
 
 

JGL 37/2016 
 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 

SESSIÓ DECISÒRIA ORDINÀRIA DE 28 D’OCTUBRE DE 2016 

 
A la Casa Consistorial d’Esplugues de Llobregat, a la sala de reunions, a les 
tretze hores i quaranta minuts del dia 28 d’octubre, 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. 
 

 
TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

ACORD NÚMERO U.- Proposta d’adjudicació del contracte de 
subministrament de materials elèctrics per la correcció de defectes en la 
instal•lació elèctrica a l’edifici La Baronda d’Esplugues de Llobregat. (Exp. 
G455-2016-014).  
 
“La Junta de Govern Local en sessió del dia 22 de juliol de 2016, va acordar 
aprovar l’expedient de contractació, per procediment obert, de tramitació 
ordinària, per a l’execució del subministrament de materials elèctrics per la 
correcció de defectes en la instal·lació elèctrica a l’edifici La Baronda 
d’Esplugues de Llobregat, per un import màxim de licitació de 54.848,68 €, més 
11.518,22 € en concepte d’IVA, en total 66.366,90 €, IVA inclòs, així com els 
plecs de condicions econòmic administratives i tècniques que regeixen aquesta 
contractació. 
 
Segons consta a l’expedient, dins del termini assenyalat per a la presentació de 
pliques, d’acord amb l’anunci publicat al Butlletí Oficial de la província de data 
08/08/2016, es van presentar dos ofertes subscrites per les següents 
empreses: COMERCIAL ELECTRICA DEL LLOBREGAT, S.A.U. i DASSA 
TECHONOLOGLOS, S.L. 
 
L’obertura del sobre núm. 2 “Documentació relativa als criteris avaluables 
automàticament i oferta econòmica”de les pliques presentades, en acte públic, 



es va celebrar el dia 9 de setembre de 2016, prèvia la qualificació de la 
documentació del sobre número 1, segons consta a les Actes corresponents, i 
van ser admeses totes les empreses presentades amb el següent resultat: 
 
1.Oferta econòmica de l'empresa COMERCIAL ELECTRICA DEL 
LLOBREGAT, S.A.U., per un import net de 21.894,35 €, IVA exclòs. 
2.Oferta económica de l’empresa DASSA TECHNOLOGIES, S.L., per un import 
net de 50.000,00 €, IVA exclòs. 

La valoració de les ofertes va ser la següent:  

 

EMPRESES BAIXA 
D’ADJUDICACIÓ PUNTUACIÓ 

COMERCIAL ELÉCTRICA DEL LLOBREGAT, 
S.A.U. 60,0822% 100 

DASSA TECHNOLOGIES, S.L., 8,8401% 14,713 
 
Els Serveis Tècnics municipals van emetre informe el 12 de setembre de 2016, 
manifestant que l’oferta més avantatjosa presentada per COMERCIAL 
ELECTRICA DEL LLOBREGAT, S.A.U., amb una baixa del 60,0822%, es 
podria considerar com a desproporcionada o temerària, de conformitat amb el 
que disposa l’article 85 del Reglament de Contractes del Estat i que d’acord 
amb el que preveu l’article 152.3 del TRLCSP, procedia concedir audiència a 
l’empresa esmentada per tal de justificar la seva oferta, i que presentés: Taula 
definitiva especificant amb el Codi Tarifec i Fabricant cadascun dels materials a 
subministrar, sense l’equivalent. 
 
En data 20 de setembre de 2016 l’empresa COMERCIAL ELECTRICA DEL 
LLOBREGAT, S.A.U., ha presentat la documentació i justificació de l’oferta 
requerides. 
 
Atès l’informe emès pels Serveis Tècnics Municipals, de data 23 de setembre 
de 2016, posant de manifest que la documentació justificativa de l’oferta 
presentada per l’empresa COMERCIAL ELECTRICA DEL LLOBREGAT, 
S.A.U., en data 20 de setembre de 2016 es correcta i es justifica 
adequadament, i que per tant, es considera que és l’oferta més avantatjosa, per 
un import total de 26.492,16 €, IVA inclòs, i la resta de compromisos inclosos a 
l’oferta, i que correspon a una baixa del 60,0822% proposant requerir la 
documentació corresponent i la constitució de la garantía definitiva, a l’empresa 
esmentada amb proposta d’adjudicació al seu favor, una vegada complimentat 
el requeriment. 
 
Atès que la Mesa de Contractació reunida en data 27 de setembre de 2016, 
accepta i dóna la conformitat en tots els seus extrems a l’esmentat informe 
tècnic i acorda elevar proposta a l’òrgan de contractació per tal que requereixi 
la constitució de la fiança definitiva i presentació de la documentació 
corresponent, a l’empresa amb l’oferta mes avantatjosa, que ha estat 
COMERCIAL ELECTRICA DEL LLOBREGAT, S.A.U., per un import total de 
26.492,16 €, amb un pressupost net de 21.894,35 € i una part d’IVA de 



4.597,81 €, i la resta de compromisos inclosos a l’oferta, i que correspon a una 
baixa del 60,0822 %. 
 
Ates que en data 7 d’octubre de 2016 l’empresa COMERCIAL ELECTRICA 
DEL LLOBREGAT, S.A.U.., ha presentat fiança definitiva relativa al present 
contracte, per import total de 2.189,44€, i en data 17 d’octubre de 2016 ha 
presentat la documentació acreditativa del compliment de les obligacions 
tributaries i amb la seguretat social i la documentació que acrediti la capacitat i 
solvència exigida segons les previsions dels plecs de condicions 
econòmicoadministratives i tècniques. 
 
Atès el que preveu l’article 151 i concordants del Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 
de novembre i el plec de clàusules administratives particulars que regeix el 
procediment obert.  
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
1.-Declarar la validesa de la licitació, i adjudicar el contracte d’execució del 
subministrament de materials elèctrics per la correcció de defectes en la 
instal·lació elèctrica a l’edifici La Baronda d’Esplugues de Llobregat, per 
procediment obert, de tramitació ordinària, a favor de l’empresa COMERCIAL 
ELECTRICA DEL LLOBREGAT, S.A.U. (CIF A-08568057), per un import net de 
21.894,35 €, més 4.597,81 € en concepte d’IVA, en total 26.492,16 €, IVA 
inclòs, que suposa una baixa del 60,0822 %, i que hauran d’executar d’acord 
amb el contingut de l’oferta presentada, i resta de compromisos, i el plec de 
clàusules administratives aprovats. 
 
2.- Aprovar la despesa corresponent per un import total de 26.492,16 €, IVA 
inclòs, amb càrrec de la partida 2016-12-93302-21200 del Pressupost 
Municipal de 2.016. 
 
3.- Comunicar a l’adjudicatari l’obligació de signar el contracte en el termini dels 
15 dies hàbils següents al de la notificació de la present adjudicació, així com 
l’obligació de satisfer a aquest Ajuntament la quantitat de 179,55 €, 
corresponent a la publicació del anunci de licitació en el BOP. 
Si el pagament 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. 
 
4.- Notificar la present adjudicació als licitadors i, simultàniament, publicar-la en 
el perfil del contractant, juntament amb l’informe tècnic de valoració de les 
proposicions.” 
 
ACORD NÚMERO DOS.- Proposta d’autorització de la cessió d’ús de la 
plaça 559 del soterrani segon del pàrquing de Can Vidalet, sol•licitat per la 
Sra. Pilar Tortolero Rodriguez. 
 



“La senyora Pilar Tortolero Rodriguez, sol•licita autorització per a la cessió d'ús 
de la plaça núm. 559 de la planta soterrani -2 de l'aparcament de Can Vidalet, a 
favor de la senyora Eva López Rodriguez, pel preu de 3.000€, segons instància 
registrada d'entrada a l'Ajuntament amb el núm. 18744 de data 11-10-2016. 
 
La peticionaria es titular de la plaça d’aparcament, segons escriptura 
d’acceptació d’herència núm. 1121 de data 30 de setembre de 2013, atorgada 
per la Notaria del il·lustre Col·legi Notarial de Catalunya, Sra. Maria-Pilar 
Raneda Cuartero, 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 termini de la concessió de 50 anys. 
 
En el plec de clàusules regulador de la concessió aprovat 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 a terceres persones, per gaudir parcialment de la concessió amb 
tots els requisits i condicions que figuren en el 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 podran a la 
vegada cedir el seu ús a terceres persones prèvia autorització d'aquest 
Ajuntament i compliment de les formalitats esmentades. En aquesta segona 
cessió i en les successives l'Ajuntament tindrà dret de tempteig sobre dites 
places.  
 
Atès que aquest Ajuntament no considera oportú exercir el dret de tempteig en 
el present cas. 
 
Atès que l'Ajuntament Ple en sessió de data 21 de setembre de 2011, va 
acordar la delegació en la Junta de Govern Local, de les facultats 
corresponents per l'autorització de les cessions d'ús de places d'aparcament a 
terceres persones i per l'exercici en el seu cas del dret de tempteig sobre la 
plaça o places objecte de cessió en segones i successives cessions en les 
condicions i amb els requisits previstos en el Plec de Condicions regulador de 
la concessió. 
 
Atesa la clàusula 25 del Plec de clàusules reguladores de la concessió i la seva 
modificació acordada per el Ple Municipal de data 13 de novembre de 1991.  
 
Atès que el preu proposat per la cessió d’ús de la plaça sol·licitada no excedeix 
del preu màxim actualitzat d’acord amb l’establert a la clàusula 25 del plec de 
condiciones regulador de la concessió. 
 
Atès l' informe emès pels Serveis Jurídics Municipals. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 



1. Autoritzar a la senyora Pilar Tortolero Rodriguez, la cessió d'ús de la plaça 
núm. 559 de la planta soterrani -2 de l'aparcament de Can Vidalet, a favor de la 
senyora Eva López Rodriguez, pel preu de 3.000,00 €. 
 
2. Condicionar l'efectivitat de la cessió d'ús de la plaça d'aparcament que 
s'autoritza, a la seva formalització mitjançant escriptura pública especificant 
preu, termini i altres condicions establertes en la clàusula 25 del Plec regulador 
de la concessió, de conformitat amb aquest i a la seva inscripció al Registre de 
la Propietat. Tot això haurà d'acreditar-se davant d'aquest Ajuntament en el 
termini 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 240,40 € i corresponent a la plaça d’aparcament número 559 
abonada per l’interessat en data 19-10-2016.” 
 
ACORD NÚMERO TRES.- Proposta d'aprovació d'expedient de 
contractació i plecs de condicions relatius a les obres d’execució del 
Passatge Nebot d’Esplugues de Llobregat. 
 
“Per acord de la Junta de Govern Local de 1 de juliol de 2016 les obres 
ordinàries de reforma i millora del Passatge Nebot d’Esplugues de Llobregat, 
segons Memòria redactada pels Serveis Tècnics Municipals, es van declarar 
com a inversió financerament sostenible, amb el següent detall:  

- PEM: 97.228,97 euros  

- Pressupost final estimat: 140.000,00 euros. 

Per acord de la Junta de Govern Local de 28 d’octubre de 2016 es modifica la 
Memòria en base a la qual es declarava les obres ordinàries de reforma i 
millora del Passatge Nebot d’Esplugues de Llobregat com a inversió 
financerament sostenible. La Memòria modificada presenta el següent detall:  

- PEM: 169.989,66 euros  

- Pressupost final estimat: 253.366,90 euros. 

