les persones interessades. 
 
NOVÈ.- Aquesta llicència restarà condicionada al pagament de les liquidacions 
de la taxa per llicència urbanística d'import 8.970 euros (1418890-213122), de 
l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres d’import 14.352 euros 
(1420422-213100) i de la placa senyalitzadora de llicència d’obres d’import 
48,40 euros (1419433-213152) que seran notificades per l'Organisme de 
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.” 
 
 
ACORD NÚMERO TRES.- Proposta per concedir llicència a LIDL 
SUPERMERCADOS, S.A.U., per a la consolidació i enderroc parcial, a la 
finca situada a l’avinguda Països Catalans, núm.89, d’Esplugues de 
Llobregat. (Exp.2416-2017-21). 
 
“El senyor Francisco Javier Pac Suárez, en representació de LIDL 
Supermercados, SAU, sol·licita llicència per executar obres d'enderroc parcial 
de l’edificació existent a la finca situada a l’av. Països Catalans núm. 89, 
anomenat Tres Molinos, d’aquesta població, (referència cadastral 
4818101DF2841H0001ID), aportant projecte tècnic a tal efecte (Exp. 2416-
2017-21). 
 
Atès l’ informe favorable emès pels Serveis Tècnics Municipals del que resulta 
que:  

“(...) Actualment, la parcel·la objecte del present projecte de consolidació 
i enderroc parcial està ocupat per un complex edificatori que, tot i que 
ara fa temps que es troba sense ús, va ser un restaurant durant molt 
anys. 
 
L’edifici es desenvolupa en planta baixa i planta primera (puntualment en 
algun punt planta segona) i formen un conjunt que es desenvolupa al 
voltant d’un pati central. 
 
Les cobertes són inclinades a dues aigües i de teula ceràmica en la seva 
major part. 
 
Una part de la coberta té un recobriment de fibrociment. 
 
L’element més característic de l’edificació és la presència de tres molins 
de vent, molt deteriorats, amb coberta cònica ceràmica revestida de 
palla i amb braços de fusta. 



El projecte aportat proposa el reforç estructural dels molins i la 
consolidació/reconstrucció dels mateixos, recuperant la seva imatge 
original. També es consolida i manté el mur que delimita la parcel·la amb 
l’Av. del Països Catalans. 
 
És important assenyalar que tant els molins com la tanca es troben 
inclosos en el Catàleg d’edificis Històrico-Artístics i Conjunts 
Paisatgístics d’Esplugues de Llobregat (fitxa núm. 67), aprovat 
definitivament el 27 de juny de 1985 i que el Text Refós de la Modificació 
Puntual del Pla General Metropolità a l’Àmbit Discontinu tres Molinos – 
Pla Parcial El Gall, aprovat definitivament pel Conseller de Territori i 
Sostenibilitat el 27 de març de 2017 obliguen al manetneiment de la 
seva volumetria i a la seva rehabilitació. 
 
La superfície construïda total de l’edificació existent a enderrocar és de 
uns 3.000 m2. 
 
El volum total a enderrocar és de 3.790’51 m³. (…)” 

 
Atès l’informe favorable emès pels Serveis Jurídics Municipals, de data 6 de 
juny 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 edificacions existents que, d’acord amb la legislació sobre ordenació 
de l’edificació, requereixen l’elaboració d’un projecte tècnic, com és el 
cas que ens ocupa. 
 
D’acord amb l’article 188 del Text refós de la llei d'urbanisme, aprovat 
pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, i l’article 14 del Reglament 
esmentat, les llicències urbanístiques s’han d’atorgar d’acord amb les 
previsions de la legislació i el planejament urbanístics i les ordenances 
municipals sobre ús del sòl i edificació vigents en el moment de la 
resolució de la sol·licitud. 
 
Per tant, són d’aplicació l’article 75 i següents del Reglament d'obres, 
activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de 
juny. 
 
D’acord amb l’article 12 del Reglament sobre protecció de la legalitat 
urbanística, correspon a l’administració municipal atorgar les llicències 



urbanístiques respecte dels actes que hi són subjectes que es 
pretenguin executar en el seu terme. 
 
L’article 34 del Reglament exigeix l’aportació d’un projecte executiu quan 
el projecte objecte de la llicència tingui la consideració de projecte bàsic. 
En aquest cas, el projecte és bàsic, de manera que caldrà reclamar la 
presentació d’un projecte executiu. 
 
Les llicències urbanístiques caduquen si transcorre el termini per 
començar les obres o el termini per acabar-les, incloses les seves 
pròrrogues respectives, sense que hagin estat iniciades o finalitzades. 
Els terminis són d’un any per a iniciar les obres, i de 3 anys per a 
acabar-les una vegada iniciades. Ambdós terminis es computen a 
partir de l’endemà de la notificació de la llicència atorgada. 
 
A aquests efectes, en compliment de l’article 37 del Reglament sobre 
protecció de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 
de maig, correspon efectuar l’advertiment de caducitat de caducitat 
corresponent. 
 
Cal indicar a la persona titular de la llicència que ha de lliurar a 
l’administració atorgant una còpia de l’acta d’inici d’obres estesa per 
la direcció facultativa de les obres i, posteriorment, una còpia del 
certificat final d’obres expedit per aquesta mateixa direcció. Si les 
obres autoritzades no requereixen direcció facultativa per executar-les, 
les còpies de l’acta i del certificat esmentats han de ser substituïdes per 
la declaració responsable corresponent de la persona titular de la 
llicència urbanística. 
 
Cal recordar que, en virtut de l’article 187bis.b) del Decret legislatiu 
1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 
d'urbanisme, en la redacció donada per la Llei 16/2015, de 21 de juliol, 
de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la 
Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat 
econòmica, la primera utilització i ocupació dels edificis es troba 
subjecte al règim de comunicació prèvia. 
 
L’òrgan competent per a l’aprovació d’aquest Projecte és la Junta de 
Govern Local, per delegació expressa efectuada mitjançant Decret núm. 
1466, de 18 de juny de 2015. 
 
Conclusions 
 
Per tot l’exposat, 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 LIDL Supermercados, SAU, per a la 
consolidació i enderroc parcial de l’edifici ocupat per l’antic restaurant Tres 
Molinos, ubicat a la finca situada a l’avinguda Països Catalans, núm.89, 
d’Esplugues de Llobregat, d’acord amb el projecte presentat el 22 de maig de 
2017, (Registre general d'entrada núm. 2017 00009591). 
 
SEGON.- Condicionar aquesta llicència al compliment dels següents requisits: 
 
2.1. Constituir dipòsit en Tresoreria Municipal en metàl·lic o aval bancari solidari 
d'import 18.000 euros en concepte de garantia d’urbanització i reposició de 
qualsevol dany que pogués ocasionar-se en els elements urbanístics del sòl , 
subsòl i vol de la via pública, durant el curs de les obres, de conformitat amb el 
disposat en l'article 16 de les Ordenances Metropolitanes d'Edificació.  
 
2.2. Constituir dipòsit a la Tresoreria municipal en metàl·lic o aval bancari 
solidari per import de 39.592,96 euros en concepte de fiança per a garantir el 
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. 
 

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. 

 
2.3. Aportar nomenament de contractista convenientment signat pel Promotor 
(es va entregar un document sense signar). 
 
2.4. Aportar document signat i visat per tècnic competent acreditant que 
assumirà la permanència en obra (art. 27 2.d de les O.O.M.M.E.E.) 
 
2.5. Presentar, abans de la demolició de la coberta o parts de la coberta 
afectada, la documentació exigible pel Real Decret 396/2006, de 31 de març i 
resta de normativa concordant, relativa a les disposicions mínimes de seguretat 
i salut aplicables als treballs amb risc d’exposició a l’amiant (Pla de treball, 
tramitació de l’expedient i gestió de documentació, comunicació a l’autoritat 
competent, etc.). Així mateix s’haurà d’aportar full de seguiment i certificat de 
gestió de residus. Caldrà aportar nomenament específic de contractista inscrit 
en el Registre d’Empreses amb Risc d’Amiant per aquesta part dels treballs 
abans de la seva execució (cal destacar que LIDL SUPERMERCADOS S.A.U. 
ha aportat escrit de compromís en aquest sentit amb data 16 de maig de 2017). 
 
2.6. Prendre les mesures de seguretat suficients i necessàries respecte a la via 
pública i vianants, tot seguint les ordres dictades per la direcció facultativa. 
 
2.7. Garantir una correcta evacuació de les aigües procedents del solar un cop 



acabades les obres d’enderroc, i així mateix, mantenir-lo amb les degudes 
condicions de neteja. 
 
2.8. La tanca de precaució de l’obra, ha de ser fixa i opaca, de 2 m d’alçada, 
com a mínim, estable, consistent i resistent a l’impacte, construïda amb paret 
d’obra vista o pintada, xapa metàl·lica, o pannell prefabricat, de tal manera que 
es mantingui en bon estat i ofereixi la seguretat necessària durant tot el procés 
que duri l’obra. 
 
2.9. Cal justificar, abans d’iniciar les obres d’enderroc, que s'ha sol·licitat 
informació a GAS NATURAL, sobre la ubicació de les seves instal·lacions, 
d'acord amb el que disposa el Reglament Tècnic de Distribució i Utilització de 
combustibles gasosos i amb la finalitat d'incrementar la seguretat de les 
instal·lacions de gas natural. 
  
TERCER.- Subjectar l’anterior llicència a l’aportació del projecte d’execució 
per a definir l’obra íntegrament, amb caràcter previ a l’execució de les obres, 
juntament amb un informe subscrit per la direcció facultativa de les obres sobre 
l’adequació al projecte autoritzat, d’acord amb les determinacions de l’article 34 
del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre 
protecció de la legalitat urbanística. 
 
QUART.- 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 26 
de maig de 2017. 
 
CINQUÈ.- Advertir a LIDL Supermercados, SAU que una vegada executat 
l’enderroc ha d’aportar certificat final de les obres, amb plànols de la realitat 
final existent i memòria que justifiqui el compliment de l’article 121.3 de les 
O.O.M.M. d’Edificació. També s’ha de justificar que el nou solar compleix les 
condicions de salubritat i seguretat òptimes i que els murs que restin a la finca 
acompleixen amb les mesures de solidesa exigibles. 
 
SISÈ.- Advertir a LIDL Supermercados, SAU que per poder adquirir la placa 
d’obres, s’ha de justificar el dipòsit de les fiances o avals senyalats a la 
concessió de la llicència. L’esmentada placa s’ha de retirar al Punt d'Atenció a 
la Ciutadania, plaça Santa Magdalena núm. 24, i, una vegada complimentada, 
ha de col·locar-se en lloc visible. 
 
SETÈ.- ADVERTIR a LIDL Supermercados, SAU a la persona interessada, en 
compliment de l’article 37 del Reglament sobre protecció de la legalitat 
urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig, el següent:  

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

 
VUITÈ.- Aquesta llicència restarà condicionada al pagament de les liquidacions 
de la taxa per llicència urbanística d'import 2.189,32 euros (1418890-213359), 
de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres d’import 3.502,91 euros 
(1420547-213340) i de la placa senyalitzadora de llicència d’obres d’import 
48,40 euros (1419433-213634) que seran notificades per l'Organisme de 
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.” 
 
 
ACORD NÚMERO QUATRE.- Proposta d’autorització a ANTONIO TORRES 
ÀLVAREZ, per a la realització els dies 23 i 24 de juny d’una actuació 
extraordinària consistent en una activitat musical al bar – restaurant 
ubicat al carrer Antoni Gaudi, núm. 9 tda. 2a. (Exp. 2541-2017-22). 
 
“El senyor ANTONIO TORRES ÁLVAREZ, titular de l’activitat de bar- 
restaurant que es desenvolupa al local del carrer Antoni Gaudí, núm. 9, tda 2a, 
sol·licita autorització per a realitzar una activitat extraordinària consistent en 
poder disposar de música ambiental a l’esmentat establiment la propera nit del 
dia 23 de juny de 2017 al dia 24 de juny de 2017, amb motiu de la celebració 
de la revetlla de Sant Joan. (Exp. 2541-2017-22). 
 
Vist l’informe favorable emès pels Serveis Tècnics Municipals de data 6 de juny 
de 2017, del qual resulta que, analitzada la sol·licitud presentada i l’expedient 
de l’establiment, es pot indicar: 
 

- Que la sol·licitud s’ha realitzat en els terminis adequats. 
 
- Que s’ha inclòs una breu descripció de l’acte a realitzar. 
 
