
 
 

JGL 38/2016 

 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

SESSIÓ DECISÒRIA ORDINÀRIA DE 4 DE NOVEMBRE DE 2016 

 
A la Casa Consistorial d’Esplugues de Llobregat, a la sala de reunions, a les 
tretze hores i quaranta minuts del dia 4 de  novembre, es reuneix la Junta de 
Govern Local en sessió decisòria ordinària, en primera convocatòria, sota la 
Presidència de l'alcaldessa Sra. Pilar Díaz Romero, amb l'assistència dels 
regidors Sr. Eduard Sanz García, Sra. Sara Forgas Úbeda, Sra. Montserrat 
Zamora Angulo, Sr. Albert Comellas Novillo, Sr. Manuel Pozo López i Sr. 
Santiago Siquier Fadó. 
 
Assisteix igualment l'interventor director de l'Àrea de recursos generals i 
econòmics, Sr. Francisco Javier Vicén Encuentra. 
 
Actua de secretari el de l'Ajuntament Sr. Pedro Carmona Pérez. 
 
Oberta la sessió per la Sra. alcaldessa, s'hi entra en l'examen i debat dels 
assumptes que es relacionen a l'ordre del dia. 
 
 
ACORD NÚMERO U.- Aprovació, si escau, de les actes núm. 32/16 
corresponent a la sessió ordinària de data 23 de setembre de 2016 i núm. 
33/16  corresponent a la sessió ordinària de data 30 de setembre de 2016.                           
 
 Per la Sra. alcaldessa i en relació a l’esborrany de les actes núm. 32/16 
corresponent a la sessió ordinària de data 23 de setembre de 2016 i núm. 
33/16 corresponent a la sessió ordinària de data 30 de setembre de 2016, es 
pregunta si hi ha objecció d'alguna classe i no assenyalant-se'n cap, s'aproven  
les esmentades actes per unanimitat i en compliment del que disposa l'article 
107 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya i 
l'article 110 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les 
entitats locals, es transcriuran al llibre d'actes, autoritzant-se amb les signatures 
de la  Sra. alcaldessa i Sr. secretari. 

 

TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

ACORD NÚMERO DOS.- Proposta de concessió de llicència a 
PROMOCIONS EDIBSA, SL per executar l’enderroc de dues naus 
industrials entre mitgeres a la finca ubicada al carrer Eduard Toldrà, núm. 
18-20, d’aquesta població. (Exp. T032-2016-39). 
 
“El senyor Francesc Ferré Gaig, en representació de PROMOCIONS EDIBSA, 



SL, sol·licita llicència per executar obres d'enderroc de dues naus industrials 
d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres existent a la finca situades al carrer 
Eduard Toldrà, núm. 18-20, d’aquesta població, (referència cadastral 
3510807DF2831B0001GQ), aportant projecte tècnic a tal efecte (Exp. T032-
2016-39). 
 
Atès l’informe favorable emès pels Serveis Tècnics Municipals en data 26 
d’octubre de 2016 del que resulta que, el projecte aportat proposa la demolició 
de dos magatzems que s’alineen amb la resta de façanes del carrer i que 
tocant a aquest tenen planta baixa i pis i a la part posterior només planta baixa. 
El volum total a enderrocar és de 5.312,07 m³ i la superfície de 1.067,77 m². 
La coberta inclinada de cada una de les naus està construïda amb planxes de 
fibrociment. 
 
La parcel·la limita amb edificacions de diferent tipologia, l’edificació objecte del 
projecte no inclou cap construcció amb valor arquitectònic, històric, cultural o 
social i tampoc implica una modificació substancial de la imatge urbana.  
El projecte incorpora plànols en planta, alçat i secció de les edificacions a 
enderrocar, així com fotografies de les mateixes. 
 
El tècnic que subscriu considera que es pot informar favorablement la llicencia 
sol·licitada amb les següents condicions: 
 
1. Presentar abans de l’inici de les obres d’enderroc: 
 
· El document del tècnic competent acreditant que assumirà expressament la 
funció de tenir cura de la correcta execució dels treballs (art. 27 2.d) de les 
O.O.M.M.E.E.). 
 
· Abans de la demolició de les cobertes de les naus, s’ha de presentar 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,....) Així mateix s’haurà d’aportar full de seguiment i certificat de 
gestió de residus. 
 
· Constituir dipòsit a la Tresoreria municipal en metàl·lic o aval bancari solidari 
per import de 6.981,26 € 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. 
 
· Constituir dipòsit a la Tresoreria municipal en metàl·lic o aval bancari solidari 
per import de 2.800,00 € en concepte de fiança per a garantir el compliment de 
l'article 16 de les O.O.M.M.E, com a garantia de la urbanització i de reparació o 
indemnització dels danys que puguin produir-se en els elements del sòl, subsòl 
i vol de la via pública. 
 
2. Un cop executada la demolició, s’ha d’aportar certificat final d’obra, amb 
plànols de la realitat existent i memòria que justifiqui el compliment de l’article 



121.3 de les O.O.M.M.E.E., també s’ha de justificar que el nou solar compleix 
les condicions de salubritat i seguretat òptimes, a més de protegir 
adequadament les mitgeres dels edificis veïns que hauran quedat descobertes. 
 
El projecte compleix la normativa urbanística que li és d’aplicació. 
 
S’ha declarat que l’edificació objecte d’enderroc es troba lliure d’ocupants i 
arrendataris. 
 
Atès l’informe favorable emès pels Serveis Jurídics Municipals, de data 28 
d’octubre de 2016, 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) estan subjectes a llicència 
urbanística prèvia, entre d’altres, les obres de demolició. 
 
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 aportat, segons indiquen els Serveis Tècnics municipals 
té el caràcter també d’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. 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. 
 
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 correspon informar 
favorablement la concessió de la llicència d’obres sol·licitada.” 
 
Atès que l’enderroc no compren construccions de valor arquitectònic, històric, 
cultural o social, no obstant, implica modificació substancial de la imatge 
urbana, i en conseqüència, li és d’aplicació allò indicat a l’acord plenari de data 
29/04/04 punt 1.3., per això, s’ha incorporat al projecte plànols en planta, alçat i 
secció de les edificacions a enderrocar, així com fotografies de les mateixes. 
  
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
PRIMER.- CONCEDIR LLICÈNCIA a l'entitat mercantil a PROMOCIONS 
EDIBSA, SL, per a l’execució de les obres d’enderroc de dues naus industrials, 
al carrer Eduard Toldrà, núm.18-20, d’Esplugues de Llobregat, d’acord amb el 
projecte presentat el 27 de juliol de 2016, (Registre general d'entrada núm. 
2016 00014056). 
 
SEGON- Condicionar aquesta llicència al compliment dels següents requisits: 
 
2.1. Abans d’iniciar les obres d’enderroc ha de procedir a: 
 
1.1.1. Constituir dipòsit a la Tresoreria municipal en metàl·lic o aval bancari 
solidari per import de 2.800 € en concepte de fiança en compliment del Decret 
89/2010, de 29 de juny, relatiu a la gestió de residus de la construcció. 
 
2.1.2. Constituir dipòsit a la Tresoreria municipal en metàl·lic o aval bancari 
solidari per import de 6.981,26 € en concepte de fiança per garantir en 
compliment de l'article 16 de les OME, com a garantia de la urbanització i/o de 
reparació o indemnització dels danys que es puguin causar en els elements del 
sòl, subsòl i vol de la via pública. 
 
Advertir al sol·licitant que ha 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 és fa en metàl·lic, s'haurà de fer mitjançant transferència al 
compte de titularitat de l'Ajuntament d'Esplugues de LLobregat de 
l'entitat Caixabank SA núm. : IBAN ES45 2100 0148 5502 0000 6291, 
especificant qui fa l’ ingrés i el concepte. 

 
2.1.3. Caldrà aportar, abans del començament de les obres, 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.) 
 
2.1.4. Prendre les mesures de seguretat suficients i necessàries respecte a la 
via pública i vianants, tot seguint les ordres dictades per la direcció facultativa. 
 
2.1.5. 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. 
 
2.1.6. 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 panell prefabricat, de tal manera que 
es mantingui en bon estat i ofereixi la seguretat necessària durant tot el procés 
que duri l’obra.  
 
2.1.7. 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. 

 
2.1.8. El document del tècnic competent acreditant que assumirà expressament 
la funció de tenir cura de la correcta execució dels treballs (art. 27 2.d) de les 
O.O.M.M.E.E.) 
 