Atès l’informe dels Serveis Tècnics Municipals, de data 25 d’octubre de 2016, 
proposant l’execució de les obres d’execució del Passatge Nebot d’Esplugues 
de Llobregat, d’acord amb el projecte executiu redactat pels arquitectes Josep 
Miquel Roselló Jumet i Manel Sangenís García, amb un pressupost total de 
253.366,90 €, 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 209.394,13€, més l’IVA del 21% de 43.972,77€. 

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 executiu del Passatge Nebot d’Esplugues de 
Llobregat, amb un pressupost total de licitació de 253.366,90 €, IVA inclòs, 
desglossat en un preu net de 209.394,13€ i un IVA de 43.972,77€, redactat pel 
Servei d’Obres Públiques. 

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 
d’execució del Passatge Nebot d’Esplugues de Llobregat, amb un pressupost 
net de 209.394,13€, més un 21% de l’IVA, per import de 43.972,77 €, en total 
253.366,90 €, IVA inclòs, així com el plec de clàusules administratives 
particulars que regirà el contracte. 

4.- Declarar que la despesa derivada de l’expedient de contractació relativa a 
obres d’execució del Passatge Nebot d’Esplugues de Llobregat té caràcter 
plurianual, de conformitat amb el que estableix l'article 174 del Text Refós de la 
Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març i per tant l’adjudicació resta sotmesa a la condició 
suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient per al finançament de les 
obligacions derivades del contracte en els futurs exercicis pressupostaris. 

La despesa plurianual derivada d’aquesta contractació, IVA inclòs, es farà 
efectiva per un import màxim de 253.366,90 € (IVA inclòs), dels quals 
190.000,00€ aniran a càrrec de l’exercici econòmic del 2016 a la partida 12 
15320 61900 projecte 12 15320 61900 2016/4/INVER 48 Millora accessibilitat 
Passatge Nebot, i la resta de l’import 63.366,90 euros a càrrec de l’exercici 
econòmic del 2017. 

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

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



ACORD NÚMERO QUATRE.- Proposta de recepció de les obres de 
reparació de la urbanització de la unitat d’actuació I del PERI de Can 
Clota; devolució de l'aval dipositat en garantia, i aprovació de la 
dissolució de la Junta de compensació de la unitat d’actuació I del PERI 
de Can Clota. 

“Vist que l’11 de juliol de 2016, (Registre general d'entrada núm. 2016 
00013173), el senyor Joan Miquel Pascual Rodríguez, actuant en nom i 
representació de la Junta de compensació de referència, presenta una 
instància mitjançant la qual sol·licita l’aprovació de la dissolució i liquidació 
simultànies de la Junta de compensació de la unitat d'actuació I del Pla 
especial de reforma interior de can Clota, i que li sigui retornat l’aval dipositat 
en garantia de l'execució de les obres d'urbanització, per import de 160.000.-
euros;  

Vist que el 4 d’octubre de 2016, els Serveis tècnics municipals han emès un 
informe tècnic favorable sobre la petició indicada, en el sentit següent: 

“I. ANTECEDENTS I EXPOSICIÓ DE MOTIUS  

1. En data 30 de setembre de 2016, el tècnic sota signat realitza inspecció 
ocular a l’entorn de via pública del carrer de La Riba, en l’àmbit que va ser 
objecte de les obres d’urbanització de la unitat d’actuació I del PERI de Can 
Clota, realitzats per la Junta de Compensació del Sector Can Clota.  

En dit àmbit s’han dut a terme els treballs de reparació de les següents 
deficiències, requerides per l’Ajuntament:  

a.) Moviment en la reixa interceptora per a la recollida d’aigua pluvial, en el 
primer tram en sentit descendent del carrer de La Riba.  

b.) Moviment diferencial en la superfície de paviment de vorera. Aquest 
moviment es manifesta en obertura d’esquerdes i irregularitat superficial en el 
punt de trobada entre aquesta superfície i el parament estructural del límit de 
l’aparcament de l’edifici, així com en desplaçament progressiu de peces de 
panot i d’esglaons prefabricats.  

2. Les obres de referència estan finalitzats en la seva totalitat, i durant el curs 
de la seva execució, el tècnic que sota signa ha realitzat seguiment i ha 
verificat que aquests treballs s’han realitzat correctament i d’acord amb les 
indicacions del Sr. Tomàs Porras Ballesteros, tècnic designat com a Direcció 
Facultativa. Conseqüentment s’estima que, llevat de vicis ocults o causes 
sobrevingudes, aquestes obres poden ser rebudes, pel que fa estrictament al 
domini de la via pública. 

II. CONCLUSIONS I PROPOSTA DE RESOLUCIÓ  

3. Atenent als motius exposats, el Tècnic sotasignat proposa a l’Ajuntament:  



a) Rebre les obres de reparació de les deficiències manifestades en l’àmbit de 
les obres d’urbanització de la unitat d’actuació I del PERI de Can Clota, 
realitzades per la Junta de Compensació del Sector Can Clota.  

b) Autoritzar la devolució d’avals corresponents a la fiança per l’execució de 
dites obres d’urbanització.”  

Vist l’informe jurídic favorable emès el 21 d’octubre de 2016, per l’assessora 
jurídica de l’Àmbit de Territori i Sostenibilitat, que parcialment transcrit estableix 
el següent:  

“(...)  

El 2 de març de 2016, (Registre general d'entrada núm. 2016 00003689) el 
senyor Juan Miguel Pascual Rodríguez, en representació de la Junta de 
compensació, presenta una instància mitjançant la qual manifesta que el 26 de 
febrer de 2016 l’Assemblea General Ordinària de la Junta de compensació va 
adoptar l’acord d’aprovar la proposta de dissolució i liquidació simultànies de la 
Junta de compensació, i sotmetre l’efectivitat de l’acord a l’aprovació per part 
de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, d’acord amb l’article 37 dels estatuts 
de la Junta. Aquesta instància adjunta l’Acta de l’Assemblea.  

El 3 de juny de 2016, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat va acordar el següent:  

“1.- Aprovar la memòria tècnica denominada “REPARACIONS DE CANAL I 
VORERA Carrer de la Riba, 11 – 08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona)”, 
presentada per la Junta de Compensació de la Unitat d’Actuació I del PERI Can 
Clota, signada pel Sr. Tomàs Porras Ballesteros, arquitecte tècnic col·legiat 
núm. 7.101, amb un pressupost de 6.388,80 €, IVA inclòs i un termini 
d’execució de 3 setmanes. 

Les esmentades obres hauran d’estar finalitzades el 31 de juliol de 2016. 2.- 
Manifestar a la Junta de Compensació que, prèviament a l’inici de les obres, ha 
de designar Tècnic competent per assumir la direcció facultativa de les obres 
de reparació i serà l’interlocutor tècnic amb els Serveis Tècnics Municipals, i 
presentar el corresponent assumeix de direcció de les obres en aquest 
ajuntament. 

3.- Comunicar, amb caràcter informatiu, aquest acord a la Comunitats de 
Propietaris de l’aparcament soterrani de l’immoble ubicat als números 11 del 
carrer de la Riba, i números 6 i 12 del carrer Josep Anselm Clavé, atès que 
aquests treballs tenen incidència en el seu entorn immediat. 

4.- Designar com a tècnic municipal supervisor de les obres a l’arquitecte 
municipal, Director de Projectes Francesc López Pavón.”  

El 8 de juny de 2016, la Junta de compensació va rebre la notificació 
corresponent a l’acord indicat, segons consta a l’expedient.  



El 14 de juny de 2016, (Registre general d'entrada núm. 2016 00011341), el 
senyor Tomàs Porras Ballesteros, en representació la Junta de Compensació 
del Pla especial de reforma interior de can Clota, presenta instància mitjançant 
la qual adjunta assumeix de direcció d’obres de les reparacions de la canal i la 
vorera del carrer de la Riba, núm. 11, a càrrec de la Junta de compensació.  

L’11 de juliol de 2016, (Registre general d'entrada núm. 2016 00013173), el 
senyor Joan Miquel Pascual Rodríguez, actuant en nom i representació de la 
Junta de compensació de referència, presenta una instància mitjançant la qual 
sol·licita l’aprovació de la dissolució i liquidació simultànies de la Junta de 
compensació de la unitat d'actuació I del Pla especial de reforma interior de can 
Clota, i que li sigui retornat l’aval dipositat en garantia de l'execució de les 
obres d'urbanització, per import de 160.000.-euros.  

El 4 d'octubre de 2016, els Serveis tècnics municipals del Servei d'Obres 
Públiques emeten un informe sobre la petició indicada, tot assenyalant que, el 
30 de setembre de 2016, van realitzar una inspecció ocular a l’entorn de via 
pública del carrer de La Riba, dins de l’àmbit que va ser objecte de les obres 
d’urbanització de la unitat d’actuació I del Pla especial de reforma interior de 
can Clota, executades per la Junta de Compensació del Sector can Clota.  

En dit àmbit s’han dut a terme els treballs de reparació de les deficiències 
requerides per l’Ajuntament, i conclou que les obres estan finalitzades en la 
seva totalitat i que s’han realitzat correctament i d’acord amb les indicacions del 
tècnic designat com a Direcció Facultativa, de tal manera que, llevat vicis ocults 
o causes sobrevingudes, aquestes obres poden ser rebudes, pel que fa 
estrictament al domini de la via pública.  

Segons manifesten els Serveis tècnics municipals, no correspon en aquest cas 
que la Junta de compensació assumeixi la conservació de les obres 
d’urbanització.  

El 10 d’octubre de 2016, la tresorera de l’Ajuntament ha emès un informe 
mitjançant el qual constata que l’empresa PUNT CLAU ESPLUGUES, SCP, 
amb CIF J64102791, el 26 de gener de 2011, va dipositar un aval bancari per 
import de 160.000.-euros, en concepte de garantia definitiva de finalització de 
les obres d’urbanització en relació amb la llicència d’obres 195/06.  

Fonaments de dret 

D'acord amb l'article 169 del Reglament de la Llei d'urbanisme, aprovat 
mitjançant el Decret 305/2006, de 18 de juliol, la cessió d’obres d’urbanització, 
instal·lacions i dotacions l’execució de les quals estigués prevista en el pla 
urbanístic i en el projecte d’urbanització aplicables, quan la seva execució no 
correspon directament a l’ajuntament, s’ha d’efectuar en favor de l’ajuntament 
dins d’un termini no superior a tres mesos, comptat des de la recepció de l’obra 
per part de la persona responsable de l’execució. 



La cessió ha de ser formalitzada en acta que han de subscriure l’ajuntament, 
l’administració actuant altra que l’ajuntament, si s’escau, i la persona 
responsable de l’execució de la urbanització. 