- Que de la documentació disponible a l’expedient d’activitats del local, 
es desprèn que l’activitat podria ser admissible. 
 
- Que la present celebració respectarà l’aforament actual de 
l’establiment. 
 
- Que anteriorment ja s’han autoritzat activitats extraordinàries com la 
present en aquest establiment sense que s’hagi produït cap tipus 
d’incidència destacable. 
 
- Que l’activitat sol·licitada vetllarà pel compliment de la normativa vigent 
en matèria de contaminació acústica i conciliarà la seva realització amb 
el descans veïnal. En aquest sentit, es proposa que es limiti l’horari de 
finalització de l’esdeveniment a les 03:00 hores, atès que aquest és 
l’horari màxim permissible per aquest tipus d’activitats. 
 
- Que atès que la present sol·licitud no modifica cap dels paràmetres de 



seguretat de l’activitat, que ja estan adientment justificats a l’expedient 
de l’establiment obrant als arxius municipals i que només es sol·licita 
poder posar ambientació musical, una nit especial com la de Sant Joan, 
on les celebracions a tot arreu són molt generalitzades, es pot 
considerar que no és necessari presentar més documentació 
complementària a part de la ja disponible, atès que seria redundant i 
ineficient administrativament. 
 

Vist l’informe de l’assessora jurídica de l’Àmbit de Territori i Sostenibilitat, de 7 
de juny de 2017, els fonaments de dret del qual estableixen el següent: 
 

“Fonaments de dret 
 
Vista la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels 
espectacles públics i les activitats recreatives; 
 
Vist el Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament 
d’espectacles públics i activitats recreatives, dictat en desenvolupament 
de la Llei 11/2009, de 6 d juliol, de regulació administrativa dels 
espectacles públics i les activitats recreatives; 
 
Vista 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; 
 
D’acord amb l’article 124 del Reglament d’espectacles públics i activitats 
recreatives, l’activitat de referència resta subjecte al règim de 
comunicació prèvia. Aquest article s’ha d’entendre modificat per la Llei 
16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa. 
 
En aquest sentit, els establiments de restauració amb una superfície 
construïda igual o inferior a 500m² i amb aforament igual o inferior a 500 
persones, estan inclosos en l’annex II de la LSA i, per tant, estan 
subjectes a comunicació prèvia, amb independència de si disposen de 
terrassa o no. Ara bé, en els aspectes substantius, aquesta activitat es 
continua regint pel Reglament d’espectacles i activitats recreatives. 
 
A aquests efectes, cal recórrer a l’article 42 de la Llei 11/2009, de 6 de 
juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats 
recreatives, que defineix com a espectacles públics i les activitats 
recreatives de caràcter extraordinari els que es duen a terme 
esporàdicament en establiments oberts al públic que tenen llicència o 
autorització per a una activitat diferent de la que es pretén fer, o en 
espais oberts al públic o altres locals que, tot i no tenir la condició 
d'establiments oberts al públic amb llicència o autorització, compleixen 
les condicions exigibles per a dur-hi a terme els espectacles o les 
activitats. 
 
Els espectacles públics i les activitats recreatives de caràcter 
extraordinari estan sotmesos a autorització de la Generalitat, llevat que 



es duguin a terme en municipis de més de 50.000 habitants o que es 
duguin a terme amb motiu de festes i revetlles populars. En aquests 
casos, estan sotmesos a llicència municipal. En els mateixos termes 
està redactat l’article 109 del Reglament que desenvolupa aquesta Llei. 
 
Els reglaments de la Generalitat i les ordenances municipals han de 
regular el procediment, els requisits i les condicions generals que 
s'exigeixen per a atorgar les autoritzacions per als espectacles públics i 
les activitats recreatives de caràcter extraordinari. 
 
D’acord amb l’article 108 del Reglament d’activitats recreatives, els 
espectacles públics i les activitats recreatives de caràcter extraordinari 
són els definits a l'article 42.1 de la Llei 11/2009, de 6 de juliol. 
 
Requereixen llicència o autorització els espectacles públics i les 
activitats recreatives de caràcter extraordinari que no estan inclosos dins 
la llicència, autorització o comunicació prèvia d'un establiment o espai 
obert al públic, per incórrer en alguna de les circumstàncies següents: 
 

a) Tenir lloc en un espai obert al públic. 
 
b) Tenir lloc en algun tipus d'establiment que, tot i no tenir la 
condició d'establiments oberts al públic amb llicència o 
autorització, compleixen les condicions exigibles per dur-hi a 
terme els espectacles o les activitats. 
 
c) Tenir lloc en algun tipus d'establiment que disposi de llicència o 
autorització diferent de l'espectacle o l'activitat recreativa que es 
vulgui realitzar, o diferent de les previstes en aquest Reglament. 

 
L’òrgan competent per a resoldre és la Junta de Govern Local, per 
delegació expressa efectuada per Decret d’alcaldia núm. 1466, de 18 de 
juny de 2015. 
 
Conclusions 
 
De tot l’exposat, es desprèn, que es tracta d’una activitat amb llicència 
concedida en el seu moment per al desenvolupament d’una activitat de 
Bar restaurant; diferent de l’activitat sol·licitada en aquests moments, de 
manera que s’ha de classificar com a una activitat de caràcter 
extraordinari, per aplicació de la normativa sectorial aplicable, segons 
s’ha indicat anteriorment. 
 
Per altra banda, que l’activitat extraordinària es demana amb ocasió de 
la revetlla de Sant Joan, que té lloc el 23 de juny de 2017. 
 
Tenint en compte l’informe tècnic favorable, que justifica que, en tant que 
només es tracta de poder posar música ambient al local, no és necessari 
reclamar la presentació de més documentació, només resta concloure 
que s’informa favorablement l’activitat de caràcter extraordinari per a 



posar música al local destinat a Bar Restaurant “Casa Torres”, ubicat al 
carrer Antoni Gaudí, núm. 9, d’Esplugues de Llobregat, amb motiu de la 
revetlla de Sant Joan, amb les condicions indicades pels Serveis tècnics 
municipals.” 

 
Vistos els preceptes citats, 
  
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
PRIMER.- Autoritzar a ANTONIO TORRES ÁLVAREZ la realització d’una 
activitat extraordinària consistent en poder disposar de música ambiental a 
l’esmentat establiment la propera nit del dia 23 de juny de 2017 al dia 24 de 
juny de 2017, amb motiu de la celebració de la revetlla de Sant Joan al local 
ubicat al carrer Antoni Gaudí, núm. 9, tda. 2a. (Exp. 2541-2017-22). 
 
SEGON.- Advertir a ANTONIO TORRES ÁLVAREZ que l’horari autoritzat de l’ 
esmentada activitat musical serà fins les 03:00 hores del dia 24 de juny de 
2017.  
 
TERCER.- Condicionar aquesta autorització al fet que en cap moment s’alterin 
els paràmetres de seguretat que contempla el local, especialment amb relació a 
l’aforament de l’establiment. 
 
QUART.- Advertir a ANTONIO TORRES ÁLVAREZ, que la present activitat 
servirà com a referent per a noves sol·licituds que pugui realitzar, podent-se 
desautoritzar si en algun moment aquestes actuacions generen molèsties i 
denúncies contrastades.” 
 
 
ACORD NÚMERO CINC.- Proposta d’autorització de la cessió d’ús del 
traster número 120, del soterrani primer del pàrquing de Can Vidalet, 
sol·licitat pel Sr. Julian Gil Serradilla. 
 
“El senyor Julian Gil Serradilla, sol·licita autorització per la cessió d’ús del 
traster número 120 del soterrani 1r de l’aparcament de Can Vidalet, a favor de 
la senyora Maria Teresa Remesal Mon, pel preu 3.750,00 €, segons instància 
registrada d’entrada a l’Ajuntament amb el núm. 8000 de data 03-05-2017. 
 
El peticionari es titular del traster de l’aparcament segons escriptura número 
174 de data 17.01.2006 autoritzada pel Notari de l’Il·lustre Col·legi de 
Catalunya Sr. Miguel Ángel Rodríguez Barroso, e inscrita al Registre de la 
Propietat. 
 
La recepció provisional de les obres de l’aparcament i urbanització va ser 
acordada pel Ple Municipal en sessió ordinària de data 10 de febrer de 1993, 
iniciant-se el període de la concessió de 50 anys. 
 
Al plec de clàusules reguladores de la concessió aprovada i la seva modificació 
posterior acordada per l’Ajuntament Ple de data 13 de novembre de 1991, 
s’estipula que el concessionari podrà efectuar cessions d’ús de places 



d’aparcament i trasters a terceres persones, per gaudir parcialment de la 
concessió amb tots els requeriments i condicions que figuren al mateix, que 
hauran de ser autoritzades per l’Ajuntament i formalitzar-se en Escriptura 
pública, que s’inscriurà al Registre de la Propietat. 
 
També s’assenyala que els cessionaris de places d’aparcament i trasters 
podran alhora cedir el seu ús a terceres persones prèvia autorització d’aquest 
Ajuntament i el compliment de les dites formalitats. En aquesta segona cessió i 
en les successives, l’Ajuntament tindrà dret de tanteig sobre aquestes places.  
 
Atès que aquest Ajuntament no considera adient exercir el dret de tanteig en el 
cas present. 
 
Atès que l’Ajuntament Ple, en sessió extraordinària de data 27 de juny de 2007, 
va acordar la delegació a la Junta de Govern Local de les facultats 
corresponents per l’autorització de les cessions d’ús de places d’aparcament i 
trasters a terceres persones i per a l’exercici, en el seu cas, del dret de tanteig 
sobre la plaça o places objecte de cessió en segones i successives cessions, 
en les condicions i amb els requeriments previstos al Plec de Condicions 
regulador de la concessió. 
 
Atesa la clàusula 25 de Plec de clàusules reguladores de la concessió i la seva 
modificació, acordada pel Ple Municipal de data 13 de novembre de 1991.  
 
Atès que el preu proposat per la cessió d’ús del traster sol·licitada excedeix del 
preu màxim actualitzat d’acord amb allò establert a la clàusula 25 del plec de 
condicions regulador de la concessió. 
 
Atès l’informe emès pels Serveis Jurídics Municipals. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
1. Autoritzar al senyor Julian Gil Serradilla la cessió d’ús del traster número 120 
del soterrani 1r de l’aparcament de Can Vidalet, a favor de la senyora Maria 
Teresa Remesal Mon, pel preu màxim actualitzat de 2.677,15 €. 
 
2. Condicionar l’efectivitat de la cessió d’ús del traster que s’autoritza a la seva 
formalització mitjançant escriptura pública, especificant preu, període i altres 
condicions establertes a la clàusula 25 del Plec regulador de la concessió de 
conformitat amb el mateix i en la seva inscripció al Registre de la Propietat. Tot 
això s’haurà d’acreditar davant d’aquest Ajuntament en el període màxim de 
dos mesos comptats des de la recepció del present acord. 
 
3. Aprovar la liquidació de la taxa per autorització de cessions d'ús en 
concessions administratives, a partir de segones cessions (Ordenança Fiscal 
núm. 9) d’import 120,20€, i corresponent al traster número 120, amb càrrec a 
valor núm. 01403185/0000172265.” 
 
 
 



ACORD NÚMERO SIS.- Proposta d’aprovació del reconeixement de 
l’obligació de la despesa d’execució material final de les obres 
d’adequació d’oficines a l’edifici La Baronda Fase 1, adjudicat a favor de 
l’empresa TABER CONTRACT, S.L. (exp. G451-2016-024). 
 
D'ordre de la Presidència es proposa i així s'acorda, per unanimitat, que quedi 
sobre la taula per ampliar informació. 
 
 
ACORD NÚMERO SET.- Proposta d’aprovació de l’addenda de pròrroga 
del conveni de col•laboració entre l’agència de l’habitatge de Catalunya i 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat relatiu a l’oficina d’habitatge 
d’Esplugues de Llobregat per a l’any 2017. 
 
“En data 22 de febrer de 2016 es va formalitzar el conveni de col·laboració 
entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament d'Esplugues de 
Llobregat, relatiu a l’oficina d’habitatge/borsa de mediació situada en aquest 
municipi, amb l’objecte d’establir els termes i les condicions de la col·laboració 
entre les parts per a l’assessorament i gestió de serveis en matèria d’habitatge 
respecte de diverses tasques competència de la Generalitat de Catalunya, en 
el marc del Pla per al dret a l’habitatge aprovat per Decret 75/2014, de 27 de 
maig.  
 