2.1.9. Aportar abans de la demolició de les cobertes de les naus, 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,….). Així mateix s’haurà d’aportar full de seguiment i certificat de 
gestió de residus. 
 
TERCER.- Advertir a PROMOCIONS EDIBSA, SL que un cop executada la 
demolició, s’ha d’aportar certificat final d’obra, amb plànols de la realitat existent 
i memòria que justifiqui el compliment de l’article 121.3 de les O.O.M.M.E.E., 
també s’ha de justificar que el nou solar compleix les condicions de salubritat i 
seguretat òptimes, a més de protegir adequadament les mitgeres dels edificis 
veïns que puguin haver quedat descobertes. 
 
QUART.- Manifestar a l'interessat que al constituir la fiança ha de retirar un 
exemplar del projecte i una placa d'obres, que una vegada complimentada, 



haurà de col·locar en lloc visible. La placa la podrà adquirir al Punt d'Atenció a 
la Ciutadania de Serveis Econòmics, planta baixa d'aquest Ajuntament, 
abonant la quantitat de 48.40€. 
 
CINQUÈ.- Advertir a la persona interessada, en compliment de l’article 37 del 
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 
64/2014, de 13 de maig, el següent: 
 

- Per a la comunicació de l’inici d’obres caldrà aportar una còpia de 
l’acta d’inici d’obres estesa per la direcció facultativa de les obres i, 
posteriorment, acabades aquestes, caldrà aportar una còpia del 
certificat final d’obres expedit per aquesta mateixa direcció. 
 
- Les llicències urbanístiques caduquen si transcorre el termini d’1 
any per començar les obres o el termini de 3 anys per acabar-les, 
incloses les seves pròrrogues respectives, sense que hagin estat 
iniciades o finalitzades. Ambdós terminis es computen a partir de 
l’endemà de la notificació de la llicència atorgada. 

 
SISÈ.- Comunicar l’acord anterior a les persones interessades. 
 
SETÈ.- Aquesta llicència restarà condicionada al pagament de les liquidacions 
de la taxa per llicència urbanística d'import 2.171,60 euros (1281776-403862 ) i 
de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres d’import 943 euros 
(1281773-403855 ) que seran notificades per l'Organisme de Gestió Tributària 
de la Diputació de Barcelona.” 
 
ACORD NÚMERO TRES.- Proposta d’aprovació de la incoació d’expedient 
administratiu adreçat a la imposició  penalitats per demora en l’execució 
del contracte d’obres d’instal·lació d’un ascensor i adequació espais 
Casal Cultura Robert Brillas. (exp. G451-2015-008).  

“Per acord de la Junta de Govern Local, en sessió ordinària del dia 23 d’octubre 
de 2015, s’adjudica el contracte d’execució de les obres ordinàries d’instal·lació 
d’un ascensor adaptat i adequació dels espais de serveis i comunicació del 
Casal de Cultura Robert Brillas a favor de l’empresa CIVIL STONE, S.L.  

Per acord de la Junta de Govern Local. En sessió ordinària del 20 de maig de 
2016 s’aprova una pròrroga d’aquest contracte fins el dia 25 de juliol de 2016.  

Segons informe emès pels Serveis Tècnics Municipals en data 21 d’octubre de 
2016, les esmentades obres no han finalitzat, mancant per executar el folrat 
exterior de la cabina i dels contrapesos de la maquinària de l’ascensor, això 
com la correcció d’una sèrie de treballs defectuosos. El referit informe es 
transcriu a continuació: 

“INFORME: 

1. La Junta de Govern Local, en sessió ordinària del dia 23 d’octubre de 2015, 
va acordar adjudicar el contracte d’execució de les obres ordinàries 



d’instal·lació d’un ascensor adaptat i adequació dels espais de serveis i 
comunicació del Casal de Cultura Robert Brillas a favor de la empresa CIVIL 
STONE, SL  

2. El 7 de gener de 2016 es va signar l’acta de comprovació del replanteig i 
autorització de l’inici de l’obra. Sent el termini d’execució de l’obra de 4 mesos.  

3. La Junta de Govern Local, en sessió del dia 20 de maig de 2016 va aprovar 
una pròrroga de les obres d’instal·lació d’un ascensor adaptat i adequació dels 
espais de serveis i comunicació del Casal de Cultura Robert Brillas fins el 25 de 
juliol de 2016  

4. CIVIL STONE, SL en data 21 d’abril de 2016 mitjançant instància va exposar 
que el motiu de la pròrroga va ser degut a una sèrie de canvis organitzatius a 
nivell de logística de la empresa subcontrada per la instal·lació de l’ascensor, 
KONE.SA  

5 A data d’aquest informe les obres no han finalitzat i manca per executar el 
folrat exterior de la cabina i dels contrapesos de la maquinària de l’ascensor.  

6. La Direcció Facultativa considera que hi han treballs defectuosos en la 
execució de l’obra i que hauran de refer-se. La relació de treballs defectuosos 
és la següent:  

·Canviar la botonera al frontal oposat  

·Col·locar la barana perimetral en cabina, no sols en el tram frontal.  

·Substituir el fluorescent de rosari existent per un més acord amb l’acabat 
panoràmic de l’ascensor.  

·Repàs de la caixa de maniobra de l’ascensor situada a planta baixa, ja que es 
troba rascada.  

·El sobre de la taula del conserge té un descantillat i dues taques.  

7. La Direcció Facultativa reiteradament ha demanat explicacions a la empresa 
adjudicatària de l’obra pel retard de l’obra, de la execució dels treballs 
defectuosos. La empresa adjudicatària ha comunicat que el retard en l’obra, en 
la execució dels treballs defectuosos es degut a la seva subcontracta KONE 
S.A, que incomplex reiteradament els terminis.  

8. A data 29 de juliol de 2016 l’import certificat de l’obra és de 197.791,62 € 
(IVA inclòs), resta pendent de certificació 720,12 € (IVA inclòs).  

9. En base al punt 41.A del Plec de Clàusules Administratives es calcula una 
penalització diària per incompliment del termini d’execució de l’obra:  

Data prevista de finalització de l’obra: 25 de juliol de 2016, segons pròrroga 
atorgada.  



Dies transcorreguts entre la data prevista de finalització de l’obra i data 
d’informe: 100 dies  

Penalització diària: 0,02 % del preu del contracte (IVA no inclòs)  

Preu del contracte: 164.059,29 € (IVA no inclòs)  

Càlcul penalització: 164.059,29 € x 0,02 % x 100 dies = 3.281,19 € (IVA no 
inclòs)  

Aquest import ha d’anar a càrrec de la fiança de l’obra que és de 8.202,96 €.  

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ  

Atenent als motius exposats anteriorment, els tècnics sota signants proposen a 
l’ajuntament traslladar el contingut íntegre del present informe a l’empresa 
CIVIL STONE, SL mitjançant lliurament en mà o correu postal certificat i urgent, 
i requerir a dita empresa que:  

·Executi els treballs pendents de finalització i refaci els treballs defectuosos en 
el termini d’un mes.  

·Incoar el procediment per acordar la imposició de penalitats per demora en 
l’execució del contracte per un import de 3.281,19 €.  

A efectes de comunicació, la persona responsable i el domicili de l’empresa es:  
 
Sr. José Ignacio Villegas 

CIVIL STONE, SL 

Carrer Marconi, núm. 59. Local 3 

08191 Rubí (Barcelona) 

Tel. 93 348 33 33 – Mòbil 600 421 297 

El que li comuniquem pel seu coneixement i efectes adients.” 

En relació als fets detallats a l’informe tècnic i de conformitat amb els Plecs de 
condicions que regulen aquest contracte, l’Ajuntament podrà optar 
indistintament, en la forma i condicions establertes a l’article 213 del Text refós 
de la Llei de contractes del Sector Públic, per a la resolució del contracte amb 
pèrdua de ka garantia o per la imposició de les penalitats.  

Si l’Ajuntament optés per la imposició de penalitats, els imports d’aquests es 
faran efectius mitjançant la deducció de les quantitats que, en concepte de 
pagament total o parcial, s’hagin d’abonar al contractista o sobre la garantia 
que s’hagués constituït, quan no es puguin deduir de les certificacions 
esmentades.  



Així mateix, la imposició de penalitats no exclourà la responsabilitat per danys i 
perjudicis ni la possible resolució del contracte. 