L'apartat quart d'aquest precepte estableix el procediment de recepció de les 
obres d’urbanització, en el cas d’execució del planejament pel sistema de 
reparcel·lació en la modalitat de compensació, segons el qual, una vegada 
conclosa l’obra, es notifica aquest fet a l’ajuntament, amb sol·licitud que s’incoï 
el seu expedient de recepció, adjuntant a la sol·licitud una còpia de les actes de 
recepció de l’obra realitzada pel contractista de què es tracti i descripció dels 
serveis a què es refereix. A aquests efectes, també s’ha d’adjuntar la 
documentació gràfica on es precisi l’obra realment executada amb memòria 
justificativa de les possibles modificacions que s’hagin hagut de realitzar 
respecte del projecte aprovat, i la valoració econòmica dels diferents serveis a 
cedir a l’ajuntament. L’ajuntament ha de comprovar en el termini de tres mesos 
que l’obra realitzada ha estat executada de conformitat amb les previsions 
d’urbanització del planejament i del projecte d’urbanització i, si escau, s’actua 
d’acord amb el que estableix la legislació en matèria de contractació 
administrativa aplicable, sobre recepció d’obres i terminis de garantia.  
 
En cas que s’haguessin constatat deficiències, com és el cas que ens ocupa, 
una vegada esmenades aquestes s’ha de procedir de conformitat amb el què 
estableixen les normes anteriors.  

L'article 131 del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat mitjançant el Decret 
legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, relatiu a l’alliberament d'obligacions, estableix 
que en la modalitat de compensació bàsica, l'alliberament total o parcial de la 
persona propietària única inicial, i la cancel·lació consegüent de les garanties 
prestades, per raó de la subrogació en el seu lloc d'una junta de compensació o 
de conservació o d'una tercera persona que la succeeixi en la propietat, només 
té lloc si aquestes assumeixen expressament les obligacions contretes per la 
persona causant i formalitzen les garanties adequades, un cop aquesta ha 
complert les obligacions no susceptibles de subrogació. 

La dissolució d'una junta de compensació, en la modalitat de compensació 
bàsica, es pot acordar si ha complert les seves obligacions i ha lliurat les obres 
d'urbanització, de conformitat amb el projecte aprovat, i l'administració 
competent ha rebut els terrenys de cessió obligatòria i gratuïta.  

L’article 195 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el 
Reglament de la Llei d'urbanisme estableix que la dissolució de les entitats 
urbanístiques col·laboradores es produeix pel compliment de les finalitats per 
les quals van ser creades i requereix, en tot cas, acord de l'ajuntament o de 
l'altra administració urbanística actuant competent.  

Acordada la dissolució, l'òrgan rector de l'entitat es transforma en òrgan de 
liquidació per fer front al pagament dels deutes i al cobrament d'ingressos 
pendents i per a la distribució del romanent, si escau, d'acord amb el que 
preveuen els estatuts o les regles de funcionament. En aquest cas, la Junta de 
compensació ha acordat simultàniament la dissolució i la liquidació.  



En virtut de l’article 205 del mateix reglament, l’acord de dissolució és una acte 
inscriptible al Registre d’Entitats col·laboradores, que caldrà sol·licitar.  

Conclusions 

Per tot l’exposat, tenint en compte que la recepció de les obres d’urbanització 
de la unitat d’actuació I del PERI de Can Clota, realitzades per la Junta de 
Compensació del Sector Can Clota ja van ser objecte d’aprovació, a manca de 
la reparació de determinades deficiències. Que, segons l’informe dels Serveis 
tècnics municipals aquestes deficiències ja han estat efectivament reparades, i 
que la Junta de compensació ja va comunicar a aquesta Corporació l’acord de 
la seva Assemblea de dissolució i liquidació de la Junta, només resta concloure 
que s’informen favorablement les peticions formulades i que, en 
conseqüència, correspon rebre les obres de reparació de les deficiències 
manifestades en l’àmbit de les obres d’urbanització de la unitat d’actuació I del 
PERI de Can Clota, realitzades per la Junta de Compensació del Sector Can 
Clota; autoritzar la devolució de l’aval per import 160.000.-euros, en concepte 
de garantia definitiva de finalització de les obres d’urbanització en relació amb 
la llicència d’obres 195/06, i aprovar la dissolució i liquidació de la Junta de 
compensació.”  

Per tot l’exposat, es proposa l’adopció del següent 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- RECEPCIONAR les obres de reparació de les deficiències 
manifestades en l’àmbit de les obres d’urbanització de la unitat d’actuació I del 
PERI de Can Clota, realitzades per la Junta de Compensació del Sector Can 
Clota, segons la petició presentada l’11 de juliol de 2016, (RGE núm. 2016 
00013173), pel senyor Joan Miquel Pascual Rodríguez, en representació de la 
Junta de compensació de referència.  

SEGON.- AUTORITZAR la devolució de l’aval per import 160.000.-euros, 
dipositat per l’empresa PUNT CLAU ESPLUGUES, SCP, amb CIF J64102791, 
el 26 de gener de 2011, en concepte de garantia definitiva de finalització de les 
obres d’urbanització en relació amb la llicència d’obres 195/06. 

TERCER.- APROVAR la dissolució i liquidació de la Junta de compensació de 
la unitat d’actuació I del PERI de Can Clota, d’acord amb la petició presentada 
el 2 de març de 2016, (Registre general d'entrada núm. 2016 00003689) el 
senyor Juan Miguel Pascual Rodríguez, en representació de la Junta de 
compensació. 
 
QUART.- SOL·LICITAR la inscripció de l’acord de dissolució i liquidació de la 
Junta de compensació de la unitat d’actuació I del PERI de Can Clota, al 
Registre d’Entitats Urbanístiques Col·laboradores, en virtut de l’article 205 del 
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 
d'urbanisme.  
 



CINQUÈ.- NOTIFICAR aquest acord a la Junta de compensació de la unitat 
d’actuació I del PERI de Can Clota. 

SISÈ.- COMUNICAR aquest acord al Departament d’Intervenció i Tresoreria, i 
al Registre d’Entitats Urbanístiques Col·laboradores.” 

ACORD NÚMERO CINC.- Proposta per declarar com a suficient la 
documentació presentada per MARIA VICTÒRIA SATORRA COMAS, en la 
qual efectua el tràmit de comunicació de l’activitat de manipulació i 
distribució de productes per a infants al local ubicat al Passatge Sant 
Joaquim, núm. 7, d’aquesta població. (Exp. T120-2016-00069). 

“La senyora MARIA VICTÒRIA SATORRA COMAS, va aportar la documentació 
tècnica oportuna per desenvolupar l’activitat de manipulació i distribució de 
productes per a infants al local ubicat al passatge Sant Joaquim, núm. 7, 
d’aquesta població. (Exp. T120-2016-00069). 

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

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

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

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1r.- Declarar com a suficient la documentació que consta a l’expedient 
presentada per MARIA VICTÒRIA SATORRA COMAS, en la qual efectua el 
tràmit de comunicació de l’activitat de manipulació i distribució de productes 
per a infants al local ubicat al passatge Sant Joaquim, núm. 7, d’aquesta 
població. (Exp. T120-2016-00069). 

2n.- Comunicar a MARIA VICTÒRIA SATORRA COMAS, que pot iniciar 
l’exercici de l’activitat de manipulació i distribució de productes per a 
infants al local ubicat al passatge Sant Joaquim, núm. 7, sense perjudici del 
compliment de la normativa urbanística, de seguretat, de protecció i prevenció 
contra incendis, i normativa en general que li sigui d’aplicació, i que el titular 
declara complir mitjançant el document corresponent. 

3r.- Advertir a la titularitat que en cas necessari o si es considera oportú, els 
Serveis Tècnics Municipals podran practicar opcionalment inspecció a 
l’establiment. Si de la inspecció efectuada resultés l’existència de deficiències a 
esmenar, s’hauran d’adoptar en els terminis que s’estimin. En cas que 
aquestes deficiències comportin un risc per a la salut o la seguretat envers 
tercers, o que existeixin deficiències no esmenables, o que l’activitat no s’ajusti 
a la documentació presentada, s’ordenarà immediatament el cessament de 
l’activitat. 



4t.- Aquesta conformitat restarà condicionada al pagament de la taxa per a la 
prestació dels serveis d’Intervenció Integral de l’Administració municipal en 
activitats i instal·lacions (Ordenança Fiscal núm. 5) d’import 525,00 euros 
(càrrec-valor 1173964-244005). Ja abonada en data 16/06/2016.” 

ACORD NÚMERO SIS.- Proposta per prendre en consideració l’informe en 
matèria de prevenció i protecció contra incendis que els Serveis Tècnics 
Municipals han emès en data 20/10/2016, amb relació a l’activitat 
d’oficines tecnològiques, comercials, administratives, de tractament 
audiovisual de la imatge publicitària i màrqueting de la companyia al local 
ubicat al carrer Gaspar Fàbregas, núm. 81, planta 3a, d’aquesta població, 
sol·licitat per ADM PROMOTIONS SPAIN, S.L. (Exp. T120-2016-00042). 

“El senyor Cornelis Kolff, en representació d’ADM PROMOTIONS SPAIN,S.L., 
va aportar la documentació tècnica oportuna per sol·licitar informe de prevenció 
d’incendis municipal com a pas previ a la sol·licitud del corresponent títol 
acreditatiu per desenvolupar l’activitat d’oficines tecnològiques, comercials, 
administratives, de tractament audiovisual de la imatge publicitària i 
màrqueting de la companyia al local ubicat al carrer Gaspar Fàbregas, núm. 
81, planta 3a, d’aquesta població. (Exp. T120-2016-00042). 

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

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

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1r.- Prendre en consideració l’informe en matèria de prevenció i protecció 
contra incendis que els Serveis Tècnics Municipals han emès en data 
20/10/2016, amb relació a l’activitat d’oficines tecnològiques, comercials, 
administratives, de tractament audiovisual de la imatge publicitària i 
màrqueting de la companyia al local ubicat al carrer Gaspar Fàbregas, núm. 
81, planta 3a, d’aquesta població. (Exp. T120-2016-00042). 

2n.- Comunicar a ADM PROMOTIONS SPAIN, S.L., les conclusions de 
l’informe emès pels Serveis Tècnics Municipals, del qual resulta que: 

(...) 
 
c) Examinada la documentació presentada, aquesta es considera suficient i 
ajustada a la normativa, i s’emet informe favorable. 

Cal indicar que el titular és responsable d’executar i mantenir les mesures de 
seguretat previstes a la documentació tècnica, establertes per la reglamentació 
d’aplicació. 
 



d) Tot i allò anterior, cal fer esment que consta l’expedient municipal núm. 
33/2002, amb el qual es va atorgar la llicència global per a un edifici 
d’infraestructures, equipaments i serveis per a empreses de producció, 
recepció i emissió de programes audiovisuals, a l’illa delimitada pels carrers 
Baronessa de Maldà, Gall, Enric Morera i Gaspar Fàbregas. El titular inicial va 
ser la societat IMAGINA VISUAL CENTER, SL, tot i que actualment la regenta 
la societat CHAMELEON (ESPLUGUES), SL (Representant: DEERNS, SL). 
Aquesta llicència, de caràcter global, implica els usos que poden i no poden 
admetre’s a l’edifici. 

En aquest sentit, el present informe favorable queda condicionat que l’activitat 
s’ajusti a les activitats admeses segons la llicència global indicada, la qual cosa 
s’haurà de reflectir i justificar també a la documentació posterior a presentar per 
part de la titularitat, per obtenir el títol final acreditatiu (inicialment, com a 
sotmesa a Comunicació Prèvia). 

(...) 
 
3r.- Advertir a ADM PROMOTIONS SPAIN,S.L., que l’esmentat informe no 
valora altres reglamentacions específiques, tret de l’estrictament d’incendis. 
 