El pacte desè de l’esmentat conveni preveu que: “El conveni tindrà vigència fins 
al dia 31 de desembre de 2014, amb efectes de l’1 de gener, i pot ser prorrogat, 
per mutu acord de les parts, prèvia petició per escrit de qualsevol de les parts 
signatàries, que ho haurà de realitzar amb un preavís d’un mes del venciment 
del termini inicial.” 
 
Atès que el Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l’habitatge té 
una vigència mínima de quatre anys, i que ambdues parts posen de manifest 
l’interès en prorrogar el conveni de col·laboració establert, i amb la finalitat de 
mantenir el funcionament dels serveis i activitats pactats, durant l’any 2017. 
  
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
Primer- Prorrogar el conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya i l’Ajuntament d'Esplugues de Llobregat, pel període comprès entre 
l’1 de gener i el 31 de desembre de 2017, el qual té per objecte establir els 
termes i les condicions de la col·laboració entre les parts per a l’assessorament 
i la gestió de serveis en matèria d’habitatge, amb la finalitat de facilitar a la 
ciutadania la proximitat de les gestions i serveis relatius a l’habitatge, mantenint 
els pactes previstos en el conveni signat el 22 de Febrer de 2016, acordant 
que:  
 
- Les aportacions econòmiques que s’hi estableixen en el pacte quart, seran 
per al 2017 les següents: 
  
- L’import del pagament fix per serveis bàsics establert en el pacte quart, a) del 
conveni, serà de 12.000 €.  



- L’aportació màxima que s’estableix en el pacte quart, c) del conveni serà de 
14.000 €. 
  
- S’actualitzen els barems de les aportacions econòmiques per a la gestió de 
serveis i activitats objecte del conveni, d’acord amb la taula d’imports del 
catàleg de serveis de l’Annex.” 
 
 
ACORD NÚMERO VUIT.- Proposta d’aprovació de l’addenda de pròrroga 
del conveni de col•laboració entre l’agència de l’habitatge de Catalunya i 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat relatiu al programa de mediació 
per a lloguer social per a l’any 2017. 
 
“En data 16 d’abril de 2015 es va formalitzar el conveni de col·laboració entre 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, 
relatiu al Programa de mediació per al lloguer social d’habitatges d’aquest 
municipi, que tenia per objecte establir els termes i les condicions de la 
col·laboració entre les parts per impulsar el programa mitjançant la Borsa de 
mediació, per tal de facilitar a la ciutadania la proximitat de la gestió d’aquests 
serveis en el territori, en el marc del Pla per al dret a l’habitatge aprovat per 
Decret 75/2014, de 27 de maig. 
 
En el pacte desè de l’esmentat conveni es preveia que: “El conveni tindrà 
vigència fins al dia 31 de desembre de 2015, amb efectes de l’1 de gener, i pot 
ser prorrogat, per mutu acord de les parts, prèvia petició per escrit de qualsevol 
de les parts signatàries, que ho haurà de realitzar amb un preavís d’un mes del 
venciment del termini inicial.” 
 
En data 31 de desembre de 2015 es va formalitzar l’addenda de pròrroga de 
l’esmentat conveni de col·laboració per a l’any 2016. 
 
Atès que el Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l’habitatge té 
una vigència mínima de quatre anys, i que ambdues parts posen de manifest 
l’interès en prorrogar el conveni de col·laboració relatiu al Programa de 
Mediació per al lloguer social mitjançant la Borsa de mediació, amb la finalitat 
de mantenir el seu funcionament durant l’any 2017. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
ÚNIC.- Prorrogar el conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya i l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, relatiu al Programa de 
mediació per al lloguer social d’habitatges en aquest municipi, pel període 
comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2017, el qual té per objecte 
establir els termes i les condicions de la col·laboració entre les parts per 
impulsar el programa mitjançant la Borsa de mediació, per facilitar a la 
ciutadania la proximitat de la gestió d’aquests serveis en el territori, Mantenir 
tots els pactes previstos en el conveni signat el 16/04/2015, acordant que les 
aportacions econòmiques que s’hi estableixen en els pactes quart i cinquè, 
seran per al 2017, les següents: 



- L’import per actuacions de mediació amb contractes nous, establert en el 
pacte quart 1), serà de 450 €. 
 
- L’import per actuacions de gestió i seguiment de contractes anteriors, 
establert en el pacte quart 1), serà de 200 €. 
 
- L’import del pagament fix en concepte de bestreta i a compte de l’aportació 
màxima establert en el pacte cinquè a) del conveni, serà de 150,00 €. 
 
- L’aportació màxima que s’estableix en el pacte quart, 3) del conveni serà de 
4.700,00 €.” 
 
 
ACORD NÚMERO NOU.- Proposta de sol•licitud de subvenció per a la 
matèria de gestió de residus a l’Àrea Metropolitana.  
 
“Assumpte: Petició de subvenció a l’Àrea Metropolitana de Barcelona per al 
projecte elaborat per l’empresa DATAAMBIENT ASSESSORS, SL, en matèria 
de gestió de residus. 
 
Vist l’informe emès el 9 de juny de 2017, pels Serveis tècnics municipals del 
Servei de Manteniment i Espai Públic, que estableix el següent: 
 
“INFORME:  
 
1. ANTECEDENTS 
 
La Junta de Govern en sessió ordinària del dia, 12/12/2016 va aprovar 
l’execució del servei de redacció dels plecs de la contractació pel servei integral 
de recollida de residus sòlids, neteja viària i reg d’arbrat vial d’Esplugues de 
Llobregat mitjançant contracte menor, i adjudicar-lo a favor de l’empresa 
DATAAMBIENT ASSESSORS, S.L. 
 
El Consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana de Barcelona va aprovar en data 
20/12/2016 una declaració amb les actuacions de futur a desenvolupar pels 
municipis metropolitans i per l’Àrea Metropolitana de Barcelona en la gestió 
dels residus municipals. 
 
L’Àrea Metropolitana de Barcelona ha aprovat per acord de 28 de febrer de 
2017 la convocatòria de subvencions en matèria de gestió de residus per als 
municipis de l’àmbit metropolità de Barcelona per a projectes realitzats els anys 
2017 i 2018. Les bases reguladores han estat publicades en el Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona en data 8 de març de 2017. La convocatòria ha 
estat publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 11 de 
maig de 2017, i per tant el termini de presentació de sol·licituds és el 12 de juny 
de 2017.  
 
La Junta de Govern en sessió ordinària del dia, 2/06/2017 va aprovar 
l’adjudicació per la presentació de la documentació necessària de l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat en la convocatòria en règim de concurrència 



competitiva per a la concessió de subvencions en matèria de gestió de residus 
per a projectes realitzats els anys 2017 i 2018 i també per la realització d’un 
estudi econòmic per l’ordenança fiscal de RSU en funció de les tipologies de 
locals comercials i superfícies. a favor de l’empresa DATAAMBIENT 
ASSESSORS, S.L. 
 
En data 9 de juny de 2017, l’empresa DATAAMBIENT ASSESSORS, S.L. ha 
presentat el projecte tècnic sobre les actuacions de millora en matèria de gestió 
de residus a Esplugues de Llobregat per accedir a les subvencions en gestió de 
residus atorgada per l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 
 
2. PROPOSTA DE PETICIÓ DE SUBVENCIÓ 
 
Segons les bases de la subvenció de l’AMB, seran subvencionables els 
projectes de gestió de residus que tinguin per objectiu millorar la qualitat i/o 
quantitat de la recollida selectiva, de manera que es faciliti el posterior 
tractament a les plantes, sent, aspectes prioritaris: 
 
• La implantació de nous sistemes de control de residus generats que permetin 
identificar els generadors per tal de facilitar la implantació de taxes d’acord amb 
la generació. 
 
• La implantació de canvis en el model de recollida que afavoreixin l’increment 
de les quantitats recollides i la seva qualitat, com seria el sistema porta a porta.  
 
• Projectes amb actuacions especifiques sobre grans productors. 
 
En les reunions de seguiment de la preparació del nou contracte del servei 
integral de recollida de residus sòlids, neteja viària i reg d’arbrat vial, que 
redacta la mateixa empresa encarregada de preparar el projecte tècnic per a la 
subvenció, s’ha manifestat la intenció de l’Ajuntament d’incorporar nous serveis 
que compleixen amb els tres aspectes prioritaris de la subvenció. 
 
Revisat el projecte tècnic presentat per DATAAMBIENT ASSESSORS, S.L., 
que servirà de base per a sol·licitar la subvenció, es comprova que conte de 
forma detallada l’avaluació dels criteris d'adjudicació establerts a la present 
convocatòria.  
 
L’Ajuntament optarà per diferents sistemes de millora de la recollida selectiva 
que es resumeixen en: 
 
• Recollida selectiva dels grans productors (comerços) amb sistema de detecció 
d’usuari: 343.790 € (IVA inclòs). 
  
• Millores en la reutilització de les restes de poda: 29.300 € (IVA inclòs). 
  
• Millores en la recollida selectiva dels mercats municipals: 105.9960 € (IVA 
inclòs). 
 
Cost total (IVA inclòs): 479.086 (IVA inclòs). 



L’import total de les actuacions subvencionables és de 479.086 (IVA inclòs), i 
l’Ajuntament opta per sol·licitar el 65% d’aquest total sol·licitada ascendeix a 
311.405,90 € (IVA inclòs), criteri que permet obtenir la màxima puntuació en 
un apartat de valoració de la puntuació de la subvenció. 
 
Totes les actuacions s’implantarien durant l’any 2018 amb l’inici de la nova 
contracta. 
3. ALTRE DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER OPTAR A LA SUBVENCIÓ  
 
Les bases de la subvenció indiquen que l’Ajuntament ha de presentar, 
conjuntament amb el projecte tècnic de mesures a implantar, un certificat de la 
Secretaria Municipal que indiqui que: 
  
• No ha sol·licitat, ni obtingut cap ajut o aportació de qualsevol origen, públic o 
privat, en matèria de residus. 
 
• Es troba al corrent de les seves obligacions tributàries. 
 
• Compleix amb la legislació vigent en matèria de residus (Decret Legislatiu 
1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels 
residus).  
 
• Compleix amb les Polítiques d’Igualtat. 
  
Als efectes que correspongui s’indica que actualment, l’Ajuntament: 
  
• Compleix amb la legislació vigent en matèria de residus (Decret Legislatiu 
1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels 
residus).  
 
4. PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 
 
Atenent a tot el que s’ha exposat a l’informe, es proposa: 
 
• Sol·licitar la subvenció a l’AMB pels projectes relacionats amb la recollida de 
residus indicats al projecte per import de 311.405,90 € (IVA inclòs), d’acord al 
projecte realitzat per DATAAMBIENT ASSESSORS, S.L., per actuacions que 
tenen un import total de 479.086 (IVA inclòs). 
 
• Sol·licitar al departament municipal que correspongui que emeti informe sobre 
els punts 1, 2 i 4 del certificat que ha de preparar la Secretaria municipal.” 
 
Vist l’informe emès el 9 de juny per l’assessora jurídica de l’Àmbit de Territori i 
Sostenibilitat, que estableix el següent:  
 
“Antecedents  
 
El 28 de febrer de 2017, el Consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona va acordar el següent: 



“APROVAR el Programa de subvencions per a una millora en la recollida dels 
residus metropolitans 2017-2018, que s'incorpora com annex en aquest acord.  
 
APROVAR inicialment les "Bases per a la concessió de subvencions en matèria 
de residus", que s'incorporen com annex a aquest acord, mitjançant la 
convocatòria en pública concurrència. 
 
PUBLICAR aquest acord i les Bases reguladores al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona i al taulell d'anuncis d'aquesta entitat, així com inserir 
una referència d'aquest anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya.  
 
SOTMETRE les esmentades Bases a informació pública pel termini de trenta 
dies hàbils. En cas que no hi hagi al·legacions s'entendran aprovades 
definitivament.  
 
APROVAR la convocatòria de subvencions en matèria de residus per al 
període 2017-2018, que s'incorpora al present acord. AUTORITZAR una 
despesa total de TRES MILIONS VUIT-CENTS MIL EUR (3.800.000 EUR), de 
la qual UN MILIÓ NOU-CENTS MIL EUR (1.900.000 EUR) per al pressupost de 
l'any 2017 amb càrrec a l'aplicació pressupostària A3000/16220/46208 i UN 
MILIÓ NOU-CENTS MIL EUR (1.900.000 EUR) per a l'any 2018 amb càrrec a 
l'aplicació pressupostària que correspongui del pressupost de l'AMB per a 
2018. L'aprovació de la despesa d'exercicis futurs resta sotmesa a la condició 
suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient per finançar les obligacions 
derivades del present acord. 
 