Atesos els articles 212 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic 
aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, articles 98 i 99 
del Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, i el plec de clàusules 
administratives particulars que regeix el contracte d’obres ordinàries 
d’instal·lació d’un ascensor adaptat i adequació dels espais de serveis i 
comunicació del Casal de Cultura Robert Brillas.  

La Junta de Govern acorda, per unanimitat:  

Primer.- Incoar el procediment per acordar, si s’escau, la imposició de 
penalitats per demora al contractista CIVIL STONE, S.L. a favor de qui es va 
adjudicar el contracte de d’obres ordinàries d’instal·lació d’un ascensor adaptat 
i adequació dels espais de serveis i comunicació del Casal de Cultura Robert 
Brillas en data 23 d’octubre de 2015.  

Segon.- Atorgar a l’empresa CIVIL STONE, S.L., adjudicatària del contracte 
d’obres ordinàries d’instal·lació d’un ascensor adaptat i adequació dels espais 
de serveis i comunicació del Casal de Cultura Robert Brillas, l’oportú tràmit 
d’audiència per un termini de deu dies hàbils, comptats a partir del dia següent 
al de la recepció de la notificació del present acord a fi de què pugui formular 
les al·legacions que estimi pertinents i, si s’escau, aportar la documentació que 
sigui procedent, en relació a la demora en l’execució del contracte de 
referència, segons els fets previstos a l’informe dels Serveis Tècnics 
Municipals.  

Tercer.- De conformitat amb el que s'assenyala en l'informe tècnic, concedir 
ampliació del termini d'execució per un mes, temps estimat com a suficient per 
a la terminació del contracte en els termes prevista a l’informe tècnic. 

Quart.- Notificar el present acord a les persones interessades.” 

ACORD NÚMERO QUATRE.- Proposta d’aprovació de la qualificació 
urbanística de les finques del carrer Doctor Manuel Riera, núm. 13 i 15, 
sol•licitada pel Sr. Jordi Garriga, en representació de ALVARADA 
IMPORTA, SL. . 

“El senyor Jordi Garriga Barnet, en representació de la Societat ALVARADA 
IMPORTA, SL, sol·licita qualificació urbanística, de les finques situades al 
carrer Doctor Manuel Riera, núm. 13 i 15, d’Esplugues de Llobregat . (Exp. 
T019-2016-00020). 
 
Atès l'informe emès pels Serveis Tècnics Municipals. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1.- Aprovar l'informe emès pels Serveis Tècnics Municipals en data 27 
d’octubre de 2016, que a continuació es transcriu: 



“1. Sol·licitud 

Per registre de data 11/08/2016 i amb número 2016/00014764, EL Sr. Jordi 
Garriga, en representació de ALVARADA IMPORTA SL, presenta a aquest 
Ajuntament instància i documentació complementaria sol·licitant qualificació 
urbanística de les finques situades al carrer Dr. Manuel Riera i Piera, núm. 13 i 
15. 
 
2. Planejament vigent 

Pla General Metropolità d'Ordenació Urbana de l'Entitat Metropolitana de 
Barcelona (PGM) de data 14/07/1976, concretat per la seva transcripció refosa 
a escala 1 / 2000 definitivament aprovada el 11/03/1983. 

3. Qualificació urbanística 

Les finques situades en el carrer Dr. Manuel Riera i Piera, núm. 13 i 15 es 
troben en sòl qualificat com Zona en Densificació Urbana Semiintensiva (Clau 
13b)  
 
4. Condicions bàsiques d’edificació 

Les condicions d’edificació son bàsicament les establertes en les Normes i 
Ordenances del citat PGM, i especialment en els seus articles 223 al 245, 272 
al 293, 295 al 301, 303, 314 i 321 al 328. 

Resum: 

Tipus d’ordenació Segons alineació de vial 
Longitud mínima de façana 
Art. 328-3ª NNUU 

6,50 m.  

Profunditat edificable 
Art. 242-2 NNUU 

21 m. 
Espai lliure d’illa edificable en p. baixa  

ARM/ Nº màxim plantes 
Art. 328-2ª y 225-2 NNUU. 

10,60 m. / PB+ 2 PP  

Alçades de plantes  
Art. 225-2, 328-2ª i 328-5ª 
NNUU 

Planta baixa: Alçada lliure mínima: 370m. 
 
Plantes pis: Alçada mínima entre forjats: 2,70 m. 
 
Planta baixa en interior d’illa: Alçada màxima 
inferior a 3,30 m, mesurats des de la cota de 
referència a l’alçada reguladora i es deurà cobrir 
mitjançant terrat. No admissible en aquest espai 
l’ús d’habitatge 

Patis 
Articles 235-1 NNUU i 178 
OME 

Si l’edifici requereix patis de llums i ventilació, 
sense perjudici del compliment de les condicions 
de superfícies establertes per els celoberts i patis 
de ventilació, la suma de les corresponents als 
que s’estableixen a les plantes pis d’un edifici, 



assolirà un percentatge en relació amb la 
superfície edificable a l’alçada reguladora 
superior al dotze %. 

Cossos sortints  
Art. 229-2, 230-1-2-3 y 328-
4ª NNUU 

Es prohibeixen els cossos sortints tancats i 
semitancats 
 
Cossos sortints oberts a carrer : 
 
Vol màxim 1/10 de l'ample de vial amb un màxim 
de 1,50 m. 
  
Longitud màxima Longitud de façana limitada a 1 
metre de les mitgeres. 
 
Cossos sortints oberts a pati interior d’illa : 
 
Vol màxim No pot excedir d’un vintè del diàmetre 
de la circumferència inscriptible a l’espai interior 
de l’illa, amb un màxim de 1,50 m.  
Longitud màxima Longitud de façana limitada a 1 
metre de les mitgeres. 

Coberta 
Article 239.3 a) i b) 
Acord de la Comissió de 
Govern del 15/01/2000 i 
Criteris municipals 

a) Coberta plana 
 
Per sobre de l’alçada reguladora màxima es 
permeten les cambres d’aire i elements de 
cobertura en els casos de terrats o coberta plana, 
amb una altura total màxima de 60 centímetres. 
 
b) Coberta inclinada  
Per sobre de l’alçada reguladora màxima es 
permet la coberta d’acabament de l’edifici, de 
pendent inferior al 30 per 100 i les arrancades de 
la qual siguin línies horitzontals paral·leles als 
paraments exteriors de les façanes, a alçada no 
superior a la reguladora màxima i vol màxim 
determinat pel vols dels ràfecs. El espais 
resultants sota coberta no seran habitables. 
 
Espais resultants sota coberta: 
 
S’admet que l’espai sota coberta no habitable 
sigui utilitzable amb les següents condicions: 
 
Tenir l’ús exclusiu de magatzem general , 
quedant expressament prohibit l'ús d'habitatge 
 
Estar vinculat a l'habitatge situat sota el mateix. 
 
Tenir accés exclusiu mitjançant una escala 
interior que el comuniqui amb el citat habitatge. 



Es prohibeix l’accés a l’espai sota coberta des de 
espais comuns de l’edifici. 
Tenir il·luminació i ventilació exclusivament 
zenital. 
No tenir sortida directa a terrasses. 
Tenir una alçada lliure màxima inferior als 2,50 
m. en qualsevol punt del mateix mesurat entre 
elements estructurals. 
La seva superfície construïda no serà 
computable a: efectes del càlcul de la superfície 
construïda de l'edifici per determinar el número 
màxim d’habitatges admissibles a l’edifici. 

Número màxim 
d’habitatges 
Text refós de la Modificació 
puntual de les Normes 
urbanístiques i Ordenances 
Metropolitanes d’Edificació 
del Pla General Metropolità , 
en relació a la limitació del 
nombre màxim d’habitatges 
en zones qualificades amb 
claus 12 i 13 b, d’Esplugues 
de Llobregat amb resolució 
de conformitat del dia 17 de 
març de 2010 del Conseller 
de Política Territorial i Obres 
Públiques, en compliment de 
la resolució del titular del 
Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques 
d’aprovació definitiva de data 
17 de juliol de 2009.  

Resultat, per defecte, de dividir la superfície 
construïda sobre rasant del edifici pel mòdul de 
80 m2. 
Als efectes d’aquest càlcul, s’entén per superfície 
construïda de l’edifici la compresa entre 
tancaments exteriors de l’edifici, i queden 
excloses d’aquest còmput les superfícies 
corresponents a : 
Elements tècnics d’instal·lacions situats sobre 
l’alçada reguladora màxima. 
Patis d’il·luminació i ventilació. 
Espais sota coberta no habitables. 
Cossos sortints oberts i semitancats, si és el cas. 
Porció de planta baixa que sobrepassa la 
profunditat edificable 
Altells i entresòls, si és el cas 
Plantes soterrànies. 

