
 
JGL 44/2016 

 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

SESSIÓ DECISÒRIA ORDINÀRIA DE 16 DE DESEMBRE DE 2016 

 
A la Casa Consistorial d’Esplugues de Llobregat, a la sala de reunions, a les 
tretze hores i trenta minuts del dia 16 de desembre de 2016, es reuneix la Junta 
de Govern Local en sessió decisòria ordinària, en primera convocatòria, sota la 
Presidència de l'alcaldessa Sra. Pilar Díaz Romero, amb l'assistència dels 
regidors Sr. Eduard Sanz García, Sra. Sara Forgas Úbeda, Sra. Montserrat 
Zamora Angulo, Sr. Albert Comellas Novillo, Sr. Manuel Pozo López i Sr. 
Santiago Siquier Fadó. 
 
Assisteix igualment l'interventor director de l'Àrea de recursos generals i 
econòmics, Sr. Francisco Javier Vicén Encuentra. 
 
Actua de secretari el de l'Ajuntament Sr. Pedro Carmona Pérez. 
 
Oberta la sessió per la Sra. alcaldessa, s'hi entra en l'examen i debat dels 
assumptes que es relacionen a l'ordre del dia. 
 
 
ACORD NÚMERO U.- Aprovació, si escau, de l’acta núm. 42/16 
corresponent a la sessió ordinària de data 2 de desembre de 2016.    
  
Per la Sra. alcaldessa i en relació a l’esborrany de l’acta núm. 42/16 
corresponent a la sessió ordinària de  data  2 de desembre de 2016 es 
pregunta si hi ha objecció d'alguna classe i no assenyalant-se'n cap, s'aprova  
l’esmentada acta per unanimitat i en compliment del que disposa l'article 107 
de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya i l'article 
110 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats 
locals, es transcriurà al llibre d'actes, autoritzant-se amb les signatures de la  
Sra. alcaldessa i Sr. secretari. 
 

TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

ACORD NÚMERO DOS.- Proposta d’aprovació de l’expedient de 
contractació per contracte menor per a la realització de les obres 
d’adequació de les instal•lacions elèctriques de baixa tensió del CEIP 
Isidre Marti, CEIP Matilde Orduña i CEIP Can Vidalet, d’aquesta població 
(Exp. G451-2016-026).  
 
“Per acord de la Junta de Govern Local de 16 de desembre de 2016 les obres 
d’adequació de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió del CEIP Isidre 
Martí, CEIP Matilde Orduña i CEIP Can Vidalet, d’aquesta població, segons 
Memòria redactada pels Serveis Tècnics Municipals, es van declarar com a 
inversió financerament sostenible, amb el següent detall:  



- PEM: 38.742,62 euros  

- Pressupost final estimat: 55.785,50 euros. 

Atès l’informe dels Serveis Tècnics Municipals de data 7 de desembre de 2016, 
proposant la realització de les obres d’adequació de les instal·lacions 
elèctriques de baixa tensió del CEIP Isidre Martí, CEIP Matilde Orduña i CEIP 
Can Vidalet, d’aquesta població, d’acord amb el projecte redactat per l’empresa 
Estudis i Projectes Elèctrics, S.L., i la seva contractació per contracte menor, 
per raó de la quantia, amb un pressupost net de 46.103,72 €, més l’IVA del 21 
% per import de 9.681,78 €, en total 55.785,50 €, IVA inclòs. 

Atès que en l’esmentat informe manifesten que han sol·licitat ofertes per a 
l’execució de les obres esmentades, a sis empreses, i han presentat oferta les 
següents empreses: 

Les ofertes presentades són les següents: 

 

EMPRESA 

OFERTA 
ECONOMICA  

(IVA inclòs) 
BAIXA 

PUNTUACIÓ 
BAIXA  I 
TOTAL 

    CATALANA ELECTRA I 
SANEJAMENT, S.L.U. 41.281,26 € Exclosa 

ALFA INSTAL·LACIONS S.A. 42.665,52 € 23,5186% 95,17 
LLUMGAVA  

INSTAL. LACIONS I SERVEIS, 
S.L. 

53.221,57 € Exclosa 

JORDI DÍAZ SÁNCHEZ 43.376,23 € 22,2446% 90,02 
CLIMASOL ENERGÍAS 
ALTERNATIVAS, S.L. 41.999,78 € 24,7120% 100,00 

COMSA SERVICE FM, S.A.U. 46.756,81 € 16,1847% 65,49 
 
 
S’exclouen dues ofertes pels següents motius:  

· CATALANA ELECTRA I SANEJAMENT, S.L.U.: en el quadre resum de la 
oferta s’observa que no s’han incorporat els mateixos conceptes, concretament 
no consta el capítol de seguretat i salut sobre el qual no es podia aplicar cap 
baixa.  

· LLUMGAVÀ INSTAL·LACIONS I SERVEIS, S.L.: en el quadre resum de la 
oferta s’observa que no s’han incorporat els mateixos conceptes, concretament 
no consten els capítols de CEIP Matilde Orduña, Parvulari CEIP Matilde 
Orduña, Inspeccions, Gestió Medioambiental, Imprevistos i Seguretat i Salut.  



I que una vegada fetes les valoracions, proposen adjudicar les obres de 
referència, a favor de l’empresa CLIMASOL ENERGIAS ALTERNATIVAS, S.L. 
pel preu net de 34.710,56 €, més l’IVA del 21% d’import 7.289,22 €, en total 
41.999,78 € IVA inclòs, que suposa una baixa del 24,7120 % i s’estima com a 
oferta més convenient per ajustar-se millor a les condicions d’aquest contracte.  

Atesos articles 138.3 i 111 del Text refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, sobre 
possibilitat de contractar obres, per contracte menor por raó de la quantia, la 
qual no excedeix de 50.000 €. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1.- Aprovar el projecte de les obres d’adequació de les instal·lacions elèctriques 
de baixa tensió del CEIP Isidre Martí, CEIP Matilde Orduña i CEIP Can Vidalet, 
d’aquesta població, redactat per la empresa Estudis i Projectes Elèctrics, S.L., 
amb un pressupost net de 46.103,72 €, més l’IVA del 21 % per import de 
9.681,78 €, en total 55.785,50 €, IVA inclòs. 

2.- Aprovar l’execució de les obres d’adequació de les instal·lacions elèctriques 
de baixa tensió del CEIP Isidre Martí, CEIP Matilde Orduña i CEIP Can Vidalet, 
d’aquesta població, per contracte menor, i adjudicar-les a favor de l’empresa 
CLIMASOL ENERGIAS ALTERNATIVAS, S.L. (CIF B-63020770), pel preu de 
34.710,56 €, més l’ IVA del 21% per import de 7.289,22 €, en total 41.999,78 €, 
IVA inclòs, que suposa una baixa del 24,7120%, d’acord amb l’oferta 
presentada. 
 
3.- Aprovar la despesa corresponent per import de 41.999,78 €, IVA inclòs, amb 
càrrec a la partida pressupostària número 12.93303.63200 del Pressupost 
Municipal de 2016. 

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

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

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

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

-Òrgan de contractació: Junta de Govern Local.  

- Òrgan administratiu comptable: Intervenció Municipal.  



- Òrgan administratiu destinatari: Servei de Manteniment i Espai Públic. 
 
4.- La Direcció Facultativa dels treballs esmentats estarà a càrrec de la 
empresa Estudis i Projectes Elèctrics, S.L. i com a Coordinadora de Seguretat i 
Salut es designa a l’arquitecta tècnica de Seguretat i Serveis, Yelena Sánchez 
Prados.” 
 
ACORD NÚMERO TRES.- Proposta d’aprovació de l’expedient de 
contractació per contracte menor per a la realització de les obres 
d’adequació de les instal•lacions elèctriques de baixa tensió del CEIP Prat 
de la Riba, CEIP Folch i Torres, CEIP Gras Soler, CEIP Joan Maragall i 
CEIP Lola Anglada, d’aquesta població (Exp. G451-2016-025). 

“Per acord de la Junta de Govern Local de 16 de desembre de 2016 les obres 
d’adequació de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió del CEIP Prat de la 
Riba, CEIP Folch i Torres, CEIP Gras Soler, CEIP Joan Maragall i CEIP Lola 
Anglada, d’aquesta població, segons Memòria redactada pels Serveis Tècnics 
Municipals, es van declarar com a inversió financerament sostenible, amb el 
següent detall:  

- PEM: 41.128,33 euros  

- Pressupost final estimat: 59.220,68 euros. 

Atès l’informe dels Serveis Tècnics Municipals de data 7 de desembre de 2016, 
proposant la realització de les obres d’adequació de les instal·lacions 
elèctriques de baixa tensió del CEIP Prat de la Riba, CEIP Folch i Torres, CEIP 
Gras Soler, CEIP Joan Maragall i CEIP Lola Anglada, d’aquesta població, 
d’acord amb el projecte redactat per l’empresa Estudis i Projectes Elèctrics, 
S.L., i la seva contractació per contracte menor, per raó de la quantia, amb un 
pressupost net de 48.942,71 €, més l’IVA del 21 % per import de 10.277,97 €, 
en total 59.220,68 €, IVA inclòs. 

Atès que en l’esmentat informe manifesten que han sol·licitat ofertes per a 
l’execució de les obres esmentades, a sis empreses, i han presentat oferta les 
següents empreses: 

Les ofertes presentades són les següents: 

 

EMPRESA 
OFERTA 
ECONOMICA 
(IVA inclòs) 

BAIXA 
PUNTUACIÓ 
BAIXA I 
TOTAL 

    

CATALANA ELECTRA I 
SANEJAMENT, S.L.U. 43.823,33 € Exclosa 

ALFA INSTAL·LACIONS S.A. 43.583,85 € 26,4043% 100,00 
LLUMGAVA  
INSTAL. LACIONS I SERVEIS, 
S.L. 

56.313,50 € Exclosa 



JORDI DÍAZ SÁNCHEZ 46.024,60 € 22,2829% 84,39 
CLIMASOL ENERGÍAS 
ALTERNATIVAS, S.L. 47.220,53 € 20,2634% 76,74 

COMSA SERVICE FM, S.A.U. 53.396,80 € 9,8342% 37,24 

S’exclouen dues ofertes pels següents motius:  

· CATALANA ELECTRA I SANEJAMENT, S.L.U.: en el quadre resum de la 
oferta s’observa que s’ha aplicat baixa sobre partides que no es podia aplicar.  

· LLUMGAVÀ INSTAL·LACIONS I SERVEIS, S.L.: en el quadre resum de la 
oferta s’observa que no s’han incorporat els mateixos conceptes, concretament 
no consten els capítols de Inspeccions, Gestió Medioambiental, Imprevistos i 
Seguretat i Salut.  

I que una vegada fetes les valoracions, proposen adjudicar les obres de 
referència, a favor de l’empresa ALFA INSTAL.LACIONS, S.A. pel preu net de 
36.019,71 €, més l’IVA del 21% d’import 7.564,14 €, en total 43.583,85 € IVA 
inclòs, que suposa una baixa del 26,4043 % i s’estima com a oferta més 
convenient per ajustar-se millor a les condicions d’aquest contracte.  

Atesos articles 138.3 i 111 del Text refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, sobre 
possibilitat de contractar obres, per contracte menor por raó de la quantia, la 
qual no excedeix de 50.000 €. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1.- Aprovar el projecte de les obres d’adequació de les instal·lacions elèctriques 
de baixa tensió del CEIP Prat de la Riba, CEIP Folch i Torres, CEIP Gras Soler, 
CEIP Joan Maragall i CEIP Lola Anglada, d’aquesta població, redactat per la 
empresa Estudis i Projectes Elèctrics, S.L., amb un pressupost net de 
48.942,71 €, més l’IVA del 21 % per import de10.277,97 €, en total 59.220,68 €, 
IVA inclòs. 

2.- Aprovar l’execució de les obres d’adequació de les instal·lacions elèctriques 
de baixa tensió del CEIP Prat de la Riba, CEIP Folch i Torres, CEIP Gras Soler, 
CEIP Joan Maragall i CEIP Lola Anglada, d’aquesta població, per contracte 
menor, i adjudicar-les a favor de l’empresa ALFA INSTAL.LACIONS, S.A. (CIF 
A-08730327), pel preu de 36.019,71 €, més l’ IVA del 21% per import de 
7.564,14 €, en total 43.583,85 €, IVA inclòs, que suposa una baixa del 26,4043 
%, d’acord amb l’oferta presentada. 

3.- Aprovar la despesa corresponent per import de 43.583,85 €, IVA inclòs, amb 
càrrec a la partida pressupostària número 12.93303.63200 del Pressupost 
Municipal de 2016. 

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



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

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

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

- Òrgan de contractació: Junta de Govern Local.  

- Òrgan administratiu comptable: Intervenció Municipal.  

- Òrgan administratiu destinatari: Servei de Manteniment i Espai Públic. 
 
4.- La Direcció Facultativa dels treballs esmentats estarà a càrrec de la 
empresa Estudis i Projectes Elèctrics, S.L. i com a Coordinadora de Seguretat i 
Salut es designa a l’arquitecta tècnica de Seguretat i Serveis, Yelena Sánchez 
Prados.” 
 
ACORD NÚMERO QUATRE.- Proposta d’aprovació de l’expedient de 
contractació per contracte menor per a la realització del servei de 
redacció del projecte executiu de les obres d’arranjament de la vorera de 
l’Avda. Països catalans, entre el carrer Melcior Llavinés i el carrer 
Sometents d’Esplugues de Llobregat (Exp. G454-2016-066). 

“Per acord de la Junta de Govern Local de 16 de desembre de 2016 el servei 
de redacció del projecte executiu de les obres d’arranjament de la vorera de 
l’Avda. Països Catalans, entre el carrer Melcior Llavinés i el carrer Sometents, 
d’aquesta població, segons Memòria redactada pels Serveis Tècnics 
Municipals, es va declarar com a inversió financerament sostenible, amb el 
següent detall:  

- Pressupost final estimat: 10.690,35 euros. 

Atès l’informe dels Serveis Tècnics Municipals, de data 7 de desembre de 
2016, en el que informen que l’estat de la vorera de l’Avda. Països Catalans, 
entre el carrer Melcior Llavinés i el carrer Sometents, d’aquesta població, és 
molt deficient i es requereix d’una reparació el més urgent possible, atenent a 
que des del 15 de novembre la Generalitat ha formalitzat la cessió del vial.  
 
Atès que en l’esmentat informe es justifica tècnicament la necessitat d’haver 
sol·licitat oferta únicament a l’empresa BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP, 
qui l’ha presentada per 8.835,00 € IVA exclòs, i que proposen adjudicar el 
servei de redacció del projecte executiu de les obres d’arranjament de la vorera 
de l’Avda. Països Catalans, entre el carrer Melcior Llavinés i el carrer 
Sometents, d’aquesta població, a favor de l’empresa esmentada pel preu net 



de 8.835,00 €, més l’IVA del 21% d’import 1.855,35 €, en total 10.690,35 €, IVA 
inclòs.  
 
Atesos articles 138.3 i 111 del Text refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, sobre 
possibilitat de contractar serveis, per contracte menor por raó de la quantia, la 
qual no excedeix de 18.000 €. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1.- Aprovar l’execució del servei de redacció del projecte executiu de les obres 
d’arranjament de la vorera de l’Avda. Països Catalans, entre el carrer Melcior 
Llavinés i el carrer Sometents, d’aquesta població, mitjançant contracte menor, 
i adjudicar-lo a favor de l’empresa BATLLE I ROIG ARQUITECTURA, S.L.P.( 
CIF B-66825936), pel preu de 8.835,00 € més l’IVA del 21% de 1.855,35 €, en 
total 10.690,35 €, IVA inclòs, que l’haurà de portar a terme d’acord amb l’oferta 
presentada.  
 
2.- Aprovar la despesa corresponent per import de 10.690,35 €, IVA inclòs, amb 
càrrec a la partida pressupostària número 12 13300 61900 del Pressupost 
General de 2016. 

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

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

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

- Registre administratiu de presentació de les factures: Les factures de més de 
5.000 €, no emeses per persones físiques, es presentaran obligatòriament pel 
canal electrònic a traves de la plataforma e.F.A.C.T. Les factures emeses per 
persones físiques i les d’import inferior a 5.000 € es podran presentar en suport 
paper al Punt d’Atenció a la Ciutadania de plaça Santa Magdalena núm. 24, i 
també pel canal electrònic.  

-Òrgan de contractació: Junta de Govern Local.  

-Òrgan administratiu comptable: Intervenció Municipal.  

-Òrgan administratiu destinatari: Servei de Manteniment i Espai Públic.” 

ACORD NÚMERO CINC.- Proposta de declaració d’inversions 
financerament sostenibles. 



“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 emès per l’Interventor Municipal. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Declarar inversions financerament sostenibles els projectes d’inversió, dels 
quals s’adjunta memòria en annex, que s’indiquen a continuació: 
 
1.- Servei de redacció del projecte basic i executiu de les obres de reforma i 
millora de l’accessibilitat del carrer Serra del Montsec, entre la plaça Tomàs i 
Pere i carrer Montesa. 

2.- Obres d’adequació de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió del CEIP 
Isidre Martí, CEIP Matilde Orduña i CEIP Can Vidalet. 

3.- Obres d’adequació de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió del CEIP 
Prat de la Riba, CEIP Folch i Torres, CEIP Gras Soler, CEIP Joan Maragall i 
CEIP Lola Anglada. 

4.- Servei de redacció del projecte basic i executiu de les obres d’arranjament 
de la vorera de l’Avda Països catalans, entre el carrer Melcior Llavines i el 
carrer Sometents.” 

ACORD NÚMERO SIS.- Proposta d’adjudicació del contracte de les obres 
de millora de l’estabilitat del mur de gravetat situat al Torrent d’en Farré. 
(Exp. G451-2016-013). 

“La Junta de Govern Local en sessió del dia 23 de setembre de 2016, va 
acordar aprovar l’expedient de contractació, per procediment obert, de 
tramitació ordinària, per a l’execució de les obres de millora de l’estabilitat del 
mur de gravetat situat al Torrent d’en Farré, d’aquesta població, segons 
projecte redactat pel senyor Juan José Mas Viñola, enginyer de camins, canals 
i ports, per un import de 173.989,72 €, IVA no inclòs, més 36.537,84 € en 



concepte d’IVA, en total 210.527,56 € IVA inclòs, així com el plec de clàusules 
administratives particulars 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 
06/10/2016, es van presentar dotze ofertes subscrites per les següents 
empreses: PERFO-ROCA, S.L; INFRAESTRUCTURES DE MUNTANYA, S.L; 
NAVASA CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS, S.L; BIGAS GRUP, S.L.U: 
HPSA, CONSTRUCCION Y SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.A; 
SOLUTIOMA, S.L; MOIX, SERVEIS I OBRES, S.L; ACSA, OBRAS E 
INFRAESTRUCTURES, S.A.U; ALTIUS GEOTECNIA Y OBRAS ESPECIALES, 
S.L; SERVEIS INTEGRALS 360 PLUS, S.L; NOVES OPORTUNITATS 
D’INVERSIÓ I SERVEIS, S.L; NOVAPOX, 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 8 de novembre 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 PERFO-ROCA, S.L.. Exclosa per incorporar 
l’oferta econòmica en el sobre núm. 1. 

2. Oferta econòmica de l'empresa INFRAESTRUCTURES DE MUNTANYA, 
S.L., per un import de 151.013,49 € i 31.712,83 € d’ IVA. 

3. Oferta econòmica de l’empresa NAVASA CONSTRUCCIONES Y 
ESTRUCTURAS, S.L., per un import de 163.860,49 € i 34.410,70 €. 

4. Oferta econòmica de l’empresa BIGAS GRUP, S.A., per un import de 
142.367,86 € i 29.897,25 € d’ IVA. 

5. Oferta econòmica de l’empresa HPSA, CONSTRUCCION Y SERVICIOS 
MEDIOAMBIENTALES, S.A., per un import de 146.031,32 € i 30.666,58 € 
d’IVA. 

6. Oferta econòmica de l’empresa SOLUTIOMA, S.L., per un import de 
156.904,50 € i 32.949,95 € d’IVA. 

7. Oferta econòmica de l’empresa MOIX SERVEIS I OBRES, S.L., per un 
import de 148.013,05 € i 31.082,74 € d’IVA. 

8. Oferta econòmica de l’empresa ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, 
S.A.U., per un import de 129.387,94 € i 27.171,47 € d’IVA. 

9. Oferta econòmica de l’empresa ALTIUS GEOTECNICA Y OBRAS 
ESPECIALES, S.L., per un import de 149.679,65 € i 31.432,73 € d’IVA. 

10. Oferta econòmica de l’empresa SERVEIS INTEGRALS 360 PLUS, S.L., per 
un import de 159.747,85 € i 33.547,05 € d’IVA. 



11. Oferta econòmica de l’empresa NOVES OPORTUNITATS D’INVERSIO I 
SERVEIS, S.L., per un import de 138.758,59 € i 29.139,30 € d’IVA. 

12. Oferta econòmica de l’empresa NOVAPOX, S.L., per un import de 
170.829,53 € i 35.874,20 € d’IVA. 

I la seva valoració va ser la següent: 

 

EMPRESES BAIXA 
D’ADJUDICACIÓ PUNTUACIÓ 

INFRAESTRUCTURES DE MUNTANYA, S.L. 13,2055100727 51,51 
NAVASA CONSTRUCCIONES Y 
ESTRUCTURAS S.L. 5,8217405028 22,71 

BIGAS GRUP, S.A. 18,1745565198 70,90 
HPSA, CONSTRUCCION Y SERVICIOS 
MEDIOAMBIENTALES, S.A. 16,0689953406 62,68 

SOLUTIOMA, S.L. 9,8196721048 38,31 
MOIX SERVEIS I OBRES, S.L. 14,9300027611 58,24 
ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, 
S.A.U. 25,6347214077 100,00 

ALTIUS GEOTECNIA Y OBRAS ESPECIALES, 
S.L. 13,9721300776 54,50 

SERVEIS INTEGRALS 360 PLUS, S.L. 8,1854663597 31,93 
NOVES OPORTUNITATS D'INVERSIÓ I 
SERVEIS, S.L. 20,2489721807 78,99 

NOVAPOX, S.L. 1,8163084578 7,09 
 
La valoració de les millores ofertades va ser la següent: 

 
EMPRESES TOTAL 
ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. 100,00 
NOVES OPORTUNITATS D'INVERSIÓ I SERVEIS, 
S.L. 78,99 

BIGAS GRUP, S.A. 70,90 
HPSA, CONSTRUCCION Y SERVICIOS 
MEDIOAMBIENTALES, S.A. 62,68 

MOIX SERVEIS I OBRES, S.L. 58,24 
ALTIUS GEOTECNIA Y OBRAS ESPECIALES, S.L. 54,50 
INFRAESTRUCTURES DE MUNTANYA, S.L. 51,51 
SOLUTIOMA, S.L. 38,31 
SERVEIS INTEGRALS 360 PLUS, S.L. 31,93 
NAVASA CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS 
S.L. 22,71 

NOVAPOX, S.L. 7,09 



Els Serveis Tècnics municipals van emetre informe el 9 de novembre de 2016, 
manifestant que l’oferta més avantatjosa presentada per ACSA, OBRAS E 
INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., amb una baixa del 25,6347214077%, 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: Llistat 
del personal propi d’ofici destinat a l’execució de l’obra, així com el tipus de 
contracte de cadascú; Llistat dels subcontractistes que intervindran a l’obra, 
justificant la seva solvència tècnica, així com els treballs i percentatge d’obra a 
executar per cadascú d’ells;Justificació tècnica i constructiva dels treballs 
inclosos als capítols d’ancoratges i de condicionaments de berma. 
 