CONDICIONAR l'eficàcia de la convocatòria a l'aprovació definitiva de les 
bases reguladores. 
 
FACULTAR al Vicepresident de l'Àrea de Medi Ambient per prendre les 
resolucions necessàries pel ple desenvolupament de les Bases i Convocatòria i 
per l'adjudicació d'ajuts previstos a les mateixes. 
 
PUBLICAR l'anunci de la convocatòria, un cop les Bases restin aprovades 
definitivament, en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a través de la 
Base de Datos Nacional de Subvenciones. 
 
NOTIFICAR aquest acord als Ajuntaments de l'Àrea Metropolitana de 
Barcelona.” 
 
Aquest acord, i les bases, van ser publicades al Butlletí oficial de la província 
de Barcelona de 8 de març de 2017. 
 
El 2 de juny de 2017, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat va acordar aprovar l’adjudicació per a la presentació de la 
documentació necessària de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, en la 
convocatòria per a la concessió de subvencions en matèria de gestió de 
residus per a projectes realitzats els anys 2017 i 2018, a favor de l’empresa 
DATAAMBIENT ASSESSORS, SL. 



El 10 de maig de 2017, va ser publicat al Butlletí oficial de la província de 
Barcelona l’extracte de la convocatòria, en la qual expressament es feia constar 
que les peticions havien de ser presentades en el termini d’un mes, a comptar 
des d’aquella publicació. 
 
El 9 de juny de 2017, (Registre general d'entrada núm. 2017 00010935) 
l’empresa DATAAMBIENT ASSESSORS, SL, ha presentat el Projecte tècnic 
sobre actuacions de millora en matèria de gestió de residus a Esplugues de 
Llobregat, per a accedir a les subvencions en gestió de residus atorgada per 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona, per import total de 479.086 (IVA inclòs), 
en matèria de gestió de residus. 
 
El 9 de juny de 2017, els Serveis tècnics municipals del Servei de Manteniment 
i Espai Públic han emès un informe favorable sobre el document elaborat per 
DATAAMBIENT ASSESSORS, SL, en tant en quant han constatat que aquest 
conté de forma detallada l’avaluació dels criteris d'adjudicació establerts a la 
convocatòria, i conclouen que cal sol·licitar la subvenció a l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona pels projectes relacionats amb la recollida de residus indicats al 
projecte per import de 311.405,90 € (IVA inclòs), d’acord amb el projecte 
redactat per DATAAMBIENT ASSESSORS, SL, per actuacions que tenen un 
import total de 479.086 (IVA inclòs). 
 
Fonaments de dret 
  
Vistes les BASES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN MATÈRIA 
DE RESIDUS, aprovades pel Consell Metropolità de Barcelona, en la sessió de 
28 de febrer de 2017. 
 
D’acord amb la Base 3, les actuacions subvencionables són projectes de gestió 
que tinguin per objectiu millorar la qualitat i/o quantitat de la recollida selectiva, 
de manera que es faciliti el posterior tractament a les plantes. 
 
Aquesta base identifica quins es consideren com a aspectes prioritaris a tenir 
en compte, que enumera. 
 
La Base 4, estableix les característiques que han de complir les actuacions 
objecte de subvenció: Totes han d'estar encaminades a la millora de la 
quantitat i/o qualitat de la recollida selectiva; s'ha de definir quins objectius es 
pretenen assolir amb el projecte, establint el valor mínim que es pretén 
aconseguir quan finalitzi l'actuació. 
  
Quan els projectes estiguin encaminats a la identificació de generadors de 
residus, en aquests s'han d'establir igualment, de manera quantitativa, els 
objectius que es volen assolir, i permetre que els resultats puguin ser efectius 
per a una possible adaptació de les actuals taxes de residus en funció de la 
generació.  
 
La Base 5 preveu quin és l’import subvencionable, que no pot superar el 75% 
del pressupost total de l'actuació, per als municipis d'entre 20.001 i 50.000 
habitants, amb un màxim per a que aportarà l'AMB de 500.000 EUR per 



municipi.  
 
El projecte podrà ser beneficiari d'altres subvencions o ajuts públics.  
 
L'import màxim destinat als projectes subvencionables serà de 3.800.000,00 
EUR, per a dos anys. 
 
El termini d'execució de les actuacions subvencionades és fins al 15 de 
desembre de 2018, i la corresponent justificació s'haurà de presentar abans del 
15 de gener de 2019, amb la possibilitat de demanar pròrrogues justificades. 
 
D’acord amb la Base 8, relativa a la tramitació de les sol·licituds, estableix que 
per als projectes que participin en la convocatòria s'haurà de presentar la 
corresponent sol·licitud, el formulari (annex 1) degudament complimentat, i la 
documentació requerida a l'annex 2. 
 
Annex II: Documentació complementària per accedir a les subvencions en 
gestió de residus. Acompanyem la documentació següent: - Projecte tècnic 
detallat de manera que permeti avaluar els criteris d'adjudicació (clàusula 12). - 
Declaració d'estar al corrent de les obligacions tributàries, les Polítiques 
d'igualtat, i el Compliment de la legislació de residus. 
 
Els ajuntaments que participin en la convocatòria hauran de presentar les 
seves sol·licituds al Registre de l'AMB, carrer 62, núm. 16-18, edifici A. Zona 
Franca. 08040 Barcelona, i adreçades a la Direcció de Serveis de Gestió i 
Prevenció de Residus, dins del termini establert en la convocatòria. 
 
Caldrà tenir en compte les obligacions derivades de la Llei 19/2014, de 29 de 
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, en 
relació amb les obligacions en matèria de transparència dels beneficiaris de 
subvencions, en cas que aquesta sigui concedida. 
 
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, tenint en compte l’informe tècnic favorable dels Serveis 
tècnics municipals, i que es compta amb la documentació exigida per les Bases 
per a presentar la sol·licitud de subvenció, només resta concloure que s’informa 
favorablement la petició de la subvenció a l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
pels projectes relacionats amb la recollida de residus indicats al projecte per 
import de 311.405,90 € (IVA inclòs), d’acord amb el projecte redactat per 
DATAAMBIENT ASSESSORS, SL.” 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 



PRIMER.- SOL·LICITAR a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, en relació amb 
les subvencions atorgades en matèria de residus, l’import de 311.405,90.-€ 
(IVA inclòs), corresponent al 65% de l’import total de les actuacions, d’acord 
amb el projecte elaborat per DATAAMBIENT ASSESSORS, SL, a l’empara de 
les bases de la subvenció publicades al BOP de Barcelona, el 8 de març de 
2017.  
 
SEGON.- COMUNICAR aquest acord, juntament amb la resta de documentació 
exigida a les Bases de la subvenció, a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, 
mitjançant notificació adreçada al Registre de l'AMB, carrer 62, núm. 16-18, 
edifici A. Zona Franca. 08040 Barcelona, i adreçades a la Direcció de Serveis 
de Gestió i Prevenció de Residus. 

TERCER.- COMUNICAR aquest acord al Servei de Manteniment i Espai Públic 
i a Intervenció.” 

 
ACORD NÚMERO DEU.- Proposta de sol•licitud de pròrroga per part de 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat de l’execució del projecte millora 
de la infraestructura del servei de sanejament de l’àrea d’activitat 
econòmica del Gall. 

“Vist l’informe emès pels Serveis tècnics municipals del Servei d’Obres 
Públiques, que estableix el següent: 

“INFORME  

L’objecte del projecte és definir les característiques tècniques i geomètriques 
per tal de poder executar les obres de millora en la infraestructura del servei de 
sanejament de l’avinguda Cornellà, (entre l’avinguda Sant Ildefons i c/ Gall) i el 
carrer Gall (entre Av. Cornellà i c/ Juli Garreta) d’Esplugues de Llobregat.  

Atenent a la rellevància del sector d’El Gall com a àrea d’activitat econòmica, i 
a l’estat en què es troba la xarxa de clavegueram, què és un servei bàsic i que 
ha patit incidències i problemes, la proposta es centra en la construcció d’un 
nou col·lector d’aigües residuals i pluvials (actualment només hi ha un col·lector 
de recollida de pluvials) per tal d’aportar aquestes aigües al col·lector de l’Avda. 
Sant Ildefons d’Esplugues de Llobregat.  

En data 5 de juliol de 2016, es va encarregar el topogràfic superficial de l’àmbit 
d’actuació dels treballs a incloure en el projecte.  

En data 12 de setembre de 2016, es disposa del topogràfic superficial definitiu 
de la zona d’actuació. Per part dels Servei d’obres Públiques, es va començar 
la redacció de la part del projecte de construcció de col·lector a cel obert (entre 
el carrer Juli Garreta i la rotonda de avinguda de Cornellà amb l’avinguda Baix 
Llobregat).  

En aquest mateix moment, es sol·liciten els plànols i estat actual del pou de 
connexió de la perforació dirigida a l’empresa Agbar, que és qui té 



competències per accedir al pou de connexió. Donat que la informació aportada 
en diferents ocasions no és corresponia amb l’existent per concretar el traçat 
definitiu, en data 23 de gener de 2017, l’Ajuntament va encarregar a l’empresa 
Agbar, el topogràfic de l’interior del pou de connexió de la perforació dirigida, 
que està ubicat a l’avinguda d’Esplugues de Cornellà de Llobregat. Per part 
dels Servei d’obres Públiques, s’estava redactant la part del projecte de 
construcció de col·lector a cel obert /entre el carrer Juli Garreta i la rotonda de 
avinguda de Cornellà amb l’avinguda Baix Llobregat).  

En data 6 de febrer de 2017, es va rebre el topogràfic definitiu del pou de 
connexió, i es va redactar la proposta definitiva, amb les profunditats i 
distàncies mínimes de separacions requerides per l’Autoritat del Transport 
Metropolità (ATM), per tal d’avaluar la proposta d’una perforació dirigida directa 
des de l’avinguda Cornellà fins a aquest punt.  

En data 3 de març de 2017, es va sol·licitar a l’ATM, l’autorització per executar 
les obres del col·lector, ja que tot el recorregut passa paral·lel a les línies del 
tramvia, i en la part final, hi ha un tram que s’executarà mitjançant perforació 
dirigida, i el seu traçat discorre sota les vies d’aquest.  

En data 29 de març de 2017, es va rebre resposta per part de l’Autoritat del 
Transport Metropolità, indicant que es complien amb els requeriments de 
profunditat mínima i distàncies, així com una sèrie de condicions en el moment 
d’executar els treballs. En dita documentació, també s’adjunten els plànols de 
serveis i instal·lacions del Tramvia Diagonal-Baix Llobregat afectats per l’àmbit 
dels treballs.  

Un cop que es disposa de dita autorització, l’ajuntament va encarregar la 
realització de l’estudi geotècnic per tal de calcular l’estructura del pou d’atac de 
la perforació dirigida. Aquest estudi es va rebre mitjançant e-correu en data 12 
de maig de 2017.  

A data d’avui, s’està redactant l’annex relacionat amb la perforació dirigida, per 
tal d’incorporar-la a la resta de documentació del projecte. S’estima que a 
mitjans del mes de juliol, es pugui aprovar el projecte executiu i l’expedient de 
contractació de les obres en sessió ordinària de la Junta de Govern Local.  

Amb aquestes dades, s’estima que l’inici d’obra sigui efectiu al mes de 
novembre de 2017, i el final dels treballs previstos, el dia 31 de març de 2018.  

Atenent a l’anteriorment exposat, es proposa sol·licitar a l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona, una ampliació del termini d’execució dels treballs fins el dia 31 de 
març de 2018.” 

Vist l’informe emès per l’assessora jurídica de l’Àmbit de Territori i 
Sostenibilitat, el 7 de juny de 2017, que estableix el següent: 

“Antecedents 
 
L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) va publicar al BOP de data 



29/07/2015 l’anunci de convocatòria d’un programa de subvencions als 
projectes de millora d'infraestructures i de competitivitat de polígons 
industrials i àrees d'activitat econòmica. 