Usos  
Art. 303 NNUU 

Habitatge – Residencial -- Comercial – Sanitari – 
Recreatiu -- Esportiu – Religiós i cultural – 
Oficines – Indústria. 
Observacions: Tots el usos indicats son 
admissibles amb les limitacions establertes en 
l’article 303 de les NNUU. 

Previsió d’aparcaments 
Ordenança municipal 
reguladora de la previsió de 
places d’aparcament en 
edificis de nova construcció o 
resultants d’actuacions de 
rehabilitació (BOP 
6/030/2014). 

El que resulti de l’aplicació de l’Ordenança. 

”. 
 
2.- La taxa per emissió de la qualificació urbanística d'acord amb l'Ordenança 



Fiscal núm. 9, per un import de 300,00€, amb càrrec valor 01218129-
0000317011, va ser abonada per l’interessat en data 14 d’octubre de 2016.” 
 
ACORD NÚMERO CINC.- Proposta de declaració d’inversions 
financerament sostenibles. 
 
“Per acord de la Junta de Govern Local de 10 de juny de 2016 les obres de 
reforma i rehabilitació dels vestidors del Camp Municipal de Futbol del Salt del 
Pi d’Esplugues de Llobregat, segons Memòria redactada pels Serveis Tècnics 
Municipals, es van declarar com a inversió financerament sostenible, amb el 
següent detall:  

- PEM: 210.431,28 euros  

- Pressupost final estimat: 303.000,00 euros. 

Atesa la variació del projecte de les obres de reforma i rehabilitació dels 
vestidors del Camp Municipal de Futbol del Salt del Pi d’Esplugues de 
Llobregat i la nova Memòria redactada pels Serveis Tècnics Municipals 
respecte a aquestes obres, es modifica aquesta última. Així, la Memòria 
modificada presenta el següent detall:  

- PEM: 478.677,35 euros  

- Pressupost final estimat: 689.247,52 euros.  

La llei Orgànica 2/2012 de 21 d’abril d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera a l’article 22 i en la disposició addicional sisena estableix les 
condicions que haurà d’acomplir una Corporació Local per a destinar el 
superàvit de la liquidació del Pressupost a finançar inversions sempre que al 
llarg de la seva vida útil aquestes siguin financerament sostenibles, de 
conformitat amb els requisits establerts per la disposició addicional setzena del 
Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març que aprova el text refós de la llei 
reguladora de les Hisendes Locals. 

El Ple de la Corporació, per acord de 27 d’abril de 2016, va aprovar un 
expedient de modificació de crèdits, habilitant crèdit adequat i suficient per a 
l’execució de projectes declarats financerament sostenibles amb càrrec al 
superàvit de l’exercici 2015 per un import de 2.294.367,13 €. 

Els serveis tècnics municipals han elaborat memòries tècniques de les 
inversions que han estat incorporats en la Memòria Tècnica Especifica 
subscrita per l’Alcaldessa. 

Vist l’informe emes per l’Interventor Municipal.  

.La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1.- Modificar la Memòria en base a la qual es declarava les obres de reforma i 
rehabilitació dels vestidors del Camp Municipal de Futbol del Salt del Pi 



d’Esplugues de Llobregat com a inversió financerament sostenible per acord de 
la Junta de Govern Local de dia 10 de juny de 2016 i declarar inversions 
financerament sostenible el projecte d’inversió, del qual s’adjunta memòria en 
annex, que s’indica a continuació: 

1.- Obres de reforma i rehabilitació dels vestidors del Camp Municipal de Futbol 
del Salt del Pi d’Esplugues de Llobregat, amb el següent detall:  

- PEM: 478.677,35 euros  

- Pressupost final estimat: 689.247,52 euros. 

2.- Impulsar l’expedient de licitació del contracte d’obres de reforma i 
rehabilitació dels vestidors del Camp Municipal de Futbol del Salt del Pi 
d’Esplugues de Llobregat per a què sigui adjudicat durant l’exercici 2016 atès 
que la seva despesa està declarada com a inversió financerament sostenible 
de conformitat amb la Disposició Addicional 16a i, en tot cas, subordinat a 
l’existència de crèdit adequat i suficient.” 

ACORD NÚMERO SIS.- Proposta d'aprovació d'expedient de contractació i 
plecs de condicions relatius a les obres de reforma i rehabilitació dels 
vestidors del Camp municipal de futbol del Salt del Pi d’Esplugues de 
Llobregat. 

“Per acord de la Junta de Govern Local de 10 de juny de 2016 les obres de 
reforma i rehabilitació dels vestidors del Camp Municipal de Futbol del Salt del 
Pi d’Esplugues de Llobregat, segons Memòria redactada pels Serveis Tècnics 
Municipals, es van declarar com a inversió financerament sostenible, amb el 
següent detall:  

- PEM: 210.431,28 euros  

- Pressupost final estimat: 303.000,00 euros. 

Per acord de la Junta de Govern Local de 4 de novembre de 2016 es modifica 
la Memòria en base a la qual es declarava les obres de reforma i rehabilitació 
dels vestidors del Camp Municipal de Futbol del Salt del Pi d’Esplugues de 
Llobregat com a inversió financerament sostenible. La Memòria modificada 
presenta el següent detall:  

- PEM: 478.677,35 euros  

- Pressupost final estimat: 689.247,52 euros. 

Atès l’informe dels Serveis Tècnics Municipals, de data 27 d’octubre de 2016, 
proposant l’execució de les obres de reforma i rehabilitació dels vestidors del 
Camp Municipal de Futbol del Salt del Pi d’Esplugues de Llobregat, d’acord 
amb el projecte executiu redactat per l’arquitecte Xavier Gilabert i Ralda, amb 
un pressupost total de 689.247,52 €, IVA inclòs, IVA inclòs, que acompanyen 
per a la seva aprovació. 



Ates que els Serveis tècnics municipals proposen la contractació de les obres 
de referència per procediment obert de tramitació ordinària i amb un pressupost 
net de 569.626,05 €, més l’IVA del 21% de 119.621,47 €. 

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

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

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1.- Aprovar inicialment el projecte de les obres de reforma i rehabilitació dels 
vestidors del Camp Municipal de Futbol del Salt del Pi d’Esplugues de 
Llobregat, amb un pressupost total de licitació de 689.247,52 €, IVA inclòs, 
desglossat en un preu net de 569.626,05 € i un IVA de 119.621,47 €, redactat 
per l’arquitecte Xavier Gilabert i Ralda. 

2.- Sotmetre al tràmit d'informació pública l'esmentat projecte pel termini de 
trenta dies, mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província, al tauler de la 
Corporació, durant els quals es podrà examinar i formular-hi les al·legacions 
pertinents.  
 
Transcorregut aquest termini sense que s'hagi produït cap reclamació el 
projecte esdevindrà aprovat definitivament sense necessitat d'acord exprés. 
 
3.- Aprovar, així mateix, l’expedient de contractació, per procediment obert, de 
tramitació ordinària, aplicant varis criteris d’adjudicació, per executar les obres 
de reforma i rehabilitació dels vestidors del Camp Municipal de Futbol del Salt 
del Pi d’Esplugues de Llobregat, amb un pressupost net de 569.626,05 €, més 
un 21% de l’IVA, per import de 119.621,47 €, en total 689.247,52 €, IVA inclòs, 
així com el plec de clàusules administratives particulars que regirà el contracte. 
 
4.- Declarar la despesa derivada d’aquest contracte com a tramitació anticipada 
de conformitat amb els articles 110.2 del Text Refós de la Llei de Contractes 
del Sector Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, i 29.2 de les Bases d’execució del pressupost municipal. 

5.- Autoritzar una despesa de 689.247,52 €, dels quals 550.000,00€ aniran a 
càrrec de l’exercici econòmic del 2016 a la partida 12 93301 61900, i la resta de 
l’import 139.247,52 euros a càrrec de l’exercici econòmic del 2017. 

6.- Condicionar de forma suspensiva la formalització i l’adjudicació del 
contracte de les obres de reforma i rehabilitació dels vestidors del Camp 



Municipal de Futbol del Salt del Pi d’Esplugues de Llobregat a l’existència de 
crèdit adequat i suficient per a finançar les obligacions que se’n derivin 
 
7.- Aprovar la convocatòria simultània del procediment obert, mitjançant la 
publicació dels corresponents anuncis. 