4t.- Advertir a ADM PROMOTIONS SPAIN,S.L., que ha d’executar i mantenir 
les mesures de seguretat previstes a la documentació tècnica, establertes per 
la reglamentació d’aplicació. 

5è.- Advertir a ADM PROMOTIONS SPAIN,S.L., que l’esmentada conformitat 
resta condicionada a que l’activitat s’ajusti als criteris reflectits a l’expedient 
municipal núm. 33/2002, amb el qual es va atorgar la llicència global per a un 
edifici d’infraestructures, equipaments i serveis per a empreses de producció, 
recepció i emissió de programes audiovisuals (titular actual la societat 
CHAMELEON (ESPLUGUES, S.L., representada per DEERNS, S.L.). Aquesta 
justificació haurà de ser indicada expressament a la documentació a presentar 
amb la Comunicació Prèvia. 

6è.- Requerir a ADM PROMOTIONS SPAIN,S.L. que procedeixi a presentar la 
documentació escaient per a continuar el tràmit, com a activitat sotmesa al 
règim de Comunicació Prèvia d’Obertura. 

7è.- Aquesta conformitat restarà condicionada al pagament de la taxa per a la 
prestació dels serveis d’Intervenció Integral de l’Administració municipal en 
activitats i instal·lacions (Ordenança Fiscal núm. 5) d’import 300,00 euros 
(càrrec-valor 1270702-395084), que serà notificada per l’ Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona.” 

ACORD NÚMERO SET.- Proposta per declarar com a suficient la 
documentació presentada per SERIMAN INSTRUMENTS, S.C.C.L., en la 
qual efectua el tràmit de comunicació de l’activitat de reparació de segells 
de diafragma, transmissions i manòmetres al local ubicat a l’avinguda de 
Cornellà, núm. 144, 2n 3a, d’aquesta població. (Exp. T120-2016-00072). 
 



“El senyor Francisco Javier Lluch Mir, en representació de SERIMAN 
INSTRUMENTS, S.C.C.L., va aportar la documentació tècnica oportuna per 
desenvolupar l’activitat de reparació de segells de diafragma, transmissions 
i manòmetres al local ubicat a l’avinguda de Cornellà, núm. 144, 2n 3a, 
d’aquesta població. (Exp. T120-2016-00072). 

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

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

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

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1r.- Declarar com a suficient la documentació que consta a l’expedient 
presentada per SERIMAN INSTRUMENTS, S.C.C.L., en la qual efectua el 
tràmit de comunicació de l’activitat de reparació de segells de diafragma, 
transmissions i manòmetres al local ubicat a l’avinguda de Cornellà, núm. 
144, 2n 3a, d’aquesta població. (Exp. T120-2016-00072). 

2n.- Comunicar a SERIMAN INSTRUMENTS, S.C.C.L., que pot iniciar l’exercici 
de l’activitat de reparació de segells de diafragma, transmissions i 
manòmetres al local ubicat a l’avinguda de Cornellà, núm. 144, 2n 3a, sense 
perjudici del compliment de la normativa urbanística, de seguretat, de protecció 
i prevenció contra incendis, i normativa en general que li sigui d’aplicació, i que 
el titular declara complir mitjançant el document corresponent. 

3r.- Advertir a la titularitat que en cas necessari o si es considera oportú, els 
Serveis Tècnics Municipals podran practicar opcionalment inspecció a 
l’establiment. Si de la inspecció efectuada resultés l’existència de deficiències a 
esmenar, s’hauran d’adoptar en els terminis que s’estimin. En cas que 
aquestes deficiències comportin un risc per a la salut o la seguretat envers 
tercers, o que existeixin deficiències no esmenables, o que l’activitat no s’ajusti 
a la documentació presentada, s’ordenarà immediatament el cessament de 
l’activitat. 
 
4t.- Aquesta conformitat restarà condicionada al pagament de la taxa per a la 
prestació dels serveis d’Intervenció Integral de l’Administració municipal en 
activitats i instal·lacions (Ordenança Fiscal núm. 5) d’import 510,00 euros 
(càrrec-valor 1270702-395069) que serà notificada per l’ Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona.” 

ACORD NÚMERO VUIT.- Proposta d’autorització a ANTONIO TORRES 
ÁLVAREZ, per a la realització els dies 24 i 31 de desembre d’una actuació 
extraordinària consistent en una activitat musical al bar-restaurant ubicat 
al carrer Antoni Gaudi, núm. 9 tda. 2a. (Exp. 130/04). 



“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 poder realitzar una activitat extraordinària consistent en una activitat 
musical a l’esmentat establiment els propers dies 24/12/2016 i 31/12/2016, amb 
motiu de la celebració de la nit de Nadal i de la nit de Cap d’Any 
respectivament. (Exp. 130/04). 

Atès l’informe favorable emès pels Serveis Tècnics Municipals, 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. 

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

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1r.- Autoritzar a ANTONIO TORRES ÁLVAREZ la realització d’una activitat 
extraordinària consistent en una activitat musical a realitzar els propers dies 
24/12/2016 i 31/12/2016, amb motiu de la celebració de la nit de Nadal i de la 
nit de Cap d’Any respectivament, al local ubicat al carrer Antoni Gaudí, núm. 9, 
tda. 2a. (Exp. 130/04). 

2n.- Advertir a ANTONIO TORRES ÁLVAREZ que l’horari autoritzat de l’ 
esmentada activitat musical serà fins les 03:00 hores dels dies 25/12/2016 i 
1/01/2017 respectivament. 

3r.- 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. 



4t.- 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 NOU.- Proposta de concessió de llicència a GLORIA 
PINO VAZQUEZ per executar l’enderroc d’una construcció auxiliar a la 
finca ubicada al carrer Laureà Miró, núm.5, d’aquesta població. (Exp. 
T032-2016-40). 
 
“La senyora Glòria Pino Vázquez, sol·licita llicència per executar obres 
d'enderroc de la construcció auxiliar entre mitgeres ubicada al carrer Laureà 
Mirò, núm.5, d’aquest municipi, (referència cadastral 
4610102DF2841B0001HT), aportant projecte tècnic a tal efecte (Exp. T032-
2016-40). 
 
Atès l’informe favorable emès pels Serveis Tècnics Municipals en data 24 
d’octubre de 2016, del que resulta que el projecte aportat proposa l’enderroc de 
la edificació auxiliar que es composa de planta baixa situada a l’interior de la 
parcel·la amb front al carrer Laureà Miró, 5. En total, la superfície construïda a 
enderrocar és de 90 m2. 

L’edifici a enderrocar té una estructura formada per parets de càrrega amb 
bigues de formigó i revoltons ceràmics. Les façanes es troben en mol mal estat 
i, parcialment, sense fusteries. 

“El tècnic que subscriu considera que es pot informar favorablement la llicencia 
sol·licitada amb les següents condicions: 

· Constituir dipòsit a la Tresoreria municipal en metàl·lic o aval bancari solidari 
per import de 369’82 € en concepte de fiança en compliment del Decret 
89/2010, de 29 de juny, relatiu a la gestió de residus de la construcció.  
 
El sol·licitant haurà de disposar del Document de seguiment de residus. 
 
· Constituir dipòsit a la Tresoreria municipal en metàl·lic o aval bancari solidari 
per import de 2.500 € 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. 

· Caldrà aportar, abans del començament de les obres, Projecte d’Enderroc 
degudament visat pel Col·legi Professional corresponent, així com també 
document signat i visat per tècnic competent acreditant que assumirà la 
permanència en obra (art. 27 2.d de les O.O.M.M. d’Edificació). Caldrà aportar, 
igualment, nomenament de contractista. 

· Advertir 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. d’Edificació. 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. “ 

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. 
 
Atès l’informe favorable emès pels Serveis Jurídics Municipals, de data 25 
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’exposa’t, 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 GLORIA PINO VAZQUEZ per a l’execució de 
les obres d’enderroc de la construcció auxiliar entre mitgeres ubicada al carrer 
Laureà Miró, núm.5, d’aquest municipi, d’acord amb el projecte presentat el 20 
de juliol de 2016 (Registre general d'entrada núm.2016 00013765).  
 
SEGON- Condicionar aquesta llicència al compliment dels següents requisits: 
 
2.1. Constituir dipòsit a la Tresoreria municipal en metàl·lic o aval bancari 
solidari per import de 369’82 € en concepte de fiança en compliment del Decret 
89/2010, de 29 de juny, relatiu a la gestió de residus de la construcció.  
 
El sol·licitant haurà de disposar del Document de seguiment de residus. 
 
2.2. Constituir dipòsit a la Tresoreria municipal en metàl·lic o aval bancari 
solidari per import de 2.500 € 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. 

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. 

2.3. Caldrà aportar, abans del començament de les obres, Projecte d’Enderroc 
degudament visat pel Col·legi Professional corresponent, així com també 
document signat i visat per tècnic competent acreditant que assumirà la 
permanència en obra (art. 27 2.d de les O.O.M.M. d’Edificació).  
 
2.4. Prendre les mesures de seguretat suficients i necessàries respecte a la via 
pública i vianants, tot seguint les ordres dictades per la direcció facultativa. 
 
2.5. 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. 

2.6. 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. 

2.7. 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. 

TERCER.- Advertir a GLORIA PINO VAZQUEZ 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 poden 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’un any per 
començar les obres o el termini de tres 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.- Aquesta llicència restarà condicionada al pagament de les liquidacions 
de la taxa per llicència urbanística d'import 3.418,14 euros (1270530 - 398971) i 
de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres d’import 101,12 euros 
(1279881 - 398960) que seran notificades per l'Organisme de Gestió Tributària 
de la Diputació de Barcelona.” 

ACORD NÚMERO DEU.- Proposta de concessió de llicència a 
RENOLEVEL, S.L. per executar l’enderroc d’un habitatge unifamiliar entre 
mitgeres a la finca ubicada al carrer Emili Juncadella, núm.7-9, d’aquesta 
població. (Exp. T032-2016-49). 

“El senyor Rafael Sánchez Moreno, en representació de RENOLEVEL, S.L. , 
sol·licita llicència per executar obres d'enderroc d’un habitatge unifamiliar entre 
mitgeres existent a la finca situada al carrer Emili Juncadella, núm. 7-9, 
d’aquesta població, (referència cadastral 3711503DF2831B0001WQ), aportant 
projecte tècnic a tal efecte (Exp. T032-2016-49). 

Atès l’informe favorable emès pels Serveis Tècnics Municipals en data 18 
d’octubre de 2016 del que resulta que el projecte aportat proposa l’enderroc de 
l’edificació unifamiliar que es composa de planta baixa amb front al carrer Emili 
Juncadella, 7-9. L’enderroc inclou també un garatge amb front al mateix carrer i 
una edificació auxiliar situada en el pati de parcel·la de la finca. En total, la 
superfície construïda a enderrocar és de 133 m2. 

L’edifici a enderrocar data aproximadament del 1940 i l’estructura de l’edificació 
es troba formada per parets de càrrega amb bigues de formigó pretesat i 
revoltons ceràmics. Les façanes es troben revocades i pintades. Les fusteries 
exteriors son de fusta. 