L’objecte del programa és impulsar, dins l’àmbit territorial de l’AMB, 
l’establiment d’una línia de subvenció als ajuntaments metropolitans per tal de 
fomentar la realització d’actuacions tant públiques, com de col·laboració i/o 
cooperació amb les empreses i/o agrupacions d’empreses, vinculades i/o 
ubicades en un polígon industrial o àrea d’activitats econòmiques (en endavant 
PAE), que tinguin un impacte dinamitzador a nivell metropolità. Les actuacions 
han de respondre a l’objectiu estratègic de promoure la competitivitat i 
dinamització d’aquestes àrees mitjançant les següents línies estratègiques: 
resolució de problemàtiques específiques, increment de l'activitat industrial o 
econòmica i foment de la competitivitat i l’eficiència en aquestes línies 
d’activitat. 
 
El 17 de juny de 2016, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Esplugues 
de Llobregat, va acordar acceptar expressament la subvenció concedida a 
aquest Ajuntament per al Projecte Millora infraestructura servei sanejament 
àrea activitat econòmica El Gall, per l’import d’1.199.004,36.-euros. 

El 8 de juliol de 2016, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat va acordar sol·licitar a l’Àrea Metropolitana de Barcelona una 
pròrroga per a l’execució del projecte Millora infraestructura servei sanejament 
àrea activitat econòmica El Gall, fins al 30/09/2017, a l’empara de la Base 5 de 
la normativa reguladora de la subvenció, i d’acord amb la justificació indicada a 
la part expositiva d’aquest acord. 

El 7 de juny de 2017, els Serveis tècnics municipals del Servei d’Obres 
Públiques han emès un informe que justifica la necessitat d’ampliar el termini 
per a poder executar les obres que són objecte de la subvenció, tot concloent 
que caldria sol·licitar una ampliació del termini d’execució dels treballs, fins el 
dia 31 de març de 2018. 

Fonaments de dret 

A les bases reguladores d’aquesta línia de subvenció (BOP 19/06/2015) 
s’estableix que les actuacions poden ser promogudes i/o executades pels 
propis ajuntaments, per les associacions d’empreses i per empreses privades 
individuals, en aquest últim cas obligatòriament en projectes promoguts 
conjuntament amb els ajuntaments. 

D’acord amb la base 5 de la normativa reguladora de la subvenció, es permet 
sol·licitar justificadament una pròrroga en el termini d’execució de les 
subvencions. 
 
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. 

Conclusió 
 
Per tot l’exposat, només resta concloure que correspon sol·licitar una nova 
pròrroga per a l’execució del projecte Millora infraestructura servei sanejament 
àrea activitat econòmica El Gall, fins al 31/03/2018, a l’empara de la Base 5 de 
la normativa reguladora de la subvenció, i d’acord amb la justificació indicada 
en l’informe tècnic, de 7 de juny de 2017.” 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- SOL·LICITAR a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, en relació amb 
programa de subvencions per als projectes de millora d'infraestructures i de 
competitivitat de polígons industrials i àrees d'activitat econòmica, una nova 
pròrroga per a l’execució del projecte denominat Millora infraestructura servei 
sanejament àrea activitat econòmica El Gall, fins al 31/03/2018, a l’empara de 
la Base 5 de la normativa reguladora de la subvenció, i d’acord amb la 
justificació indicada a l’informe tècnic, de 7 de juny de 2017, transcrit a la part 
expositiva d’aquest acord. 

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

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. 119 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
8.791,68 € 

Relació núm. 120 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
53.252,86 € 

Relació núm. 121 de documents O en fase prèvia per un import total 39.940,52 
€ 
 
Relació núm. 123 de documents ADO en fase prèvia per un import total 864,65 
€ 
 
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. 119 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 8.791,68 € 

2. Aprovar la relació núm. 120 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 53.252,86 € 

3. Aprovar la relació núm. 121 de documents O en fase prèvia per un import 
total 39.940,52 € 

4. Aprovar la relació núm. 123 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total 864,65 €.” 

 
ACORD NÚMERO DOTZE.- Proposta d'aprovació d'expedient de 
contractació mitjançant procediment obert i dels plecs de condicions que 
regulen la contractació, per a la posada a disposició i manteniment de 3 
dispositius electrònics per a efectuar tràmits administratius en el Pac 
Central, Pac Can Vidalet i Casa Consistorial. 

“Atesa la necessitat de contractar la posada a disposició (renting operatiu) de 
tres dispositius electrònics i la seva implantació en el PAC Central, PAC de Can 
Vidalet i vestíbul de la Casa Consistorial, perquè la ciutadania pugui realitzar 
directament, en mode autoservei, determinats tràmits d’informació i gestió amb 
l’ajuntament que no requereixin d’intervenció tècnica especialitzada, d'acord 
amb el que estipulen els plecs de condicions tècniques redactats pel Director 
de la Unitat Tècnica de Sistemes d’Informació i l’informe de la Coordinadora del 
Servei d’Atenció a la Ciutadania. 

En funció del que disposen els articles 9, 19, 109 i 110 del Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós la Llei de 
Contractes del Sector Públic, i els plecs de condicions tècniques i econòmiques 
que han de regir en el contracte. 

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

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Autoritzar la despesa plurianual per a la contractació de la posada a 
disposició i manteniment de tres dispositius electrònics per efectuar tràmits 
administratius en el PAC Central, PAC de Can Vidalet i Casa Consistorial, per 
un import màxim de 44.104,50€, IVA inclòs, import que compren els exercicis 
2017, 2018 i 2019, sent la distribució de la despesa dels referits exercicis la 
següent: 
 
· Any 2017:........ 4.900,50€ 

· Any 2018:.......19.602,00€ 

· Any 2019:.......19.602,00€ 



SEGON.- Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert i 
els plecs de condicions econòmic administratives i tècniques relatius a la 
posada a disposició i manteniment (renting operatiu) de tres dispositius 
electrònics per efectuar tràmits administratius en el PAC Central, PAC de Can 
Vidalet i Casa Consistorial, amb un pressupost de licitació màxim de 
36.450,00€, més 7.654,5€ en concepte d’IVA -21%- (import total del contracte, 
44.104,50€, IVA inclòs). 

TERCER.- Convocar la licitació, d'acord amb el que estableixen els articles 
142, 143 i 159.2 del T.R.L.C.S.P., publicant el corresponent anunci, que anirà a 
càrrec de l’empresa adjudicatària, al Butlletí Oficial de la Província, per un 
termini mínim de 20 dies hàbils per a presentació de proposicions. Així mateix, i 
de conformitat amb l’article 142.4 del T.R.L.C.S.P., l’anunci de licitació es 
publicarà, al perfil del contractant de la pàgina web municipal. 

Els anteriors acords es sotmeten a la condició suspensiva de comptar amb la 
consignació pressupostària adequada i suficient, respecte els pressupostos 
dels anys 2018 i 2019, respectivament.” 

 
ACORD NÚMERO TRETZE.- Proposta d’alienació directa d’un lot de 
vehicles abandonats o renunciats pels seus titulars, declarats com a 
efectes no utilitzables, i d’aprovació del plec de condicions (1/2017). 

“A l’objecte de solucionar la problemàtica originada per l’augment de vehicles 
en estat d’abandonament a la via pública i, tenint en compte l’escassa capacitat 
actual del dipòsit municipals, es fa de caràcter urgent poder retirar i alienar 
aquests vehicles mitjançant contracte menor, fins a la realització de la nova 
licitació del servei de retirada, trasllat, dipòsit i alienació de vehicles abandonats 
a la via pública i/o renunciats pels seus titulars. 

L’Ajuntament és propietari d’un lot de vehicles conformat pels següents:  

Núm. 
Tipus de 

Marca Model Matricula Tara 
Preu kg Preu 

final vehicle ferralla 
1 Turisme Ford Ka 2P B0131WX 908 99,88 € 45,40 € 
2 Turisme Seat Ibiza 1.5 B0167GW 925 101,75 € 46,25 € 
3 Ciclomotor Honda SH50 C2883BNC 80 11,20 € 9,60 € 
4 Mixte Peugeot Partner 9225DNS 1220 134,20 € 61,00 € 

5 Turisme Honda 
Civic 1.5 
LSI NA0013AG 950 104,50 € 47,50 € 

6 Turisme Audi A6 2.8 B9785TK 1620 178,20 € 81,00 € 

7 Furgoneta 
Mercedes-
Benz 631.3-140 B9816OH 1665 183,15 € 83,25 € 

8 Furgoneta Renault Kangoo 1347DCM 1055 116,05 € 52,75 € 

9 Turisme Seat 
Cordoba 
1.9 TDI GE8133BG 1095 120,45 € 54,75 € 

10 Turisme Seat 
Cordoba 
1.9 3361CLC 1188 130,68 € 59,40 € 



11 Turisme Volvo S60 6743BYC 1607 176,77 € 80,35 € 
12 Ciclomotor Adlymoto Noble 50 C0478BTL 80 11,20 € 9,60 € 
13 Mixte Citroen C15 RD B5650KJ 975 107,25 € 48,75 € 
14 Ciclomotor Adlymoto Noble 50 C7906BTV 80 11,20 € 9,60 € 
15 Mixte Citroen C15 D B3788JC 945 103,95 € 47,25 € 
16 Ciclomotor Azel BT49 C6427BTW 80 11,20 € 9,60 € 
17 Turisme Opel Calibra B2671LY 1225 134,75 € 61,25 € 
18 Turisme Opel Vectra B3214OY 1135 124,85 € 56,75 € 
19 Turisme Opel Astra 1907GKL 1320 145,20 € 66,00 € 
20 Turisme Renault 11 B6587HK 910 100,10 € 45,50 € 
21 Turisme Renault Laguna 9147CSM 1385 152,35 € 69,25 € 
22 Furgoneta Fiat Doblo  3467GBK 1320 145,20 € 66,00 € 
23 Furgoneta Sava J4 B3619HY 1230 135,30 € 61,50 € 
24 Turisme Audi A4 0224DCY 1405 154,55 € 70,25 € 
25 Turisme Seat Toledo 8862CGM 1286 141,46 € 64,30 € 
26 Turisme Opel Tigra L3319AJ 980 107,80 € 49,00 € 
27 Turisme Opel Kadett B4942JF 955 105,05 € 47,75 € 
28 Turisme Peugeot 205 B1440GM 850 93,50 € 42,50 € 
29 Turisme Volkswagen Jetta B9911MS 920 101,20 € 46,00 € 
30 Turisme Honda Stream 6066CWF 1427 156,97 € 71,35 € 
31 Turisme Citröen Xsara B7590UV 1078 118,58 € 53,90 € 
32 Turisme Peugeot 206 8697BKY 1009 110,99 € 50,45 € 
33 Turisme Nissan Almera 1378BBL 1395 153,45 € 69,75 € 
34 Turisme Volvo V40 B0950UU 1370 150,70 € 68,50 € 
35 Furgoneta Seat Inca B4122TF 1165 128,15 € 58,25 € 
36 Ciclomotor Aprilia Escarabeo C8432BFX 80 11,20 € 9,60 € 

37 Motocicleta  Peugeot 
Satelite 
125 4585FPL 169 23,66 € 20,28 € 

38 Motocicleta  Yamaha TZR 80 B6517JD 112 15,68 € 13,44 € 
39 Turisme Skoda Octavia 4041DHZ 1320 145,20 € 66,00 € 
40 Ciclomotor Derbi 

 
C6600BJR 80 11,20 € 9,60 € 

41 Turisme Peugeot 206 B5312VL 1009 110,99 € 50,45 € 
42 Ciclomotor Honda NSR C7774BCG 80 11,20 € 9,60 € 
43 Turisme Ford Mondeo B7654VZ 1363 149,93 € 68,15 € 
44 Turisme Ford Escort B5293NK 1100 121,00 € 55,00 € 
45 Turisme BMW 330 5077DBV 1480 162,80 € 74,00 € 
46 Ciclomotor Suzuki Ap50X C6821BJR 80 11,20 € 9,60 € 
47 Turisme Saab 900 B1790TU 1480 162,80 € 74,00 € 
48 Motocicleta Honda Ses 125 5215DXX 131 18,34 € 15,72 € 

49 Ciclomotor Piaggio 
Typhoon 
50 C5441BSV 80 11,20 € 9,60 € 

50 Turisme Seat Ibiza 1,9 0504BHL 1120 123,20 € 56,00 € 
51 Turisme Daewoo Lanos B7983VH 1015 111,65 € 50,75 € 



52 Turisme Seat Ibiza 1,5 B7644NX 935 102,85 € 46,75 € 
53 Ciclomotor Aprilia Scarabeo C8432BFX 80 11,20 € 9,60 € 
54 Turisme Seat Ibiza 1,4 B2048UW 920 101,20 € 46,00 € 
55 Motocicleta Honda CB TWO B8839VN 146 20,44 € 17,52 € 
56 Turisme Seat Ibiza 1,4 3637BMC 988 108,68 € 49,40 € 
57 Turisme Skoda fel 1,9 B0373VK 1060 116,60 € 53,00 € 
58 Motocicleta Suzuki UH150 1048CNZ 149 20,86 € 17,88 € 
59 Turisme Daewoo Lanos B0109UJ 1005 110,55 € 50,25 € 
60 Ciclomotor Yamaha TZR C6044BSR 80 11,20 € 9,60 € 
61 Ciclomotor Peugeot Trekker C5886BLW 80 11,20 € 9,60 € 
62 Ciclomotor Vespino 

 
5187 80 11,20 € 9,60 € 

63 Turisme Renault Laguna B9463UV 1310 144,10 € 65,50 € 
64 Turisme Fiat Punto B6430VV 1010 111,10 € 50,50 € 
 
Mitjançant Decret de l’Alcaldia 1.106, de 22 de maig, van ser declarats com a 
efectes no utilitzables, d’acord amb allò que estableix l’art. 13 del Reglament de 
Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya, segons que han informat els Serveis 
Tècnics municipals, els quals també han fet la valoració econòmica que consta 
a l’expedient. 