En data 17 de novembre de 2016 l’empresa ACSA, OBRAS E 
INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., ha presentat la documentació i justificació de 
l’oferta requerides. 
 
Atès l’informe emès pels Serveis Tècnics Municipals, de data 21 de novembre 
de 2016, posant de manifest que la documentació justificativa de l’oferta 
presentada per l’empresa ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., en 
data 17 de novembre 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 
156.559,41 €, IVA inclòs, i la resta de compromisos inclosos a l’oferta, i que 
correspon a una baixa del 25,6347214077 % 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 22 de novembre 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 ACSA, 
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., per un import total de 156.559,41 €, 
amb un pressupost net de 129.387,94 € i una part d’IVA de 27.171,47 €, i la 
resta de compromisos inclosos a l’oferta, i que correspon a una baixa 
del25,6347214077 %. 
 
Atès que en data 9 de desembre de 2016 l’empresa ACSA, OBRAS E 
INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., ha presentat fiança definitiva relativa al present 
contracte, per import total de 12.938,79 €, i 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 de les 
obres de millora de l’estabilitat del mur de gravetat situat al Torrent d’en Farré, 
per procediment obert, de tramitació ordinària, a favor de l’empresa ACSA, 
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. (CIF A-08112716), per un import net 
de 129.387,94 €, més 27.171,47 € en concepte d’IVA, en total 156.559,41 €, 
IVA inclòs, que suposa una baixa del 25,6347214077 %, i que hauran 
d’executar d’acord amb el contingut de l’oferta presentada, i resta de 
compromisos, i el projecte i el plec de clàusules administratives aprovats.  
 
2.- Excloure l’oferta presentada per l’empresa PERFO-ROCA, S.L. atès que va 
incorporar la documentació de l’oferta econòmica dintre del sobre núm. 1. 
 
3.- Aprovar la despesa corresponent per un import total de 156.559,41 €, IVA 
inclòs, amb càrrec de la partida 2016-12-15320-61900 del Pressupost 
Municipal de 2.016. 
 
4.- 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 180,50 €, 
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. 
 
5.- Sol·licitar a l’empresa adjudicatària de les obres, que en el termini màxim de 
20 dies naturals des de l’adjudicació del contracte, presenti el Pla de Seguretat 
i Salut en compliment del RD 1627/97 de 24 d’octubre, per a la seva aprovació 
abans de l‘inici de les obres. 
 
6.- Designar com a Direcció Facultativa de les obres a l’arquitecte Director del 
Servei del Servei d’Obres Públiques, Joan Mamano Roig, i l’arquitecte tècnic 
del Servei d’Obres Públiques, Xavier Expósito Gayo, i així mateix, designar 
com a Coordinadora de Seguretat i Salut a l’arquitecte tècnica de Seguretat i 
Serveis, Yelena Sánchez Prados. 
 
7.- 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 SET.- Proposta d’aprovació de l’expedient de 
contractació per contracte menor per a la realització del subministrament 
i col•locació d’uns vinils (1ª fase) a les noves dependències municipals La 
Baronda, d’aquesta població (Exp. G455-2016-026). 
 
“Atès l’informe dels Serveis Tècnics Municipals, de data 12 de desembre de 
2016, en el que informen que per encàrrec del Coordinador de l’Àmbit de 



Territori i Sostenibilitat, i atenent a les demandes formulades per la 
Coordinadora General d’Àmbits, i a la programació dels treballs d’adequació de 
l’edifici La Baronda, el Servei d’Obres Públiques ha estudiat i valorat les 
accions necessàries per distribuir el mobiliari disponible en dit edifici per tal de 
materialitzar el trasllat d’un conjunt de dependències municipals al mateix. 
 
L’objecte del contracte que es proposa es refereix al subministrament i 
col·locació d’uns vinils (1ª fase) a les noves dependencies municipals de l’edifici 
la Baronda.  

Ates que en l’esmentat informe manifesten que han sol·licitat oferta a l’empresa 
ROTUL PLANET i ha presentat oferta per 7.920,36 € IVA exclòs, i que 
proposen adjudicar el subministrament i col·locació d’uns vinils (1ª fase) a les 
noves dependencies municipals de l’edifici la Baronda, a favor de l’empresa 
esmentada pel preu net de 7.920,36 €, més l’IVA del 21% d’import 1.663,27 €, 
en total 9.583,63 €, IVA inclòs.  

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

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1.- Aprovar l’execució del subministrament i col·locació d’uns vinils (1ª fase) a 
les noves dependencies municipals de l’edifici la Baronda, d’aquesta població, 
per contracte menor, i adjudicar-les a favor de l’empresa ROTUL PLANET (CIF 
B-65875155), pel preu de 7.920,36 €, més l’ IVA del 21% per import de 
1.663,27 €, en total 9.583,63 €, IVA inclòs, d’acord amb l’oferta presentada.  

2.- Aprovar la despesa corresponent per import de 9.583,63 €, IVA inclòs, amb 
càrrec a la partida pressupostària número 11.9200.62500 del Pressupost 
Municipal de 2016. 

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

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

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

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

- Òrgan de contractació: Junta de Govern Local.  



- Òrgan administratiu comptable: Intervenció Municipal.  

- Òrgan administratiu destinatari: Servei d’Obres Públiques.” 

ACORD NÚMERO VUIT.- Proposta d’aprovació de l’expedient de 
contractació per contracte menor per a la realització del servei 
corresponent a la unificació dels sistemes de control dels edificis 
Baronda i Poliesportiu les Moreres. 

“Per conèixer l’estat del sistema de control de la il·limunació de l’edifici es 
contacte amb l’empresa CONTROLLI DELTA SPAIN, SA, que és l’empresa 
originària que va instal·lar el sistema i els creadors del software de control, per 
tal de sol·licitar una auditoria de l’estat del sistema de telecontrol. 

En data 25 d’octubre es rep informe de l’auditoria i pressupost amb una sèrie 
de propostes i millores en l’actualització de l’estat del sistema de telecontrol 
que es detallen a l’informe tècnic.  

Atès que en informe tècnic de data 12 de desembre de 2016 es manifesta que 
han sol·licitat oferta a l’empresa CONTROLLI DELTA SPAIN, SA i ha presentat 
oferta per 10.625,86 € IVA exclòs, i que proposen adjudicar el servei 
corresponent a la unificació dels sistemes de control dels edificis Baronda i 
Poliesportiu les Moreres, a favor de l’empresa esmentada pel preu net de 
10.625,86 €, més l’IVA del 21% d’import 2.231,43,€, en total 12.857,29 €, IVA 
inclòs.  
 
Atesos articles 138.3 i 111 del Text refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, sobre 
possibilitat de contractar serveis, per contracte menor por raó de la quantia, la 
qual no excedeix de 18.000 €. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1.- Aprovar l’execució del servei corresponent a la unificació dels sistemes de 
control dels edificis Baronda i Poliesportiu les Moreres, mitjançant contracte 
menor, i adjudicar-lo a favor de l’empresa CONTROLLI DELTA SPAIN, SA (NIF 
A60034733), pel preu de 10.625,86 €, més l’IVA del 21% d’import 2.231,43,€, 
en total 12.857,29 €, IVA inclòs, que l’haurà de portar a terme d’acord amb 
l’oferta presentada. 

2.- Aprovar la despesa corresponent per import de 12.857,29 €, IVA inclòs, amb 
càrrec a la partida pressupostària número 11 93302 21200 del Pressupost 
General de 2016. 

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

El seu pagament es realitzarà de conformitat amb les previsions que estableixi 
la legislació vigent, des de l'entrada de la corresponent factura al Registre de 



l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, prèvia conformitat del departament 
responsable del seguiment del contracte. 

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

- Registre administratiu de presentació de les factures: Les factures de més de 
5.000 €, no emeses per persones físiques, es presentaran obligatòriament pel 
canal electrònic a traves de la plataforma e.F.A.C.T. Les factures emeses per 
persones físiques i les d’import inferior a 5.000 € es podran presentar en suport 
paper al Punt d’Atenció a la Ciutadania de plaça Santa Magdalena núm. 24, i 
també pel canal electrònic.  

- Òrgan de contractació: Junta de Govern Local.  

- Òrgan administratiu comptable: Intervenció Municipal.  

- Òrgan administratiu destinatari: Servei d’Obres Públiques.” 

ACORD NÚMERO NOU.- Proposta d’aprovació de l’expedient de 
contractació per contracte menor per a la realització de les obres 
d’acondicionament dels CPD en l’Edifici Baronda, d’aquesta població. 

“Atès l’informe dels Serveis Tècnics Municipals de data 12 de desembre de 
2016, proposant la realització de les obres d’acondicionament dels CPD en 
l’Edifici Baronda, i la seva contractació per contracte menor, per raó de la 
quantia, amb un pressupost net de 16.502,40 €, més l’ IVA del 21% per import 
de 3.465,50 €, en total 19.967,90 €, IVA inclòs. 

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

Les ofertes presentades són les següents: 

 

Empreses Imports(inclòs IVA) 
COMSA SERVICE FM, S.A.U. No presenta oferta 
SPARK IBÉRICA, SAU    19.967,90 €  
BYTEMASTER SERVICIOS INFORMÁTICOS 
SA No presenta oferta  

ELECNOR, SA No presenta oferta 

 

 



I que una vegada fetes les valoracions, proposen adjudicar les obres de 
referència, a favor de l’empresa SPARK IBÉRICA, SAU pel preu net de 
16.502,40 €, més l’IVA del 21% d’import 3.465,50 €, en total 19.967,90 € IVA 
inclòs i s’estima com a oferta més convenient per ajustar-se millor a les 
condicions d’aquest contracte. 

Atesos articles 138.3 i 111 del Text refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, sobre 
possibilitat de contractar obres, per contracte menor por raó de la quantia, la 
qual no excedeix de 50.000 €. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1.- Aprovar l’execució de les obres d’acondicionament dels CPD en l’Edifici 
Baronda, d’aquesta població, per contracte menor, i adjudicar-les a favor de 
l’empresa SPARK IBÉRICA, SAU (CIF A-08421315), pel preu de 16.502,40 €, 
més l’IVA del 21% d’import 3.465,50 €, en total 19.967,90 €, IVA inclòs, d’acord 
amb l’oferta presentada. 

2.- Aprovar la despesa corresponent per import de 19.967,90 €, IVA inclòs, amb 
càrrec a la partida pressupostària número 12-93302-21200 del Pressupost 
Municipal de 2016. 

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

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

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

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

- Òrgan de contractació: Junta de Govern Local.  

- Òrgan administratiu comptable: Intervenció Municipal.  

- Òrgan administratiu destinatari: Servei de Manteniment i Espai Públic. 

4.- La Direcció Facultativa dels treballs esmentats estarà a càrrec de la 
empresa Estudis i Projectes Elèctrics, S.L. i com a Coordinadora de Seguretat i 
Salut es designa a l’arquitecta tècnica de Seguretat i Serveis, Yelena Sánchez 
Prados.” 
 
 



ACORD NÚMERO DEU.- Proposta d’aprovació inicial de la Modificació del 
Pla Especial d’Equipaments del Sector Avinguda la Miranda, carrer Jaume 
Balmes i Via Augusta, presentat per The American School of Barcelona. 
(Exp. T010-2016-001). 

“Vist l’informe tècnic favorable emès el 22 de novembre de 2016, pels 
Serveis tècnics municipals del Servei d’urbanisme, que estableix el 
següent: 
 
“INFORME: 
 
1. Sol·licitud. Antecedents. 

Per registre d’entrada del dia 18/11/2016 i amb número 2016 00021763, el Sr. 
Ferran Solé, en representació de The American School of Barcelona,presenta a 
aquest Ajuntament el document Modificació Pla Especial d’Equipaments Sector 
Avinguda la Miranda, carrer Balmes i Via Augusta – The American School of 
Barcelona, redactat per l’equip d’arquitectes ARQ71 i associats SLP (Ferran 
Besa i Roger Mercadé), a efeces de la seva tramitació per aprovació inicial. 
 
En data 15/1/2016 i amb núm. 00000752 s’havia presentat un document de 
Modificació Pla Especial d’Equipaments Sector Avinguda la Miranda, carrer 
Balmes i Via Augusta – The American School of Barcelona que va ser objecte 
d’informe de subsanació per part dels Serveis Tècnics Municipals que va ser 
comunicat al promotor del document en data 2/8/2016. 

2. Planejament vigent 

El Planejament vigent en l’àmbit del document que es presenta és el següent: 
 
· Pla Especial d’Equipaments Sector Avinguda la Miranda, carrer Balmes i Via 
Augusta – The American School of Barcelona, aprovat definitivament el 14 de 
desembre de 1994 per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona. 

· Estudi de Detall pel qual es defineix el nou perímetre regulador de l’edifici “B” 
del Pla Especial d’Equipaments, aprovat definitivament el 15 de desembre de 
1999 per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona. 

3. Objecte del document 

L’objecte del document presentat és bàsicament la millora i ampliació de les 
instal·lacions actuals de les que disposa The American School of Barcelona en 
aquesta parcel·la. En concret, en l’actualitat, part de l’activitat escolar es 
desenvolupa en mòduls prefabricats i la qualitat dels mateixos no s’adiu a un 
centre d’alta qualitat educativa. Igualment, l’Escola no disposa d’Auditori, ni 
poliesportiu ni cuina i menjadors adequats, per la qual cosa es fa molt 
necessari la modificació de les condicions originals del Pla Especial aprovat 
l’any 1994 per a adequar-les a les noves necessitats d’espai i de condicions del 
centre escolar. 



4. Àmbit 

La superfície de la parcel·la objecte de la Modificació de Pla Especial 
d’Equipaments Sector Avinguda la Miranda, carrer Balmes i Via Augusta – The 
American School of Barcelona és de 14.421’52 m2 i comprèn la totalitat de la 
finca propietat de The American School of Barcelona (Veure Plànol I3 – 
Topogràfic). 
 
5. Descripció de la Proposta 

En l’actualitat, les instal·lacions de The American School of Barcelona 
consisteixen en un conjunt de tres edificis i una sèrie de pistes poliesportives i 
patis a l’aire lliure. En total, les construccions ocupen un total de 2.500’29 m2 
(que equival a un 16’14% d’ocupació de la parcel·la) i tenen un total de sostre 
de 6.108’29 m2 (equivalent a una edificabilitat de 0’394 m2st/m2sòl). 
 
Tal com s’ha indicat anteriorment, l’objecte del document presentat és 
bàsicament la millora i ampliació de les instal·lacions actuals de les que disposa 
The American School of Barcelona en aquesta parcel·la, en el ben entès que 
no es preveu un augment significatiu dels alumnes del centre sinó la 
construcció d’una sèrie d’edificis i instal·lacions que substitueixin i completin les 
existents actualment: 

· Edifici “C” i Porxo “P2” (en l’extrem sud de la parcel.la, fent front al carrer Via 
Augusta) que tenen per objecte retirar els mòduls prefabricats existents i 
resituar els alumnes en aules en aquest nou edifici “C”, guanyant en qualitat i 
reduint els grups escolars. A la planta baixa d’aquest edifici està previst 
construir un gimnàs-pista poliesportiva que es podrà utilitzar com a auditori en 
certs esdeveniments interns de l’Escola (final de curs, Nadal, etc). La ordenació 
volumètrica d’aquest edifici està pensada per tal que no superi en alçada 
l’edificació veïna de Sant Joan de Deu. L’alçada prevista en el document és de 
PB + 2 PP + entresòl (16’20 m. d’alçada màxima, 10’55 m. des de la cota 
natural del terreny). 

· Edifici “D” i Porxo P4 (en la zona interior central de la parcel.la). Es preveu 
construir un nou auditori per a reunions i actuacions de l’escola. En planta 
primera es pretén ubicar el nou menjador i la nova cuina de l’Escola. El porxo 
“P4” connectarà aquest nou edifici amb l’edifici principal de l’escola. L’alçada 
prevista en el document és de PB + 2 PP (10’55 m. des de la cota natural del 
terreny). 
 
· Edifici “E” (situat a l’interior de la parcel.la en el seu extrem sud). Edifici 
d’aules, laboratori i administració, que connectarà els edificis existents “A” i “B” 
de l’Escola. L’alçada prevista en el document és de PB + 2 PP + entresòl (10’55 
m. des de la cota natural del terreny). 

· Porxo “P5” (situat a la façana del carrer Via Augusta). Permetrà cobrir una 
estació d’autobusos escolars d’ús exclusiu de l’Escola, requeriment de 
l’Ajuntament per millorar la mobilitat de la zona. 



· Edifici “F” i Porxos “P1” i “P3” (situats a l’extrem oest de la parcel.la). Edifici 
d’aules i laboratoris. Els porxos connectaran aquest nou edifici amb l’edifici 
principal de l’Escola. L’alçada prevista en el document és de PB + 2 PP + 
entresòl (10’50 m. des de la cota natural del terreny). 

· Edifici “G” (situat a l’extrem nord de la parcel.la, a continuació del porxo “P5”). 
Edifici en soterrani destinat a aparcament, tant del personal de l’escola com 
dels pares i mares dels alumnes per tal de permetre absorbir el volum de 
vehicles que genera l’Escola diàriament, requeriment de l’Ajuntament per 
millorar la mobilitat de la zona. Es tracta d’un edifici situat integrament sota la 
rasant del terreny i construït en substitució de terres. 

Pel que fa als usos, la Modificació que ara es tramita preveu mantenir l’ús 
previst en la normativa del Pla Especial original, és a dir, l’ús docent. 
S’admeten, però, les activitats culturals, d’esbarjo i esportives derivades de l’ús 
docent principal. 

6. Comparativa planejament vigent – planejament proposat 

Edificabilitat. El present document proposa augmentar l’edificabilitat de l’àmbit 
del Pla Especial, donades les necessitats funcional de l’Escola i la voluntat de 
millorar les condicions actuals de les aules, cuina, menjador, laboratoris, etc., 
així com també la necessitat de dotar-se d’un auditori i un poliesportiu coberts. 
 
L’edificabilitat proposada, de 0’933 m2st/m2sòl és coherent amb l’entorn on es 
troba l’Escola. 

Ocupació. Igualment, el document de referència proposa augmentar l’ocupació 
de l’àmbit del Pla Especial, donades les necessitats funcional de l’Escola i la 
voluntat de millorar les condicions actuals de la mateixa. La necessitat de 
col·locar en la parcel·la una estació d’autobusos d’ús intern i un aparcament 
soterrat per millorar la mobilitat de l’entorn fa que les necessitats d’ocupació del 
centre siguin elevades (tot i que similars al l’edificació veïna de Sant Joan de 
Déu). El document preveu la utilització de la major part de les cobertes dels 
nous edificis com a terrasses verdes i urbanitzades, a manera de patis 
d’esbarjo i/o pistes de joc per tal d’integrar-les amb el paisatge de l’entorn i 
causar el menor impacte possible. 

L’ocupació màxima proposada, del 50’45 % és, però, coherent amb l’entorn on 
es troba l’Escola. 

Perfil Regulador. Els nous edificis a construir s’hauran d’ajustar als perfils 
reguladors i les alçades determinades per la normativa de la Modificació del Pla 
Especial i que es concreten en els plànols d’ordenació O12, O13 i O14. 
 
Elements d’Urbanització: 

The American School of Barcelona es farà càrrec, d’acord amb les 
determinacions del document presentat, de les obres d’urbanització que es 
descriuen a continuació: 



· Millora de l’amplada útil de les voreres de la Via Augusta i carrer Jaume 
Balmes. 
 
· Realització d’uns “Estudi de Camí Escolar” i la seva implementació. 
· Millora dels guals de vianants a la cruïlla de l’Avinguda de la Miranda amb 
Doctor Gimeno i de l’Avinguda de la Miranda amb Jaume Balmes. 

· Habilitació d’un cordó d’estacionament al costat sud del carrer Jaume Balmes 
tipus “Kiss & Ride”. 

· Millora de la seguretat dels usuaris de la bicicleta i definició de “Zones 30”. 
 
· Millora dels passos de vianants elevats a la calçada de la Via Augusta. 
 
· Habilitació de l’espai de desencotxament pels autobusos del servei escolar 
privat a l’interior de la parcel.la i millora de la urbanització de la vorera del 
costat de l’escola de la Via Augusta. 

Per tal de definir amb detall totes aquestes actuacions, el document presentat 
adjunta un Projecte d’Obres Bàsiques d’Urbanització. 

Pla d’Etapes – Estudi Econòmic: 

El document preveu la realització de les obres de construcció dels diferents 
edificis en 6 etapes i, de la mateixa manera, preveu també la realització de les 
diferents obres d’urbanització en diferents fases. En concret, es preveu el 
següent: 
 
· Any 2017 – Edifici “C” + Porxo “P2” + Senyalització provisional Via Augusta + 
Actuacions de millora carrer Jaume Balmes + realització Estudi Camí Escolar. 

· Any 2021 – Edifici “D” + Porxo “P4” + 50% Porxo “P1” 

· Any 2024 – Porxo “P5” + Estació d’autobusos + resta d’actuacions 
d’urbanització. 

· Any 2026 – Edifici “E” 

· Any 2029 – Edifici “F” + 50 % Porxo “P1” + Porxo “P3”. 