El tècnic que subscriu considera que es pot informar favorablement la llicencia 
sol·licitada amb les següents condicions: 

· Constituir dipòsit a la Tresoreria municipal en metàl·lic o aval bancari solidari 
per import de 1.999’78 € en concepte de fiança en compliment del Decret 
89/2010, de 29 de juny, relatiu a la gestió de residus de la construcció.  
 
El sol·licitant haurà de disposar del Document de seguiment de residus. 
 
· Constituir dipòsit a la Tresoreria municipal en metàl·lic o aval bancari solidari 
per import de 2.975 € 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. 



· 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.) 

· Advertir 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 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. 
 
Atès l’informe favorable emès pels Serveis Jurídics Municipals, de data 25 
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 RENOLEVEL, S.L. per a l’execució de les obres 
d’enderroc d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres existent a la finca situada al 
carrer Emili Juncadella, núm. 7-9, d’Esplugues de Llobregat, d’acord amb el 
projecte presentat el 20 de juny de 2016 (Registre general d'entrada núm.2016 
00011864).  
 
SEGON- Condicionar aquesta llicència al compliment dels següents requisits: 
 
2.1. Constituir dipòsit a la Tresoreria municipal en metàl·lic o aval bancari 
solidari per import de 1.999’78 € en concepte de fiança en compliment del 
Decret 89/2010, de 29 de juny, relatiu a la gestió de residus de la construcció. 
 
2.2. Constituir dipòsit a la Tresoreria municipal en metàl·lic o aval bancari 
solidari per import de 2.975 € 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. 

2.3. 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.) 

2.4. Prendre les mesures de seguretat suficients i necessàries respecte a la via 
pública i vianants, tot seguint les ordres dictades per la direcció facultativa. 
 
2.5. 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. 

2.6. 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. 

2.7. 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. 

TERCER.- Advertir a RENOLEVEL,S.L. 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’un any per 
començar les obres o el termini de tres 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.- Aquesta llicència restarà condicionada al pagament de les liquidacions 
de la taxa per llicència urbanística d'import 330,93 euros (1270530 - 398978) i 
de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres d’import 253 euros 
(1279892 - 398986) que seran notificades per l'Organisme de Gestió Tributària 
de la Diputació 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. 290 de documents ADO en fase prèvia per un import total 
33.519,43 € 
 
Relació núm. 291 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
8.591,88 € 
 
Relació núm. 292 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
6.740,00 € 
 
Relació núm. 293 de documents O en fase prèvia per un import total de 
1.794,94 € 
 
Relació núm. 294 de documents O en fase prèvia per un import total de 
2.155,14 € 
 
Relació núm. 295 de documents O en fase prèvia per un import total de 
13.378,76 € 
 
Relació núm. 296 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
18.460,64 € 
 
Relació núm. 297 de documents O en fase prèvia per un import total de 
31.913,37 € 
 
Quota empresa de les Assegurances Socials del mes de setembre per un 



import de 248.555,81 € i compensació IT del mes de setembre per un import de 
7.932,29 € 
 
Liquidacions corresponents al mes d’octubre de 2016, per un import de 
44.793,32 € practicades per l’Organisme de Gestió Tributària en virtut de 
conveni en vigor sobre delegació de gestió i recaptació voluntària i executiva de 
tributs locals. 
 
Liquidacions corresponents al mes d’octubre de 2016, per un import de 
9.404,83 € practicades per l’Organisme de Gestió Tributària en virtut de 
conveni en vigor sobre delegació de la gestió i recaptació de les multes de 
circulació 
 
Tots el documents comptables “ADO” i “O” porten annexada la corresponent 
factura que ha estat conformada pel tècnic adient i fiscalitzada pel Servei 
d’Intervenció. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
1. Aprovar la relació núm. 290 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total 33.519,43 € 
 
2. Aprovar la relació núm. 291 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 8.591,88 € 
 
3. Aprovar la relació núm. 292 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 6.740,00 € 
 
4. Aprovar la relació núm. 293 de documents O en fase prèvia per un import 
total de 1.794,94 € 
 
5. Aprovar la relació núm. 294 de documents O en fase prèvia per un import 
total de 2.155,14 € 
 
6. Aprovar la relació núm. 295 de documents O en fase prèvia per un import 
total de 13.378,76 € 
 
7. Aprovar la relació núm. 296 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 18.460,64 € 
 
8. Aprovar la relació núm. 297 de documents O en fase prèvia per un import 
total de 31.913,37 € 
 
9. Aprovar la quota empresa de les Assegurances Socials del mes de setembre 
per un import de 248.555,81 € i compensació IT del mes de setembre per un 
import de 7.932,29 € 
 
10. Aprovar les liquidacions corresponents al mes d’octubre de 2016, per un 
import de 44.793,32 € practicades per l’Organisme de Gestió Tributària en virtut 



de conveni en vigor sobre delegació de gestió i recaptació voluntària i executiva 
de tributs locals 
 
11. Aprovar les liquidacions corresponents al mes d’octubre de 2016, per un 
import de 9.404,83 € practicades per l’Organisme de Gestió Tributària en virtut 
de conveni en vigor sobre delegació de la gestió i recaptació de les multes de 
circulació.” 
 
ACORD NÚMERO DOTZE.- Proposta de personació en el recurs 
contenciós administratiu núm. 247/2016-D del Jutjat Contenciós 
Administratiu número 4 de Barcelona, contra reclamació per 
responsabilitat patrimonial. 
 
“Mitjançant escrit de data 29 de setembre de 2016, el Jutjat Contenciós 
Administratiu número 4 de Barcelona ha emplaçat a aquest ajuntament per a 
que es personi davant el mateix jutjat en el recurs contenciós administratiu 
núm. 247/2016-D, interposat pel senyor Juan Antonio Morales Muñoz, contra 
reclamació per responsabilitat patrimonial. 
  
De conformitat amb allò previst a l’art. 49 i següents de la llei 29/1998, de 13 de 
juliol 
. 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
1r.- Personar-se en l'esmentat recurs contenciós-administratiu núm 247/2016-
D, que es tramita en el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de Barcelona. 
 
2n.- Que la representació i defensa d'aquesta Corporació sigui assumida, 
indistintament, pels lletrats d'aquesta, Juan ABELLA FERNÁNDEZ i Pedro 
CARMONA PÉREZ.” 
 
ACORD NÚMERO TRETZE.- Proposta consistent en donar compte de 
sentències dels Jutjats Contenciosos Administratius núm. 3, 9 i 12 de 
Barcelona. 
 
“Vista la Sentència núm. 290/2016 del Jutjat Contenciós Administratiu 3 de 
Barcelona, de data 19 de setembre de 2016, mitjançant la qual es desestima 
íntegrament el recurs ordinari 262/2014-A, interposat pel Sr. José Luis 
Malagarriga Guerrero declarant ajustat a dret l’acord de la Junta de Govern 
Local d’aquest Ajuntament de data 21 de març de 2014 pel qual es van 
desestimar les al·legacions del Sr. Malagarriga i es va aprovar definitivament el 
projecte complementari d’urbanització de les parcel·les h, f i g delimitades per 
l’av. Miranda, carrer Germans Serra i August Font i Carreras d’aquest municipi. 
 
Vista la Sentència núm. 222/2016 del Jutjat Contenciós Administratiu 9 de 
Barcelona, de data 26 de setembre de 2016, mitjançant la qual s’estima el 
recurs contenciós administratiu número 154/2016-A, interposat per la 
Comunitat de Propietaris del carrer Josep Campreciós núm. 1-3 d’Esplugues de 
Llobregat i revocar la resolució de 4 d’abril de 2016 de desestimació de 
reclamació per responsabilitat patrimonial. 



Vista la Sentència núm. 298/2016 del Jutjat Contenciós Administratiu 12 de 
Barcelona, de data 27 de setembre de 2016, mitjançant la qual s’estima 
parcialment el recurs contenciós administratiu número 274/2015 interposat per 
la Sra. Mónica Bermúdez García anul·lant la resolució de data 4 de juny de 
2015 de desestimació de reclamació per responsabilitat patrimonial. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
Donar compte a la Junta de Govern Local de la Sentència núm. 290/2016 del 
Jutjat Contenciós Administratiu 3 de Barcelona, de data 19 de setembre de 
2016, mitjançant la qual es desestima íntegrament el recurs ordinari 262/2014-
A, interposat pel Sr. José Luis Malagarriga Guerrero declarant ajustat a dret 
l’acord de la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament de data 21 de març de 
2014 pel qual es van desestimar les al·legacions del Sr. Malagarriga i es va 
aprovar definitivament el projecte complementari d’urbanització de les 
parcel·les h, f i g delimitades per l’av. Miranda, carrer Germans Serra i August 
Font i Carreras d’aquest municipi. 
 
Donar compte a la Junta de Govern Local de la Sentència núm. 222/2016 del 
Jutjat Contenciós Administratiu 9 de Barcelona, de data 26 de setembre de 
2016, mitjançant la qual s’estima el recurs contenciós administratiu número 
154/2016-A, interposat per la Comunitat de Propietaris del carrer Josep 
Campreciós núm. 1-3 d’Esplugues de Llobregat i revocar la resolució de 4 
d’abril de 2016 de desestimació de reclamació per responsabilitat patrimonial. 
 
Donar compte a la Junta de Govern Local de la Sentència núm. 298/2016 del 
Jutjat Contenciós Administratiu 12 de Barcelona, de data 27 de setembre de 
2016, mitjançant la qual s’estima parcialment el recurs contenciós administratiu 
número 274/2015 interposat per la Sra. Mónica Bermúdez García anul·lant la 
resolució de data 4 de juny de 2015 de desestimació de reclamació per 
responsabilitat patrimonial. 
 
ACORD NÚMERO CATORZE.- Proposta d’adhesió de l’Ajuntament 
d’Esplugues a l’Estratègia Estatal de Ciència i Tecnologia i d’Innovació 
2013-2020. 

“El Consell de Ministres de data 1 de febrer de 2013, va aprovar l’Estratègia 
espanyola de Ciència i Tecnologia i d’innovació 2013-2020, que substitueix i 
engloba l’Estratègia estatal d’Innovació (e2i), aprovada per acord del Consell 
de Ministres de 2 de juliol de 2010, on es configura el marc conceptual per al 
disseny de les polítiques d’I+D+i, que seran desplegades i instrumentalitzades 
mitjançant els corresponents plans específics.  

Aquesta estratègia es configura com l’eina que potencia el conjunt de 
capacitats del Sistema estatal de Ciència, Tecnologia i Innovació, facilitant la 
col·laboració entre tots els agents i incrementant els retorns socials i econòmics 
derivats de la Inversión en I+D+i; objectius que estan alineats amb els de 
l’Estratègia 2020 de la Unió Europea quant a:  

- Continuar afavorint la col·laboració públic-privada  



- Facilitar el desenvolupament d’un entorn financer atractiu a les empreses i 
especialitzat en el finançament de projectes d’innovació d’alt potencial 
econòmic.  

- Crear un entorn normatiu favorable al creixement de les empreses en totes les 
seves etapes.  

- Crear un entorn favorable a la cooperació interempresarial que permeti a les 
PIME incorporar-se a les activitats innovadores, tant tecnològiques com no 
tecnològiques.  

- Desenvolupar la capacitat de l’Administració per actuar com a motor 
d’innovació empresarial, gestionant la seva demanda de productes i serveis 
mitjançant iniciatives de compra pública innovadora.  