Atès l’informe del Servei Jurídic, així com els plecs de condicions que han estat 
redactats per a l’alienació directa de l’esmentat lot de vehicles. 

De conformitat amb la disposició addicional segona del Text refós de la Llei de 
contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Aprovar l’expedient de contractació per a alienar el lot (1/2017) 
identificat a continuació i propietat d’aquest Ajuntament, mitjançant adjudicació 
directa i aprovar el Plec de Condicions que regirà l’esmentada adjudicació.  

Núm. 
Tipus de 

Marca Model Matricula Tara 
Preu kg Preu 

final vehicle ferralla 
1 Turisme Ford Ka 2P B0131WX 908 99,88 € 45,40 € 
2 Turisme Seat Ibiza 1.5 B0167GW 925 101,75 € 46,25 € 
3 Ciclomotor Honda SH50 C2883BNC 80 11,20 € 9,60 € 
4 Mixte Peugeot Partner 9225DNS 1220 134,20 € 61,00 € 

5 Turisme Honda 
Civic 1.5 
LSI NA0013AG 950 104,50 € 47,50 € 

6 Turisme Audi A6 2.8 B9785TK 1620 178,20 € 81,00 € 

7 Furgoneta 
Mercedes-
Benz 631.3-140 B9816OH 1665 183,15 € 83,25 € 

8 Furgoneta Renault Kangoo 1347DCM 1055 116,05 € 52,75 € 

9 Turisme Seat 
Cordoba 
1.9 TDI GE8133BG 1095 120,45 € 54,75 € 



10 Turisme Seat 
Cordoba 
1.9 3361CLC 1188 130,68 € 59,40 € 

11 Turisme Volvo S60 6743BYC 1607 176,77 € 80,35 € 
12 Ciclomotor Adlymoto Noble 50 C0478BTL 80 11,20 € 9,60 € 
13 Mixte Citroen C15 RD B5650KJ 975 107,25 € 48,75 € 
14 Ciclomotor Adlymoto Noble 50 C7906BTV 80 11,20 € 9,60 € 
15 Mixte Citroen C15 D B3788JC 945 103,95 € 47,25 € 
16 Ciclomotor Azel BT49 C6427BTW 80 11,20 € 9,60 € 
17 Turisme Opel Calibra B2671LY 1225 134,75 € 61,25 € 
18 Turisme Opel Vectra B3214OY 1135 124,85 € 56,75 € 
19 Turisme Opel Astra 1907GKL 1320 145,20 € 66,00 € 
20 Turisme Renault 11 B6587HK 910 100,10 € 45,50 € 
21 Turisme Renault Laguna 9147CSM 1385 152,35 € 69,25 € 
22 Furgoneta Fiat Doblo  3467GBK 1320 145,20 € 66,00 € 
23 Furgoneta Sava J4 B3619HY 1230 135,30 € 61,50 € 
24 Turisme Audi A4 0224DCY 1405 154,55 € 70,25 € 
25 Turisme Seat Toledo 8862CGM 1286 141,46 € 64,30 € 
26 Turisme Opel Tigra L3319AJ 980 107,80 € 49,00 € 
27 Turisme Opel Kadett B4942JF 955 105,05 € 47,75 € 
28 Turisme Peugeot 205 B1440GM 850 93,50 € 42,50 € 
29 Turisme Volkswagen Jetta B9911MS 920 101,20 € 46,00 € 
30 Turisme Honda Stream 6066CWF 1427 156,97 € 71,35 € 
31 Turisme Citröen Xsara B7590UV 1078 118,58 € 53,90 € 
32 Turisme Peugeot 206 8697BKY 1009 110,99 € 50,45 € 
33 Turisme Nissan Almera 1378BBL 1395 153,45 € 69,75 € 
34 Turisme Volvo V40 B0950UU 1370 150,70 € 68,50 € 
35 Furgoneta Seat Inca B4122TF 1165 128,15 € 58,25 € 
36 Ciclomotor Aprilia Escarabeo C8432BFX 80 11,20 € 9,60 € 

37 Motocicleta  Peugeot 
Satelite 
125 4585FPL 169 23,66 € 20,28 € 

38 Motocicleta  Yamaha TZR 80 B6517JD 112 15,68 € 13,44 € 
39 Turisme Skoda Octavia 4041DHZ 1320 145,20 € 66,00 € 
40 Ciclomotor Derbi 

 
C6600BJR 80 11,20 € 9,60 € 

41 Turisme Peugeot 206 B5312VL 1009 110,99 € 50,45 € 
42 Ciclomotor Honda NSR C7774BCG 80 11,20 € 9,60 € 
43 Turisme Ford Mondeo B7654VZ 1363 149,93 € 68,15 € 
44 Turisme Ford Escort B5293NK 1100 121,00 € 55,00 € 
45 Turisme BMW 330 5077DBV 1480 162,80 € 74,00 € 
46 Ciclomotor Suzuki Ap50X C6821BJR 80 11,20 € 9,60 € 
47 Turisme Saab 900 B1790TU 1480 162,80 € 74,00 € 
48 Motocicleta Honda Ses 125 5215DXX 131 18,34 € 15,72 € 

49 Ciclomotor Piaggio 
Typhoon 
50 C5441BSV 80 11,20 € 9,60 € 

50 Turisme Seat Ibiza 1,9 0504BHL 1120 123,20 € 56,00 € 



51 Turisme Daewoo Lanos B7983VH 1015 111,65 € 50,75 € 
52 Turisme Seat Ibiza 1,5 B7644NX 935 102,85 € 46,75 € 
53 Ciclomotor Aprilia Scarabeo C8432BFX 80 11,20 € 9,60 € 
54 Turisme Seat Ibiza 1,4 B2048UW 920 101,20 € 46,00 € 
55 Motocicleta Honda CB TWO B8839VN 146 20,44 € 17,52 € 
56 Turisme Seat Ibiza 1,4 3637BMC 988 108,68 € 49,40 € 
57 Turisme Skoda fel 1,9 B0373VK 1060 116,60 € 53,00 € 
58 Motocicleta Suzuki UH150 1048CNZ 149 20,86 € 17,88 € 
59 Turisme Daewoo Lanos B0109UJ 1005 110,55 € 50,25 € 
60 Ciclomotor Yamaha TZR C6044BSR 80 11,20 € 9,60 € 
61 Ciclomotor Peugeot Trekker C5886BLW 80 11,20 € 9,60 € 
62 Ciclomotor Vespino 

 
5187 80 11,20 € 9,60 € 

63 Turisme Renault Laguna B9463UV 1310 144,10 € 65,50 € 
64 Turisme Fiat Punto B6430VV 1010 111,10 € 50,50 € 
 
SEGON.- Sol·licitar oferta a un mínim de tres empreses del sector que 
compleixin amb els requisits i autoritzacions necessaris per a l’activitat de 
desballestament i tractament de residus sòlids aplicable.” 
 
 
ACORD NÚMERO CATORZE.- Proposta de sol·licitud de baixa en el servei 
Esplugues Coworking. 
 
D'ordre de la Presidència es proposa i així s'acorda, per unanimitat, que quedi 
sobre la taula per ampliar informació. 
 
 
ACORD NÚMERO QUINZE.- Proposta d’acceptació de l’ajut econòmic per 
a l’actuació del Centre de Recursos Laborals – SLO d’Esplugues, en el 
marc del catàleg de serveis per a l’any 2017 de la Diputació de Barcelona. 
 
“La Junta de Govern Local de 03/02/2017 va aprovar la sol·licitud d’ajuts a la 
Diputació de Barcelona per a, entre d’altres, un projecte anomenat Centre de 
Recursos Laborals - SLO d’Esplugues, en el marc del Catàleg de Serveis any 
2017.  

En data 27/04/2017 es publica la resolució de concessió d’ajuts per part de la 
Diputació de Barcelona en la què hi consta un ajut, entre d’altres, a 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat per al projecte Centre de Recursos 
Laborals - SLO d’Esplugues amb codi 17/Y/238315 i per un import de 
26.437,49 €.  

Atès que la convocatòria del Catàleg 2017 introdueix com a novetat el 
pagament avançat del 50% dels ajuts econòmics concedits per la Gerència de 
Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació.  

Atès que segons el dictamen aprovat per la Junta de Govern Local de la 
Diputació de Barcelona del dia 27 d’abril de 2017 publicat en el BOP de data 9 



de maig de 2017, per tal de poder rebre el pagament avançat del 50% de la 
subvenció concedida per al projecte Centre de Recursos Laborals – SLO 
d’Esplugues de Llobregat, codi 17/Y/238315, és obligatòria l’acceptació 
expressa de l’ajut econòmic.  

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

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

ÚNIC.- .- Acceptar l’ajut de la Diputació de Barcelona, per import de 26.437,49 
€, per al projecte Centre de Recursos Laborals – SLO d’Esplugues de 
Llobregat, codi 17/Y/238315, així com les condicions per a la seva formalització 
i execució, en el marc del règim regulador del Catàleg de serveis del Pla “Xarxa 
de Governs Locals 2016-2019” i la resolució o acord de concessió.”  

 
ACORD NÚMERO SETZE.- Proposta d’aprovació de jubilació parcial d’una 
treballadora laboral i posterior contractació en modalitat de contracte de 
relleu. 

“Vist que DOLORES DIAZ OCAÑA que ocupa una plaça de treballadora 
familiar, en règim laboral, sol·licita acollir-se a la situació de jubilació parcial. 
 
Vist que l’esmentada treballadora compleix amb els requisits establerts per la 
legislació vigent (Reial decret 1131/2002, de 31 d’octubre) per poder-se acollir 
a la jubilació parcial i té voluntat d’acollir-se a aquesta modalitat amb efectes 
immediats, concertant amb l’ajuntament un nou contracte de treball a temps 
parcial amb una reducció de jornada del 75% respecte a la jornada de treball a 
temps complert que ve desenvolupant actualment. 

Vist que és un requisit essencial per poder donar lloc a la jubilació parcial 
concertar simultàniament un contracte de relleu amb un altre treballador/a en 
situació de desocupació als efectes de substituir la jornada de treball que resti 
vacant per la jubilació parcial de DOLORES DIAZ OCAÑA. 

I, tenint en compte la borsa de treball vigent de treballadors/es socials, s’ha fet 
una crida seguint l’odre, essent MARIA CARMEN PUERTAS RUIZ inscrita a 
l’atur, qui accepta la contractació mitjançant contracte de relleu. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1.- Concertar un nou contracte de treball a temps parcial amb la treballadora 
familiar, DOLORES DIAZ OCAÑA amb una jornada laboral del 25% respecte a 
la jornada a temps complet fixada pel seu lloc de treball, fixant les retribucions a 
percebre d'acord amb aquest percentatge, amb efectes del dia 12 de juny de 
2017 i fins la data de la seva jubilació ordinària als 65 anys, en data 9 de març 
de 2020, o bé s'hagi de resoldre per qualsevol dels supòsits establerts a l'article 
24 del Reglament del Personal al Servei de les Entitats Locals aplicables a 
aquesta modalitat contractual i percentatge de dedicació del 0,25. 