· Any 2032 – Edifici “G” – Aparcament vehicles soterrat. 

El document preveu la realització de les obres en la seva totalitat en un màxim 
de 15 anys i es preveu una inversió aproximada de uns 15.000.000 € 

Annexos: 
 
El document presentat s’acompanya dels següents annexos: 



· Annex 1 – Estudi Avaluació de la Mobilitat Generada. A manera de resum, cal 
assenyalar que l’Estudi determina que, donat que el nou planejament no 
representa cap augment significatiu del nombre d’alumnes del Centre Escolar 
(es preveu, al llarg dels 15 anys d’implantació únicament , la nova mobilitat 
generada es situa al voltant dels 126 viatges/dia, dels quals 44 seran en 
transport públic i uns 79 en vehicle privat. 

· Annex 2- Informe Ambiental. 

7. Valoració de la Proposta 

Examinat el document presentat, el tècnic que subscriu considera que a efectes 
de la seva aprovació inicial procedeix informar favorablement la Modificació del 
Pla Especial d’Equipaments Sector Avinguda la Miranda, carrer Balmes i Via 
Augusta – The American School of Barcelona, donat que s’ajusta a la 
normativa vigent, està suficientment justificada la seva oportunitat i 
conveniència i, en els seus paràmetres bàsics, es coherent amb el seu entorn. 
 
Es considera, per tant, que és possible continuar la seva tramitació i s’haurà 
d’obrir, per tant, un període d'exposició pública de la documentació tècnica, 
durant un termini d'un mes, mitjançant publicació dels corresponents anuncis 
en el Butlletí Oficial de la Província, un diari i en el tauló de la Corporació, 
publicitat per medis telemàtics d’acord amb l’article 8.5. del Text refós de la Llei 
d’Urbanisme, DL 1/2010 de 3 d’agost, consolidat amb les modificacions 
introduïdes per la Llei 3/2012, de 22 de febrer.” 

Vist l’informe tècnic favorable emès pels Serveis tècnics municipals del 
Servei d’obres públiques, de 9 de desembre de 2016, que estableix el 
següent:  

1. ANTECEDENTS  

En data 18 de novemre de 2016, el Sr. Ferran Solé Badia, en representació de 
The American School of Barcelona aporta al registre d’entrada de l’Ajuntament 
instància (Referència núm.: 2016 00021763) a la que acompanya, entre 
d’altres, els documents referents al Projecte Bàsic d’Urbanització corresponent 
a la Modificació del Pla Especial d’Equipaments del Sector Avinguda de La 
Miranda, carrer Balmes i Via Augusta d’Esplugues de Llobregat.  

En la referida instància es sol·licita de l’Ajuntament l’aprovació inicial de dits 
documents.  

El present informe tècnic fa referència exclusiva a la part que correspon al 
projecte d’urbanització. Atès que es tracta d’una aprovació inicial, s’entén que 
la documentació aportada correspon a la figura d’un projecte d’obres bàsiques 
d’urbanització tal i com aquesta es defineix a l’article 72 del Text Refós de la 
Llei d’Urbanisme, consolidat amb les modificacions introduïdes per la Llei 
3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, 
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, i per la Llei 7/2011, del 27 de 
juliol, de mesures fiscals i financeres. 



2. EXPOSICIÓ DE MOTIUS  

Àmbit del projecte  

L’àmbit en què es desenvolupa el Projecte és el corresponent a la zona d’espai 
i via pública associat a la Modificació del Pla Especial d’Equipaments de 
referència, delimitat pels carrers Jaume Balmes, Avinguda de la Miranda i Via 
Augusta, del terme municipal d’Esplugues de Llobregat.  

El projecte d’urbanització respon als objectius de millora, accessibilitat i 
mobilitat en l’àmbit de l’espai públic de l’entorn de l’actuació, i es concreta en 
les següents cinc actuacions:  

- U1: Obres a c/ Jaume Balmes.  

- U2: Obres a la vorera de Via Augusta.  

- U3: Pas de vianants a Via Augusta.  

- U4: Actuació en parada de autobús de Via Augusta.  

- U5: Realització d’un estudi de camí escolar.  

El projecte també inclou una referència als diferents serveis afectats (xarxes de 
clavegueram, d’aigua potable, de subministrament elèctric, d’enllumenat públic, 
instal·lacions de mesures de protecció contra incendis i sistemes d’eficiència 
energètica)  

Pla d’etapes  

El Pla d’etapes que s’indica a la documentació aportada proposa una previsió 
temporal que fa referència al conjunt total de les obres previstes en la 
Modificació del Pla Especial d’Equipaments de referència.  

Aquesta previsió inclou tant la programació de les obres d’edificació com les 
d’urbanització i estableix un seguit de fases en les quals s’associa a cada obra 
d’edificació, una de les d’urbanització. D’aquesta manera, la previsió temporal 
per realitzar les obres d’urbanització referides al paràgraf anterior són les 
següents:  

- Any 2017:  

U1: Obres a c/ Jaume Balmes.  

U5. Realització d’un estudi de camí escolar.  

- Any 2024:  

U2: Obres a la vorera de Via Augusta.  



U3: Pas de vianants a Via Augusta.  

U4: Actuació en parada de autobús de Via Augusta.  

Pressupost  

A la documentació aportada s’indica una previsió econòmica global per al 
conjunt de totes les actuacions, per un import total de 15.000.000 €, a repartir 
entre els quinze anys previstos per dur a terme el pla d’etapes, entre el 2017 i 
el 2032.  

Contingut documental  

La documentació que es refereix a les obres d’urbanització es presenta 
repartida entre l’apartat 4. URBANITZACIÓ I SERVEIS AFECTATS i l’ANNEX 
III. PROJECTE BÀSIC D’URBANITZACIÓ de la memòria Modificació del Pla 
Especial d’Equipaments.  

Aquesta documentació incorpora actuacions a realitzar en espais exteriors que 
tanmateix són de domini privat i que per tant no són objecte del projecte 
d’urbanització.  

Així mateix es limita a un conjunt d’indicacions de caràcter general i merament 
orientatiu que només pot ser admès com a tràmit amb la finalitat d’establir el 
marc general d’un compromís sobre l’abast i la programació temporal de les 
obres d’urbanització a executar per part de l’entitat promotora, però sempre 
amb caràcter previ a la necessària concreció dels treballs a realitzar.  

Conseqüentment, per a obtenir l’aprovació definitiva, i d’acord amb la legislació 
vigent, serà condició indispensable que dita entitat promotora acrediti 
prèviament el compliment de les observacions que s’indiquen als apartats de 
CONCLUSIONS i PROPOSTA DE RESOLUCIÓ del present INFORME.  

Ajust al planejament vigent  

El document aportat s’ajusta en el seu contingut i abast a les determinacions 
del Planejament vigent.  

3. CONCLUSIONS I OBSERVACIONS  

3.1. La documentació aportada serveix com a base de referència orientativa i 
de caràcter general per a desenvolupar la redacció del Projecte d’Obres 
Complementàries d’Urbanització que s’haurà de tramitar i aprovar per part de 
l’Ajuntament en el seu moment. Tanmateix és del tot insuficient com a 
document executiu.  

3.2. L’objecte del Projecte d’Urbanització és la definició i concreció tècnica dels 
treballs en els àmbits de domini públic que l’Ajuntament haurà de rebre en 
finalitzar les obres.  



Dits treballs hauran de justificar la necessària coordinació amb els espais de 
domini privat que corresponguin tant a edificacions com a recintes exteriors, 
garantint les condicions d’accessibilitat, seguretat i eficiència funcional i 
ajustant-se a les determinacions del planejament urbanístic vigent.  

Tanmateix i sense perjudici d’aquesta necessària coordinació, el Projecte 
d’Obres d’Urbanització s’haurà de limitar de manera exclusiva a l’àmbit d’espai 
públic.  

3.3. El Projecte d’Obres Complementàries d’Urbanització haurà de definir i 
precisar amb caràcter executiu totes les descripcions i especificacions 
constructives, i inclourà les justificacions documentades de càlcul i de 
compliment de normativa.  

Dit Projecte també inclourà de manera precisa, concreta i detallada les 
actuacions que s’hagin de dur a terme en relació amb els serveis afectats, entre 
els quals s’hauran de preveure i considerar els següents aspectes:  

- Reserves de canalització per a pas de futures instal·lacions.  

- Possibilitat i en el seu cas viabilitat de soterraments de línies aèries, si escau.  

- Ubicació d’estacions de transformació elèctrica, què s’hauran d’implantar en 
àmbits de titularitat privada.  

- Concreció d’escomeses de serveis.  

3.4. Senyalització. Per a totes i cada una de les actuacions en què es 
desglossa el Pla, s’hauran d’incorporar al projecte i concretar i detallar els 
següents elements, si escau:  

- Senyalització orientativa que estigui directament relacionada amb l’àmbit, 
d’acord amb el Pla Director de Senyalització d’Esplugues de Llobregat.  

- Senyalització vertical de codi, segons proposta que hauran d’acceptar els 
serveis municipals amb competències en mobilitat i seguretat vial.  

- Senyalització horitzontal d’acord amb els criteris de coherència amb la xarxa 
viària, que facilitaran els Serveis Tècnics Municipals.  

3.5. Es definiran i es concretaran amb precisió les mides corresponents a 
amplada lliure de pas en totes les actuacions que es facin en la via pública, de 
manera que quedin plenament garantides les condicions d’accessibilitat.  

3.6. Pel que fa a la vegetació, s’haurà de concretar i precisar els següents 
elements:  

- Escossells i, si és el cas, parterres i jardineres.  

- Canalització i components de la xarxa de reg.  



- Vegetació, indicant, com a mínim:  

a) Criteris de retirada i de plantació.  

b) Especificació dels exemplars i condicions de plantació.  

c) Paràmetres de recepció.  

- Previsió i programació temporal de la campanya inicial de manteniment per 
part del promotor, si escau.  

- Estimació econòmica del cost de manteniment.  

3.7. En general, el Projecte d’Urbanització s’haurà d’ajustar als continguts 
establerts per l’article 72.4 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, consolidat 
amb les modificacions introduïdes per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de 
modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 
1/2010, del 3 d’agost, i per la Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i 
financeres.  

Aquest article estableix el següent contingut mínim que han de tenir els 
projectes d’urbanització:  

- Memòria descriptiva de les característiques de les obres.  

- Plànol de situació degudament referenciat.  

- Plànols de projecte i de detall.  

- Plec de prescripcions tècniques.  

- Amidaments.  

- Quadres de preus.  

- Pressupost.  

- Pla d’etapes.  

3.8. En tot cas, el Projecte d’Obres Complementàries haurà d’ajustar-se a la 
normativa i als criteris tecnològics i constructius que siguin vigents i d’aplicació 
en el moment d’executar les obres. 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ  

Un cop revisada la documentació aportada, els Tècnics sotasignats informen 
favorablement la part de la Modificació del Pla Especial d’Equipaments del 
Sector Avinguda de La Miranda, carrer Balmes i Via Augusta d’Esplugues de 
Llobregat que correspon al Projecte Bàsic d’Urbanització i proposen a 
l’Ajuntament la seva aprovació inicial, sense perjudici del que correspongui als 



documents tècnics que hagin de ser objecte d’informe tècnic per part d’altres 
Serveis Tècnics Municipals.  

Atès el caràcter bàsic d’aquet projecte, i d’acord amb l’article 72 del Text Refós 
de la Llei d’Urbanisme, consolidat amb les modificacions introduïdes per la Llei 
3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, 
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, i per la Llei 7/2011, del 27 de 
juliol, de mesures fiscals i financeres, aquest document s’haurà de 
desenvolupar i concretar a nivell de detall, en el corresponent Projecte d’Obres 
Complementàries. Aquest haurà de mantenir els criteris tècnics i funcionals 
establerts en el present Projecte d’Obres Bàsiques, i incorporarà totes les 
precisions i observacions que s’indiquen en el present informe tècnic, així com 
aquells aspectes que garanteixin plenament el seu caràcter executiu.”  

 
Vist l’informe tècnic emès pels Serveis tècnics municipals del Servei de 
Manteniment i Espai Públic, el 12 de desembre de 2016, que parcialment 
transcrit estableix el següent: 

“INFORME: 
 
(...) En data 18/11/2016, el sr. Ferran Solé Boada, en representació de 
American School of Barcelona, presenta escrit amb núm. de registre 2016 
00021763 en el que sol·licita l’aprovació inicial de la modificació del pla especial 
esmentat; incorporant en dit escrit la documentació modificada on indica que es 
contemplen les suggerències realitzades pels tècnics municipals. 

2. COMPROVACIÓ DE LES SUBSANACIONS 

Els tècnics sotasignats comproven que part dels punts indicats a esmenar en 
les conclusions emeses en l’informe de 18 de juliol de 2016 s’han recollit, i una 
part no, tal i com es desglossa a continuació: 

• No s’ha considerat en l’anàlisi de la mobilitat generada l’increment de 
desplaçaments/dia segons l’increment de sostre, adoptant uns valors inferiors 
que no són vinculats en el futur a l’ús que es pugui realitzar dels espais de nou 
sostre, tant per propis alumnes del centre escolar com per a tercers. 
• No s’ha aportat document gràfic on es preveu la reserva d’espais per la 
implantació de la totalitat de places d’aparcament per a bicicletes exigits pel 
Decret; encara que inicialment es fes una implantació per fases, gradualment 
en funció de l’ús i ocupació dels mateixos aparcaments. 
• S’ha tingut en compte, en la xarxa de vianants, adequar les voreres a l’entorn 
de la illa (Via Augusta – avda. Miranda – Jaume Balmes); fent-les accessibles 
d’acord als criteris actuals, ampliant amplades lliures d’obstacles on sigui 
requerit per donar compliment a la normativa actual. 
• S’ha tingut en compte, en la xarxa de vianants, millorar els guals de vianants 
no adaptats a l’avinguda de la Miranda, en el seu tram entre el carrer Jaume 
Balmes i la plaça Constitució per tal de millorar en l’accessibilitat de la xarxa de 
vianants. 
• S’ha tingut en compte, en la xarxa de vianants, la realització i implantació d’un 



camí escolar per proporcionar així als alumnes un itinerari segur i còmode en el 
trajecte des de casa a l’escola. 

• S’ha tingut en compte, en la xarxa de transport públic, millorar els passos 
elevats de vianants de Via Augusta més propers al centre. 
• S’ha tingut en compte, en la xarxa de transport públic, substituir el pal de 
parada més propera de la Via Augusta per una marquesina. 
• S’ha tingut en compte, en la xarxa de bicicletes, la consideració dels carrils 
bici que la Xarxa Metropolitana Ciclable preveu en la xarxa secundària per a 
bicicletes per Via Augusta per millorar la seguretat i connectivitat de la xarxa 
ciclista. 
• S’ha tingut en compte, i s’ha habilitat l’espai suficient de desencotxament pels 
autobusos del servei escolar en l’interior de la parcel·la; on segons l’Estudi 
d’Avaluació hi ha 6 vehicles actualment i una possible ampliació a 7 vehicles en 
total. I tenint en consideració els criteris de l’Odre VIV/561/2010. 
• S’ha tingut en compte, en la xarxa per a vehicles privats, l’adaptació de la 
proposta de desencotxament dels vehicles privats per carrer Jaume Balmes 
amb els següents condicionants: 

o Prohibir l’estacionament en cordó en la vorera costat talús, reduint al mateix 
temps el carril de circulació al mínim de pas per evitar l’estacionament en doble 
carril  
o Habilitar en el cordó d’estacionament costat Escola un estacionament tipus 
“Kiss & Ride”. 

També es complementa amb el compromís del promotor d’incloure totes i 
cadascuna d’elles en el projecte d’urbanització executiu que s’haurà de 
redactar per desenvolupar el projecte d’obres bàsiques presentat. 
3. IMPLICACIONS DE LES DADES DE MOBILITAT GENERADA 
Tal i com es diu en el punt anterior, es compleix amb totes les indicacions dels 
informes precedents, però es torna a insistir en alterar els paràmetres de 
mobilitat generada que indica el DECRET 344/2006, de 19 de setembre, de 
regulació dels estudis d'avaluació de la mobilitat generada. 
Aquests paràmetres es poden alterar, d’acord al Decret: 
En els estudis d’avaluació de la mobilitat generada s’estimarà el nombre de 
desplaçaments que generin les diferents activitats i usos del sòl amb els 
següents ràtios mínims de viatges generats/dia, llevat d’aquells supòsits en 
què es justifiqui l’adopció de valors inferiors. 

En l’estudi de mobilitat generada hi ha un augment de tan sols 60 alumnes i 3 
professors, que correspon amb un augment de mobilitat de 126 viatges / dia 
(respecte dels 1.688 viatges / dia actuals). Segons l’augment de sostre previst 
hauria de correspondre un augment de mobilitat segons el Decret de 1.154 
viatges / dia.  
La diferència de 1.028 viatges / dia respecte del Decret es justifica a l’estudi en 
que el nombre màxim d’alumnes només pot ser de 860 i que, per tant, 
l’augment de sostre està previst per reduir el rati d’alumnes i no pas per 
augmentar-los. 
D’altra banda, moltes de les noves edificacions es destinaran a equipaments 
com auditori polivalent, menjadors i cuines. Per tant, una segona derivada 



d’aquesta situació és que no està previst en l’estudi de mobilitat que l’auditori 
polivalent es pugui utilitzar de forma simultània per tercers aliens a l’escola amb 
la resta de l’escola, ja que es superarien de molt els viatges previstos. 
Per tant, la justificació que es fa a l’estudi per la reducció dels ratis prevists al 
Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d'avaluació de 
la mobilitat generada que s’ha indicat a l’estudi realitzat per a la modificació del 
planejament només es sustenta si: 

• El nombre màxim d’alumnes a futur és de 860 

• No hi ha un ús simultani de l’auditori polivalent per part de tercers aliens a 
l’equipament amb l’ús habitual d’escola 

4. PLACES D’ESTACIONAMENT PER BICICLETES 

Respecte de l’estacionament previst per bicicletes, l’estudi de mobilitat tampoc 
compleix amb el rati exigit al Decret, indicant que els estacionaments que te 
actualment només estan al 50 % de capacitat. Això no és cap justificació per tal 
de posar un valor diferent al que preveu el Decret i, en tot cas, s’haurà de 
preveure l’espai suficient dintre de la parcel·la per tal d’instal·lar fins al nombre 
que preveu la legislació. 

5. TRAMITACIÓ DAVANT DE L’ORGANISME TERRITORIAL COMPETENT 
D’acord al que diu el Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels 
estudis d'avaluació de la mobilitat generada, en el seu Article 20 sobre la 
tramitació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada en els plans 
territorials sectorials d’equipaments o de serveis i en el planejament urbanístic, 
simultàniament al tràmit d’informació pública, els estudis d’avaluació de la 
mobilitat generada han de ser sotmesos a informe de l’autoritat territorial de la 
mobilitat corresponent, que en el cas que ens ocupa és l’Autoritat del Transport 
Metropolità. 
 
6. PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

Atenent a tot el que s’ha exposat, s’informa favorable a l’Estudi refós de 
mobilitat generada per la modificació del Pla Especial d’Equipaments de 
l’American School de Barcelona sempre que es compleixi amb els següents 
condicionants: 
• Si l’escola vol créixer en nombre d’alumnes respecte dels 860 indicats a 
l’estudi de mobilitat, haurà de tramitar un nou estudi de mobilitat que justifiqui 
com es gestionaria la mobilitat que l’estudi i planejament actual no han previst. 
• Si l’escola vol utilitzar de forma simultània els equipaments polivalents que 
construirà per altres usuaris externs a l’equipament i l’ús normal d’escola haurà 
de tramitar un nou estudi de mobilitat que justifiqui com es gestionaria la 
mobilitat que l’estudi i planejament actual no han previst. 
• El projecte constructiu haurà de reservar un espai per tal de preveure 
l’estacionament del nombre de les bicicletes que preveu el Decret 344/2006, de 
19 de setembre, de regulació dels estudis d'avaluació de la mobilitat generada i 
així s’haurà de justificar. 



• Totes propostes i mesures relacionades amb la mobilitat que preveu l’Estudi 
refós de mobilitat generada s’han de veure reflectides en el projecte 
d’urbanització executiu que s’haurà de redactar per desenvolupar el projecte 
d’obres bàsiques presentat i, per tant, s’haurà de comprovar la seva correcta 
inclusió de forma prèvia a l’aprovació del projecte executiu. 
• Al pressupost de les obres d’urbanització s’ha incorporar i especificar els 
costos de les obres i altres qüestions que es deriven de l’execució de totes les 
mesures derivades de l’Estudi refós de mobilitat generada. 
• El promotor haurà de demostrar que compleix amb tots els condicionants 
indicats en l’informe de l’ATM i a l’apartat 3 del present informe, mitjançant la 
previsió de les corresponents obres dintre del projecte executiu d’urbanització o 
mitjançant les mesures de gestió que correspongui. D’això ha de donar compte 
també a l’ATM. 

D’altra banda, s’ha de sol·licitar informe a l’Autoritat del Transport Metropolità 
en el cas de que no s’hagi fet encara durant la fase d’informació pública.” 
 
Vist l’informe favorable emès per l’assessora jurídica de l’àmbit de 
Territori i Sostenibilitat, el 13 de desembre de 2016, que parcialment 
transcrit estableix el següent: 

“(...) 
 
Objecte 
 
L’objecte del document és la millora i ampliació de les instal·lacions actuals de 
l’American School o Barcelona, atès que actualment, part de l’activitat escolar 
es desenvolupa en mòduls prefabricats. Per altra banda, en tant que l’Escola 
avui dia no compta amb auditori, ni poliesportiu ni cuina i menjador adequats, 
es justifica la necessitat de modificar les condicions originals previstes al 
planejament urbanístic vigent, de l’any 1994, als efectes de poder adequar les 
necessitats actuals d’espai. 

L’àmbit d’actuació és la parcel·la propietat de The American School of 
Barcelona, de 14.421,52m². 

Fonaments de dret 

L’article 67 del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 
1/2010, de 3 d'agost, en el redacció donada per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, 
de modificació del text refós de la Llei d'urbanisme, estableix que, en 
desenvolupament de les previsions del planejament urbanístic general, es 
poden aprovar plans especials si són necessaris per a assolir determinats 
objectius, que enumera. 

L’article 93 del Reglament de la Llei d'urbanisme, menciona les determinacions 
que ha de contenir un pla especial, i l’article 94 determina la documentació 
necessària, que serà la documentació escrita i gràfica adequada a la seva 
naturalesa i finalitat. 