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

RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS 

ACORD NÚMERO SET.- 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. 286 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
9.176,30 € 
Relació núm. 289 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
32.297,34 € 
Relació núm. 298 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
35.488,96 € 
Relació núm. 299 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
11.097,13 € 
Relació núm. 300 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
27.023,52 € 
Relació núm. 301 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
34.474,92 € 
Relació núm. 302 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
68.904,96 € 
Relació núm. 303 de documents O en fase prèvia per un import total de 
472.040,30 € 
 
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. 286 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 9.176,30 € 
2. Aprovar la relació núm. 289 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 32.297,34 € 
3. Aprovar la relació relació núm. 298 de documents ADO en fase prèvia per un 
import total de 35.488,96 € 
4. Aprovar la relació relació núm. 299 de documents ADO en fase prèvia per un 
import total de 11.097,13 € 
5. Aprovar la relació relació núm. 300 de documents ADO en fase prèvia per un 
import total de 27.023,52 € 



6. Aprovar la relació relació núm. 301 de documents ADO en fase prèvia per un 
import total de 34.474,92 € 
7. Aprovar la relació relació núm. 302 de documents ADO en fase prèvia per un 
import total de 68.904,96 € 
8. Aprovar la relació relació núm. 303 de documents O en fase prèvia per un 
import total de 472.040,30 €.” 
 
ACORD NÚMERO VUIT.- Proposta d'aprovació de la participació de 
l'Ajuntament d'Esplugues a la convocatòria per a la concessió de la 
distinció "Ciudad de la Ciencia y la Innovación" corresponent a l'any 2016. 
 
“La Resolució de 19 de setembre de 2016, de la secretària general de Ciudad 
de la Ciencia y la Innovación, va aprovar la convocatòria per a la concessió de 
la distinció “Ciudad de la Ciència i la Innovación” corresponent a l'any 2016.  

Des de la seva creació l'any 2010 (Ordre CIN / 2502/2010, de 17 de setembre), 
la distinció de "Ciudad de la Ciencia y la Innovación" ha estat atorgada a 
aquelles ciutats que s'han distingit en el suport a la innovació definint polítiques, 
potenciant estructures, institucions i empreses locals amb un fort component 
científic, tecnològic i innovador.  

Les ciutats distingides amb aquest guardó formen part de l'associació Red 
Innpulso de "Ciudad de la Ciencia y la Innovación" (ARINN). La Red Innpulso 
és un fòrum de trobada i de definició de polítiques locals innovadores, on es 
comparteixen experiències i projectes.  

Actualment és un agent actiu de promoció de polítiques noves, com la compra 
pública de innovació, el suport a les pymes per participar en projectes que facin 
front als reptes tecnològics plantejats a les ciutats i avança per convertir-se en 
un fòrum que propiciï la col·laboració per a la participació en projectes en el 
Programa Europeu Horitzó 2020.  

Aquesta convocatòria es marca l'objectiu d'atorgar el reconeixement al 
potencial innovador dels ajuntaments, valorant especialment les iniciatives 
innovadores de prestació dels serveis públics, govern electrònic, lliure accés a 
la informació; les actuacions de Compra Pública d'Innovació com a eina 
tractora de I + D + i, i aquelles actuacions que tendeixin a posicionar a les 
entitats locals alineades amb els objectius de l'Estratègia Europa 2020 de 
creixement intel·ligent, sostenible i integrador, que es recullen en la memòria 
descriptiva de la candidatura, elaborada d'acord amb les directrius establertes 
en l'annex a la convocatòria de referència.  

És per això, d'acord amb el que disposa la Resolució de 19 de setembre de 
2016, esmentada més a munt.  

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Primer.- Aprovar la participació de l'Ajuntament d'Esplugues en la convocatòria 
per a la concessió de la distinció de ”Ciudad de la Ciencia y la Innovación” 
corresponent a l'any 2016.  



Segon.- En cas d'obtenir la distinció de “Ciudad de la Ciencia y la Innovación”, 
es sol·licitarà la incorporació de l'Ajuntament d'Esplugues a l'Associació de la 
Red INNPULSO (ARINN).”  

ACORD NÚMERO NOU.- Proposta de resolució de la sol·licitud d’ingrés a 
l’espai “Esplugues Coworking” presentada per part de Cámara 
Internacional de Comercio Exterior-CICEX. 

“Vista la sol·licitud d’ingrés a l’espai Esplugues Coworking, presentada el 
passat dia 5 d’octubre, per part del Sr. Luis Alonso i Acosta, en nom i 
representació de CÀMARA INTERNACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR-
CICEX, entitat de base associativa del Tercer Sector, qui sol·licita poder ubicar-
se a l’espai reservat a professionals, atès que les seves necessitats es 
circumscriuen a una sola persona. 

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

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Estimar la sol·licitud d’ingrès a “Esplugues Coworking” presentada 
per part de CÀMARA INTERNACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR-CICEX, a 
l’espai reservat a professionals. 

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

SEGON.- Comunicar al Sr. Luis Alonso i Acosta, com a legal representant de 
CÀMARA INTERNACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR-CICEX que, 
prèviament a l’ocupació de l’espai, haurà de realitzar l’ingrés d’una fiança per 
import de 70,00€.” 

ACORD NÚMERO DEU.- Proposta de resolució d’una sol·licitud 
d’assignació econòmica destinada a la contractació, per empreses i 
entitats, de persones en situació d’atur residents a Esplugues de 
Llobregat (SUPERSAN ESPLUGUES SCP). 

“L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, amb el suport i el finançament de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona, ha establert una línia d’ajut a empreses i 
entitats ubicades a Esplugues de Llobregat i a l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, amb l’objectiu d’impulsar l’activitat econòmica i la creació d’ocupació 
al territori mitjançant una assignació econòmica que financi fins a un màxim del 
50% del cost laboral de contractacions de persones en situació d’atur residents 
a Esplugues de Llobregat.  



A tal efecte, la Junta de Govern Local de data 1 de juliol de 2016 va aprovar les 
Bases de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat per a la sol·licitud i atorgament 
d’assignacions econòmiques destinades a la contractació per empreses i 
entitats de persones en situació d’atur residents a Esplugues de Llobregat.  

Dins del termini corresponent, l’empresa SUPERSAN ESPLUGUES SCP ha 
presentat sol·licitud d’assignació econòmica d’import 5.548,20 € per a la 
contractació de la persona identificada a l’annex d’aquesta proposta. 

Revisat el compliment per l’empresa dels requisits establerts a l’apartat 6 i la 
documentació preceptiva presentada d’acord amb l’establert a l’apartat 9 de les 
bases reguladores, el Servei d’Empresa i Ocupació ha informat que la sol·licitud 
presentada és conforme i reuneix els elements necessaris per obtenir 
l’assignació.  

En virtut de la delegació conferida a la Junta de Govern Local, al punt g, del 
Decret d’Alcadia núm. 1.484, de 15 de juny de 2011, per a la concessió de 
subvencions amb càrrec al crèdit disponible a tal efecte.  

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Aprovar una despesa total de 5.548,20€, amb càrrec a la partida 
15.24100.48000 del pressupost municipal en vigor, a favor de l’empresa 
SUPERSAN ESPLUGUES SCP, amb CIF J66692914.  

SEGON.- Resoldre la sol·licitud de subvenció presentada per l’empresa 
SUPERSAN ESPLUGUES SCP, amb CIF J66692914, i atorgar una subvenció 
de 5.548,20€, en concepte d’assignació econòmica destinada a la contractació 
per empreses i entitats de persones en situació d’atur residents a Esplugues de 
Llobregat, de conformitat amb les dades que consten a l’annex de la present 
proposta.  

Les condicions de pagament i justificació seran les següents:  

Primer pagament: 20% de l’import de l’assignació econòmica, en el termini de 
30 dies hàbils des de la presentació del contracte de treball i de l’alta de la 
persona contractada a la Seguretat Social.  

Segon pagament: 40% de l’import de l’assignació econòmica, en el termini de 
30 dies hàbils d’ençà que l’empresa o entitat presenti l’acreditació documental 
establerta a les bases reguladores, relativa als sis primers mesos del contracte. 

Tercer pagament: 40% de l’import de l’assignació econòmica, en el termini de 
30 dies hàbils d’ençà que l’empresa o entitat presenti l’acreditació documental 
establerta a les bases reguladores, relativa als mesos setè a dotzè de 
contracte.”  