2.- Contractar MARIA CARMEN PUERTAS RUIZ, en categoria de tècnica 
Treballadora social, amb efectes 12 de juny de 2017, amb la modalitat 
contractual de relleu en règim laboral mentrestant la treballadora titular gaudeixi 
de la jubilació parcial fins el 9 de març de 2020 o bé s’hagi de resoldre per 
qualsevol dels supòsits recollits a l'article 24 del Reglament del Personal al 
Servei de les Entitats Locals aplicables a aquesta modalitat contractual, en el 
lloc de treball de la mateixa denominació, amb una retribució corresponent al 
grup de sou 10b1. 

3.- Establir el percentatge de dedicació en un 75% en base a l’índex de jornada 
1. 
 
4.- El període de prova de la contractada rellevista serà de 4 mesos i durant els 
quals es portarà a terme el procés d’acollida i se l’adscriurà al Departament 
d’Acció Social. 

5.- Designar tutora de MARIA CARMEN PUERTAS RUIZ, la Directora d’Acció 
social i Salut Pública. 

6.- Informar el Comitè d’Empresa.” 

ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA 

ACORD NÚMERO DISSET.- Proposta de modificació puntual de les Bases 
específiques reguladores de l’atorgament de subvencions de l’Àmbit 
d’Acció Social i Ciutadania de l’Ajuntament d’Esplugues per l’any 2017. 
 
“Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 24 de febrer de 2017 es 
va acordar aprovar el text de les Bases específiques reguladores de 
l’atorgament de subvencions de l’àmbit d’Acció Social i Ciutadania de 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, any 2017. 
 
L’article 10 de les esmentades Bases regula el procediment, termini de 
justificació i d’aplicació de les subvencions. Respecte la justificacio s’estableix 
el següent: 
 
· “Les entitats o persones beneficiàries de les subvencions hauran de justificar 
l’aplicació dels fons percebuts, per un import superior en un 20% a la quantitat 
atorgada, sempre que la justificació no superi el cost de l’activitat o projecte, i 
pels conceptes assenyalats, prèviament a la sol·licitud.” 
 
Com veiem, aquesta obligació de justificar per un import superior en un 20% a 
la quantitat atorgada regeix per totes les entitats, amb independència del 
departament de l’àmbit d’Acció Social i Ciutadania al qual pertanyin. 
 
Al respecte, la Tècnica de Cooperació emet informe tècnic on fa constar que el 
compliment d’aquesta previsió per part de les entitats pertanyents al 
departament de Cooperació al Desenvolupament suposa una dificultat 
important a l’hora de justificar les seves subvencions, manifestant el següent: 
 



· “Els projectes de cooperació i les bases especifiques estableixen que es 
finançarà com a màxim amb un 80% del cost del projecte, per tal de 
comprometre a l’entitat i a la contrapart, a buscar altres fons de finançament.”  
 
· “Els projectes de cooperació internacional acostumen a ser de més d’un 
exercici d’execució i tenen altres finançadors donat que els imports, sovint son 
elevats.” 
 
· “Els costos indirectes i de gestió del propi projecte, poden representar com a 
màxim el 10%.” 
 
Per altra banda, i relacionat amb el mateix article 10 de les Bases, es considera 
oportú establir un límit econòmic respecte aquells pagaments en metàl·lic que 
fan les entitats als seus proveïdors, en consonància amb l’article 7 de la Llei 
7/2012, de 29 d’octubre, de modificació de la normativa tributària i 
pressupostària d’adequació de la normativa financera per a la intensificació de 
les actuacions en la prevenció i lluita contra el frau. 
 
Vistos els informes tècnics que consten a l’expedient.  

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Modificar l’article 10 de les Bases específiques reguladores de 
l’atorgament de subvencions de l’àmbit d’Acció Social i Ciutadania de 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, any 2017, que quedaria redactat de la 
forma següent: 

“Article 10.- Procediment, termini de justificació i d’aplicació de les 
subvencions 
 
A aquests efectes resulten d’aplicació els articles 28 i 29 de l’Ordenança 
General reguladora de la concessió de subvencions d’aquest Ajuntament amb 
les següents peculiaritats: 

· El termini per a la presentació de la justificació de la subvenció atorgada serà 
de tres mesos, a comptar des de la finalització de la realització de l’activitat que 
es subvenciona, tret de les realitzades l’últim trimestre de l’any, que hauran de 
ser justificades abans del 31 de març de l’exercici següent. 

· Les entitats o persones beneficiàries de les subvencions hauran de justificar 
l’aplicació dels fons percebuts, per un import superior en un 20% a la quantitat 
atorgada, sempre que la justificació no superi el cost de l’activitat o projecte, i 
pels conceptes assenyalats, prèviament a la sol·licitud. Aquest requisit no será 
exigible a les entitats beneficiàries de l’àmbit de Cooperació al 
Desenvolupament. 
 
· Respecte les despeses elegibles, aquestes no poden incloure les despeses 
derivades de remuneracions dels òrgans de direcció o administració. 
 
· No podran fer-se servir com a justificants de les subvencions atorgades 



justificants de despeses per import superior als 1.000 euros si aquestes 
despeses s’han pagat en metàl·lic, sent imprescindible que per sobre de la 
quantia remarcada el pagament s’efectuï mitjançant transferència bancària. 
 
El termini per justificar la subvenció concedida a entitats o associacions sense 
ànim de lucre per finançar projectes o activitats de cooperació al 
desenvolupament, serà el que es determini en cada cas en l’acord de 
concessió de la subvenció, en funció de la duració del projecte o de l’activitat 
que se subvenciona.” 

SEGON.- Donar publicitat de l’esmentat acord mitjançant anunci al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona i al Tauler Virtual d’Edictes de la 
Corporació.”  

 
ACORD NÚMERO DIVUIT.- Proposta d’aprovació del document de barems 
i criteris per a l’atorgament d’ajuts econòmics individuals, en concepte de 
beques, de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, curs 2017-2018 
 
“Els serveis socials bàsics formen part del Sistema de l'Estat de Benestar, 
conjuntament amb la Seguretat Social, la Sanitat, l'Educació, així com les 
polítiques pel foment de l'ocupació, i també amb les polítiques d'habitatge i 
altres. 
 
El Sistema dels Serveis Socials regula i ordena la garantia a la ciutadania de 
l'accés universal als Serveis Socials Bàsics . Aquest està integrat pel conjunt de 
recursos, equipaments, i prestacions de titularitat pública i privada destinats a 
assegurar el dret de les persones a viure dignament durant totes les etapes de 
la vida mitjançant la cobertura de llurs necessitats personals bàsiques i de les 
necessitats socials. 

En aquest sentit, l’Ajuntament d’Esplugues, com ens amb competències en 
l’àmbit dels serveis socials i amb voluntat d’evitar l’exclusió social al municipi, 
pren la iniciativa d’oferir ajuts i suports econòmics a les famílies que pateixen 
més necessitats, i que estan afectades per situacions més desafavorides. 
 
Per al curs 2017-2018, els serveis tècnics i administratius corresponents han 
formulat el document de “Barems i criteris per a l’atorgament d’ajuts econòmics 
individuals, en concepte de beques, de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat” 
que conté tota la tipologia d’ajuts destinats a la infància i a l’adolescència i 
també, aquelles activitats adreçades a persones adultes però que coincideixen 
amb la temporalitat del curs escolar. 

En concret, els tipus d’ajuts familiars i econòmics inclosos en aquest document 
són els següents: 

· SERVEI DE MENJADOR: menjador escolar, menjador d’escoles bressol i 
menjador per a persones assistides en la Fundació Privada Asproseat Proa 
Esplugues. 
 



· EDUCACIÓ ESPECIAL I TRACTAMENT PSICOTERAPÈUTIC: educació 
especial i tractament psicoterapèutic. 

· ACTIVITATS ESPORTIVES: escoles esportives i cursos d’activitats físiques. 

· ACTIVITATS DE LLEURE: educació en el lleure, assistència a esplais per a 
persones amb diversitat funcional, activitats d’estiu susceptibles d’ajut 
(detallades al programa Espluestiu). 

· PROGRAMA DE NATACIÓ ESCOLAR: servei de natació escolar, servei de 
transport de natació escolar i servei de natació d’educació especial. 

· ACTIVITATS CULTURALS: Escola de música, Escola de ceràmica i Tallers de 
pintura i dibuix. 

Per la qual cosa i vist l’informe tècnic incorporat a l’expedient. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Primer.- Aprovar el document “Barems i criteris per a l’atorgament d’ajuts 
econòmics individuals, en concepte de beques, de l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat, curs 2017-2018”, copia íntegra del qual s’incorpora com annex I a 
aquest acord.” 

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

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

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

Ateses les 16 sol·licituds de 30 ajuts presentades pels tècnics referents dels 
Serveis Socials Bàsics municipals, amb el vist-i-plau de la directora d’Acció 
Social. 
 
Vist el Reglament d'obres, activitats i serveis aprovat mitjançant Decret 
179/1995 de la Generalitat de Catalunya, en la part que regula l'activitat 
subvencionadora de l'Administració. 

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



La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Atorgar un total de 30 ajuts econòmics puntuals per atendre les 
següents situacions d’emergències socials, a les persones que a continuació 
s’esmenten: 

Expedient 
social Nom i cognoms Tipus d’emergència Creditor 
10/47 YAR SUBMINISTRAMENTS ENDESA ENERGIA S.A 
10/47 YAR SUBMINISTRAMENTS ENDESA ENERGIA S.A 
10/47 YAR SUBMINISTRAMENTS ENDESA ENERGIA S.A 
10/47 YAR SUBMINISTRAMENTS ENDESA ENERGIA S.A 

10/1546 EBMC DESPESES 
ESCOLARS INSTITUT LA MALLOLA 

10/1763 ECM DESPESES 
HABITATGE 

DAVID PEREZ 
DELGADO 

11/655 ERC SUBMINISTRAMENTS 
AIGÜES DE 
BARCELONA, 
EMG.CIA, SA 

11/689 VECR SUBMINISTRAMENTS IBERDROLA 
CLIENTES, SAU 

11/689 VECR SUBMINISTRAMENTS IBERDROLA 
CLIENTES, SAU 

11/689 VECR SUBMINISTRAMENTS IBERDROLA 
CLIENTES, SAU 

11/689 VECR SUBMINISTRAMENTS IBERDROLA 
CLIENTES, SAU 

12/203 EKW DESPESES 
ESCOLARS 

ESCOLA JOAN 
MARAGALL 

12/519 AI SUBMINISTRAMENTS 
AIGÜES DE 
BARCELONA, 
EMG.CIA, SA 

14/143 SMJ INTERVENCIÓ 
DESEMBUSSOS JORDI DIAZ SANCHEZ 

14/456 APPR SUBMINISTRAMENTS 
AIGÜES DE 
BARCELONA, 
EMG.CIA, SA 

14/504 EHM SUBMINISTRAMENTS ENDESA ENERGIA S.A 
14/504 EHM SUBMINISTRAMENTS ENDESA ENERGIA S.A 
15/794 LJGA  SUBMINISTRAMENTS ENDESA ENERGIA S.A 
15/794 LJGA  SUBMINISTRAMENTS ENDESA ENERGIA S.A 
15/794 LJGA  SUBMINISTRAMENTS ENDESA ENERGIA S.A 

15/940 LZ COLONIES 
ESCOLARS 

ESCOLA MATILDE 
ORDUÑA 

16/314 LM DESPESES 
ESCOLARS 

ESCOLA MATILDE 
ORDUÑA 



16/505 LMM DESPESES 
HABITATGE 

HORTENSIO SANZ 
LAZARO 

16/762 JPG SUBMINISTRAMENTS 
AIGÜES DE 
BARCELONA, 
EMG.CIA, SA 

16/762 JPG SUBMINISTRAMENTS ENDESA ENERGIA S.A 
16/762 JPG SUBMINISTRAMENTS ENDESA ENERGIA S.A 

16/98 ESL SUBMINISTRAMENTS 
AIGÜES DE 
BARCELONA, 
EMG.CIA, SA 

16/98 ESL SUBMINISTRAMENTS 
AIGÜES DE 
BARCELONA, 
EMG.CIA, SA 

16/98 ESL SUBMINISTRAMENTS ENDESA ENERGIA S.A 

16/98 ESL SUBMINISTRAMENTS GAS NATURAL 
SERVICIOS SDG, S.A. 