En virtut de l’article 118.4 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova 
el Reglament de la Llei d'urbanisme, les modificacions dels plans urbanístics 
han d'estar integrades per la documentació adequada a la finalitat, contingut i 
abast de la modificació. En tot cas, han d'incorporar l'informe ambiental 
corresponent les modificacions de plans urbanístics que se sotmetin a 
avaluació ambiental o aquelles altres que tinguin alguna repercussió ambiental. 
També s'ha d'incorporar un estudi d'avaluació de la mobilitat generada, en els 
casos que així ho estableixi la legislació vigent. 

El document que s’analitza incorpora un informe ambiental i un estudi de la 
mobilitat generada. 

Pel que fa a les obres d’urbanització, cal assenyalar que l’article 72 del Decret 
legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 
d'urbanisme, els projectes d'urbanització són projectes d'obres que tenen per 
finalitat posar en pràctica l'execució material de les determinacions dels plans 
d'ordenació urbanística municipal i dels plans urbanístics derivats en els àmbits 
d'actuació urbanística.  

Aquests poden fer referència a totes les obres d'urbanització o únicament a les 
obres d'urbanització bàsiques, com és el cas que ens ocupa, segons indiquen 
els Serveis tècnics municipals en el seu informe de 9 de desembre de 2016. 
Per tant, en aplicació i compliment d’aquest precepte, caldrà completar el 
Projecte d'urbanització, amb un, o diversos projectes d'urbanització 
complementaris, segons s’escaigui.  

L’article 96 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament 
de la Llei d'urbanisme, concreta que els projectes d'urbanització poden 
constituir un document integrant d'una figura de planejament urbanístic, o es 
poden tramitar i aprovar com un document independent i que, en ambdós 
casos, poden referir-se a totes les obres d'urbanització, o únicament a les obres 
d'urbanització bàsiques que assenyala l'article 70.2 de la Llei d'urbanisme.  

Als efectes de l'aprovació inicial, els projectes d'urbanització, tant si formen part 
d'una figura de planejament com si constitueixen un document independent, 
han de contenir un avantprojecte de les obres d'urbanització previstes, i com a 
mínim de les obres d'urbanització bàsiques, amb el grau suficient de detall que 
permeti als organismes públics, a les empreses de subministrament de serveis i 
altres operadors de serveis afectats pronunciar-se sobre l'adequació de les 
obres i serveis previstos.  

D’acord amb l’article 85 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual 
s'aprova el text refós de la Llei d'urbanisme, en la seva redacció donada per la 
Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei 
d'urbanisme, relatiu a la tramitació dels plans d’ordenació urbanística municipal 
i dels plans urbanístics derivats, l’aprovació inicial i provisional dels plans de 
ordenació urbanística municipal i dels derivats que afectin al territori d’un únic 
municipi, corresponen a l’ajuntament corresponent.  



D’acord amb aquest precepte, cal sotmetre el document a aprovació inicial i 
provisional per part de l’Ajuntament. 

Un cop acordada l’aprovació inicial, s’haurà de posar a informació pública, per 
un termini d’un mes, la qual cosa s’haurà de fer, tal i com assenyala l’article 
23.1.b) del Reglament de la Llei d'urbanisme, mitjançant la inserció de l’edicte 
corresponent al Butlletí Oficial de la Província, i en un dels diaris de premsa 
periòdica de més divulgació en l’àmbit municipal. En compliment de l’article 8 
del Text refós de la llei d'urbanisme, cal donar publicitat per mitjans telemàtics 
de la convocatòria d’informació pública en els procediments de planejament i 
gestió urbanístics i dels acords d’aprovació que s’adoptin en llur tramitació. 
 
Per altra banda, en virtut de l’article 8 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, 
de transparència, accés a la informació pública i bon govern, la tramitació d’una 
figura de planejament es troba subjecta al règim de transparència. 
 
L’article 85.5 del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 
1/2010, de 3 d'agost, en la redacció donada per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, 
de modificació del text refós de la Llei d'urbanisme, estableix que, amb caràcter 
simultani a la informació pública, caldrà sol·licitar informe als organismes 
afectats a raó de les seves competències sectorials. 

D’acord amb l’article 21.1.j) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les 
bases del règim local, l’alcalde o alcaldessa és l’òrgan competent per a les 
aprovacions dels instruments de planejament de desenvolupament del 
planejament general no expressament atribuïdes al Ple, com és el cas que ens 
ocupa. No obstant això, aquesta competència ha estat objecte de delegació 
expressa en la Junta de Govern Local d’aquest Consistori, en virtut del Decret 
d’alcaldia núm. 1466, de 18 de juny de 2015. 

Conclusions 
 
Tenint en compte els informes emesos pels Serveis tècnics municipals, indicats 
anteriorment, només resta concloure que s’informa favorablement el document 
de Modificació del Pla especial d’equipaments sector avinguda la Miranda, 
carrer Jaume Balmes i Via Augusta- The American School of Barcelona, i 
que correspon elevar a la Junta de Govern Local, per a la seva aprovació 
inicial, amb el benentès de les indicacions fetes pels Serveis tècnics municipals 
en els informes que consten a l’expedient.” 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- APROVAR INICIALMENT la Modificació del Pla especial 
d’equipaments sector avinguda la Miranda, carrer Jaume Balmes i Via 
Augusta- The American School of Barcelona, promoguda per The American 
School of Barcelona, presentada el 18 de novembre de 2016, (Registre general 
d'entrada núm. 2016 00021763), amb el benentès que, les obres d’urbanització 
bàsiques previstes al document hauran de ser objecte de d’un projecte d’obres 
d'urbanització complementàries, que haurà de tenir en compte les observacions 



fetes pels Serveis tècnics municipals en els informes de 9 i 12 de desembre de 
2016, indicats a la part expositiva d’aquest acord. 

SEGON.- OBRIR UN PERÍODE D’INFORMACIÓ PÚBLICA D’UN MES, 
mitjançant la publicació d’un anunci al Butlletí oficial de la província de 
Barcelona, en un dels mitjans de comunicació escrita diària, al tauler d’anuncis, 
i a la pàgina web municipal, per a la formulació de reclamacions i/o 
al·legacions. 
 
TERCER.- SOL·LICITAR informe a l’ATM, d’acord amb l’article 85.5 del Text 
refós de la Llei d'urbanisme. 

QUART.- NOTIFICAR aquest acord a les persones interessades i al promotor. 
 
CINQUÈ.- FACULTAR a la senyora Alcaldessa per a la signatura de la 
documentació que sigui necessària per a l’efectivitat d’aquest acord.” 

ACORD NÚMERO ONZE.- Proposta per concedir llicència municipal per 
legalitzar les obres de reforma interior executades al local, amb ús 
d’oficina, ubicada a l’escala 1, L4 despatx 12, de l’edifici situat a 
l’avinguda Cornellà, núm. 13-15 d’aquesta població, pel seu canvi d’ús a 
habitatge. (Exp.T032-2016-50). 

“El senyor Ismael Alcalde Domínguez, sol·licita la corresponent llicència 
municipal per legalitzar les obres de reforma interior, al local amb ús d’oficina 
ubicat a l’escala 1, L4 Despatx 12, de l’edifici situat a l’avinguda Cornellà, 
núm.13-15 (referència cadastral 3811701DF2831B0262PR), d'aquesta 
població, pel seu canvi d’ús a habitatge, segons projecte tècnic aportat a tal 
efecte. 
 
Atès l’informe favorable emès pels Serveis Tècnics Municipals del que resulta 
que el projecte presentat proposa la legalització del canvi d’ús d’oficina a 
habitatge del local situat a l’Avinguda de Cornellà, 13-15, Escala 1, L4, porta 
12. Es tracta d’un canvi d’ús d’un local situat a la planta primera d’un edifici 
plurifamiliar aïllat. 

La superfície d’actuació és de 112 m2. La superfície útil del nou habitatge a 
legalitzar és de 98’82 m2. El projecte incorpora plànols en planta, alçat i secció 
de les actuacions a legalitzar. 

El projecte compleix la normativa urbanística que li és d’aplicació, així com les 
condicions del Decret 141/2012 sobre condicions mínimes d’habitabilitat dels 
habitatges. 
 
La densitat d’habitatges de la finca on es proposa el canvi d’ús no es troba 
esgotada. 
 
S’aporta document acreditatiu de la vinculació de dues places d’aparcament al 
nou habitatge que es pretén legalitzar. 



Atenent a l'exposat, el tècnic que subscriu entén que es pot informar 
favorablement la llicència sol·licitada amb les següents condicions: 
 
- Caldrà presentar, abans d’obtenir la llicència de primera ocupació, certificat de 
solidesa del local convenientment visat pel corresponent Col·legi Professional. 
 
Atès l’informe jurídic favorable, emès el 05 de desembre de 2016, que 
assenyala el següent: 

“El 26 d’octubre de 2016, (Registre general d'entrada núm. 2016 00019628), el 
senyor Ismael Alcalde Domínguez ha presentat una sol·licitud per al canvi d’ús, 
d’oficina a residencial, de l’immoble ubicat a l’avinguda Cornellà, núm. 13-15, 
despatx 12, d’Esplugues de Llobregat. 

En relació amb aquesta petició, cal assenyalar que, el 14 d’octubre de 2016, la 
Junta de Govern Local, de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat va acordar 
aprovar l’informe tècnic favorable emès pels Serveis tècnics municipals, sobre 
el canvi d’ús, d’oficina, a habitatge, de l’immoble indicat. 

El 29 de novembre de 2016, els serveis tècnics municipals han emès un 
informe favorable sobre el canvi d’ús mencionat i les obres a realitzar, ja que 
s’ajusta al planejament vigent. Aquest informe fixa una condició a la qual 
s’haurà de subjectar la llicència. 

Fonaments de dret  

El canvi d’ús sol·licitat, d’oficina, a ús residencial, està subjecte a llicència 
urbanística prèvia, segons prescriu l’article 187.1.e) del Text refós de la llei 
d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost; d’acord amb la 
redacció donada per la Llei 16/2015, de 24 de juliol, de simplificació de 
l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals 
de Catalunya i d’impuls de l’economia. 

D’acord amb l’article 188 del Text refós de la llei d'urbanisme, aprovat pel 
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, i l’article 14 del Reglament esmentat, les 
llicències urbanístiques s’han d’atorgar d’acord amb les previsions de la 
legislació i el planejament urbanístics i les ordenances municipals sobre ús del 
sòl i edificació vigents en el moment de la resolució de la sol·licitud. 
 
Per tant, són d’aplicació l’article 75 i següents del Reglament d'obres, activitats i 
serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny. 
 
D’acord amb l’article 12 del Reglament sobre protecció de la legalitat 
urbanística, correspon a l’administració municipal atorgar les llicències 
urbanístiques respecte dels actes que hi són subjectes que es pretenguin 
executar en el seu terme. 

L’òrgan competent per a l’aprovació d’aquest Projecte és la Junta de Govern 
Local, per delegació expressa efectuada mitjançant Decret núm. 1466, de 18 
de juny de 2015. 



Conclusions 
 
Per tot l’exposat, només resta concloure que correspon informar 
favorablement la concessió de la llicència sol·licitada per al canvi d’ús, 
d’oficina, a ús residencial.” 

Vistos els preceptes citats.  

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Legalitzar les obres de reforma interior executades pel senyor Ismael 
Alcalde Domínguez, per al canvi d’ús, d’oficina a ús residencial, de l’immoble 
ubicat a l’avinguda Cornellà, núm. 13-15, despatx 12, d’Esplugues de 
Llobregat, d’acord amb el projecte presentat el 26 d’octubre de 2016, (Registre 
general d'entrada núm. 2016 00019628). 

SEGON.- COMUNICAR l’acord anterior a les persones interessades. 

TERCER.- Aquesta llicència restarà condicionada al pagament de les 
liquidacions de la taxa per llicència urbanística d’import 493,64 euros (1309797-
457437), de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres d’import 789,82 
euros (1309799-457440) i de la taxa per activitats jurídic-administratives art.6, 
1.4.b) d’import 700 euros (1309797-457436).” 

ACORD NÚMERO DOTZE.- Proposta per declarar com a suficient la 
documentació presentada per JUAN CARLOS GALLIFA BALLARÍN, en la 
qual efectua el tràmit de comunicació de l’activitat de comerç al detall de 
suplements esportius al local ubicat al carrer Narcís Monturiol, núm. 15, 
local 2, d’aquesta població. (Exp. T120-2016-00100). 

“El senyor JUAN CARLOS GALLIFA BALLARÍN, va aportar la documentació 
tècnica oportuna per desenvolupar l’activitat de comerç al detall de 
suplements esportius al local ubicat al carrer Narcís Monturiol, núm. 15, local 
2, d’aquesta població. (Exp. T120-2016-00100). 

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 JUAN CARLOS GALLIFA BALLARÍN, en la qual efectua el 
tràmit de comunicació de l’activitat de comerç al detall de suplements 



esportius al local ubicat al carrer Narcís Monturiol, núm. 15, local 2, d’aquesta 
població. (Exp. T120-2016-00100). 

2n.-Comunicar a JUAN CARLOS GALLIFA BALLARÍN, que pot iniciar l’exercici 
de l’activitat de comerç al detall de suplements esportius al local ubicat al 
carrer Narcís Monturiol, núm. 15, local 2, 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 1310022-457737) que serà notificada per l’Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona.” 

ACORD NÚMERO TRETZE.- Proposta per declarar com a suficient la 
documentació presentada per GRAM ARQUITECTURA I CONSULTORIA 
URBANA, S.L., en la qual efectua el tràmit de comunicació de l’activitat de 
comercialització i distribució de materials de construcció, vidre i articles 
d’instal•lació al local ubicat al carrer Josep Argemí, núm. 13-21, 2a planta, 
local 12 (Edifici Corberó), d’aquesta població. (Exp. T120-2016-00031). 

“La senyora Ingrid Tena Sánchez, en representació de GRAM 
ARQUITECTURA I CONSULTORIA URBANA, S.L., va aportar la documentació 
tècnica oportuna per desenvolupar l’activitat de comercialització i distribució 
de materials de construcció, vidre i articles d’instal·lació al local ubicat al 
carrer Josep Argemí, núm. 13-21, 2a planta, local 12 (Edifici Corberó), 
d’aquesta població. (Exp. T120-2016-00031). 

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 GRAM ARQUITECTURA I CONSULTORIA URBANA, S.L., en 
la qual efectua el tràmit de comunicació de l’activitat de comercialització i 
distribució de materials de construcció, vidre i articles d’instal·lació al 
local ubicat al carrer Josep Argemí, núm. 13-21, 2a planta, local 12 (Edifici 
Corberó), d’aquesta població. (Exp. T120-2016-00031). 

2n.-Comunicar a GRAM ARQUITECTURA I CONSULTORIA URBANA, S.L., 
que pot iniciar l’exercici de l’activitat de comercialització i distribució de 
materials de construcció, vidre i articles d’instal·lació al local ubicat al 
carrer Josep Argemí, núm. 13-21, 2a planta, local 12 (Edifici Corberó), 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 938,04 euros 
(càrrec-valor 1310022-457729) que serà notificada per l’Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona.” 

ACORD NÚMERO CATORZE.- Proposta per donar l’assabentat i 
conformitat a l’ocupació i utilització de l’habitatge de l’edifici situat a la 
finca del carrer Josep Miquel Quintana, núm. 77-79, sol•licitada per 
Virginia Sánchez Casellas (Exp. T032-2016-54). 

“Virginia Sánchez Casellas, sol·licita llicència de primera ocupació i utilització 
de l’habitatge situat al carrer Josep Miquel Quintana núm. 77-79, (referència 
cadastral 3506903DF2830F0001QB) segons documentació tècnica aportada a 
tal efecte, així com la devolució de les fiances dipositades, tant per les obres de 
reforma i ampliació com les de construcció d’una piscina a l’aire lliure al mateix 
emplaçament. 
(Exp. T032-2016-54). 

Atès l’informe emès pels Serveis Tècnics Municipals. 

Atesos els articles 53 i 54 de les Ordenances Metropolitanes d’Edificació. 
 
Atès l’article 187.5 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme aprovat per Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat per la Llei 3/2012 de 22 de febrer. 
 



Atesa la delegació de la Sra. alcaldessa en 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: 

1.- Donar l’assabentat i conformitat a l’ocupació i utilització de l’habitatge situat 
al carrer Josep Miquel Quintana, núm. 77-79, d’aquesta localitat, sol·licitat per 
Virginia Sánchez Casellas. 

2.- Procedir a la devolució de les fiances d'imports 1.800 euros, 150 euros i 150 
euros, dipositades en concepte de garantia per la reposició de qualsevol dany a 
la via pública i per la bona gestió dels residus durant el curs de les obres de 
reforma i ampliació de l’habitatge, i de la construcció d’una piscina a l’aire lliure, 
per quant han estat complimentades les obligacions que garantia, excepte vicis 
ocults, de la subsanació dels quals no queda eximit el particular, una vegada 
s'hagi posat de manifest. 

3.- Manifestar que la devolució de l’esmentada fiança s’efectuarà a partir dels 
15 dies següents a la recepció d’aquesta notificació i s’efectuarà mitjançant 
alguna de les següents modalitats:  

· Si la fiança es va dipositar mitjançant aval bancari aquest serà retornat 
a les Oficines de Serveis Econòmics (Plaça Santa Magdalena, 5 i 6 – 
planta baixa) en horari de dilluns a divendres de 9 del mati a les 14,30 
hores. 
 
· Si la fiança es va dipositar en metàl·lic la devolució es farà mitjançant 
transferència bancària i caldrà omplir la fitxa bancària que s’adjunta. 
El document original es lliurarà a l’Ajuntament d’Esplugues (plaça 
Sta. Magdalena núm. 5, Tresoreria. Esplugues 08950). Si es tracta 
d’una persona jurídica s’haurà de signar per persona amb poders 
suficients. 

 
Per poder retirar l’aval bancari corresponent el titular del dret de cobrament 
haurà d’aportar la corresponent documentació que acrediti la seva personalitat 
física (DNI) o bé si es tracta de una persona jurídica, escriptura on es faci 
constar els poders de cobrament atorgats. 

4.- Aquesta llicència restarà condicionada al pagament de la liquidació de la 
taxa per llicència urbanística d'import 293,69 euros (1309818-457445) que serà 
notificada per l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.” 
 
ACORD NÚMERO QUINZE.- Proposta d'adjudicació del contracte del 
servei de redacció del projecte bàsic i executiu de construcció del 
Complex Sociocultural i Esportiu de Can Vidalet. 

“La Junta de Govern Local en sessió del dia 23 de setembre de 2016, va 
acordar aprovar l’expedient de contractació, per procediment obert, de 



regulació harmonitzada, per a l’execució del servei de redacció del projecte 
bàsic i executiu de construcció del complex socio cultural i esportiu de Can 
Vidalet d’Esplugues de Llobregat, amb un pressupost net de licitació de 
337.924,79 €, més 70.964,21 € en concepte d’IVA, en total 408.889,00 €, 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 al Butlletí oficial del Estat de data 11 
d’octubre de 2016, al Butlletí Oficial de la Província de data 10 d’octubre de 
2016 i al Diari oficial de la Unió Europea de data 1 d’octubre de 2016 i segons 
consta en certificació expedida pel Sr. Secretari de la Corporació s'han 
presentat les pliques següents:BASTERRECHEA-TEJADA AQRUITECTES, 
S.L.P; ALEX GALLEGO I URBANO; MARIO COREA ARQUITECTURA, S.L.P; 
IDP INGENIERIA Y ARQUITECTURA IBERIA, S.L.U; ACTIVITATS 
ARQUITECTONIQUES, S.L.P; A CONTRALUZ ARQUITECTURA, S.L.P; 
BAMMP ARQUITECTES I ASSOCIATS, S.L.P; HAZARQUITECTURA, S.L.P; 
NOVAPOX, S.L; CPVA ARQUITECTES, S.L.P; TABER MANAGEMENT, S.L; 
VAHOS ARQUITECTURA, S.L; PICH-AGUILERA ARQUITECTES, S.L. en 
UTE amb PIBARQUITECTURASSIX, S.L.P. 

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 10 de novembre 2016, prèvia la qualificació de la 
documentació del sobre número 1, es van concedir tres dies per subsanació de 
deficiències, mitjançant fax i mail, a totes les empreses i varen quedar totes les 
pliques admeses, tret la de la empresa TABER MANAGEMENT, S.L., exclosa 
per no subsanar les deficiències requerides. 