 

 



ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA 

ACORD NÚMERO ONZE.- Proposta d'aprovació d'una subvenció a favor 
de l'entitat ALCOHÓLICOS REHABILITADOS DE ESPLUGUES (ARE) en 
execució del conveni en vigor, any 2016. 

“La Junta de Govern Local va acordar en sessió del 5 de juliol del 2013 
l’aprovació del conveni de col·laboració amb l’entitat ALCOHÓLICOS 
REHABILITADOS DE ESPLUGUES, amb una vigència prevista pel període 
2013-2016.  
 
En data 16 de febrer de 2016 l’entitat ha sol·licitat la subvenció corresponent a 
l’any 2016, acompanyada del programa d’activitats. 

D’acord amb el que estableix el text del conveni de col·laboració en la seva 
clàusula 3.1 i, pel que fa al present any 2016, “...l’aportació municipal, restarà 
condicionada suspensivament a l’aprovació anual i expressa per l’òrgan 
competent de l’ajuntament i a l’efectiva consignació pressupostària de la 
despesa. 
 
Vist l’informe emès per la Tècnica de Salut pública. 

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

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

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

PRIMER.- Aprovar la despesa corresponent a la subvenció anual, any 2016, en 
execució del conveni de col·laboració amb l’entitat ALCOHÓLICOS 
REHABILITADOS DE ESPLUGUES (ARE) amb CIF G 08917932, per un import 
de 5.365,00 euros, amb càrrec a la partida del pressupost municipal en vigor 
68.31100.48001 (Conveni col·laboració amb Associació Alcohòlics 
Rehabilitats).  
 
SEGON.- Ratificar la vigència del conveni del col·laboració amb l’entitat 
ALCOHÓLICOS REHABILITADOS DE ESPLUGUES (ARE), amb CIF G 
08917932, per a l’any 2016, i atorgar a aquesta entitat la subvenció 
corresponent per import 5.365,00 euros. 

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



ACORD NÚMERO DOTZE.- Proposta d'aprovació d'una subvenció a favor 
de l'entitat COLLA DE GEGANTERS D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT per 
al desenvolupament de l'activitat "Reparació del Drac La Fal·lera", any 
2016. 
 
“En data 6 de maig de 2016, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat va procedir a l’aprovació de les Bases Reguladores 
de l’atorgament de subvencions a entitats durant l’exercici pressupostari de 
2016. 
 
En data 24 d’octubre de 2016, l’entitat COLLA DE GEGANTERS 
D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT ha presentat instància per sol·licitar 
l’atorgament d’una subvenció per a la realització de l’activitat “Reparació del 
Drac La Fal.lera “. 

Vist l’informe emès per la Directora de Cultura, per el qual es justifica la 
conveniència de resoldre favorablement la sol·licitud presentada per l’entitat per 
els motius següents: 

· “L’entitat COLLA DE GEGANTERS ESPLUGUES DE LLOBREGAT sol·licita 
subvenció per a reparar els desperfectes que actualment pateix la figura del 
Drac La Fal·lera conseqüència de la intensa activitat de la colla, la seva alta 
participació en els actes festius i institucionals d’Esplugues i la col·laboració 
amb colles geganteres d’altres municipis.“ 

· “La reparació es fa necessaria per evitar desperfectes irreparables a la figura i 
per garantir la continuïtat de la seva participació a la vida cultura i tradicional 
d’Esplugues.” 
 
· “Es considera que aquesta iniciativa és excepcional, donat que no forma part 
de la programació anual objecte de conveni de col·laboració vigent entre 
l’entitat i l’Ajuntament, que no s’ha pogut preveure amb anterioritat la despesa i 
que respon a una necessitat immediata.” 

· “Es fa una valoració positiva de la iniciativa atès que els Gegants d’Esplugues 
formen part del patrimoni material i cultural del municipi, i que els desperfectes 
que pateixen son fruit de la seva participació en activitats de caire cultural i 
institucional.”  
 
Vist l’informe emès per la Unitat Jurídic - Administrativa de l’Acció Social i 
Ciutadania i la Intervenció Municipal. 

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

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



PRIMER.- Aprovar una despesa de 200,00 euros, amb càrrec a la partida 
33.33400.48004 (SUPORT ENTITATS CULTURALS) del pressupost en vigor, a 
favor de l’entitat COLLA DE GEGANTERS D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT, 
amb NIF V58660838, pel desenvolupament de l’activitat “Reparació del Drac La 
Fal·lera “, any 2016. 

SEGON.- Resoldre individualment la sol·licitud de subvenció presentada per 
l’entitat l’entitat COLLA DE GEGANTERS D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT, 
amb NIF V58660838, i atorgar una subvenció de 200,00 euros, amb caràcter 
extraordinari, atesa la motivació argumentada pels serveis tècnics, pel 
desenvolupament de l’esmentada activitat. 

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

QUART.- Condicionar el pagament de la subvenció a la prèvia aportació per 
part de l'entitat dels certificats negatius de penals pertinents del registre de 
delinqüents sexuals, de conformitat amb la previsió continguda a l'article 13 de 
la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció Jurídica del Menor. 
 
Anualment caldrà aportar aquests certificats, així com cada cop que s'incorpori 
personal nou a l'entitat.” 

ACORD NÚMERO TRETZE.- Proposta d'aprovació dels comptes 
justificatius presentats per l'entitat AGRUPAMENT ESCOLTA I GUIES 
SANT JORDI en concepte de justificació de la subvenció atorgada en el 
marc del conveni plurianual, any 2015.  

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

Data aprovació Activitat Import 
26/06/2015 Aportació a conveni 9.348,94 € 
 
Aquesta subvenció va ser aprovada en el marc del conveni de col·laboració 
formalitzat entre l’entitat AGRUPAMENT ESCOLTA I GUIES SANT JORDI i 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, mitjançant acord de la Junta de Govern 
Local, de data 19 de desembre de 2014, amb una vigència prevista pel període 
2014-2017. 



D’una banda, en data 8 de juliol de 2015, en compliment del que disposa la 
clàusula quarta del Conveni (justificació econòmica i tècnica de la subvenció 
rebuda), es va procedir al pagament de 7.479,16 euros, 80% de l’aportació 
econòmica en concepte de bestreta. D’altra banda, en data 9 d’octubre de 2015 
es va procedir al pagament del 20% restant de la subvenció atorgada, per un 
import de 1.869,78 euros. 

Vist que en dates 31 de desembre de 2015 i 17 de juny de 2016 l'entitat 
AGRUPAMENT ESCOLTA I GUIES SANT JORDI va presentar comptes 
justificatius relatius a la despesa executada pel desenvolupament de 
l’esmentada activitat i en data 11 d’octubre de 2016 dita entitat ha procedit al 
reintegrament d’una quantitat en concepte de liquidació de la subvenció 
atorgada, i aquells contenen tots els requisits exigits al Reglament i a les Bases 
Reguladores per a l’atorgament de subvencions, segons informes emesos per 
la Unitat Jurídic administrativa de l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania i la Tècnica 
d’Infància. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat 
AGRUPAMENT ESCOLTA I GUIES SANT JORDI (NIF G08931974) en relació 
a la subvenció atorgada per aquest Ajuntament pel desenvolupament de les 
activitats que a continuació s’esmenten, d’acord amb el següent quadre: 

SUBVENCIÓ ATORGADA ACTIVITATS IMPORTS Quantitat  
Justificada 

Aportació a conveni, any 2015 
(9.348,94 euros) 

Serveis 
estables 

2.344,50 € 11.218,73 € 
 

Colònies 4.170,00 € 
 

 

Lloguer 
equipament 

2.000,00 € 
 

 

Projectes 
singulars 

834,44 € 
 

 
ACORD NÚMERO CATORZE.- Proposta de resolució de sol·licituds d'ajuts 
econòmics, dins l'àmbit d'acció social, curs 2016-2017, en concepte de 
beques de menjador escolar.  

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

L’Ajuntament d’Esplugues, amb la finalitat de garantir les necessitats bàsiques 
en l’àmbit de la infància i adolescència, atorga uns ajuts econòmics 
complementaris en concepte de beques de menjador escolar per als menors 
empadronats a Esplugues i escolaritzats en centres públics d’Esplugues o de 
poblacions veïnes. 

Ateses les 81 sol·licituds d’ajuts econòmics presentades i vist l’informe emès 
per la UJA de l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania, on fa constar que s’ha 



realitzat la valoració econòmica i administrativa corresponent a aquests tipus 
d’ajuts econòmics, en compliment dels barems i criteris per a l’atorgament 
d’ajuts econòmics de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, curs 2016-2017. 
 