 
SEGON.- Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions corresponents a una 
despesa total de 5.563,56 euros, que aniran a càrrec de la partida 
pressupostària 68.23100.48010 del pressupost vigent en concepte d’ajuts 
econòmics puntuals per atendre les següents situacions d’emergències socials, 
a favor de les persones que es relacionen, amb el imports que així mateix 
s’indiquen: 

Expedient 
social Nom i cognoms 

Número 
Id. Creditor Import 

10/47 YAR - ENDESA ENERGIA 
S.A 83,24 € 

10/47 YAR - ENDESA ENERGIA 
S.A 75,96 € 

10/47 YAR - ENDESA ENERGIA 
S.A 74,78 € 

10/47 YAR - ENDESA ENERGIA 
S.A 122,59 € 

10/1546 EBMC - INSTITUT LA 
MALLOLA 260,00 € 

10/1763 ECM - DAVID PEREZ 
DELGADO 

1.050,00 
€ 

11/655 ERC - 
AIGÜES DE 
BARCELONA, 
EMG.CIA, SA 

40,45 € 

11/689 VECR - IBERDROLA 
CLIENTES, SAU 54,70 € 

11/689 VECR - IBERDROLA 
CLIENTES, SAU 49,67 € 

11/689 VECR - IBERDROLA 72,48 € 



CLIENTES, SAU 

11/689 VECR - IBERDROLA 
CLIENTES, SAU 48,85 € 

12/203 EKW - ESCOLA JOAN 
MARAGALL 250,00 € 

12/519 AI - 
AIGÜES DE 
BARCELONA, 
EMG.CIA, SA 

85,85 € 

14/143 SMJ - JORDI DIAZ 
SANCHEZ 315,43 € 

14/456 APPR - 
AIGÜES DE 
BARCELONA, 
EMG.CIA, SA 

219,03 € 

14/504 EHM - ENDESA ENERGIA 
S.A 143,82 € 

14/504 EHM - ENDESA ENERGIA 
S.A 48,74 € 

15/794 LJGA  - ENDESA ENERGIA 
S.A 85,83 € 

15/794 LJGA  - ENDESA ENERGIA 
S.A 82,15 € 

15/794 LJGA  - ENDESA ENERGIA 
S.A 43,89 € 

15/940 LZ - ESCOLA MATILDE 
ORDUÑA 84,00 € 

16/314 LM - ESCOLA MATILDE 
ORDUÑA 280,00 € 

16/505 LMM - HORTENSIO SANZ 
LAZARO 

1.150,00 
€ 

16/762 JPG - 
AIGÜES DE 
BARCELONA, 
EMG.CIA, SA 

51,73 € 

16/762 JPG - ENDESA ENERGIA 
S.A 55,14 € 

16/762 JPG - ENDESA ENERGIA 
S.A 76,39 € 

16/98 ESL - 
AIGÜES DE 
BARCELONA, 
EMG.CIA, SA 

112,23 € 

16/98 ESL - 
AIGÜES DE 
BARCELONA, 
EMG.CIA, SA 

129,81 € 

16/98 ESL - ENDESA ENERGIA 
S.A 203,20 € 

16/98 ESL - 
GAS NATURAL 
SERVICIOS SDG, 
S.A. 

213,60 € 



 
TERCER.- Les quantitats reconegudes en la present proposta, per valor total 
de 5.563,56 euros, seran pagades de forma individualitzada, als creditors 
següents: 

Expedient 
social Creditor 

NIF 
Creditor Dades bancàries Import 

10/47 ENDESA 
ENERGIA S.A A81948077 ES6621002931900200237916 83,24 € 

10/47 ENDESA 
ENERGIA S.A A81948077 ES6621002931900200237916 75,96 € 

10/47 ENDESA 
ENERGIA S.A A81948077 ES6621002931900200237916 74,78 € 

10/47 ENDESA 
ENERGIA S.A A81948077 ES6621002931900200237916 122,59 € 

10/1546 INSTITUT LA 
MALLOLA Q5855783F ES4800811699560001026112 260,00 € 

10/1763 DAVID PEREZ 
DELGADO 44285185L ES7521000459850101362817 1.050,00 

€ 

11/655 
AIGÜES DE 
BARCELONA, 
EMG.CIA, SA 

A66098435 ES6121008740560200268061 40,45 € 

11/689 
IBERDROLA 
CLIENTES, 
SAU 

A95758389 ES6501824647910201502610 54,70 € 

11/689 
IBERDROLA 
CLIENTES, 
SAU 

A95758389 ES6501824647910201502610 49,67 € 

11/689 
IBERDROLA 
CLIENTES, 
SAU 

A95758389 ES6501824647910201502610 72,48 € 

11/689 
IBERDROLA 
CLIENTES, 
SAU 

A95758389 ES6501824647910201502610 48,85 € 

12/203 ESCOLA JOAN 
MARAGALL Q5855043E ES6821000459880200063885 250,00 € 

12/519 
AIGÜES DE 
BARCELONA, 
EMG.CIA, SA 

A66098435 ES6121008740560200268061 85,85 € 

14/143 JORDI DIAZ 
SANCHEZ 35092533F ES3200810158150001142319 315,43 € 

14/456 
AIGÜES DE 
BARCELONA, 
EMG.CIA, SA 

A66098435 ES6121008740560200268061 219,03 € 

14/504 ENDESA 
ENERGIA S.A A81948077 ES6621002931900200237916 143,82 € 

14/504 ENDESA A81948077 ES6621002931900200237916 48,74 € 



ENERGIA S.A 

15/794 ENDESA 
ENERGIA S.A A81948077 ES6621002931900200237916 85,83 € 

15/794 ENDESA 
ENERGIA S.A A81948077 ES6621002931900200237916 82,15 € 

15/794 ENDESA 
ENERGIA S.A A81948077 ES6621002931900200237916 43,89 € 

15/940 
ESCOLA 
MATILDE 
ORDUÑA 

Q5855033F ES1021000322030200272563 84,00 € 

16/314 
ESCOLA 
MATILDE 
ORDUÑA 

Q5855033F ES1021000322030200272563 280,00 € 

16/505 HORTENSIO 
SANZ LAZARO 13026427D ES5221003393172100152407 1.150,00 

€ 

16/762 
AIGÜES DE 
BARCELONA, 
EMG.CIA, SA 

A66098435 ES6121008740560200268061 51,73 € 

16/762 ENDESA 
ENERGIA S.A A81948077 ES6621002931900200237916 55,14 € 

16/762 ENDESA 
ENERGIA S.A A81948077 ES6621002931900200237916 76,39 € 

16/98 
AIGÜES DE 
BARCELONA, 
EMG.CIA, SA 

A66098435 ES6121008740560200268061 112,23 € 

16/98 
AIGÜES DE 
BARCELONA, 
EMG.CIA, SA 

A66098435 ES6121008740560200268061 129,81 € 

16/98 ENDESA 
ENERGIA S.A A81948077 ES6621002931900200237916 203,20 € 

16/98 
GAS NATURAL 
SERVICIOS 
SDG, S.A. 

A08431090 ES4321000900910211395503 213,60 € 

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

 
ACORD NÚMERO VINT.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius 
presentats per l'entitat ASSOCIACIÓ CULTURAL GENT CONSTRUCTIVA 
D’ESPLUGUES en concepte de liquidació de la subvenció atorgada per al 
desenvolupament de l’activitat “Duendes con arte”, 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 CULTURAL GENT CONSTRUCTIVA D’ESPLUGUES una 
subvenció de 3.600,00 euros pel desenvolupament de l’activitat “Duendes con 
arte”. 
 
Vist que en data 10 de febrer de 2017 l’entitat presenta comptes justificatius 
relatius a la despesa executada pel desenvolupament de l’esmentada activitat i 
que aquests contenen tots els requisits exigits a l‘Ordenança General 
reguladora de la concessió de subvencions i a les Bases Reguladores per a 
l’atorgament de subvencions, segons informes emesos per la Unitat Jurídic 
administrativa de l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania i el Servei de Cultura. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat ASSOCIACIÓ 
CULTURAL GENT CONSTRUCTIVA D’ESPLUGUES, per valor de 3.613,32 
euros, en relació a la subvenció de 3.600,00 euros atorgada pel 
desenvolupament de l’activitat “Duendes con arte”. 

 
ACORD NÚMERO VINT-I-UN.- Proposta d'aprovació dels comptes 
justificatius presentats per l'entitat CENTRO CULTURAL ANDALUZ 
PLAZA MACAEL 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. 
 
La Junta de Govern Local va atorgar a l’entitat CENTRO CULTURAL 
ANDALUZ PLAZA MACAEL el següent ajut econòmic pel desenvolupament de 
les activitats que a continuació s’indiquen: 

 
Data aprovació Activitat / Projecte subvencionat Import atorgat 
17/06/2016 Programació Anual 11.718,00 € 

 
Vist que en data 26 de gener i 7 de febrer de 2017 l’entitat presenta comptes 



justificatius relatius a la despesa executada pel desenvolupament de les 
esmentades activitats i que aquests contenen tots els requisits exigits a 
l‘Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions i a les Bases 
Reguladores per a l’atorgament de subvencions, segons informes emesos per 
la Unitat Jurídic administrativa de l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania, la 
Directora de Cultura i el Director d’Esports i Equipaments. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat CENTRO 
CULTURAL ANDALUZ PLAZA MACAEL en relació a les subvencions 
atorgades durant l’exercici 2016, pel desenvolupament de les activitats que a 
continuació s’indiquen: 
 
Activitat / Projecte subvencionat Import atorgat Import justificat 
Programació anual 11.718,00 € 14.642,32 € 

 
URGÈNCIA 

 
Prèvia  la declaració d'urgència acordada per unanimitat dels membres de la 
Junta de Govern Local presents, conforme al què estableixen els articles 100 
de la Llei 8/1987 de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya i 83 del 
Reglament d'organització, funcionament i règim  jurídic de les entitats locals, la 
Junta de Govern  va passar a tractar del següent assumpte: 
 
                    
ACORD NÚMERO VINT-I-DOS.- Proposta d'acceptació de la concessió 
d'ajuts (fase primera) del Programa complementari de suport a 
l'escolarització en la primera infància, curs 2016-2017. 

“El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 26 de novembre de 2015 va 
aprovar el Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” i el seu Protocol general, 
el qual té com a finalitat establir el marc general i el procediment 
d’implementació de les actuacions i dels recursos que formen part del Pla.  
 
El Protocol inclou els Programes complementaris com instruments específics 
per ajustar-se a les necessitats dels governs locals de l’àmbit territorial de la 
Diputació de Barcelona per pal·liar els efectes davant les situacions imprevistes 
o que requereixen d’actuacions específiques i, especialment, per pal·liar els 
efectes econòmics derivats de les situacions conjunturals i d’urgència.  
 
En aquest sentit, la Diputació de Barcelona ha promogut el Programa 
complementari de suport a l’escolarització en la primera infància per al curs 
2016-2017 amb l’objecte de prestar cooperació i assistència als governs locals 
en matèria d’escolarització en primera infància, amb la finalitat de contribuir a 
l’accés a centres i serveis educatius públics del primer cicle d’educació infantil 
sota els principis d’igualtat d’oportunitats, educació inclusiva, equitat territorial i 
suficiència financera. 



El terme escolarització fa referència al conjunt de prestacions que permeten 
garantir l’accés efectiu a centres d’educació infantil de primer cicle, inclosa 
l’escolaritat, el menjador i l’acollida. 

L’objecte del Programa complementari es durà a terme mitjançant l’atorgament 
de recursos econòmics consistents en fons de prestació i s’emmarca en l’àmbit 
de Prestació de serveis públics i garantia de la cohesió social, previst en la 
clàusula 10 del Protocol general del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” 
 
Es poden finançar amb càrrec als recursos econòmics que es regulen en el 
règim de concertació, les despeses de personal i despeses corrents derivades 
del funcionament de centres i serveis educatius de primer cicle d’educació 
infantil corresponents als pressupostos de despesa de les corporacions locals. 
 
La convocatòria consta de dues fases, una primera d’acceptació de l’ajut 
parcial de 4.615,51 euros i una segona fase on l’ajut es calcularà en funció de 
les dades recollides en el formulari d’acceptació dels ajuts de la primera fase. 
 
Vist l’informe emès per la Coordinadora Tècnica d’Educació. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

ÚNIC.- Acceptar l’ajut econòmic de 4.615,51 euros atorgats per la Diputació de 
Barcelona, corresponents a la fase primera del “Programa complementari de 
suport a l’escolarització en la primera infància per al curs 2016-2017”.  

I sense més assumptes a tractar, a les quinze hores i dotze 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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