- Fomentar la internacionalització de la tecnologia estatal.  

En aquest sentit, l’Ajuntament d’Esplugues té un llarg recorregut en el 
desenvolupament de projectes i accions alineats clarament amb les iniciatives i 
tendències innovadores de prestació de serveis, implementant estructures 
d’administració electrònica, apostant per la simplificació dels procediments, 
impulsant actuacions en matèria de Govern Obert per incrementar la 
transparència i la participació, desenvolupant nous models de gestió 
municipals, impulsant mesures i projectes pel creixement econòmic de la ciutat, 
vetllant per la igualtat d’oportunitats de persones en risc d’exclusió social i de 
difícil accés al mercat laboral, prioritzant la necessitat de transformació de la 
ciutat des d’una perspectiva integral i innovadora, on l’aplicació de les TIC i la 
innovació es posa al servei de totes les polítiques publiques locals.  

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Primer.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament d’Esplugues als objectius establerts 
a l’Estratègia Espanyola de Ciència i Tecnologia i d’Innovació, en l’àmbit de la 
seva competència, per a l’impuls i la consolidació d’un model d’economia basat 
en el coneixement, així com l’articulació d’un sistema d’innovació i coneixement 
que vinculi el teixit productiu i, en especial el suport i la participació en la 
compra pública innovadora.  

Segon.- Comunicar aquest acord i donar trasllat del mateix al Ministeri 
d’Economia i Competitivitat.”  

ACORD NÚMERO QUINZE.- Proposta de resolució de sol·licituds de 
subvencions per afavorir la reactivació econòmica i la creació d’ocupació 
a Esplugues de Llobregat. 

“La Junta de Govern Local, en sessió ordinària duta a terme en data 6 de maig 
de 2016, va aprovar les bases reguladores per a la concessió de subvencions 
per afavorir la instal·lació d’activitats econòmiques i l’ocupació a Esplugues de 
Llobregat.  



Atès que en aquestes bases es preveu subvencionar la Taxa per la prestació 
dels serveis d’intervenció de l’administració municipal en activitats i 
instal·lacions i/o de l’Impost sobre Construccions Obres i Instal·lacions que 
reuneixin els requisits establerts a les bases.  

Ateses les diferents sol·licituds presentades, respecte de les quals les persones 
interessades han presentat declaració responsable de l’acompliment dels 
requisits exigits per a l’atorgament de les respectives subvencions, havent 
comprovat per interoperabilitat administrativa que totes elles es troben al 
corrent de pagament de les obligacions amb l’Agència Estatal d’Administració 
Tributària (AEAT) i amb la Tresoreria General de la Seguretat Social, així com 
d’estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament d’Esplugues, i 
figurar com a titulars o cotitulars del compte bancari on desitgen rebre la 
subvenció.  

Vist que al Ple celebrat el 27 d’abril de 2016 s’aprovà el Pacte per a la 
reactivació econòmica i la creació d'ocupació de qualitat d'Esplugues 2016-
2019.  

Vist que en aquest Pacte s’acordà renovar aquesta línia de subvenció durant 
l’any 2016 atesos els bons resultats obtinguts i la bona acollida que ha tingut 
entre les empreses i les entitats aquesta línia de subvenció en el període 2013-
2015.  

Vist que aquesta línia de subvenció durant l’any 2016 compta amb pressupost 
de l’ajuntament i dotació suficient.  

Atès l’informe emès pel Servei d’Empresa i Ocupació, respecte de la relació 
6/2016 de sol·licituds presentades i validades  

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

ÚNIC.- Estimar les sol·licituds en concepte de subvencions equivalents al 50% 
de la quota líquida de la Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció de 
l’administració municipal en activitats i instal·lacions, relatives a la instal·lació 
d’activitats econòmiques i l’ocupació a Esplugues de Llobregat, corresponents 
a l’exercici 2016, i aprovar una despesa a càrrec del pressupost vigent 2016, 
per un import total de 568.50 €, amb càrrec a la partida pressupostària 
14.43300 47900 POLITIQUES ACTIVES PER L'ESTABILITAT PETITES I 
MITJANES EMPRESES, dels beneficiaris que consten en l’annex de la present 
proposta.  

Les quantitats corresponents a les subvencions aprovades seran pagades 
mitjançant transferència bancària al número de compte degudament acreditat.”  

ACORD NÚMERO SETZE.- Proposta de pròrroga extraordinària del 
contracte d'arrendament del local ubicat a la Plaça Santa Magdalena, núm. 
13, propietat de la Parròquia de Santa Maria Magdalena. 



“Mitjançant contracte signat el dia 1 de novembre de 2015, la Parròquia de 
Santa Maria Magdalena i l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat van subscriure 
contracte d’arrendament per a ús diferent de l’habitatge sobre l’edifici de dues 
plantes i accés des del número 13 de la Plaça Santa Magdalena, d’aquesta 
població, propietat de la primera.  

L’esmentat contracte preveia un termini d’un any, i no es contemplava 
l’eventualitat d’una pròrroga al mateix, que per tant finalitzaria el proper 31 
d’octubre de 2016.  

En aquest immoble l’Ajuntament manté actualment diversos serveis que 
properament seran reubicats.  

Atès que les necessitats de l’Ajuntament, que van vinculades al trasllat dels 
serveis ubicats en aquest immoble, es perllonguen per un període aproximat de 
cinc mesos, segons que han informat els serveis tècnics municipals, i que els 
serveis referits no poden ser interromputs per evidents raons d’interès públic, 
s’ha procedit a sol·licitar de la Parròquia de Santa Maria Magdalena, que 
accepta, prorrogar de forma extraordinària, i per termini de cinc mesos, el 
contracte de lloguer de l’edifici del número 13 de la Plaça Santa Magdalena, 
d’aquesta població, amb les mateixes condicions acordades en el seu dia, 
mitjançant una addenda al mateix.  

Atès l’informe del Servei Jurídic i l’existència de crèdit pressupostari a l’efecte.  

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Aprovar la despesa de 2.178,00€, corresponent als mesos de 
novembre i desembre de 2016 de la pròrroga extraordinària del contracte 
d’arrendament del local ubicat al número 13 de la Plaça Santa Magdalena 
d’aquesta població, a favor de la Parròquia de Santa Maria Magdalena, amb 
CIF R0800538A, amb càrrec a la partida 11 33300 20200 del pressupost 
municipal en vigor.  

SEGON.- Acordar la pròrroga, extraordinària i per raons d’interès públic, del 
contracte d’arrendament per a ús diferent de l’habitatge sobre l’edifici de dues 
plantes i accés des del número 13 de la Plaça Santa Magdalena, d’Esplugues 
de Llobregat, propietat de la Parròquia de Santa Maria Magdalena, per termini 
de cinc mesos (fins el 31 de març de 2017), mitjançant una addenda al mateix i 
sense variació de les condicions que es van establir originalment.  

L’anterior acord estarà subjecte a la condició suspensiva de comptar amb crèdit 
adequat i suficient en el pressupost municipal de 2017, pel que fa a les 
obligacions que se’n derivin en l’esmentat exercici.  

TERCER.- Facultar la Sra. Alcaldessa per a la formalització de la pròrroga del 
contracte mitjançant la corresponent addenda.”  

 
 



ACORD NÚMERO DISSET.- Proposta d'aprovació d'un protocol d'actuació 
en emergències per a activitats a l'aire lliure corresponent a una actuació 
pirotècnica. 

“El proper dia 5 de novembre de 2016 està previst que tingui lloc una actuació 
pirotècnica en el marc de la celebració de la 1a Mostra de Ball Parlat Infantil, 
raó per la qual des del servei de Protecció Civil d’aquest Ajuntament, s'ha 
elaborat un Protocol d’Actuació en Emergències, segons model elaborat per la 
Direcció General de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya, per a 
activitats temporals a l’aire lliure que no es troben afectades per el Decret 
30/2015, de 3 de març. 

Vist l’informe emès, en data 21 d’octubre de 2016, pel Tècnic de Protecció Civil 
d'aquest Ajuntament, que entre d’altres coses, assenyala: 

“Aprovació del Protocol d’Actuació en Emergències per a la 1a Mostra de Balls 
Parlats Infantils de 5 de novembre de 2016. 

REFERÈNCIES ANTERIORS – ANTECEDENTS (a destacar) 

Sol·licitud de llicència d’actuació pirotècnica presentada per la Sra. Alba 
Herrera i Vilchez com a representant de la Colla Ball de Diables Infantil 
d’Esplugues. 
 
En base a l’aplicació del Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s’aprova el 
catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa 
el contingut d’aquestes mesures, els espectacles i celebracions públiques a 
l’aire lliure en espais no tancats amb un nombre d’assistents i participants 
inferior a 10000 així com també els actes de foc de menys de 100 kg de 
matèria reglamentada dels artificis de pirotècnia es troben exempts de realitzar 
cap pla d’autoprotecció segons el citat Decret. 

Per a activitats temporals a l’aire lliure que no es troben afectades per el citat 
Decret la Direcció General de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya ha 
elaborat uns models de protocols d’actuació en emergències on s’especifiquen 
les mesures necessàries per gestionar les incidències que els afectin. 
 
El que subscriu, Tècnic de Protecció Civil de l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat, en relació a l'assumpte referenciat, 

INFORMA: 
 
a) Segons allò establert al Decret 30/2015, per a la realització de la present 
activitat, no és necessari realitzar un pla d’autoprotecció segons els criteris del 
citat Decret. 

b) El Tècnic de Protecció Civil de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat 
seguint el model publicat per la Direcció General de Protecció Civil de la 
Generalitat de Catalunya ha completat el Protocol d’Actuació en Emergències 



per a l’esmentada activitat d’acord amb les dades proporcionades per la Colla 
organitzadora. 

c) Aquest Protocol d’Actuació en Emergències segueix el model citat 
anteriorment i per tant és el document que conté les mesures necessàries per a 
gestionar les incidències que pugin afectar a l’activitat. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Aprovar el protocol d’Actuació en Emergències per activitats a l’aire 
lliure de la 1a Mostra de Balls Parlats, redactat pel Tècnic de Protecció Civil de 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, i per tant, aplicar-lo a la celebració del 
correfoc programat en aquest acte que se celebrarà el dia 5 de novembre de 
2016. 
 
SEGON.- Designar com a Cap d’Emergència, el Sr. Juan Antonio González 
Leyva, Director de la Policia Local i com a suplent, a l’agent en qui delegui, per 
tal que s’encarregui de la correcta gestió i implantació del protocol d’Actuació 
en Emergències per l’activitat de referència. 

TERCER.- Facilitar copia del protocol d’Actuació en Emergències de la present 
activitat amb acusament de rebuda, a les colles, a tots els participants i a la 
resta de responsables de l’ acte, encarregats de la correcta gestió i implantació 
del protocol, pel compliment del seu contingut. Aquesta tasca serà 
responsabilitat del Departament de Cultura de l’Ajuntament.” 

ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA 

ACORD NÚMERO DIVUIT.- Proposta de requeriment de fiança relativa a la 
contractació del servei de detecció de situacions de risc. 