Vist que excepcionalment, per aquelles famílies amb una situació socio-
econòmica de vulnerabilitat, i prèvia valoració dels serveis socials bàsics 
municipals es podrà subvencionar la part que es consideri necessària, que en 
alguns casos pot resultar el 100% del cost total del servei. 

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

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

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Estimar un total de 56 sol·licituds d’ajuts econòmics per a la 
integració dels següents menors en concepte de beques de menjador escolar, 
pel curs 2016-2017, amb els percentatges de bonificació valorats per cada cas 
que s’indiquen: 

ALUMNE/A 
    

Primer Cognom 
Segon 
Cognom Nom 

Cost 
Activitat % Beca 

A. S. J Y. 1.091,20 € 40% 
A. S. A D. 1.091,20 € 40% 
A. G. S J. 1.091,20 € 40% 
A. M. D. 1.091,20 € 40% 
A. A. A. 1.091,20 € 100% 
A. F. M. 1.091,20 € 40% 
A. A. P G. 1.091,20 € 40% 
A. A. J E. 1.091,20 € 40% 
B. M. I D. 1.091,20 € 40% 
C. R. B L. 1.091,20 € 40% 
C. F. A M. 1.091,20 € 40% 
C. R. M B. 1.091,20 € 100% 
C. R. D A. 1.091,20 € 100% 
C. L. M. 1.091,20 € 40% 
C. R. I. 1.091,20 € 40% 
C. L. L. 1.091,20 € 50% 
CH. R. M. 1.091,20 € 40% 
CH. R. D. 1.091,20 € 40% 
CH. R. N. 1.091,20 € 40% 
E H. 

 
M. 1.091,20 € 40% 



E J. CH. Y. 1.091,20 € 40% 
E K. E K. B. 1.091,20 € 40% 
E K. E K. M S. 1.091,20 € 40% 
G. P. N. 1.091,20 € 40% 
G. P. N. 1.091,20 € 40% 
G. O. J D. 1.091,20 € 20% 
G. M. N. 1.091,20 € 40% 
G. M. M. 1.091,20 € 40% 
H. P. X A. 1.091,20 € 40% 
H. V. A N. 1.091,20 € 40% 
H. V. A D. 1.091,20 € 40% 
J. G. X. 1.091,20 € 40% 
L. H. L E. 1.091,20 € 40% 
N. V. M J. 1.091,20 € 40% 
N. V. S M. 1.091,20 € 40% 
O. M. R. 1.091,20 € 40% 
O. M. D. 1.091,20 € 40% 
P. P. MM. 1.091,20 € 40% 
P. P. J Y. 1.091,20 € 40% 
P. A. K L. 1.091,20 € 40% 
P. A. J A. 1.091,20 € 40% 
P. A. D S. 1.091,20 € 40% 
R. A. F. 1.091,20 € 40% 
R. A. P L. 1.091,20 € 40% 
R. A. N. 1.091,20 € 40% 
R. Z. A. 1.091,20 € 100% 
R. Z. A F. 1.091,20 € 40% 
R. G. E. 1.091,20 € 40% 
R. R. LC. 1.091,20 € 40% 
S. I. V. 1.091,20 € 40% 
S. Q. M. 1.091,20 € 40% 
S. P. I. 1.091,20 € 40% 
S. D LC. P. 1.091,20 € 40% 
S. S. D Z. 1.091,20 € 40% 
VDLC. S. L. 1.091,20 € 40% 
VDLC. S. J. 1.091,20 € 40% 
 
SEGON.- Aprovar una despesa màxima de 26.407,04 euros, dels quals 
10.562,72 euros aniran a càrrec de la partida pressupostària 68.23100.48018 
del pressupost vigent i 15.844,32 euros aniran a càrrec de la partida 
corresponent del pressupost de l’exercici 2017, en concepte de beques de 
menjador escolar, a favor dels tutors legals que es relacionen, amb el imports 
resultants que així mateix s’indiquen: 



ESCOLA FOLCH I TORRES(CIF Centre :Q0868051D) 
TUTOR/A LEGAL  

   Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom N.I.F. Cost 

Ajuntament 
Exercici 
2016 

Exercici 
2017 

A. A. A. 
 

436,48 € 174,59 € 261,89 € 
A. A. A. 

 

436,48 € 174,59 € 261,89 € 
G. F. R. 

 

436,48 € 174,59 € 261,89 € 
Q. N. I. 

 

436,48 € 174,59 € 261,89 € 
P. E. B A. 

 

436,48 € 174,59 € 261,89 € 

   

TOTALS: 2.182,40 € 872,95 € 
1.309,45 
€ 

ESCOLA CAN VIDALET(CIF Centre :Q5856054A) 
TUTOR/A LEGAL  

   Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom N.I.F. Cost 

Ajuntament 
Exercici 
2016 

Exercici 
2017 

CH. K. M. 
 

436,48 € 174,59 € 261,89 € 
   

TOTALS: 436,48 € 174,59 € 261,89 € 
 
ESCOLA ISIDRE MARTI (CIF Centre: Q5855027H) 
TUTOR/A LEGAL  

   Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom N.I.F. Cost 

Ajuntament 
Exercici 
2016 

Exercici 
2017 

F. P. M. 
 

436,48 € 174,59 € 261,89 € 
G. G. N. 

 

436,48 € 174,59 € 261,89 € 
O. M. V. 

 

436,48 € 174,59 € 261,89 € 
O. O. V. 

 

436,48 € 174,59 € 261,89 € 
R. C. CH. 

 

436,48 € 174,59 € 261,89 € 
R. F. M. 

 

436,48 € 174,59 € 261,89 € 
R. S. E. 

 

436,48 € 174,59 € 261,89 € 

   

TOTALS: 3.055,36 € 
1.222,13 
€ 

1.833,23 
€ 

 
ESCOLA GRAS I SOLER(CIF Centre :Q0868038A) 
TUTOR/A LEGAL  

   Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom N.I.F. Cost 

Ajuntament 
Exercici 
2016 

Exercici 
2017 

A. Q. J E. 
 

436,48 € 174,59 € 261,89 € 
G. P. A. 

 

436,48 € 174,59 € 261,89 € 
M. D. A I. 

 

436,48 € 174,59 € 261,89 € 
S. G. E H. 

 

436,48 € 174,59 € 261,89 € 

   

TOTALS: 1.745,92 € 698,36 € 
1.047,56 
€ 

 
 



ESCOLA LOLA ANGLADA(CIF Centre :Q5856020B) 
TUTOR/A LEGAL  

   Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom N.I.F. Cost 

Ajuntament 
Exercici 
2016 

Exercici 
2017 

S. M. M A. 
 

436,48 € 174,59 € 261,89 € 
S. M. M A. 

 

436,48 € 174,59 € 261,89 € 
   

TOTALS: 872,96 € 349,18 € 523,78 € 
 
ESCOLA JOAN MARAGALL(CIF Centre :Q5855043E) 
TUTOR/A LEGAL  

   Primer  
Cognom 

Segon 
Cognom Nom N.I.F. Cost 

Ajuntament 
Exercici 
2016 

Exercici 
2017 

A. S. V J. 
 

436,48 € 174,59 € 261,89 € 
A. C. I. 

 

436,48 € 174,59 € 261,89 € 
A. C. I. 

 

436,48 € 174,59 € 261,89 € 
A. J. P R. 

 

436,48 € 174,59 € 261,89 € 
B. V. A E. 

 

436,48 € 174,59 € 261,89 € 
CH. R. A. 

 

436,48 € 174,59 € 261,89 € 
CH. R. A. 

 

436,48 € 174,59 € 261,89 € 
CH. R. A. 

 

436,48 € 174,59 € 261,89 € 
E H. 

 
O. 

 

436,48 € 174,59 € 261,89 € 
E K. R. S. 

 

436,48 € 174,59 € 261,89 € 
E K. R. S. 

 

436,48 € 174,59 € 261,89 € 
F. Q. L S. 

 

436,48 € 174,59 € 261,89 € 
G. S. A. 

 

436,48 € 174,59 € 261,89 € 
G. O. YC. 

 

218,24 € 87,30 € 130,94 € 
I. T. K S. 

 

436,48 € 174,59 € 261,89 € 
L C. M. 

 

436,48 € 174,59 € 261,89 € 
V. M. M. 