Les ofertes econòmiques van ser les següents: 

 

Empreses Oferta 
económica IVA 21 % 

Reducció 
termini  

(en 
setmanes) 

BASTERRECHEA-TEJADA 
ARQUITECTES, S.L.P. 159.500,00 33.495,00 6 

ÀLEX GALLEGO I URBANO 118.150,00 24.811,50 6 
MARIO COREA ARQUITECTURA 
S.L.P. 270.339,83 56.771,36 4 

IDP INGIENERIA Y ARQUITECTURA 
IBERIA, S.L.U. 253.443,60 53.223,16 6 

ACTIVITATS ARQUITECTÒNIQUES, 
S.L.P. 249.000,00 52.290,00 6 

UTE A CONTRALUZ ARQUITECTURA, 
S.L.P. I JOSEP FERRANDO BRAMONA 249.726,00 52.442,46 5 

BAMMP ARQUITECTES I ASSOCIATS, 266.960,58 56.061,72 6 



S.L.P. 
HAZ ARQUITECTURA, S.L.P. 212.892,00 44.707,32 6 
NOVAPOX, S.L. 253.105,67 53.152,19 6 
CODINA PRATS VALLS I 
ARQUITECTES ASSOCIATS, S.L.P. 239.926,60 50.384,59 6 

TABER MANAGEMENT, S.L. 262.000,00 55.020,00 6 
VAHOS ARQUITECTURA, S.L. 149.826,75 31.463,62 6 
UTE PIBARQUITECTURASIX, S.L.P. I 
PICH-AGUILERA ARQUITECTES, S.L. 270.339,83 56.771,36 6 

 
 
La seva valoració va ser la següent 

 

Empreses Oferta 
econòmica 

Puntuació 
criteri a) 

BASTERRECHEA-TEJADA ARQUITECTES, 
S.L.P. 159.500,00 51,85 

ÀLEX GALLEGO I URBANO 118.150,00 70,00 
MARIO COREA ARQUITECTURA S.L.P. 270.339,83 30,59 
IDP INGIENERIA Y ARQUITECTURA IBERIA, 
S.L.U. 253.443,60 32,63 

ACTIVITATS ARQUITECTÒNIQUES, S.L.P. 249.000,00 33,21 
UTE A CONTRALUZ ARQUITECTURA, S.L.P. I 
JOSEP FERRANDO BRAMONA 249.726,00 33,12 

BAMMP ARQUITECTES I ASSOCIATS, S.L.P. 266.960,58 30,98 
HAZ ARQUITECTURA, S.L.P. 212.892,00 38,85 
NOVAPOX, S.L. 253.105,67 32,68 
CODINA PRATS VALLS I ARQUITECTES 
ASSOCIATS, S.L.P. 239.926,60 34,47 

VAHOS ARQUITECTURA, S.L. 149.826,75 55,20 
UTE PIBARQUITECTURASIX, S.L.P. I PICH-
AGUILERA ARQUITECTES, S.L. 270.339,83 30,59 

 

Empreses 
Reducció 
termini en 
setmanes 

Puntuació  

 criteri b) 
BASTERRECHEA-TEJADA ARQUITECTES, 
S.L.P. 6 30 

ÀLEX GALLEGO I URBANO 6 30 

MARIO COREA ARQUITECTURA S.L.P. 4 No justificat a 
l’oferta 

IDP INGIENERIA Y ARQUITECTURA IBERIA, 
S.L.U. 6 30 

ACTIVITATS ARQUITECTÒNIQUES, S.L.P. 6 30 
UTE A CONTRALUZ ARQUITECTURA, S.L.P. I 5 25 



JOSEP FERRANDO BRAMONA 
BAMMP ARQUITECTES I ASSOCIATS, S.L.P. 6 30 
HAZ ARQUITECTURA, S.L.P. 6 30 
NOVAPOX, S.L. 6 30 
CODINA PRATS VALLS I ARQUITECTES 
ASSOCIATS, S.L.P. 6 30 

VAHOS ARQUITECTURA, S.L. 
6 

0 (falta 
signatura d’un 
dels arquitectes) 

UTE PIBARQUITECTURASIX, S.L.P. I PICH-
AGUILERA ARQUITECTES, S.L. 6 30 

 
Un cop realitzada la valoració de totes les ofertes admeses i considerada la 
totalitat dels criteris establerts pels Plecs del concurs, la puntuació total en 
ordre decreixent va ser la següent:  

 
Empreses Total 
ÀLEX GALLEGO I URBANO 100,00 
BASTERRECHEA-TEJADA ARQUITECTES, S.L.P. 81,85 
HAZ ARQUITECTURA, S.L.P. 68,85 
CODINA PRATS VALLS I ARQUITECTES 
ASSOCIATS, S.L.P. 64,47 

ACTIVITATS ARQUITECTÒNIQUES, S.L.P. 63,21 
NOVAPOX, S.L. 62,68 
IDP INGIENERIA Y ARQUITECTURA IBERIA, S.L.U. 62,63 
BAMMP ARQUITECTES I ASSOCIATS, S.L.P. 60,98 
UTE PIBARQUITECTURASIX, S.L.P. I PICH-
AGUILERA ARQUITECTES, S.L. 60,59 

UTE A CONTRALUZ ARQUITECTURA, S.L.P. I 
JOSEP FERRANDO BRAMONA 58,12 

VAHOS ARQUITECTURA, S.L. 55,20 
MARIO COREA ARQUITECTURA S.L.P. 30,59 

 
 
Els  Serveis Tècnics municipals van emetre informe el 16 de novembre de 
2016, manifestant que l’oferta més avantatjosa presentada per ALEX 
GALLEGO I URBANO., amb una baixa del 65,0365988243 %, 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 requerir la compareixença de 
la persona licitadora per a què ratifiques i justifiques l’oferta presentada. 
 
Atès l’informe emès pels Serveis Tècnics Municipals, de data 23 de novembre 
de 2016, posant de manifest la compareixença de ratificació feta per ALEX 
GALLEGO I URBANO i que la documentació justificativa de la seva oferta es 
correcta i es justifica adequadament, i que per tant, es considera que és l’oferta 



més avantatjosa, per un import total de 142.961,50 €, IVA inclòs, i la resta de 
compromisos inclosos a l’oferta, i que correspon a una baixa del 
65,0365988243 % 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 23 de novembre 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 ALEX GALLEGO I URBANO que té l’oferta mes avantatjosa., 
per un import total de 142.961,50 €, amb un pressupost net de 118.150,00 € i 
una part d’IVA de 24.811,50 €,  i la resta de compromisos inclosos a l’oferta, i 
que correspon a una baixa del 65,0365988243 %. 

Ates que en data 13 de desembre de 2016 ALEX GALLEGO I URBANO, ha 
presentat fiança definitiva relativa al present contracte, per import total de 
11.815,00 €, i ha presentat la documentació acreditativa del compliment de les 
obligacions tributaries i amb la seguretat social. 

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 per a l’execució 
del servei de redacció del projecte bàsic i executiu de construcció del complex 
socio cultural i esportiu de Can Vidalet d’Esplugues de Llobregat, per 
procediment obert, de regulació harmonitzada, a favor de ALEX GALLEGO I 
URBANO (NIF 43434584G), per un import net de 118.150,00 €, més 24.811,50 
€ en concepte d’IVA, en total 142.961,50 €, IVA inclòs, que suposa una baixa 
del 65,0365988243 %, i que hauran d’executar d’acord amb el contingut de 
l’oferta presentada, i resta de compromisos, i el projecte i el plec de clàusules 
administratives aprovats. 

2.- Excloure l’oferta presentada per l’empresa TABER MANAGEMENT, S.L. 
atès que no va esmenar les deficiències requerides a la documentació inclosa 
en el sobre núm. 1. 

3.- Aprovar la despesa corresponent per un import total de 142.961,50 €, IVA 
inclòs, amb càrrec de la partida 2016-12-34000-62200 del Pressupost 
Municipal de 2.016. 

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 SETZE.- Proposta d'adjudicació del contracte del 
subministrament d’óptiques semafòriques tipus led per al manteniment 
d'instal.lacions que realitza la brigada municipal de l'Ajuntament 
d'Esplugues de Llobregat. 

“La Junta de Govern Local en sessió del dia 07 d’octubre de 2016, va acordar 
aprovar l’expedient de contractació, per procediment obert, per a l’execució del 
subministrament d’òptiques semafòriques tipus led pel manteniment 
d’instal·lacions que realitza la brigada municipal de l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat, per un import màxim de licitació de 41.201,73 €, més 8.652,36 € en 
concepte d’IVA, en total 49.854,09 €, 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 
24/10/2016, es van presentar tres ofertes subscrites per les següents 
empreses: COMERCIAL ELECTRICA DEL LLOBREGAT, S.A.U; 
ALUMBRADOS VIARIOS, S.A.. i ETRA BONAL, S.A. 

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 16 de novembre 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 de 41.073,00 €, i 8.625,33 € d’ IVA i termini 
de garantia 5 anys. 

2.Oferta económica de l’empresa ALUMBRADOS VIARIOS, S.A. per un import 
de 38.441,21 €, i 8.072,65 € d’ IVA i termini de garantia 7 anys. 
3.Oferta econòmica de l’empresa ETRA BONAL, S.A., per un import de 
36.258,34 €, i 7.614,25 € d’IVA i termini de garantia de 7 anys. 

I la seva valoració va ser la següent: 

 

COMERCIAL 
ELÉCTRICA DEL 
LLOBREGAT, 
S.A.U. 

ALUMBRADOS 
VIARIOS, S.A. 

ETRA BONAL, 
S.A. 

Preu de licitació amb IVA 49.854,09 € 49.584,09 € 49.854,09 € 
Oferta econòmica sense 
IVA 41.073,00 € 38.441,21 € 36.258,34 € 
IVA 8.625,33 € 8.072,65 € 7.614,25 € 
Oferta econòmica amb 
IVA 49.698,33 € 46.513,86 € 43.872,59 € 
Baixa sobre el preu de 
licitació -0,31% -6,70% -12,00% 
Puntuació 1,82 39,09 70,00 

 

 
 

 



Termini de garantai 
ofertat 5 anys 7 anys 7 anys 
Puntuació 0 30 30 

 

 
 

 Puntuació total criteris 
amb fòrmula 1,82 69,09 100,00 

 
La Mesa de Contractació reunida en data 22 de novembre de 2016, atès 
l’informe emes pels Serveis Tècnics Municipals en data 21 de novembre de 
2016 i els plecs de condicions economicoadministratives i tècniques Plec de 
clàusules administratives particulars que regeix el procediment obert, va 
acceptar i va donar la conformitat en tots els seus extrems a l’esmentat informe 
tècnic i va acordar elevar proposta a l’òrgan de contractació per tal que es 
requerís a l’empresa amb l’oferta mes avantatjosa, que va ser ETRA BONAL, 
S.A., amb una puntuació de 100 punts, per un import total de 43.872,59 €, amb 
un pressupost net de 36.258,34 € i una part d’IVA de 7.614,25 €, i la resta de 
compromisos inclosos a l’oferta, i que correspon a una baixa del 12,00 % per a 
que en el termini de 10 dies hàbils següents al de la notificació del requeriment, 
diposités en la Tresoreria Municipal la quantitat de 1.812,92 €, en concepte de 
fiança definitiva del contracte i presentés la documentació justificativa d’estar al 
corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat 
Social i la documentació que acrediti la capacitat i solvència exigida segons les 
previsions dels plecs de condicions economicoadministratives i tècniques, amb 
proposta d’adjudicació del contracte, a favor de l’empresa esmentada, per 
executar el subministrament d’òptiques semafòriques tipus led pel manteniment 
d’instal·lacions que realitza la brigada municipal de l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat, per un import total de 43.872,59 €, IVA inclòs, amb un pressupost 
net de 36.258,34 € i una part d’IVA de 7.614,25 €, el que correspon a una baixa 
del 12,00%. 

Atès que en data 12 de desembre de 2016, ETRA BONAL, S.A. ha presentat 
fiança definitiva relativa al present contracte, per import total de 1.812,92 €, així 
com la documentació justificativa d’estar al corrent de les seves obligacions 
tributàries i amb la Seguretat Social i la documentació que acrediti la capacitat i 
solvència exigida segons les previsions dels plecs de condicions 
economicoadministratives 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 d’òptiques semafòriques tipus led pel manteniment 
d’instal·lacions que realitza la brigada municipal de l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat, per procediment obert, de tramitació ordinària, a favor de l’empresa 
ETRA BONAL, S.A. (CIF A08522955), per un import net de 36.258,34 €, més 
7.614,25 € en concepte d’IVA, en total 43.872,59 €, IVA inclòs, que suposa una 



baixa del 12,00 %, i que hauran d’executar d’acord amb el contingut de l’oferta 
presentada, el projecte i els plecs de condicions economicoadministratives i 
tècniques. 
 
2.- Aprovar la despesa corresponent per un import total de 43.872,59 €, IVA 
inclòs, amb càrrec de la partida 2016-12-13300-63300 del Pressupost 
Municipal de 2.016. 

3.- 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.”  

RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS 

 
ACORD NÚMERO DISSET.- Proposta d'aprovacio de relacions de 
despeses i reconeixement d'obligacions. 
 
“Per la Secció de Comptabilitat s’han elaborat les següents relacions de 
despesa: 
 
Relació núm. 330 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
6.094,17 € 
 
Relació núm. 342 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
9.570,11 € 
 
Relació núm. 343 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
12.800,00 € 
 
Relació núm. 344 de documents O en fase prèvia per un import total de 
362.646,68 € 
 
Relació núm. 346 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
36.074,37 € 
 
Relació núm. 347 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
36.657,46 € 
 
Relació núm. 351 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
12.265,06 € 
 
Relació núm. 352 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
870.720,48 € 
 
Relació núm. 353 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
22.172,31€ 
 
Relació núm. 356 de documents O en fase prèvia per un import total de 
38.257,44 € 



Relació núm. 358 de documents O en fase prèvia per un import total de 
144.628,94 € 
 
Document ADOJ 92016/15838 en fase prèvia d’un import de 786,50 € 
 
Liquidació i ingres a compte sobre rendiments del treball i activitats 
econòmiques del mes de noviembre. 
 
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. 330 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 6.094,17 € 
 
2. Aprovar la relació núm. 342 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 9.570,11 € 
 
3. Aprovar la relació núm. 343 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 12.800,00 € 
 
4. Aprovar la relació núm. 344 de documents O en fase prèvia per un import 
total de 362.646,68 € 
 
5. Aprovar la relació núm. 346 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 36.074,37 € 
 
6. Aprovar la relació núm. 347 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 36.657,46 € 
 
7. Aprovar la relació núm. 351 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 12.265,06 € 
 
8. Aprovar la relació núm. 352 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 870.720,48 € 
 
9. Aprovar la relació núm. 353 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 22.172,31€ 
 
10. Aprovar la relació núm. 356 de documents O en fase prèvia per un import 
total de 38.257,44 € 
 
11. Aprovar la Relació núm. 358 de documents O en fase prèvia per un import 
total de 144.628,94 € 
 
12. Aprovar el document ADOJ 92016/15838 en fase prèvia d’un import de 
786,50 € 



13. Aprovar la liquidació i ingrés a compte sobre rendiments del treball, 
activitats econòmiques del mes de novembre (mod. 111) per un import total de 
154.637,68 €.” 
 
ACORD NÚMERO DIVUIT.- Proposta d'adjudicació del contracte menor 
consistent en un servei de difusió de les activitats que es realitzen a 
Esplugues de Llobregat i de notícies relacionades amb la ciutat durant 
l'any 2017 i de proposta d'adjudicació al Periódico de Catalunya (ZETA, 
GESTIÓN DE MEDIOS, SA). 
 
“Amb la finalitat de donar difusió a la ciutadania en un mitjà rigorós i de gran 
abast a les activitats que es realitzen a Esplugues i a notícies relacionades amb 
la ciutat, es considera necessària la formalització d’un contracte menor, que 
tindrà vigència des de l’1 de gener al 31 de desembre del 2017.  

Atès que El Periódico de Catalunya, pertanyent a la societat ZETA, GESTIÓN 
DE MEDIOS, S.A., és el diari de major difusió a l’àrea metropolitana de 
Barcelona, tal i com consta en el dossier incorporat a l’expedient i es considera, 
per tant, el més adient per difondre les notícies i la imatge de la nostra ciutat, 
segons informa la Directora del departament de Comunicació.  

Atès que ha estat presentada una oferta per part de ZETA, GESTIÓN DE 
MEDIOS, S.A., a petició del departament de Comunicació municipal, per un 
import de 8.000,00€ (més 1.680,00€ en concepte d’IVA) i aquesta ha estat 
informada favorablement pel departament responsable.  

Vist l’informe dels Serveis Jurídics que informen favorablement la utilització del 
procediment de contracte menor per a l’adjudicació d’aquest servei 
d’assistència tècnica. 

Atès el que disposen els articles 111, 138.3 i 156.2 del Reial Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre de 2011, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
de Contractes del Sector Públic. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa de tramitació 
anticipada referida al contracte de servei de difusió de les activitats que es 
realitzen a Esplugues de Llobregat i de notícies relacionades amb la ciutat 
corresponent a l’any 2017, per un import màxim de 9.680,00€, IVA inclòs, de 
conformitat amb l’article 110.2 del Text Refós de la Llei de Contractes del 
Sector Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de noviembre, 
amb càrrec a la partida 52 92406 22602 (Difusió d’actes i activitats Ajuntament) 
del pressupost municipal per a l’any 2017.  

SEGON.- Adjudicar a l’empresa ZETA, GESTIÓN DE MEDIOS, S.A. , amb CIF 
A08657710, el contracte de servei de difusió de les activitats que es realitzen a 
Esplugues de Llobregat i de notícies relacionades amb la ciutat corresponent a 
l’any 2017, per un import total màxim de 8.000,00€, més 1.680,00€ en concepte 
d’IVA (import total del contracte 9.680,00€, IVA inclòs). 



El contracte comprendrà: 

1) Cobertura de l’actualitat informativa, mitjançant la presència continuada 
d’informació sobre les activitats i les notícies de la ciutat d’Esplugues al web 
d’El Periódico de Catalunya (diari digital), a la secció corresponent a Gran 
Barcelona, amb una pestanya o apartat específic d’Esplugues (mínim una 
notícia al dia).  

2)La inserció de 3 pàgines especials (publireportatge o publicitat institucional 
convencional) a color a l’edició impresa, durant l’any 2017, en dia laborable. 
Les dates de publicació les determinarà l’Ajuntament.  

3) Banners: 400.000 impressions anuals al web d’El Periódico de Catalunya, 
per anunciar actes, fires, festes locals, etc.  

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

Són condicions especials de pagament en aquest contracte: el fraccionament 
en 4 pagaments (durant els mesos de febrer, abril, juny i setembre de 2017). 
 
El pagament s’efectuarà segons les condicions habituals de l’ajuntament, 
mitjançant transferència bancària, prèvia presentació de la factura 
corresponent, degudament conformada pel tècnic responsable del projecte.” 
 
ACORD NÚMERO DINOU.- Proposta d'adjudicació en el procediment obert 
amb regulació harmonitzada, del contracte de pòlisses d'assegurances 
municipals. 
 
“La Junta de Govern Local en sessió del dia 22 de juliol de 2016 va aprovar 
l’expedient de contractació, per procediment obert i regulació harmonitzada, 
relatiu a les pòlisses d’assegurances municipals, l’objecte del qual es distribuïa 
en cinc lots: 

· Responsabilitat civil i patrimonial 

· Danys a béns mobles i immobles 

· Flota de Vehicles 

· Accidents 

· Responsabilitat Civil Autoritats 

Així mateix va aprovar els plecs de condicions econòmic-administratives i 
tècniques que regeixen aquesta contractació i la corresponent convocatòria. 
 
D'acord amb el que estableixen els articles 142, 143 i 159.2 del Text Refós de 
la Llei de Contractes del Sector Públic, es va procedir a publicar l’anunci de 



licitació en els mitjans que prescriu la normativa aplicable a aquest procediment 
i en el perfil del contractant. 

Transcorregut el termini de presentació d’ofertes, i d’acord amb el procediment 
utilitzat, es van obtenir les proposicions, a diversos lots, subscrites per: 

1) AXA Seguros Generales, SA de Seguros y Reaseguros 

2) FIATC Mutua de Seguros y Reaseguros 

3) ZURICH INSURANCE PLC Sucursal en España 

4) MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, SA. 

5) MAPFRE VIDA, SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS Y  
REASEGUROS SOBRE LA VIDA HUMANA 

6) SEGUROS CATALANA OCCIDENTE, S.A. DE SEGUROS Y 
REASEGUROS, SOCIEDAD UNIPERSONAL 

7) SEGURCAIXA ADESLAS, S.A. de Seguros y Reaseguros 
 
A l’acte d’obertura del sobre núm. 1 la Mesa de Contractació va admetre totes 
les ofertes per considerar que complien tots els requeriments jurídics i 
administratius establerts als plecs. 

A l’acte d’obertura del sobre núm. 2 es va procedir a donar lectura pública de 
totes les ofertes i ordenar-les per lots, a efectes de sotmetre-les a informe i 
proposta d’adjudicació. A la mateixa sessió s’acorda no admetre l’oferta 
presentada per ZURICH INSURANCE PLC en el lot núm. 2 “Responsabilitat 
Civil i Patrimonial” (35.000,00€), atès que excedeix del tipus de licitació 
(31.000,00€). 
 
Així mateix, es sol·licità del corredor contractat per l’ajuntament, MARSH, SA, 
per procedir a la valoració i posterior informe previ a la proposta d’adjudicació, i 
l’emet amb data 28 d’octubre. 

En data 8 de novembre la Mesa de Contractació procedeix a llegir la valoració 
de les propostes i acorda que l’ordre d’adjudicació i puntuació per als 
corresponents lots, ha de ser el següent: 

Lot 1, Danys materials. 

SEGURCAIXA ADESLAS, S.A......74,91 PUNTS 

ZURICH INSURANCE PLC...........60,00 PUNTS 

MAPFRE ESPAÑA, SA..................46,92 PUNTS 

FIATC..............................................33,60 PUNTS 



Lot 2, Responsabilitat civil i patrimonial. 

SEGURCAIXA ADESLAS, S.A......91,00 PUNTS 

MAPFRE ESPAÑA, SA..................35,22 PUNTS 

ZURICH INSURANCE PLC...........no s’admet. 

Lot 3, Flota de vehicles. 

CATALANA OCCIDENTE, S.A........86,5 PUNTS 

FIATC..............................................35,45 PUNTS 

AXA Seguros Generales, SA.......... 21,38PUNTS 

Lot 4, Accidents. 

MAPFRE VIDA, SA...........................100 PUNTS 

Lot 5, Responsabilitat autoritats. 

SEGURCAIXA ADESLAS, S.A......80,00 PUNTS 

MAPFRE ESPAÑA, SA.........................0 PUNTS 

En conseqüència, la Junta de Govern Local, en sessió celebrada el passat 11 
de novembre va acordar requerir a SEGURCAIXA ADESLAS, S.A. de Seguros 
y Reaseguros, SEGUROS CATALANA OCCIDENTE, S.A. DE SEGUROS Y 
REASEGUROS, SOCIEDAD UNIPERSONAL i MAPFRE VIDA, SOCIEDAD 
ANONIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS SOBRE LA VIDA HUMANA, per 
tal que dipositin les fiances definitives que els corresponen, respectivament, i 
presentin els justificants conforme es troba al corrent de pagament de les seves 
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 

Un cop verificat que les tres empreses han dipositat les fiances definitives 
corresponents als mòduls l’adjudicació dels quals es proposa, i acreditat el 
compliment de totes les condicions requerides a l’expedient. 

Atès el que estableixen els articles 160 i 161 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, 
de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós la Llei de Contractes del 
Sector Públic  

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Declarar la validesa de l’acte licitatori i adjudicar 

- a la mercantil SEGURCAIXA ADESLAS, S.A. de Seguros y Reaseguros, 
provista de CIF A28011864, el contracte relatiu al lot 1 Pòlissa d’assegurança 
de Danys materials, de conformitat amb el plec de clàusules particulars 



econòmic-administratives i tècniques que han regit la contractació i l’oferta 
presentada, per un import de 29.091,34€. 