“La Junta de Govern Local en sessió del dia 22 de juny de 2016 va aprovar 
l’expedient de contractació, per procediment obert, relatiu a la provisió d’un 
servei socioeducatiu i de detecció de situacions de risc en el municipi 
d’Esplugues de Llobregat, i els plecs de condicions econòmic-administratives i 
tècniques que regeixen aquesta contractació, amb un pressupost de licitació de 
29.328 euros, més 2.932,80 euros en concepte d’IVA (10%). 

D'acord amb el que estableix l’article 159 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 
14 de novembre de 2011, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic, en concordança amb l'article 277 de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovada per Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, es va procedir a la convocatòria, publicant anunci al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 

Transcorregut el termini de presentació d’ofertes (fins les 13:00 hores del dia 21 
de juliol de 2016), i d’acord amb el procediment utilitzat, s'han presentat dues 
proposicions, subscrites per: 

1. ASSISTÈNCIA I GESTIÓ INTEGRAL, FUNDACIÓ PRIVADA 



2. FUNDACIÓ PIA INSTITUT PERE TARRÉS D’EDUCACIÓ EN L’ESPLAI 
(FUNDACIÓ PERE TARRÉS) 

segons consta a l’acta d’obertura de pliques formalitzada en data 26 de juliol de 
2016. 
 
Efectuats els actes d’obertura del sobre número dos i del sobre número tres, 
respectivament, i a tenor de la puntuació obtinguda per les licitadores respecte 
cadascun d’aquests sobres, tal i com consta a l’expedient, el licitador que més 
puntuació ha obtingut ha estat la FUNDACIÓ PIA INSTITUT PERE TARRÉS 
D’EDUCACIÓ EN L’ESPLAI (FUNDACIÓ PERE TARRÉS). 

Vistos els antecedents i l’informe emès pels Serveis Jurídics d’aquest 
Ajuntament, i a tenor del que disposa l’article 151 del Reial Decret Legislatiu 
3/2011, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Requerir a l’entitat FUNDACIÓ PIA INSTITUT PERE TARRÉS 
D’EDUCACIÓ EN L’ESPLAI (FUNDACIÓ PERE TARRÉS), per a que, en el 
termini màxim de deu dies hàbils a comptar des del següent al que rebi la 
notificació, dipositi la fiança definitiva d’import 1.437,07 euros, referent al 
contracte relatiu a la provisió d’un servei socioeducatiu i de detecció de 
situacions de risc en el municipi d’Esplugues de Llobregat, amb l’advertiment 
que, en cas de no dipositar la fiança en termini, es considerarà que el licitador 
ha retirat la seva oferta. 

Així mateix, en aquest termini haurà de presentar els justificants conforme es 
troba al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries i amb la 
Seguretat Social, o bé autoritzar a l’Ajuntament a l’obtenció d’aquests certificats 
via interoperabilitat administrativa.” 

ACORD NÚMERO DINOU.- Proposta d'aprovació del document "Protocol 
dels actes de benvinguda als nadons d'Esplugues de Llobregat". 

“La Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat exposa que 
“les autoritats municipals fomenten, amb tots els mitjans de què disposen, la 
dignitat de tots i la qualitat de vida dels seus habitants”. Per part seva, la 
Declaració Universal dels Drets de l’Infant, aprovada per les Nacions Unides el 
1959, té per objectiu garantir els drets dels nens i les nenes, sense excepció.  
 
En aquest sentit, els drets dels infants són un símbol del progrés de la 
humanitat. Per tant, s’ha de garantir una protecció especial dels mateixos, així 
com aconseguir els mitjans necessaris per tal que els infants es puguin 
desenvolupar física, mental, moral, espiritual i socialment, de manera sana i 
normal. 
 
Els infants gaudiran, de conformitat amb el que disposa l’article 3 de la Llei 
orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, dels drets 
que els reconegui la Constitució i els tractats internacionals ratificats per 



Espanya, en especial la Convenció dels drets del nen de Nacions Unides, així 
com els altres drets garantits en l’ordenament jurídic, sense discriminació per 
raó de naixement, nacionalitat, raça, sexe, discapacitat o malaltia, religió, 
llengua, cultura, opinió o qualsevol altra circumstància personal, familiar o 
social. 
 
El municipi d’Esplugues de Llobregat ha mostrat sempre una especial 
preocupació en l’atenció a la infància, i ha dut a terme tot un seguit de mesures 
adreçades al reconeixement i garantia dels seus drets. 

És exemple d’aquesta preocupació, la creació del Consell d’Infants, òrgan de 
participació i representació infantil, on la principal tasca educativa és formar en 
els valors i els principis de la democràcia i participar en la construcció de la 
ciutat.  
 
Els “actes de benvinguda als nadons” d’Esplugues de Llobregat són un 
compromís de la ciutat envers els drets dels nounats com a compromís del 
municipi amb la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat, i 
la Declaració Universal dels Drets de l’Infant, a les quals està adherit 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. 

Al respecte, s’ha elaborat un Protocol sobre el desenvolupament d’aquests 
actes, document que és el que es sotmet a l’aprovació de l’òrgan municipal 
corresponent. 
 
Vist l’informe emès per la Tècnica d’Infància i Drets Civils, on s’informe que 
l’objectiu dels actes és realitzar un reconeixement públic d’acolliment al nen o 
nena que ha nascut o viu empadronat a Esplugues de Llobregat i el 
compromís, conjuntament amb la seva família, a vetllar per la seva educació i a 
defensar i garantir els seus drets, sempre en l’àmbit de les competències que té 
atribuïdes per la normativa vigent. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Aprovar el document “Protocol dels actes de benvinguda als nadons” 
d’aquest municipi, document que s’acompanya a la present proposta. 
 
SEGON.- Refermar el compromís del municipi per avançar cap a una societat 
més lliure, justa i democràtica, en la qual els drets dels infants gaudeixin d’una 
protecció preferent.” 

ACORD NÚMERO VINT.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius 
presentats per l’entitat ASOCIACIÓN CULTURAL ANDALUZA DE 
ESPLUGUES en concepte de justificació de la subvenció atorgada per al  
desenvolupament de la seva Programació anual, 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 ASOCIACION CULTURAL 
ANDALUZA DE ESPLUGUES el següent ajut econòmic pel desenvolupament 
de la següent activitat i en la data que així mateix s’indica: 

Data aprovació Activitat Import 
27/11/2015 Programació Anual 2015 6.758,00 euros 
 
Vist que en data 13 de setembre de 2016, l’entitat ASOCIACION CULTURAL 
ANDALUZA DE ESPLUGUES va presentar comptes justificatius relatius a la 
despesa executada pel desenvolupament de l’esmentada activitat i que aquests 
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 Directora de Cultura. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat ASOCIACIÓN 
CULTURAL ANDALUZA DE ESPLUGUES (NIF G58623737) en relació a la 
subvenció atorgada per aquest Ajuntament pel desenvolupament de l’activitat 
que a continuació s’esmenta, d’acord amb el següent quadre: 

ACTIVITAT/S – ANY 2015 IMPORT 
ATORGAT 

IMPORT 
JUSTIFICAT 

Programació Anual 2015 6.758,00 euros 12.265,67 euros 
 
 
ACORD NÚMERO VINT-I-UN.- Proposta d’aprovació d’una subvenció a 
favor de l’entitat ASOCIACIÓN CULTURAL ANDALUZA DE ESPLUGUES 
en execució del conveni en vigor, any 2016. 

“La Junta de Govern Local va acordar en sessió del 10 de maig del 2013 
l’aprovació del conveni de col·laboració amb l’entitat Asociación Cultural 
Andaluza de Esplugues, amb una vigència prevista pel període 2013-2016.  
 
En data 6 d’octubre 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 Directora de Cultura. 



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 ASOCIACIÓN 
CULTURAL ANDALUZA DE ESPLUGUES (NIF G58623737) per un import de 
6.758,00 euros, amb càrrec a la partida del pressupost municipal en vigor 
33.33400.48016 (Conveni amb Ass. Cultural Andaluza d’Esplugues).  
 
SEGON.- Ratificar la vigència del conveni del col·laboració amb l’entitat 
ASOCIACIÓN CULTURAL ANDALUZA DE ESPLUGUES (NIF G58623737) per 
a l’any 2016 i atorgar a aquesta entitat la subvenció corresponent per import 
6.758,00 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. 

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 VINT-I-DOS.- Proposta d'aprovació dels comptes 
justificatius presentats per l’entitat ASOCIACIÓN DE ALCOHÓLICOS 
REHABILITADOS DE ESPLUGUES DE ESPLUGUES en concepte de 
justificació de la subvenció atorgada per al desenvolupament de l’activitat 
“Aportació a conveni”, 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 
31/07/2015 Programació anual 5.365,00 euros 
 
Vist que en dates 16 de febrer de 2016 i 4 de maig de 2016, l’entitat 
ASSOCIACIÓ D’ALCOHÒLICS REHABILITATS D’ESPLUGUES va presentar 
comptes justificatius relatius a la despesa executada pel desenvolupament de 
l’esmentada activitat i que aquests 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 Directora d’Acció Social i Salut Pública. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat 
ASSOCIACIÓ D’ALCOHÒLICS REHABILITATS D’ESPLUGUES, amb CIF G 
08917932, en relació a les subvencions atorgades per aquest Ajuntament pel 
desenvolupament d l'activitat que a continuació s’esmenta, d’acord amb el 
següent quadre: 

Activitat  
any 2015 

Subvenció 
atorgada 

Subvenció 
justificada 

Quantitat 
justificada 

Programació anual 5.365,00 euros 3.793,51 euros 4.552,22 euros  
 
SEGON.- Atès que l’import de la subvenció abonada ha estat de 5.365,00 
euros, l’entitat ASSOCIACIÓ D’ALCOHÒLICS REHABILITATS D’ESPLUGUES, 
amb CIF G08917932, ha procedit al reintegrament de 1.571,49 euros (3.793,51 
euros– 5.365,00 euros = -1.571,49 €) en concepte de liquidació de la subvenció 
atorgada pel desenvolupament de la Programació anual, segons en vigor, any 
2015.”  
 
ACORD NÚMERO VINT-I-TRES.- Proposta de resolució de sol·licituds 
d’ajuts econòmics, dins l’àmbit d’acció social, curs 2016-2017, en 
concepte de beques d’educació especial i tractament psicoterapèutic. 
 
“La Junta de Govern Local, en sessió ordinària duta a terme en data 13 de 
maig de 2016, va aprovar el document “Barems i criteris per a l’atorgament 
d'ajuts econòmics”, curs 2016-2017. 
 
L’Ajuntament d’Esplugues, amb la finalitat de garantir les necessitats bàsiques 
en l’àmbit de la infància i adolescència, atorga uns ajuts econòmics en 
concepte de beques d’Educació Especial i Tractament Psicoterapèutic. 
 
Ateses les 27 sol·licituds d’ajuts econòmics presentades i vist l’informe emès 
per la unitat jurídic-administrativa, on fa constar que s’ha realitzat la valoració 
social, econòmica i administrativa corresponent a aquests tipus d’ajuts 
econòmics.  