 

436,48 € 174,59 € 261,89 € 
V. M. M. 

 

436,48 € 174,59 € 261,89 € 
M. 

 
A. 

 

1.091,20 € 436,48 € 654,72 € 
P. P. V. 

 

436,48 € 174,59 € 261,89 € 
P. P. V. 

 

436,48 € 174,59 € 261,89 € 
R. A. D I. 

 

1.091,20 € 436,48 € 654,72 € 
R. A. D I. 

 

1.091,20 € 436,48 € 654,72 € 
R. M. B. 

 

436,48 € 174,59 € 261,89 € 
R. M. B. 

 

436,48 € 174,59 € 261,89 € 
R. M. B. 

 

436,48 € 174,59 € 261,89 € 
V. L. S E. 

 

436,48 € 174,59 € 261,89 € 
V. L. S E. 

 

436,48 € 174,59 € 261,89 € 
Z. G. A R. 

 

436,48 € 174,59 € 261,89 € 

   

TOTALS: 14.403,84 € 
5.761,49 
€ 

8.642,35 
€ 

 



ESCOLA MATILDE ORDUÑA(CIF Centre :Q5855033F) 
TUTOR/A LEGAL  

   Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom N.I.F. Cost 

Ajuntament 
Exercici 
2016 

Exercici 
2017 

P. F. A. 
 

436,48 € 174,59 € 261,89 € 
P. D. J P. 

 

436,48 € 174,59 € 261,89 € 
P. D. J P. 

 

436,48 € 174,59 € 261,89 € 
Z. 

 
L. 

 

1.091,20 € 436,48 € 654,72 € 

   

TOTALS: 2.400,64 € 960,25 € 
1.440,39 
€ 

 
ESCOLA PRAT DE LA RIBA(CIF Centre :Q5855037G) 
TUTOR/A LEGAL  

   Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom N.I.F. Cost 

Ajuntament 
Exercici 
2016 

Exercici 
2017 

C. M. M. 
 

436,48 € 174,59 € 261,89 € 
H. 

 
L. 

 

436,48 € 174,59 € 261,89 € 
M. J. R. 

 

436,48 € 174,59 € 261,89 € 
   

TOTALS: 1.309,44 € 523,77 € 785,67 € 
 
TERCER.- Aprovar una despesa de 545,60 euros, dels quals 218,24 euros 
aniran a càrrec de la partida pressupostària 68.23100.48018 del pressupost 
vigent i 327,36 euros aniran a càrrec de la partida corresponent del pressupost 
de l’exercici 2017, a favor de l’Escola Lola Anglada, en concepte de beques 
d’assistència al Menjador Escolar d’una menor tutelada per la Generalitat de 
Catalunya a través del Centre Residencial d’Acció Educativa Ferrer i Guàrdia.  

QUART.- Desestimar un total de 25 sol·licituds d’ajuts econòmics en concepte 
de beques de menjador escolar, curs 2016-2017, que es detallen a l’annex de 
l’informe adjunt, pels motius que al mateix s’indiquen. 

CINQUÈ.- Les quantitats reconegudes en la present proposta, per valor total de 
26.954,64 euros, seran pagades proporcionalment en tres terminis, durant els 
mesos de novembre de 2016, març de 2017 i juny de 2017, als centres 
escolars següents:  

CENTRE 
ESCOLAR N.I.F. Tram 1 Tram 2 Tram 3 TOTAL 

Gras i Soler Q0868038A 698,36 € 523,76 € 523,80 € 1.745,92 
€ 

Can Vidalet Q5855027H 174,59 € 130,94 € 130,95 € 436,48 € 
Joan 
Maragall Q5855043E 5.761,49 

€ 
4.321,05 
€ 

4.321,30 
€ 

14.403,84 
€ 

Matilde 
Orduña Q5855033F 960,25 € 720,18 € 720,21 € 2.400,64 

€ 
Lola Anglada Q5856020B 567,42 € 425,46 € 425,58 € 1.418,56 

€ 



Prat de la 
Riba Q5855037G 523,77 € 392,82 € 392,85 € 1.309,44 

€ 
Folch i Torres Q0868051D 872,95 € 654,70 € 654,75 € 2.182,40 

€ 
Isidre Martí Q5855027H 1.222,13 

€ 916,58 € 916,65 € 3.055,36 
€ 

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

SISÈ.- Ordenar el pagament corresponent al primer tram de les quantitats 
aprovades en la present resolució. 

Els acords anteriors se sotmeten a la condició suspensiva de comptar amb la 
consignació pressupostària adequada i suficient, un cop aprovat el pressupost 
municipal per a l’any 2017, amb caràcter definitiu.” 

ACORD NÚMERO QUINZE.- Proposta d'aprovació d'ajuts econòmics, dins 
l'àmbit d'acció social, curs 2016-2017, en concepte de beques de 
menjador destinats a persones assistides en la Fundació Privada 
Asproseat Proa Esplugues.  

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

L’Ajuntament d’Esplugues atorga uns ajuts econòmics en concepte de beques 
per a persones que assisteixen al servei de menjador dels Serveis de Teràpia 
Ocupacional, Servei d’Orientació i Inserció i Centre Especial de Treball, de la 
Fundació Privada Asproseat Proa Esplugues. 

Atesa la sol·licitud d’ajuts econòmics presentada per la Fundació Privada 
Asproseat Proa Esplugues, en representació de 10 persones que assisteixen al 
servei de menjador i vist l’informe emès en data 28 d’octubre de 2016 per la 
tècnica d’Atenció Social amb el vist-i-plau de la directora d’Acció Social i Salut, 
on fa constar que s’ha realitzat la valoració de les sol·licituds aplicant els criteris 
i barems establerts pel Consell Comarcal del Baix Llobregat a la seva 
Normativa per a la concessió d’aquests tipus d’ajuts econòmics. 

Vist el Reglament d'obres, activitats i serveis aprovat mitjançant Decret 
179/1995 de la Generalitat de Catalunya, en la part que regula l'activitat 
subvencionadora de l'Administració; així com el document “Barems i criteris per 
a l’atorgament d'ajuts econòmics” d’aquest Ajuntament. 

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



La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Estimar la sol·licitud d’ajuts econòmics en concepte de beques per a 
deu persones que assisteixen al servei de menjador la Fundació Privada 
Asproseat Proa Esplugues. 

SEGON.- Aprovar una despesa total màxima de 5.832,46 euros, dels quals 
2.333,92 euros aniran a càrrec de la partida pressupostària 68.23100.48018 del 
pressupost vigent i 3.499,54 euros aniran a càrrec de la partida corresponent 
del pressupost de l’exercici 2017, en concepte de beques de menjador, a favor 
de la Fundació Privada Asproseat Proa Esplugues (NIF G-61.766.986), entitat 
gestora de l’assistència al menjador de les persones següents: 

Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom 

Cost 
Ajuntament 

Exercici 
2015 

Exercici 
2016 

M. P. M. S. 486,04 € 194,41 € 291,63 € 
P. C. N. 486,04 € 194,41 € 291,63 € 
F. N. I. 486,04 € 194,41 € 291,63 € 
G. M. A. 972,07 € 388,82 € 583,25 € 
P. B. A. 486,04 € 194,41 € 291,63 € 
M. R. M. 486,04 € 194,41 € 291,63 € 
M. R. J. 486,04 € 194,41 € 291,63 € 
G. R. C. 972,07 € 388,82 € 583,25 € 
C. M. A. 486,04 € 194,41 € 291,63 € 
L. G. E. 486,04 € 194,41 € 291,63 € 

   5.832,46 € 2.333,92 
€ 

3.499,54 
€ 

 
TERCER.-Les quantitats reconegudes en la present proposta, per valor total de 
5.832,46 euros, seran pagades proporcionalment en tres terminis, durant els 
mesos de novembre de 2016, març de 2017 i juny de 2017, a la FUNDACIO 
PRIVADA ASPROSEAT - PROA ESPLUGUES:  

Denominació 
social N.I.F. Tram 1 Tram 2 Tram 3 TOTAL 

FUNDACIO 
PRIVADA 
ASPROSEAT - 
PROA 
ESPLUGUES 

G61766986 2.332,92 
€ 

1.749,72 
€ 

1.749,82 
€ 

5.832,46 
€ 

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



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

Els acords anteriors se sotmeten a la condició suspensiva de comptar amb la 
consignació pressupostària adequada i suficient, un cop aprovat el pressupost 
municipal per a l’any 2017, amb caràcter definitiu.” 

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