- a la mercantil SEGURCAIXA ADESLAS, S.A. de Seguros y Reaseguros, 
provista de CIF A28011864, el contracte relatiu al lot 2 Pòlissa d’assegurança 
de Responsabilitat civil i patrimonial, de conformitat amb el plec de clàusules 
particulars econòmic-administratives i tècniques que han regit la contractació i 
l’oferta presentada, per un import de 23.300,00€. 

- a la mercantil SEGUROS CATALANA OCCIDENTE, S.A. DE SEGUROS Y 
REASEGUROS, provista de CIF A28119220, el contracte relatiu al lot 3 Pòlissa 
d’assegurança de Flota de vehicles, de conformitat amb el plec de clàusules 
particulars econòmic-administratives i tècniques que han regit la contractació i 
l’oferta presentada, per un import de 10.430,00€. 

- a la mercantil MAPFRE VIDA, SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS Y 
REASEGUROS SOBRE LA VIDA HUMANA, provista de CIF A28229599, el 
contracte relatiu al lot 4 Pòlissa d’assegurança de Accidents, de conformitat 
amb el plec de clàusules particulars econòmic-administratives i tècniques que 
han regit la contractació i l’oferta presentada, per un import de 5.399,28€. 

- a la mercantil SEGURCAIXA ADESLAS, S.A. de Seguros y Reaseguros, 
provista de CIF A28011864, el contracte relatiu al lot 5 Pòlissa d’assegurança 
de Responsabilitat autoritats, de conformitat amb el plec de clàusules 
particulars econòmic-administratives i tècniques que han regit la contractació i 
l’oferta presentada, per un import de 5.300,00€. 

L’anterior acord es sotmet a la condició suspensiva de comptar amb crèdit 
adequat i suficient pel que fa a les obligacions corresponents a l’exercici 
pressupostari de 2017. 

SEGON.- Autoritzar les despeses anticipades i disposicions dels següents 
imports, conceptes i destinataris amb càrrec a la partida 11 92000 22400 
corresponent al pressupost municipal de 2017: 

- Contracte relatiu al lot 1, Pòlissa d’assegurança de Danys materials, per un 
import de 29.091,34€, a favor de la mercantil SEGURCAIXA ADESLAS, S.A. de 
Seguros y Reaseguros, CIF A28011864. 

- Contracte relatiu al lot 2, Pòlissa d’assegurança de Responsabilitat civil i 
patrimonial, per un import de 23.300,00€, a favor de la mercantil SEGURCAIXA 
ADESLAS, S.A. de Seguros y Reaseguros, CIF A28011864. 

- Contracte relatiu al lot 3, Pòlissa d’assegurança de Flota de vehicles, per un 
import de 10.430,00€, a favor de la mercantil SEGUROS CATALANA 
OCCIDENTE, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS, CIF A28119220. 
 
- Contracte relatiu al lot 4, Pòlissa d’assegurança de Accidents, per un import 
de 5.399,28€, a favor de la mercantil MAPFRE VIDA, SOCIEDAD ANONIMA 
DE SEGUROS Y REASEGUROS SOBRE LA VIDA HUMANA, CIF A28229599. 



 
- Contracte relatiu al lot 5, Pòlissa d’assegurança de Responsabilitat autoritats, 
per un import de 5.300,00€, a favor de la mercantil SEGURCAIXA ADESLAS, 
S.A. de Seguros y Reaseguros, CIF A28011864. 

TERCER.- Publicar les presents adjudicacions al perfil del contractant 
municipal i al Diari Oficial de la Comunitat Europea, així com l’informe tècnic de 
valoració sobre les ofertes seleccionades. 

QUART.- Comunicar als adjudicataris l’obligació de signar el contracte en el 
termini màxim de 15 dies, així com de l’obligació prèvia de satisfer les següents 
quantitats corresponents a la publicació de l’anunci de licitació al Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona (242,70€) i Boletín Oficial del Estado(827,68€): 
 
SEGURCAIXA ADESLAS, S.A. ........................................... 747,41€ 
SEGUROS CATALANA OCCIDENTE, S.A. ........................ 212,81€ 
MAPFRE VIDA, S.A. ........................................................................ 110,16€ 
 
CINQUÈ.- Establir que els contractes iniciaran la seva vigència en data 1 de 
gener de 2017.” 

ACORD NÚMERO VINT.- Proposta d'aprovació de l’addenda 2016 al 
conveni entre el Consorci de Turisme del Baix Llobregat, el Consell 
Comarcal del Baix Llobregat i els ajuntaments de la comarca per a la 
creació d’un fons comarcal per a la realització d’un Pla Estratègic Turístic 
Comarcal.  
 
“Atès que en el plenari de 5 de febrer del 2014, el Consorci de Turisme va 
aprovar la signatura d’un conveni entre aquest Consorci de Turisme del Baix 
Llobregat, el Consell Comarcal del Baix Llobregat i els ajuntaments de la 
comarca que reben ingressos de l’impost sobre les estades en els establiments 
turístics, per crear un fons comarcal destinat a la realització d’accions en el 
marc del Pla Estratègic Turístic Comarcal, centrat en la promoció turística, 
liderat pel Consorci de Turisme, amb l’objectiu de convertir el Baix Llobregat en 
un territori amb més potencial turístic, incrementar el nombre de visitants, 
turistes i d’estades, i en definitiva generar activitat econòmica i ocupació per la 
comarca.  

En l’esmentat conveni, punt sisè, s’acorda que els ajuntaments participants, 
entre ells el d’Esplugues de Llobregat, han de fer efectiva una aportació 
econòmica al Consorci de Turisme del Baix Llobregat, de l’estimació que faci el 
Consorci de Turisme del fons amb destí local que rebin cadascun dels 
municipis, i que serà el resultat del càlcul d’un terç d’aquesta previsió.  

Per l’any 2016, l’import que ha de fer efectiu l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat dels ingressos que rep de l’impost sobre les estades en establiments 
turístics, és de 6.500€.  

Així mateix s’estableix que anualment s’aprovarà una addenda econòmica que 
regularà l’import a fer efectiu en cadascuna de les anualitats. Enguany ha estat 



notificada a l’ajuntament la proposta d’addenda que consta a l’expedient 
administratiu.  

Vist l’informe favorable de la tècnica de Promoció de la Ciutat i Turisme, així 
com la fiscalització econòmica per part de la Intervenció municipal. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Aprovar l’addenda econòmica 2016 al conveni entre el Consorci de 
Turisme del Baix Llobregat, el Consell Comarcal del Baix Llobregat i 
l’ajuntament d’Esplugues de Llobregat, per crear un fons comarcal destinat a la 
realització d’accions en el marc del Pla Estratègic Turístic Comarcal, que recull 
l’aportació econòmica estipulada que ha de satisfer aquest ajuntament amb 
càrrec al pressupost 2016.  

SEGON.- Aprovar la despesa en concepte de l’aportació de la quota anual del 
Pla Estratègic del Consorci de Turisme per import de 6.500,00€, amb càrrec a 
la partida 15 43200 22699 (Despeses d’activitats promoció del Turisme) del 
vigent pressupost de 2016 i la transferència d’aquesta quantitat al Consorci de 
Turisme.  

TERCER.- Facultar la Sra. Alcaldessa per a la signatura del document 
Addenda 2016.”  

ACORD NÚMERO VINT-I-UN.- Proposta de requeriment del dipòsit de 
fiança definitiva a una empresa licitadora en el procediment de venda 
directa d'un lot de vehicles (2/2016) abandonats o renunciats pel seus 
titulars, que es declaren com a efectes no utilitzables. 

“Mitjançant acord de la Junta de Govern Local del 18 de novembre passat es 
va aprovar la venda directa d’un lot de vehicles, declarats d’efectes no 
utilitzables i propietat d’aquest Ajuntament, per al seu desballestament i baixa, 
mitjançant adjudicació directa, així com el Plec de Condicions que havia de 
regir l’esmentada adjudicació.  

També es va acordar sol·licitar oferta a un mínim de tres empreses del sector 
que compleixin amb els requisits i autoritzacions necessaris per a l’activitat de 
desballestament i tractament de residus sòlids aplicable.  

En execució d’aquest mandat, es va demanar oferta a set empreses que 
complien aquests requisits i en el termini estipulat a l’efecte s’ha obtingut 
resposta per part de quatre d’elles,  

1.- Reciclajes y containers Escudero S.L....Oferta econòmica: 5.400,00€ 
2.- Auto-Grúas Sant Jordi, SL....................... Oferta econòmica: 8.347,10€ 
3.- Gruas Pablo, SL.......................................  Oferta econòmica: 6.000,00€ 
4.- Viuda de Lauro Clariana, SL......................... Oferta econòmica:     5.200,00€  

Conseqüentment, l’oferta més avantatjosa per l’ajuntament, tal i com indica 
l’informe del Director del Servei de la Policia Local de 7 de desembre de 2016 



és la subscrita per Auto-Grúas Sant Jordi, SL, per un import de 8.347,10€, per 
tot el lot.  

Vistos l’informe del servei jurídic segons el qual l’empresa licitadora i l’oferta 
presentada compleixen tots els requisits establerts en els plecs de condicions i 
l’informe del Director del Servei de la Policia Local favorable a la venda directa 
del lot de vehicles objecte d’aquest contracte a l’empresa Auto-Grúas Sant 
Jordi, SL .  

D’acord amb allò que estableix l’article 45 del Reglament de Patrimoni dels ens 
locals de Catalunya, aprovat mitjançant Decret 336/1988, de 17 d’octubre.  

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

ÚNIC.- Requerir a la mercantil Auto-Grúas Sant Jordi, SL., 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 417,35€, relativa a la venda 
directa d’un lot de vehicles, declarats d’efectes no utilitzables i propietat 
d’aquest Ajuntament, per al seu desballestament i baixa, 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 VINT-I-DOS.- Proposta d'adjudicació del contracte 
menor sonsistent en el subministrament d'un equip multifunció EPSON 
SURE COLOR (gran format) . 

“Atesa la necessitat de renovar la solució de reprografia de gran format actual a 
l’ajuntament, per un equip amb funcions similars de còpia, impressió i escàner, 
color i monocrom, amb un sistema d’alimentació amb doble rotllo i tall 
automàtic, segons es deriva de l’informe emès pel departament de Sistemes 
d’Informació i que es considera que l’equip adequat per cobrir les diverses 
necessitats que es puguin produir, dins de cadascun dels diferents 
departaments d'aquest l'ajuntament, és l’equip multifunció EPSON Sure Color 
T5200D PS, atesa la seva versatilitat i el sistema d'execució de diverses 
tasques, sense necessitat de producció i despeses externes. 

Atès també que el Director de Sistemes d’Informació informa que ha demanat 
les ofertes de cinc empreses habilitades per fer l’esmentat subministrament i 
dins del termini establert a la invitació, han presentat oferta totes cinc, pels 
següents imports: 

- SETEICO…….….....…. 12.765,50€ 

- INDIGRA………......….. 12.947,00€ 



- OFIJET…….....…….…. 12.947,00€  

- VERBOK 1988, SA....... 11.972,95€ 

- MCMLABS……….......…12.136,30€ 

Vist que l’informe emès pel Director de Sistemes d’Informació, manifesta que la 
proposta per VERBOK 1988 S.A. és la més avantatjosa per l’Ajuntament. 
 
Vist l’informe del Servei Jurídic. 

Atès el que disposen els articles 111, 138.3 i 156.2 del Reial Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre de 2011, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
de Contractes del Sector Públic. Així com la directiva 2014/24/CE, del 
Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació 
pública, en aquelles disposicions que siguin d’efecte directe.  
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Aprovar la despesa referida al contracte menor del subministrament 
d’un equip multifunció EPSON Sure Color T5200D PS, per un import màxim de 
9.895,00€, més 2.077,95€ de l’IVA (11.972,95€, IVA inclòs), a càrrec de la 
partida 2016-11- 92000 62600, EQUIPS PER A PROCESSOS 
D'INFORMACIÓ. 
 
SEGON.- Adjudicar a VERBOK 1988 S.A. amb CIF A58677170, el contracte 
consistent en el subministrament d’un equip multifunció EPSON Sure Color 
T5200D PS, per un import màxim de 9.895,00€, més 2.077,95€ de l’IVA 
(11.972,95€, IVA inclòs). 

La factura presentada pel contractista i que s’incorporarà a l’expedient complirà 
els efectes de formalització del contracte. 

El pagament s’efectuarà segons les condicions habituals de l’ajuntament, 
mitjançant transferència bancària, prèvia presentació de la factura 
corresponent, degudament conformada pel tècnic responsable del projecte.” 
 
ACORD NÚMERO VINT-I-TRES.- Proposta d'aprovació de la nòmina 
corresponent a la mensualitat i paga extra de desembre de 2016, l'incentiu 
de productivitat, serveis extraordinaris i altres retribucions del personal 
d'aquest Ajuntament. 
 
“Vist el personal que ha realitzat serveis extraordinaris autoritzats, fora de la 
seva jornada habitual, variables de productivitat en horari nocturn i/o en dia 
festiu i vista la relació d’empleats que, per raó de servei, té dret a la percepció 
d’indemnitzacions per desplaçaments o dietes. 
 
De conformitat amb l’acord plenari de data 23 de gener de 2013, en el qual ha 
estat aprovada l’adequació de les retribucions municipals a través de la Relació 
de Llocs de Treball, a la llei 7/2007, de 12 d’abril, del Estatuto Básico del 



Empleado Público i disposicions concordants; de conformitat, també, amb les 
disposicions sobre Despeses de Personal contingudes en la vigent Llei de 
Pressupostos Generals de l’Estat, a les disposicions econòmiques del prorrogat 
Conveni d’aplicació al personal laboral i Pactes de condicions socio-
econòmiques del personal funcionari, 2008-2011, en allò que no estigui derogat 
o en suspens i a la taula salarial d’aquest Ajuntament. 
 
D’acord amb el que disposa l’article 135 del Reial decret legislatiu 1/1994, de 
20 de juny, pel qual es va aprovar el text refós de la Llei general de la Seguretat 
Social, de conformitat amb l’article 32.6 de la Llei 42/1994, de 30 de desembre, 
de mesures fiscals, administratives i d’ordre social, respecte dels subsidis 
corresponents en situació d’incapacitat temporal; i en relació amb el personal 
que està en situació d’incapacitat temporal per malaltia comuna o accident de 
treball; D’acord també amb el que disposa sobre la incapacitat transitòria i 
indisposicions el Real Decret Legislatiu 20/2012, de 13 de juliol, i els acords 
paritaris que al respecte van signar Ajuntament i Representació Sindical. 
 
Tenint en compte el que disposa l’article 6 i la disposició transitòria cinquena, 
punt 5, del Reial Decret 480/1993, de 2 d’abril, pel qual s’integrarà al Règim 
General de la Seguretat Social el Règim Especial de la Seguretat Social dels 
funcionaris de l’Administració Local, en relació a la prestació per incapacitat 
temporal derivada de contingències comuns dels funcionaris integrats, en 
relació amb el que disposa l’esmentat article 11 del Conveni. 
 
Vist les diferents regularitzacions de nòmines de novembre de diferents 
treballadors una vegada abonada la nòmina, per un import total de 1654,27 
euros, dels quals -136,42 euros corresponen a regularitzacions per baixes i 
altes d’it i at i 1790,69 euros corresponen a la regularització pel càlcul de la 
liquidació per excedència voluntària d’una treballadora aprovada per la Junta 
de Govern Local de data 18 de novembre de 2016. 
 
Atesa la despesa corresponent a la nòmina del mes de desembre de l’any 
actual que ascendeix a la suma total de 824.879,43 euros. 
 
Atesa la despesa corresponent a la paga de Nadal de 2016 que ascendeix a la 
suma total de 516.456,29 euros. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
1r.- Aprovar el pagament, en la nòmina del mes de desembre d’enguany, de les 
quantitats que, de forma individualitzada, consten a l’annex d’aquest expedient i 
que, de forma global, són les que s’indiquen a continuació: 
 
Quilometratge 143,82 € 
Serveis extraordinaris 8.232,09 € 
Festius 518,36 € 
Productivitat P.L. en horari festiu 7.543,92 € 
Nocturnitat Agents en horari nocturn 6.170,01 € 
Nocturnitat en horari nocturn 49,20 € 



Complement IT Empresa 3.455,74 € 
Indemnització Empresa 699,55 € 
IP/Productivitat alienes lloc treball 62.979,15 € 
Condic. Especial Rigidesa Horària 4.722,36 € 
Condic. Risc Especial 792,09 € 
Condició especial Bossa Horària 414,40 € 
Productivitat Guàrdia 658,71 € 
Dietes 706,54 € 
Dietes assistències jutjtats 50,00 € 

 
2.- Aprovar la despesa corresponent al mes de desembre de l’any actual que 
ascendeix a la suma total de 824.879,43 euros. 

3.- Aprovar la despesa corresponent a la paga de nadal de 2016 que ascendeix 
a la suma total de 516.456,29 euros. 

4.- Informar el Comitè d’ Empresa i la Junta de Personal.” 

ACORD NÚMERO VINT-I-QUATRE.- Proposta d’aprovació de les bases i 
convocatòria del procés de selecció per a la provisió interina d’un/a 
coordinador/a de l’àmbit d’Acció Social i Ciutadania de l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat, mitjançant concurs oposició lliure. 

“La plantilla i la relació de llocs de treball de l’Ajuntament conté una plaça 
vacant i dotada pressupostàriament, de Tècnic/a de Gestió, de l’Escala 
d’Administració General, de la plantilla de personal funcionari, vinculada al lloc 
de treball de Coordinador/a de l’Àmbit d’Atenció Social i Ciutadania.  

El lloc de treball al que la plaça està vinculada, que està vacant des de l’1 de 
setembre de 2016, té com a missió més important la coordinació de l’Àmbit 
d’Atenció Social i Ciutadania. En aquest àmbit es concentren la major part de 
les activitats dirigides a l’atenció de les persones. És tracta d’un àmbit que 
també es caracteritza, des del punt de vista organitzatiu, per estar format per 
un equip de persones de professions diverses i complexes.  

Des de l’excedència voluntària de l’anterior titular del lloc de treball, la 
Coordinadora General d’Àmbits, de forma provisional i mentre es procedeix a la 
provisió de la vacant combina les seves pròpies funcions amb les del lloc 
vacant; però és fa imprescindible comptar amb la persona que de forma 
exclusiva assumeixi la missió i funcions del lloc vacant.  

Vista la proposta de bases per a la selecció i provisió interina d’un 
Coordinador/a de l’Àmbit d’Atenció Social i Ciutadania. 

Vist que s’ha informat a la Junta de Personal i a les seccions sindicals 
constituïdes. 



De conformitat articles 10. 2 i art 61 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic Llei 
7/2007 de 12 d’abril, i de conformitat amb el que s’estableix l’article 94 del 
Reglament del Personal al Servei de les Entitats Locals de Catalunya, Decret 
214/1990. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1.- Aprovar les bases i convocar el procés de selecció per a la provisió interina 
d’un/a Coordinador/a de l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania, vinculat a una 
plaça de Tècnic/a de Gestió, grup de classificació A2, de l’Escala 
d’Administració General de la plantilla de personal funcionari, mitjançant 
concurs oposició lliure.  

2.- Publicar la convocatòria i el text íntegre de les bases en el Butlletí Oficial de 
la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, Tauler d’Edictes 
Virtual i Web municipal.  

3.- Informar dels anteriors acords a la Junta de Personal.”  

ACORD NÚMERO VINT-I-CINC.- Proposta d’aprovació de les bases i 
convocatòria del procés de selecció per a la provisió interina d’un/a 
coordinador/a tècnic/a d’unitats operatives de la plantilla de personal 
funcionari de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. 
 
“La plantilla i la relació de llocs de treball de l’Ajuntament conté una plaça 
vacant i dotada pressupostàriament, d’Enginyer/a Tècnic/a Industrial, de 
l’Escala d’Administració Especial, de la plantilla de personal funcionari, 
vinculada al lloc de treball de Coordinador/a Tècnic/a d’Unitats Operatives.  

El lloc de treball al que la plaça està vinculada, que està vacant des la jubilació 
per edat de l’anterior titular. Té com a missió més important coordinar i 
gestionar la conservació i el manteniment de les instal·lacions municipals, 
assegurant els estàndards de servei establerts i coordinar les activitats de 
l’equip de treball de la seva unitat organitzativa. 

El conjunt d’activitats vinculades a la missió del lloc de treball, que afecten a les 
instal·lacions elèctriques municipals, fa imprescindible comptar amb la persona 
de nova incorporació ja que l’ajuntament no disposa de cap professional amb el 
perfil requerit al del lloc vacant.  

Vista la proposta de bases per a la selecció i provisió interina d’un 
Coordinador/a Tècnic/a d’Unitats Operatives. 

Vist que s’ha informat a la Junta de Personal i a les seccions sindicals 
constituïdes. 

De conformitat articles 10. 2 i art 61 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic Llei 
7/2007 de 12 d’abril, i de conformitat amb el que s’estableix l’article 94 del 
Reglament del Personal al Servei de les Entitats Locals de Catalunya, Decret 
214/1990. 



 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1.- Aprovar les bases i convocar el procés de selecció per a la provisió interina 
del Coordinador/a Tècnic/a d’Unitats Operatives, vinculat a una plaça 
d’Enginyer/a Tècnic/a Industrial, de l’Escala d’Administració Especial de la 
plantilla de personal funcionari, grup de classificació A2, mitjançant concurs 
oposició lliure.  

2.- Publicar el text íntegre de les bases i la convocatòria en el Butlletí Oficial de 
la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, Tauler d’Edictes 
Virtual i Web municipal.  

3.- Informar dels anteriors acords a la Junta de Personal.”  

ACORD NÚMERO VINT-I-SIS.- Proposta de personació en el recurs 
contenciós administratiu núm. 254/2016-H del Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 7 de Barcelona, contra reclamació per responsabilitat 
patrimonial. 
 
“Mitjançant escrit de data 13 de juliol de 2016, el Jutjat Contenciós 
Administratiu número 7 de Barcelona ha emplaçat a aquest ajuntament per a 
que es personi davant el mateix jutjat en el recurs contenciós administratiu 
núm. 254/2016-H, interposat per SEGURCAIXA ADESLAS, S.A., 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 254/2016-
H, que es tramita en el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 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.” 