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

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

PRIMER.- Estimar un total de 23 sol·licituds d’ajuts econòmics per a la 
integració dels següents menors en concepte de beques de d’Educació 
Especial i Tractament Psicoterapèutic, pel curs 2016-2017, amb els 
percentatges de bonificació valorats per cada cas que s’indiquen: 

Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom  Cost 

Activitat 
% 
IRSC 

R F A 1.896,40 €  16% 
D J E 2.200,00 €  16% 
F P L 2.200,00 €  16% 
F G A 2.200,00 €  16% 
F V A M 2.160,00 €  16% 
G C R 1.540,00 €  16% 
G C D 1.540,00 €  16% 
G C M 1.100,00 €  16% 
G V A 2.200,00 €  16% 
I F J A 2.896,50 €  16% 
L T I G 1.848,00 €  16% 
M G M 2.200,00 €  16% 
M M C R 1.570,00 €  16% 
M L E G 950,00 €  16% 
P N S 2.200,00 €  16% 
P O P 2.200,00 €  16% 
R S D E A 2.200,00 €  16% 
R R F E 2.200,00 €  16% 
T B D 1.100,00 €  16% 
V M E 2.200,00 €  16% 
V F D 2.200,00 €  16% 
V F A 2.200,00 €  16% 
V F A 2.200,00 €  16% 

 
SEGON.- Aprovar una despesa total màxima de 26.522,80 euros, dels quals 
9.644,65 euros aniran a càrrec de la partida pressupostària 68.23100.48018 del 
pressupost vigent i 16.878,15 euros aniran a càrrec de la partida corresponent 
del pressupost de l’exercici 2017, en concepte d’Educació Especial i 



Tractament Psicoterapèutic, a favor dels tutors legals que es relacionen, amb el 
imports resultants que així mateix s’indiquen: 

CENTRE PILOT SANT JUST ASPROSEAT(CIF 
Centre :G08692410) 

  

Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom  

Nom NIF Cost  
Ajuntament 

2016 2017 

F Y I D 
 

1.168,64 €  424,96 €  743,68 €  
    

1.168,64 €  424,96 €  743,68 €  
CENTRE D'ASSISTÈNCIA I DIAGNÒSTIC PSICOLÒGIC D'ESPLUGUES(CIF 
Centre :E-59944215) 
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom  

Nom NIF Cost  
Ajuntament 

2016 2017 

R E R 
 

1.168,64 €  424,96 €  743,68 €  
M F M. J 

 

1.168,64 €  424,96 €  743,68 €  
C R P DEL C 

 

1.168,64 €  424,96 €  743,68 €  
M VI M 

 

1.168,64 €  424,96 €  743,68 €  
N G M 

 

1.168,64 €  424,96 €  743,68 €  
F F M. 

 

1.168,64 €  424,96 €  743,68 €  
F F M. 

 

1.168,64 €  424,96 €  743,68 €  
F F M. 

 

1.168,64 €  424,96 €  743,68 €  
M G N 

 

1.168,64 €  424,96 €  743,68 €  
G F C 

 

1.168,64 €  424,96 €  743,68 €  
O M M.A 

 

1.168,64 €  424,96 €  743,68 €  
D B J 

 

1.168,64 €  424,96 €  743,68 €  
V A M 

 

1.168,64 €  424,96 €  743,68 €  
    

15.192,32 €  5.524,48 €  9.667,84 €  
CENTRE D'EDUCACIÓ ESPECIAL LA SARDANA(CIF 
Centre :V60451598) 

  

Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom  

Nom NIF Cost  
Ajuntament 

2016 2017 

G L D 
 

1.168,64 €  424,96 €  743,68 €  
G L D 

 

1.168,64 €  424,96 €  743,68 €  
    

2.337,28 €  849,92 €  1.487,36 €  
NEUROESPLUGUES(CIF Centre 
:47830151H) 

    

Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom  

Nom NIF Cost  
Ajuntament 

2016 2017 

G L D 
 

1.100,00 €  400,00 €  700,00 €  
M R F 

 

1.168,64 €  424,96 €  743,68 €  
B M J A 

 

1.100,00 €  400,00 €  700,00 €  
    

3.368,64 €  1.224,96 €  2.143,68 €  

 



PSI-LAUT(CIF Centre 
:47619277P) 

    

Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom  

Nom NIF Cost  
Ajuntament 

2016 2017 

V R G M 
 

1.168,64 €  424,96 €  743,68 €  
    

1.168,64 €  424,96 €  743,68 €  
KHEPRA(CIF Centre :B65395022 
) 

    

Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom  

Nom NIF Cost  
Ajuntament 

2016 2017 

F F M. C 
 

1.168,64 €  424,96 €  743,68 €  
    

1.168,64 €  424,96 €  743,68 €  
CENTRO PSICOPEDAGOCICO CAN VIDALET(CIF 
Centre :38425445N) 

  

Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom  

Nom NIF Cost  
Ajuntament 

2016 2017 

L T M V 
 

950,00 €  345,45 €  604,55 €  
L T M V 

 

1.168,64 €  424,96 €  743,68 €  
    

2.118,64 €  770,41 €  1.348,23 €  

 
TERCER.- Desestimar 4 sol·licituds d’ajuts econòmics en concepte de beques 
d’Educació Especial i Tractament Pscioterapèutic, que es detallen a l’annex 
que s’adjunta pel motiu que així mateix s’indica.  

QUART.- Les quantitats reconegudes en la present proposta, per valor total de 
26.522,80 euros, seran pagades proporcionalment en tres terminis, durant els 
mesos d’octubre de 2016, març de 2017 i juliol de 2017, als centres escolars 
següents:  

CENTRE ESCOLAR N.I.F. Tram 1 Tram 2 Tram 3 TOTAL 
CENTRE PILOT 
SANT JUST 
ASPROSEAT 

G08692410 424,96 € 318,72 € 424,96€ 1.168,64 
€ 

CENTRE 
D'ASSISTÈNCIA I 
DIAGNÒSTIC 
PSICOLÒGIC 
D'ESPLUGUES 

E-
59944215 

5.524,48 
€ 

4.143,36 
€ 

5.524,48 
€ 

15.192,32 
€ 

C. D'ED ESPECIAL 
LA SARDANA V60451598 849,92 € 637,44 € 849,92 € 2.337,28 

€ 

NEUROESPLUGUES 47830151H 1.224,96 
€ 918,72 € 1.224,96 

€ 
3.368,64 
€ 

PSI-LAUT 47619277P 424,96 € 318,72 € 424,96 € 1.168,64 
€ 

KHEPRA B65395022 424,96 € 318,72 € 424,96 € 1.168,64 
€ 



C. PSICOPEDAG 
CAN VIDALET 38425445N 770,41 € 577,81 € 770,42 € 2.118,64 

€ 

 
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. 

CINQUÈ.- 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.” 

URGÈNCIA 
 
Prèvia la declaració d'urgència per unanimitat dels membres de la Junta de 
Govern Local presents, conforme al què estableixen els articles 100 de la Llei 
de 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 dels següents assumptes: 

ACORD NÚMERO VINT-I-QUATRE.- Proposta d'aprovacio de l’expedient 
de contractació i plecs de condicions relatius a les obres de millora de 
l'enllumenat de l'Avda. Ciutat de l'Hospiatlet i carrer pablo Ruiz Picasso, 
d'aquesta población. 

“Per acord de la Junta de Govern Local de 17 de juny de 2016 les obres 
ordinàries de millora de l’enllumenat de l’Avda. Ciutat de l’Hospitalet i carrer 
Pablo Ruiz Picasso d’Esplugues de Llobregat, segons Memòria redactada pels 
Serveis Tècnics Municipals, es van declarar com a inversió financerament 
sostenible, amb el següent detall:  

- PEM: 109.870,48 euros  

- Pressupost final estimat: 158.202,50 euros. 

Atès l’informe dels Serveis Tècnics Municipals, de data 25 d’octubre de 2016, 
proposant l’execució de les obres de millora de l’enllumenat de l’Avda. Ciutat de 
l’Hospitalet i del carrer Pablo Ruiz Picasso d’Esplugues de Llobregat , d’acord 
amb el projecte executiu redactat per l’Enginyer Manel Moreno Heras fruït de 
l’encàrrec realitzat per part de l’Ajuntament a l’empresa Auding Intraesa, amb 
un pressupost total de 181.526,21 €, 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 150.021,66 €, més l’IVA del 21% de 31.504,55 €. 



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 obres de millora de l’enllumenat de l’Avda. 
Ciutat de l’Hospitalet i del carrer Pablo Ruiz Picasso d’Esplugues de Llobregat, 
amb un pressupost total de licitació de 181.526,21 €, IVA inclòs, desglossat en 
un preu net de 150.021,66 € i un IVA de 31.504,55 €, executiu redactat per 
l’Enginyer Manel Moreno Heras fruït de l’encàrrec realitzat per part de 
l’Ajuntament a l’empresa Auding Intraesa. 

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 millora de l’enllumenat de l’Avda. Ciutat de l’Hospitalet i del carrer Pablo 
Ruiz Picasso d’Esplugues de Llobregat, amb un pressupost net de 150.021,66 
€, més un 21% de l’IVA, per import de 31.504,55 €, en total 181.526,21 €, IVA 
inclòs, així com el plec de clàusules administratives particulars que regirà el 
contracte. 

4.- Declarar que la despesa derivada de l’expedient de contractació relativa a 
obres de millora de l’enllumenat de l’Avda. Ciutat de l’Hospitalet i del carrer 
Pablo Ruiz Picasso d’Esplugues de Llobregat té caràcter plurianual, de 
conformitat amb el que estableix l'article 174 del Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, 
de 5 de març i per tant l’adjudicació resta sotmesa a la condició suspensiva 
d’existència de crèdit adequat i suficient per al finançament de les obligacions 
derivades del contracte en els futurs exercicis pressupostaris. 

La despesa plurianual derivada d’aquesta contractació, IVA inclòs, es farà 
efectiva per un import màxim de 181.526,21 € (IVA inclòs), dels quals 
158.202,50€ aniran a càrrec de l’exercici econòmic del 2016 a la partida 12 



16500 61900 Renovació Enllumenat carrer Ciutat de l’Hospitalet, i la resta de 
l’import 23.323,71 euros a càrrec de l’exercici econòmic del 2017. 

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

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

ACORD NÚMERO VINT-I-CINC.- Proposta de declaració d'inversions 
financerament sostenibles. 

“Per acord de la Junta de Govern Local de 1 de juliol de 2016 les obres de 
reforma i millora del Passatge Nebot d’Esplugues de LLobregat, segons 
Memòria redactada pels Serveis Tècnics Municipals, es van declarar com a 
inversió financerament sostenible, per un import de: 

- PEM: 97.228,97 euros 

- Pressupost final estimat: 140.000,00 euros 

Atesa la variació del projecte de reforma i millora del Passatge Nebot 
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: 169.989,66 euros  

- Pressupost final estimat: 253.366,90 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: 



Modificar la Memòria en base a la qual es declarava les obres ordinàries de 
reforma i millora del Passatge Nebot d’Esplugues de Llobregat com a inversió 
financerament sostenible per acord de la Junta de Govern Local de dia 1 de 
juliol 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 millora del Passatge Nebot d’Esplugues de Llobregat, 
amb el següent detall:  

-PEM: 169.989,66 euros  

-Pressupost final estimat: 253.366,90 euros.” 

I sense més assumptes a tractar, a les quinze hores i vint 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.  


		2016-11-15T09:36:31+0100
	T-CAT P Pedro Carmona Perez |38418779Q


		2016-11-16T16:00:26+0100
	CPISR-1 Maria del Pilar Diaz Romero