 

ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA 

ACORD NÚMERO VINT-I-SET.- Proposta d’aprovació dels comptes 
justificatius presentats per l’entitat PARRÒQUIA SANTA MAGDALENA en 
concepte de justificació de la subvenció atorgada per al desenvolupament 
del Projecte “Ecole Saint Agustín et centre orfenat sarepta 
ambohitsimeloka, Madagascar”, any 2014.  
 
Es retira de l’Ordre del dia. 



ACORD NÚMERO VINT-I-VUIT.- Proposta de resolució del concurs de 
subvencions adreçat a entitats ciutadanes per al desenvolupament 
d’activitats relacionades amb el servei de Cooperació al 
Desenvolupament, any 2016. 

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

ACORD NÚMERO VINT-I-NOU.- Proposta de resolució del segon concurs 
de subvencions adreçat a entitats ciutadanes per al desenvolupament 
d’activitats relacionades amb els serveis d’Educació i Esports, any 2016. 
 
“Amb la finalitat de fomentar el compliment d’objectius d’interès local i la 
consolidació del teixit associatiu del municipi, l’Ajuntament d’Esplugues destina 
una part dels seus pressupostos a l’atorgament d’ajuts econòmics de suport per 
a activitats ciutadanes. 
 
La concessió d’aquest ajuts es du a terme mitjançant convocatòria d’un concurs 
de subvencions que permet a les entitats, als ciutadans i a les ciutadanes del 
municipi presentar els seus projectes que tenen per objecte el fomentar una 
activitat d’utilitat pública o d’interès social i obtenir, en règim de concurrència 
competitiva, una subvenció destinada a la seva execució. 
 
En aquest sentit, es van aprovar les bases específiques reguladores de 
l’atorgament de subvencions de l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania de 
l’Ajuntament, any 2016 i es va acordar una primera convocatòria de concurs. 
 
Un cop resoltes les sol·licituds presentades, existint consignació pressupostària 
suficient, la Junta de Govern Local, en data 7 d’octubre de 2016, va convocar 
nou concurs per a l’atorgament de subvencions per activitats vinculades a 
Esports i Educació. 
 
El termini de presentació de sol·licituds es va fixar des de la data de publicació 
fins el 4 de novembre de 2016, la qual cosa es va publicitar d’acord amb els 
mecanismes legalment establerts. 
 
Al respecte, les sol·licituds presentades son les següents: 
 
EDUCACIÓ 

Entitat N.I.F. Concepte Import 
sol·licitat (€) 

AMPA ESCOLA FOLCH I 
TORRES G59144022 Introducció a la 

programació i la robòtica 2.700,00 

AMPA ESCOLA 
MATILDE ORDUÑA G08853533 Família i escola: 

integració i unitat 10.043,69 

AMPA ESCOLA PRAT 
DE LA RIBA G58654526 

Reforç del manteniment 
dels recursos educatius: 
Tictac de l'Escola 

975,00 

ESCOLA CAN VIDALET Q5856054A Psicomotricitat i esport a 1.250,00 



educació infantil i 
primària 

ESCOLA FOLCH I 
TORRES Q0868051D Treballem les emocions 

mitjançant l'Arteràpia 2.700,00 

ESCOLA GRAS I SOLER Q0868038A 
Materials escolars i 
activitats 
complementàries  

2.500,00 

ESCOLA ISIDRE MARTI  Q5855027H 
Extraescolars per a 
tothom: escacs i lectura 
teatralitzada 

527,05 

ESCOLA JOAN 
MARAGALL  Q5855043E Activitats 

complementàries 1.200,00 

ESCOLA LOLA 
ANGLADA Q5856020B Transport colònies 

escolars 1.750,00 

ESCOLA MATILDE 
ORDUÑA  Q5855033F Castanyada 2016 2.997,40 

ESCOLA PRAT DE LA 
RIBA  Q5855037G Colònies escolars 2016 2.000,00 

IES JOANOT 
MARTORELL Q5855630I Implementació de la 

robòtica 3.000,00 

IES SEVERO OCHOA Q5855409H Activitats extraescolars 4.000,00 
ESPORTS 

Entitat N.I.F. Concepte Import 
sol·licitat (€) 

CAN CLOTA C.F. G62355722 Futbol amateur 1.000,00 
CLUB DE FUTBOL 
KRILL G62730387 Futbol amateur 1.325,00 

CLUB PETANCA 
RECREATIVO 
ESPLUGUES 

G58105867 
Trofeu Diada 1.007,11 
Trofeu Nadal 548,00 
Competició federada 3.169,30 

FUNDACIÓ PRO-
DISMINUÏTS PSÍQUICS 
FINESTRELLES 

G60171253 

Lliga Catalana de 
Bàsquet 800,00 

Campionat de Catalunya 
de Bàsquet 400,00 

Campionat de Natació 600,00 
 
Comprovada la documentació presentada, els expedients han estat informats 
pels serveis corresponents, així com per la Unitat Jurídico-Administrativa de 
l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania i per la Intervenció municipal. 
 
D'acord amb el que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions; el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions; el 
Decret Legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de 
la Llei de Finances Públiques de la Generalitat de Catalunya; el Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya; el Decret 179/95, de 13 de juny, pel 



qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals de 
Catalunya; l’Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions de 
l’Ajuntament; les Bases específiques reguladores de l’atorgament de 
subvencions de l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania de l’Ajuntament, any 2016 i 
les Bases d'Execució del Pressupost per a l’any 2016. 
 
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 concessió dels següents ajut econòmics, en el marc 
de la convocatòria de les Bases específiques reguladores de l’atorgament de 
subvencions de l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania de l’Ajuntament, any 2016 a 
càrrec de les partides que tot seguit s’indiquen: 
 
EDUCACIÓ 
Partida : 47.32600.48000 

Entitat N.I.F. Concepte Import 
Atorgat (€) 

AMPA ESCOLA FOLCH I 
TORRES G59144020 Introducció a la 

programació i la robòtica 620,99 

AMPA ESCOLA 
MATILDE ORDUÑA G08853533 Família i escola: 

integració i unitat 530,12 

AMPA ESCOLA PRAT 
DE LA RIBA G58654526 

Reforç del manteniment 
dels recursos educatius: 
Tictac de l'Escola 

620,99 

ESCOLA FOLCH I 
TORRES Q0868051D Treballem les emocions 

mitjançant l'Arteràpia 681,58 

ESCOLA GRAS I SOLER Q0868038A 
Materials escolars i 
activitats 
complementàries  

530,12 

ESCOLA ISIDRE MARTI  Q5855027H 
Extraescolars per a 
tothom: escacs i lectura 
teatralitzada 

514,97 

ESCOLA JOAN 
MARAGALL  Q5855043E Activitats 

complementàries 560,41 

ESCOLA LOLA 
ANGLADA Q5856020B Transport colònies 

escolars 681,58 

ESCOLA MATILDE 
ORDUÑA  Q5855033F Castanyada 2016 530,12 

ESCOLA PRAT DE LA 
RIBA  Q5855037Q Colònies escolars 2016 666,43 

IES JOANOT 
MARTORELL Q5855630I Implementació de la 

robòtica 590,70 

ESPORTS 
Partida : 36.34100.48001 



Entitats N.I.F. Concepte Import 
concedit (€) 

CAN CLOTA C.F. G62355722 Futbol amateur 417,04  
CLUB DE FUTBOL 
KRILL G62730387 Futbol amateur 543,30  

CLUB PETANCA 
RECREATIVO 
ESPLUGUES 

G58105867 
Trofeu Diada 1.007,11  
Trofeu Nadal 548,00 
Competició federada 906,77 

FUNDACIÓ PRO-
DISMINUÏTS 
PSÍQUICS 
FINESTRELLES 

G60171253 

Lliga Catalana de Bàsquet 800,00  
Campionat de Catalunya de 
Bàsquet 400,00  

Campionat de Natació 600,00  
 
SEGON.- Establir que s'entendran acceptades les corresponents subvencions 
per part de les entitats beneficiàries si en el termini de 15 dies hàbils, comptat a 
partir de la recepció de la notificació per cadascuna d’elles, no han manifestat 
expressament la renúncia. 
 
TERCER.- Desestimar les següents sol·licituds de subvenció per les raons que 
s’esmenten: 
 
Entitat Activitat/Programa Motiu desestimació 

ESCOLA CAN 
VIDALET 

Psicomotricitat i 
esport a educació 
infantil i primària 

Puntuació global assolida 17 punts. No ha 
obtingut la puntuació mínima exigida (20 
punts). 

IES SEVERO 
OCHOA 

Activitats 
extraescolars Presentada fora de termini 

 
QUART.- Aprovar les següents justificacions econòmiques presentades per les 
entitats que tot seguit s’indiquen: 
 

Entitat Concepte Import 
justificat (€) 

ESCOLA ISIDRE MARTI  Extraescolars per a tothom: escacs i 
lectura teatralitzada 527,05 

ESCOLA JOAN 
MARAGALL  Activitats complementàries 6.139,50 

ESCOLA LOLA 
ANGLADA Transport colònies escolars 4.190,00 

ESCOLA MATILDE 
ORDUÑA  Castanyada 2016 2.942,12 

ESCOLA PRAT DE LA 
RIBA  Colònies escolars 2016 21.948,08 

IES JOANOT 
MARTORELL Implementació de la robòtica 12.629,68 

 
 



ACORD NÚMERO TRENTA.- Proposta de pròrroga del contracte relatiu al 
servei de dinamització i emancipació juvenil. 
 
“Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 15 de juliol de 2013 es 
va adjudicar a la FUNDACIÓ PIA INSTITUT PERE TARRÉS D’EDUCACIÓ EN 
L’ESPLAI (FUNDACIÓ PERE TARRÉS), el contracte relatiu al servei de 
dinamització i emancipació juvenil, per un import màxim anual de 83.158,67 
euros, exempts d’IVA. 
 
El contracte es va signar en data 18 de juliol de 2013, amb una durada inicial 
de dos anys, i possibilitat de pròrrogues anuals. La Junta de Govern Local, en 
data 15 de maig de 2015 va aprovar la prorroga del contracte fins el 17 de juliol 
de 2016. Per últim, en data 8 de juliol de 2016, la Junta de Govern Local va 
aprovar la pròrroga del contracte del període comprès entre el 18 de juliol al 31 
de desembre de 2016. 
 
En data 11 de novembre de 2016 l’entitat FUNDACIÓ PIA INSTITUT PERE 
TARRÉS D’EDUCACIÓ EN L’ESPLAI (FUNDACIÓ PERE TARRÉS) ha 
presentat escrit manifestant la seva voluntat de prorrogar el contracte. 
 
Atesa la resolució judicial recaiguda en el recurs contenciós administratiu 
298/2013, mitjançant la qual s’anul·la la resolució municipal d’adjudicació del 
present contracte, essent imprescindible però continuar la prestació del servei 
sense interrupció per raons d’interès públic. 
 
La Directora d’Educació i Ciutadania ha emès informe favorable a la pròrroga, 
pel període comprès entre l’1 de gener de 2017 i fins que s’adjudiqui el nou 
contracte, o amb data màxima de 17 juliol de 2017 (durada màxima permesa 
de la pròrroga, ja que arribaríem als quatre anys màxims de durada del 
contracte). 
 
És d’aplicació l’article 303 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic, en relació a la clàusula cinquena dels plecs de condicions econòmic 
administratives i la clàusula catorze dels plecs de condicions tècniques, que 
habiliten per a la pròrroga del present contracte. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
PRIMER.- Prorrogar el contracte relatiu al servei de dinamització i emancipació 
juvenil, subscrit amb la FUNDACIÓ PIA INSTITUT PERE TARRÉS 
D’EDUCACIÓ EN L’ESPLAI (FUNDACIÓ PERE TARRÉS), provista de NIF R-
5800395-E, per un període comprès entre l’1 de gener i i fins que s’adjudiqui el 
nou contracte, o com a màxim fins el 17 juliol de 2017, per un import mensual 
de 6.929,88 euros, IVA inclòs. 
 
SEGON.- Aprovar la despesa anticipada corresponent a la pròrroga del 
contracte relatiu al servei de dinamització i emancipació juvenil, subscrit amb la 
FUNDACIÓ PIA INSTITUT PERE TARRÉS D’EDUCACIÓ EN L’ESPLAI 
(FUNDACIÓ PERE TARRÉS), provista de NIF R-5800395-E, per un import 



màxim de 45.506,21 euros, IVA inclòs, a càrrec de la partida. 
2017.36.33400.22706 (Dinamització espais juvenils). 
 
Els anteriors acords es sotmeten a la condició suspensiva de comptar amb la 
consignació pressupostària adequada i suficient, un cop aprovat el pressupost 
municipal per l’any 2017, amb caràcter definitiu.”  

ACORD NÚMERO TRENTA-UN.- Proposta d’adjudicació del contracte 
menor consistent en el subministrament d’equips de cardioprotecció 
(desfibril·ladors) per instal·lar a diferents espais públics d’Esplugues de 
Llobregat i de material complementari. 

“L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat està implementant el projecte 
”Esplugues Ciutat Cardioprotegida”, amb la instal·lació de 9 desfibril·ladors 
repartits en diferents punts de la ciutat. 

La Diputació de Barcelona ens ha concedit una subvenció per la compra de 
Desfibril·ladors Automàtics (DEA) per un import de 7.260 euros a justificar 
durant aquest any 2016. 

Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 14 d’octubre de 2016 es 
va acordar adjudicar a l’empresa TECHNOLOGY 2050, S.L. “ESPAIS 
CARDIOPROTEGITS CATALUNYA”, el contracte consistent en el 
subministrament d’equips cardiopretecció (9 desfibril.ladors) per instal.lar a 
diferentes espais públics d’Esplugues de Llobregat, per un import de 9.440,50 
euros, més 1.982,51 euros en concepte d’IVA. 

Sent que aquest procediment de contractació (contracte menor) és molt recent 
(octubre 2016) i ha estat aquesta empresa la que ha fet la millor oferta, i a fi de 
que tota la població disposi del mateix model de DEA i facilitar el manteniment 
de la totalitat dels aparells en les mateixes condicions que el contracte 
adjudicat, s’ha sol·licitat oferta a l’empresa TECHNOLOGY 2050, S.L. “ESPAIS 
CARDIOPROTEGITS CATALUNYA” per al subministrament del següent 
material: 
 
- 3 aparells DEA instal·lats, amb cabina exterior/interior amb alarma 

- 8 planxes rescat cardiac acer inoxidable 

- 2 aparells “Cardio firts angel” (per el 2 DEA que disposarà la Policia local) 

- 2 Tòtems rescat cardiac acer inoxidable 

- 2 cardio first angel 

Vist l’informe emès per la Tècnica de Salut Pública, en el sentit de que la 
proposta presentada per l’empresa TECHNOLOGY 2050, S.L. “ESPAIS 
CARDIOPROTEGITS CATALUNYA” és adequada per a l’encàrrec sol·licitat. 
 
Atès el que disposen els articles 111, 138.3 i 156.2 del Reial Decret Legislatiu 



3/2011, de 14 de novembre de 2011, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
de Contractes del Sector Públic. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Aprovar la despesa referida al contracte consistent en el 
subministrament d’equips cardiopretecció (desfibril.ladors) per instal.lar a 
diferents espais públics d’Esplugues de Llobregat i de material complementari, 
per un import de 5.998,94 euros, IVA inclòs, a càrrec de la partida 
11.92000.62500 – Adquisició mobiliari i altre material -, del pressupost 
municipal en vigor. 

SEGON.- Adjudicar a l’empresa TECHNOLOGY 2050, S.L. “ESPAIS 
CARDIOPROTEGITS CATALUNYA”, amb CIF B-66071143, el contracte 
consistent en el subministrament d’equips cardiopretecció (desfibril.ladors) per 
instal.lar a diferentes espais públics d’Esplugues de Llobregat i de material 
complementari, per un import de 4.957,80 euros, més 1.041,14 euros en 
concepte d’IVA (import total del contracte, 5.998,94 euros, IVA inclòs). 
 
El material a subministrar és el següent: 

- 3 aparells DEA instal·lats, amb cabina exterior/interior amb alarma 

- 8 planxes rescat cardiac acer inoxidable 

- 2 aparells “Cardio firts angel” (per el 2 DEA que disposarà la Policia local) 

- 2 Tòtems rescat cardiac acer inoxidable 

- 2 cardio first angel 

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

El pagament s’efectuarà segons les condicions habituals de l’ajuntament, 
mitjançant transferència bancària, prèvia presentació de la factura corresponent 
signada per l’empresa adjudicatària i degudament conformada pel tècnic 
responsable del projecte.” 

ACORD NÚMERO TRENTA-DOS.- Proposta de devolució de la fiança 
dipositada per l’entitat FUNDACIÓ PIA INSTITUT PERE TARRÉS 
D’EDUCACIÓ EN L’ESPLAI (FUNDACIÓ PERE TARRÉS) corresponent a la 
contractació del servei socioeducatiu i de detecció de situacions de risc 
en el municipi d’Esplugues de Llobregat (període desembre 2013 – 
novembre 2014). 

“En data 29 de novembre de 2013 la Junta de Govern Local va adjudicar a 
l’entitat FUNDACIÓ PIA INSTITUT PERE TARRÉS D’EDUCACIÓ EN L’ESPLAI 
(FUNDACIÓ PERE TARRÉS), el contracte relatiu al servei socioeducatiu i de 
detecció de situacions de risc en el municipi d’Esplugues. 



En data 25 de novembre de 2013, l’adjudicatària va dipositar la fiança d’import 
1.466,40 euros, en concepte de garantia. 

En aquest sentit, havent finalitzat el contracte, l’entitat FUNDACIÓ PIA 
INSTITUT PERE TARRÉS D’EDUCACIÓ EN L’ESPLAI (FUNDACIÓ PERE 
TARRÉS), ha sol·licitat la devolució de la fiança esmentada.  
 
Vistos els informes favorables de la Tresorera i de la Directora d’Educació i 
Ciutadania, sobre la fiança en qüestió, i d’acord amb el que disposa l’article 102 
del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Retornar a l’entitat FUNDACIÓ PIA INSTITUT PERE TARRÉS 
D’EDUCACIÓ EN L’ESPLAI (FUNDACIÓ PERE TARRÉS), amb número de NIF 
R5800395E, la fiança d’import 1.466,40 euros que té dipositada en aquest 
Ajuntament, en concepte de garantia del contracte relatiu al servei 
socioeducatiu i de situacions de risc en el municipi d’Esplugues de Llobregat 
(període desembre 2013 – novembre 2014). 

SEGON.- Donar per finalitzat l’expedient corresponent. 

A partir dels 15 dies següents a la recepció d’aquesta notificació la devolució de 
fiança s’efectuarà mitjançant alguna de les següents modalitats:  
 
· Si la fiança es va dipositar mitjançant aval bancari aquest serà retornat a les 
Oficines de Serveis Econòmics (Plaça Santa Magdalena, 5 i 6 – planta baixa) 
en horari de dilluns a divendres de 9 del mati a les 14,30 hores. 
 
· Si la fiança es va dipositar en metàl·lic, es retornarà mitjançant transferència 
bancària sempre que es disposin de les dades bancàries corresponents. En 
canvi, si no consten a la Tresoreria municipal les dades bancàries per efectuar 
la transferència, la fiança es retornarà mitjançant xec bancari nominatiu que es 
podrà retirar a les Oficines del Punt d’Atenció al Ciutadà (Plaça Santa 
Magdalena, 24 planta baixa) de 8,30 a 14,30 hores (excepte dissabtes) i els 
dijous a la tarda de 16 a 18 h, excepte en el mes d’agost. 
 
Per poder retirar l’aval bancari o el xec corresponent el titular del dret de 
cobrament haurà d’aportar la corresponent documentació que acrediti la seva 
personalitat física (DNI) o be si es tracta de una persona jurídica, escriptura on 
es faci constar els poders de cobrament atorgats.” 

ACORD NÚMERO TRENTA-TRES.- Proposta d’aprovació d’un conveni de 
col·laboració amb l’entitat ASSOCIACIÓ CRISTIANA D’AJUDA SOCIAL 
VIDA per al desenvolupament del Projecte “Programa d’aliments 
municipal”, anys 2016 i 2017.  

“L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat porta treballant amb l’Associació 
Cristiana d’Ajuda Social Vida des de l’any 2010 mitjançant subvencions per 



complementar els lots d’aliments bàsics del Programa d’Aliments de la ciutat. 
 
L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat valora positivament la feina realitzada 
durant aquests anys i preveu seguir col·laborant de forma econòmica amb 
l’Associació Cristiana d’Ajuda Social Vida, formalitzant conveni de col·laboració 
pels anys 2016 i 2017. 

Les activitats d’inclusió i d’atenció a les famílies en risc d’exclusió social 
desenvolupades per l’Associació Cristiana d’Ajuda Social Vida han estat 
alineades amb els objectius municipals d’atenció a les persones per prevenir 
situacions d’exclusió social. 

Aquestes activitats són d’atenció i ajuda a les famílies en situació de precarietat 
econòmica i amb dificultats de cobrir les seves necessitats bàsiques 
d’alimentació realitzant la distribució de lots d’aliments a famílies de l’àmbit 
territorial d’Esplugues de Llobregat, principalment de Can Vidalet, que es 
troben en situacions socioeconòmiques precàries i desfavorides, derivades pels 
serveis socials bàsics de l’Ajuntament. 

En data 21 de novembre de 2016, l’ASSOCIACIÓ CRISTIANA D’AJUDA 
SOCIAL VIDA ha sol·licitat la formalització de conveni i l’aportació econòmica 
anual per a la realització de les seves activitats durant l’any 2016. 
 
Vist l’informe emès per la Directora d’Acció Social, informant favorablement 
l’aprovació del text del conveni entre l’Ajuntament i l’Associáció Cristiana 
d’Ajuda Social Vida i l’atorgament d’una subvenció a l’entitat per un import de 
2.600 euros. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Aprovar el conveni de col.laboració entre l’Ajuntament d’Esplugues 
de Llobregat i l’entitat ASSOCIACIÓ CRISTIANA D’AJUDA SOCIAL VIDA, amb 
NIF número G-65256307, per realitzar les activitats vinculades al Programa 
d’Aliments Municipal de lliurament de lots d’alimentació per a famílies en 
situació de vulnerabilitat de la ciutat. 

SEGON.- Aprovar una aportació econòmica de 2.600 euros a favor de l’entitat 
ASSOCIACIÓ CRISTIANA D’AJUDA SOCIAL VIDA, amb NIF número G-
65256307, corresponent a l’any en vigor, amb càrrec a la partida 
68.23100.48023-Conveni Associació Cristiana d’Ajuda Social Vida, del 
pressupost municipal en vigor. 

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

ACORD NÚMERO TRENTA-QUATRE.- Proposta d’aprovació d’una 
subvenció a favor de l’entitat ASSOCIACIÓ D’AMICS DEL MODELISME 
FERROVIARI D’ESPLUGUES en execució del conveni en vigor, any 2016.  



“La Junta de Govern Local va acordar en sessió del 18 d’octubre de 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 2 de juny 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 ASSOCIACIÓ D’AMICS DEL 
MODELISME FERROVIARI D’ESPLUGUES (NIF G-60.364.775) per un import 
de 1.400,00 euros, amb càrrec a la partida del pressupost municipal en vigor 
33.33400.48008 (Conveni amb Ass. Amics Modelisme Ferroviari). 

SEGON.- Ratificar la vigència del conveni del col·laboració amb l’entitat 
ASSOCIACIÓ D’AMICS DEL MODELISME FERROVIARI D’ESPLUGUES (NIF 
G-60.364.775) per a l’any 2016 i atorgar a aquesta entitat la subvenció 
corresponent per import 1.400,00 euros. 

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

ACORD NÚMERO TRENTA-CINC.- Proposta de modificació puntual de 
conveni i aprovació d’una subvenció a favor de l’entitat ASSOCIACIÓ DE 
VEÏNS DISTRICTE i BARRI CENTRE, any 2016. 

“La Junta de Govern Local va acordar en sessió del 26 de juny del 2013 
l’aprovació del conveni de col·laboració amb l’entitat ASSOCIACIO DE VEÏNS 
DISTRICTE PRIMER BARRI CENTRE, amb una vigència prevista pel període 



2013-2016.  
 
Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 20 de maig de 2016 es 
va acordar atorgar una subvenció a favor de dita entitat, per un import de 
2.654,00 euros, en execució del conveni en vigor. 

L’entitat va demanar subvenció pel desenvolupament de les activitats “Flors al 
carrer” i “Festa infantil i xocolatada” dins la convocatòria d’enguany del concurs 
de subvencions adreçat a entitats ciutadanes, però les mateixes van ser 
desestimades amb la intenció de ser incloses dins el conveni de col·laboració 
en vigor, atesa la trajectòria en anys de l’entitat en el desenvolupament 
d’aquestes dues activitats. Val a dir, que per errada, a la resolució del concurs 
es va indicar que es desestimaven perquè les activitats ja estaven incloses dins 
el conveni, quan el que es volia manifestar era la intenció de incloure-les al 
mateix. 
 
Vist l’informe emès per la Directora de Cultura, on manifesta el següent: 
 
v “Dintre de la seva programació anual l’entitat realitza de manera estable i 
periòdica dues activitats més per tal que la ciutadania d’Esplugues pugui 
gaudir, en el seu temps de lleure, d’accions que es desenvolupen en espais 
públics.” 
 
v “Aquestes activitats reforcen una programació que dona suport a actuacions 
festives (...).” 

v “ (...) aquestes activitats s’han consolidat en el temps, i s’ha detectat que han 
tingut un alt grau de participació i que suposen una dinamització per al barri i 
per a la ciutat (...) 

Atès que el conveni estableix en el punt 5.5 que l’entitat pot presentar canvis en 
el projecte d’una any per altre sempre i quan hi hagi consignació 
pressupostària. 
 
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.- Modificar per l’any 2016 el conveni de col·laboració subscrit amb 
l’entitat ASSOCIACIO DE VEÏNS DISTRICTE PRIMER BARRI CENTRE, per tal 
d’incloure en el mateix les activitats “Flors al carrer” i “Festa infantil i 
xocolatada”. 
 
SEGON.- Aprovar la despesa corresponent a la incorporació d’aquestes dues 
activitats, per un import global de 374 euros, amb càrrec a la partida del 



pressupost municipal en vigor 33.33400.48014 (Conveni amb AAVV CENTRE), 
i atorgar les següents subvencions a l’entitat ASSOCIACIO DE VEÏNS 
DISTRICTE PRIMER BARRI CENTRE (CIF V60153285): 

Activitat Import 
Flors al carrer 174 
Festa infantil i xocolatada 200 

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

ACORD NÚMERO TRENTA-SIS.- Proposta d’aprovació d’una subvenció a 
favor de l’entitat ASSOCIACIÓ DIAS en execució del conveni en vigor, any 
2016. 

“La Junta de Govern Local va acordar en sessió de data 16 de maig de 2014 
l’aprovació d’un conveni de col·laboració amb l’entitat Associació Dias, amb una 
vigència prevista pel període 2014-2016. 

En data 28 de novembre de 2016 l’entitat ha sol·licitat la subvenció 
corresponent a l’any 2016, acompanyada del seu programa. 

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 Treballadora Social. 

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

Vista 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 ASSOCIACIÓ DIAS (NIF: G-
65902371), per un import de 2.000 euros, amb càrrec a la partida del 
pressupost municipal en vigor 68.23100.48006 (Conveni amb Associació 
DIAS).  



 
SEGON.- Ratificar la vigència del conveni del col·laboració amb l’entitat 
ASSOCIACIÓ DIAS (NIF: G-65902371), per a l’any 2016 i atorgar a aquesta 
entitat la subvenció corresponent per import 2.000,00 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.” 
 
ACORD NÚMERO TRENTA-SET.- Proposta d’aprovació d’un conveni de 
col·laboració, amb caràcter plurianual, entre l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat i l’entitat CLUB DE FUTBOL CAN VIDALET, anys 2016-2019.  

“La Junta de Govern Local va acordar en sessió del 6 de maig de 2016 
l’aprovació de les Bases específiques reguladores de l’atorgament de 
Subvencions de l’àmbit d’Acció Social i Ciutadania de l’Ajuntament d’Esplugues 
per a l’any 2016. 

Dins l’Àmbit d’Esports, la següent entitat ha demanat, en la data que 
s’especifica a continuació, formalització d’un conveni de col·laboració pel 
període 2016-2019: 

Data  
Sol·licitud NIF Entitat  

24/11/2016 G-58798364 CLUB DE FUTBOL CAN VIDALET 

 
Vist l’informe emès pel Director del Servei d’Esports, informant favorablement 
l’atorgament de subvencions en el marc de dit conveni, per les activitats i 
quanties en ell expressat. 

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

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

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

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 



Primer.- Resoldre individualment la sol·licitud de formalització de conveni 
presentada, aprovant i atorgant la següent despesa, amb càrrec a la partida 
que tot seguit s’indica del pressupost municipal en vigor, any 2016, a favor de 
l’entitat CLUB DE FUTBOL CAN VIDALET (NIF G-58798364) i pel 
desenvolupament de les activitats que s’esmenten en el respectiu conveni: 

 
ENTITAT : CLUB DE FUTBOL CAN VIDALET 
Programes/ actuacions Despesa Partida 
Festa del futbol i els valors educatius  350,00 € 

36. 34100.48012 
(Conveni 
Club de Futbol 
Can Vidalet) 

Competició Federació Catalana de Futbol 9.250,00 
Curs d’entrenadors/es 500,00 € 
Torneig juvenil “Ciutat d’Esplugues” de futbol 3.000,00 € 
Torneig de futbol “Dia de la Dona” 350,00 € 
TOTAL 13.450,00 €  

 
Segon.- Aprovar el text del conveni de col·laboració a formalitzar amb l’entitat 
CLUB DE FUTBOL CAN VIDALET (NIF G-58798364), per un període de 
vigència anys 2016-2019, pel desenvolupament de l’esmentades activitats. 
 
Tercer.- Establir que s'entendrà acceptada la corresponent subvenció per part 
de l’entitat beneficiària si en el termini de 15 dies hàbils, comptat a partir de la 
recepció de la notificació dels presents acords, no ha manifestat expressament 
la renúncia. 

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

ACORD NÚMERO TRENTA-VUIT.- Proposta d’aprovació d’un conveni de 
col·laboració, amb caràcter plurianual, entre l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat i l’entitat CLUB VOLEIBOL ESPLUGUES, anys 2016-2019.  

“La Junta de Govern Local va acordar en sessió del 6 de maig de 2016 
l’aprovació de les Bases específiques reguladores de l’atorgament de 
Subvencions de l’àmbit d’Acció Social i Ciutadania de l’Ajuntament d’Esplugues 
per a l’any 2016. 

Dins l’Àmbit d’Esports, la següent entitat ha demanat, en la data que 
s’especifica a continuació, formalització d’un conveni de col·laboració pel 
període 2016-2019: 

Data  
Sol·licitud NIF Entitat  

15/06/2016 G-58819921 CLUB VOLEIBOL ESPLUGUES 



 
Vist l’informe emès pel Director del Servei d’Esports, informant favorablement 
l’atorgament de subvencions en el marc de dit conveni, per les activitats i 
quanties en ell expressat. 
 
Vist l’informe emès per la Unitat Jurídic - Administrativa de l’Àmbit d’Acció 
Social i Ciutadania i la Intervenció Municipal. 
 
Vista la regulació de l’Ordenança general reguladora de la concessió de 
subvencions i les Bases d’Execució del pressupost en vigor. 
 
En virtut de la delegació conferida a la Junta de Govern local, al punt g. del 
Decret d’alcaldia núm. 1.466, de 18 de juny de 2015, per a la concessió de 
subvencions amb càrrec a crèdit pressupostari disponible a tal efecte. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
Primer.- Resoldre individualment la sol·licitud de formalització de conveni 
presentada, aprovant i atorgant la següent despesa, amb càrrec a la partida 
que tot seguit s’indica del pressupost municipal en vigor, any 2016, a favor de 
l’entitat CLUB VOLEIBOL ESPLUGUES (NIF G-58819921) i pel 
desenvolupament de les activitats que s’esmenten en el respectiu conveni: 
 
ENTITAT : CLUB VOLEIBOL ESPLUGUES  
Programes/ actuacions Despesa Partida 
Escola de voleibol  2.000,00 € 36. 34100.48009 

(Conveni 
Club Voleibol 
Esplugues) 

Competicions de voleibol federades 6.000,00 

Torneig “Ciutat d’Esplugues” de Voleibol 2.000,00 € 

TOTAL 10.000,00 €  

 
Segon.- Aprovar el text del conveni de col·laboració a formalitzar amb l’entitat 
CLUB VOLEIBOL ESPLUGUES (NIF G-58819921), per un període de vigència 
anys 2016-2019, pel desenvolupament de l’esmentades activitats. 
 
Tercer.- Establir que s'entendrà acceptada la corresponent subvenció per part 
de l’entitat beneficiària si en el termini de 15 dies hàbils, comptat a partir de la 
recepció de la notificació dels presents acords, no ha manifestat expressament 
la renúncia. 

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

 



 
ACORD NÚMERO TRENTA-NOU.- Proposta d’aprovació d’un conveni de 
col·laboració, amb caràcter anual, entre l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat i l’ESCOLA GRAS SOLER, any 2016. 

“La Junta de Govern Local va acordar en sessió del 6 de maig de 2016 
l’aprovació de les Bases específiques reguladores de l’atorgament de 
Subvencions de l’àmbit d’Acció Social i Ciutadania de l’Ajuntament d’Esplugues 
per a l’any 2016. 

En aquest sentit, en els darrers anys, l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat ha 
dirigit la seva política de foment de les activitats privades d’interès públic cap a 
un marc regulador de les relacions amb les entitats que depassa la concepció 
unilateral de la subvenció. La col·laboració de les entitats en esdeveniments de 
participació ciutadana i la seva repercussió en el teixit socio-cultural ha 
consolidat una relació fluida d’interès mutu, reflectida en els diferents textos 
dels convenis aprovats en el seu dia pel període 2013-2016, regulant diferents 
aspectes econòmics, de cessions d’ús i suport tècnic. 
 
Dins l’àmbit d’Educació, la següent escola ha demanat, en la data que 
s’especifica a continuació, formalització d’un conveni de col·laboració per l’any 
període 2016: 

DATA 
INSTÀNCIA NIF ENTITAT 

16/11/2016 Q-0868038-A ESCOLA GRAS SOLER 
 
Donat que aquesta col·laboració ha estat valorada positivament per ambdues 
parts i vist el projecte global d’actuacions presentat per l’entitat local en aquest 
àmbit. 
 
Vist l’informe emès per la Coordinadora Tècnica d’Educació, en el qual 
s’informa favorablement la proposta de l’entitat i la redacció d’un nou conveni. 
 
Vist l’informe emès per la Unitat Jurídic - Administrativa de l’Àmbit d’Acció 
Social i Ciutadania i la Intervenció Municipal. 

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

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

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Resoldre individualment la sol·licitud de formalització de conveni 
presentada, aprovant i atorgant la següent despesa, amb càrrec a la partida del 
pressupost municipal en vigor 47.32600.45392 (Conveni Escola Gras Soler), a 
favor de l’ESCOLA GRAS SOLER (NIF Q-0868038-A) pel desenvolupament de 
l’activitat que s’esmenta en el respectiu conveni: 



NOM ACTIVITAT IMPORT  
Projecte Nou Currículum de Primària 7.752,00 € 
 
SEGON.- Aprovar el text del conveni de col·laboració a formalitzar amb 
l’ESCOLA GRAS SOLER per un període de vigència anual fins el 31 de 
desembre del 2016 per al desenvolupament del projecte d’activitats esmentat. 
 
TERCER.- Establir que s'entendrà acceptada la corresponent subvenció per 
part de l’entitat beneficiària si en el termini de 15 dies hàbils, comptat a partir de 
la recepció de la notificació dels presents acords, no ha manifestat 
expressament la renúncia.” 

 
ACORD NÚMERO QUARANTA.- Proposta d’aprovació d’un conveni de 
col·laboració, amb caràcter anual, entre l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat i l’ESCOLA LOLA ANGLADA, any 2016. 

“La Junta de Govern Local va acordar en sessió del 6 de maig de 2016 
l’aprovació de les Bases específiques reguladores de l’atorgament de 
Subvencions de l’àmbit d’Acció Social i Ciutadania de l’Ajuntament d’Esplugues 
per a l’any 2016. 

En aquest sentit, en els darrers anys, l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat ha 
dirigit la seva política de foment de les activitats privades d’interès públic cap a 
un marc regulador de les relacions amb les entitats que depassa la concepció 
unilateral de la subvenció. La col·laboració de les entitats en esdeveniments de 
participació ciutadana i la seva repercussió en el teixit sociocultural ha 
consolidat una relació fluida d’interès mutu, reflectida en els diferents textos 
dels convenis aprovats en el seu dia pel període 2013-2016, regulant diferents 
aspectes econòmics, de cessions d’ús i suport tècnic. 

Dins l’àmbit d’Educació, la següent escola ha demanat, en la data que 
s’especifica a continuació, formalització d’un conveni de col·laboració per l’any 
període 2016 : 

DATA 
INSTÀNCIA NIF ENTITAT 

20/06/2016 Q-5856020-B ESCOLA LOLA ANGLADA 
 
Donat que aquesta col·laboració ha estat valorada positivament per ambdues 
parts i vist el projecte global d’actuacions presentat per l’entitat local en aquest 
àmbit. 
 
Vist l’informe emès per la Coordinadora Tècnica d’Educació, en el qual 
s’informa favorablement la proposta de l’entitat i la redacció d’un nou conveni. 
 
Vist l’informe emès per la Unitat Jurídic - Administrativa de l’Àmbit d’Acció 
Social i Ciutadania i la Intervenció Municipal. 



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

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

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Resoldre individualment la sol·licitud de formalització de conveni 
presentada, aprovant i atorgant la següent despesa, amb càrrec a la partida del 
pressupost municipal en vigor 47.32600.45394 (Conveni Escola Lola Anglada), 
a favor de l’ESCOLA LOLA ANGLADA (NIF Q-5856020-B) pel 
desenvolupament de l’activitat que s’esmenta en el respectiu conveni: 

NOM ACTIVITAT IMPORT  
Els espais exteriors com entorn d’aprenentatge 7.750,00 € 
 
SEGON.- Aprovar el text del conveni de col·laboració a formalitzar amb 
l’ESCOLA LOLA ANGLADA per un període de vigència anual fins el 31 de 
desembre del 2016 per al desenvolupament del projecte d’activitats esmentat. 
 
TERCER.- Establir que s'entendrà acceptada la corresponent subvenció per 
part de l’entitat beneficiària si en el termini de 15 dies hàbils, comptat a partir de 
la recepció de la notificació dels presents acords, no ha manifestat 
expressament la renúncia.” 

ACORD NÚMERO QUARANTA-UN.- Proposta d’aprovació d’un conveni de 
col·laboració, amb caràcter anual, entre l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat i l’ESCOLA MATILDE ORDUÑA, any 2016.  
 
“La Junta de Govern Local va acordar en sessió del 6 de maig de 2016 
l’aprovació de les Bases específiques reguladores de l’atorgament de 
Subvencions de l’àmbit d’Acció Social i Ciutadania de l’Ajuntament d’Esplugues 
per a l’any 2016. 

En aquest sentit, en els darrers anys, l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat ha 
dirigit la seva política de foment de les activitats privades d’interès públic cap a 
un marc regulador de les relacions amb les entitats que depassa la concepció 
unilateral de la subvenció. La col·laboració de les entitats en esdeveniments de 
participació ciutadana i la seva repercussió en el teixit sociocultural ha 
consolidat una relació fluida d’interès mutu, reflectida en els diferents textos 
dels convenis aprovats en el seu dia pel període 2013-2016, regulant diferents 
aspectes econòmics, de cessions d’ús i suport tècnic. 

 
Dins l’àmbit d’Educació, la següent escola ha demanat, en la data que 
s’especifica a continuació, formalització d’un conveni de col·laboració per l’any 
període 2016: 

 



DATA 
INSTÀNCIA NIF ENTITAT 

18/05/2016 Q-5855033-F ESCOLA MATILDE ORDUÑA 
 
Donat que aquesta col·laboració ha estat valorada positivament per ambdues 
parts i vist el projecte global d’actuacions presentat per l’entitat local en aquest 
àmbit. 
 
Vist l’informe emès per la Coordinadora Tècnica d’Educació, en el qual 
s’informa favorablement la proposta de l’entitat i la redacció d’un nou conveni. 
 
Vist l’informe emès per la Unitat Jurídic - Administrativa de l’Àmbit d’Acció 
Social i Ciutadania i la Intervenció Municipal. 

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

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

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Resoldre individualment la sol·licitud de formalització de conveni 
presentada, aprovant i atorgant la següent despesa, amb càrrec a la partida del 
pressupost municipal en vigor 47.32600.45396 (Conveni Escola Matilde 
Orduña), a favor de l’ESCOLA MATILDE ORDUÑA (NIF Q-5855033-F) pel 
desenvolupament de l’activitat que s’esmenta en el respectiu conveni: 

NOM ACTIVITAT IMPORT  
Projecte de cambra frigorífica 7.564,92 € 
 
SEGON.- Aprovar el text del conveni de col·laboració a formalitzar amb 
l’ESCOLA MATILDE ORDUÑA per un període de vigència anual fins el 31 de 
desembre del 2016 per al desenvolupament del projecte d’activitats esmentat. 
 
TERCER.- Establir que s'entendrà acceptada la corresponent subvenció per 
part de l’entitat beneficiària si en el termini de 15 dies hàbils, comptat a partir de 
la recepció de la notificació dels presents acords, no ha manifestat 
expressament la renúncia.” 

ACORD NÚMERO QUARANTA-DOS.- Proposta d’aprovació d’un conveni 
de col·laboració, amb caràcter anual, entre l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat i l’ESCOLA PRAT DE LA RIBA, any 2016. 

“La Junta de Govern Local va acordar en sessió del 6 de maig de 2016 
l’aprovació de les Bases específiques reguladores de l’atorgament de 
Subvencions de l’àmbit d’Acció Social i Ciutadania de l’Ajuntament d’Esplugues 
per a l’any 2016. 



En aquest sentit, en els darrers anys, l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat ha 
dirigit la seva política de foment de les activitats privades d’interès públic cap a 
un marc regulador de les relacions amb les entitats que depassa la concepció 
unilateral de la subvenció. La col·laboració de les entitats en esdeveniments de 
participació ciutadana i la seva repercussió en el teixit socio-cultural ha 
consolidat una relació fluida d’interès mutu, reflectida en els diferents textos 
dels convenis aprovats en el seu dia pel període 2013-2016, regulant diferents 
aspectes econòmics, de cessions d’ús i suport tècnic. 

Dins l’àmbit d’Educació, la següent escola ha demanat, en la data que 
s’especifica a continuació, formalització d’un conveni de col·laboració per l’any 
període 2016 : 

DATA 
INSTÀNCIA NIF ENTITAT 

12/07/2016 Q-5855037-G ESCOLA PRAT DE LA RIBA 
 
Donat que aquesta col·laboració ha estat valorada positivament per ambdues 
parts i vist el projecte global d’actuacions presentat per l’entitat local en aquest 
àmbit. 
 
Vist l’informe emès per la Coordinadora Tècnica d’Educació, en el qual 
s’informa favorablement la proposta de l’entitat i la redacció d’un nou conveni. 
 
Vist l’informe emès per la Unitat Jurídic - Administrativa de l’Àmbit d’Acció 
Social i Ciutadania i la Intervenció Municipal. 

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

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

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Resoldre individualment la sol·licitud de formalització de conveni 
presentada, aprovant i atorgant la següent despesa, amb càrrec a la partida del 
pressupost municipal en vigor 47.32600.45393 (Conveni Escola Prat de la 
Riba), a favor de l’ESCOLA PRAT DE LA RIBA (NIF Q-5855037-G) pel 
desenvolupament de l’activitat que s’esmenta en el respectiu conveni: 

NOM ACTIVITAT IMPORT  
Projecte de manteniment del centre 7.752,00 € 
 
SEGON.- Aprovar el text del conveni de col·laboració a formalitzar amb 
l’ESCOLA PRAT DE LA RIBA per un període de vigència anual fins el 31 de 
desembre del 2016 per al desenvolupament del projecte d’activitats esmentat. 
 
TERCER.- Establir que s'entendrà acceptada la corresponent subvenció per 



part de l’entitat beneficiària si en el termini de 15 dies hàbils, comptat a partir de 
la recepció de la notificació dels presents acords, no ha manifestat 
expressament la renúncia.” 

ACORD NÚMERO QUARANTA-TRES.- Proposta d’aprovació d’un conveni 
de col·laboració, amb caràcter plurianual, entre l’Ajuntament d’Esplugues 
de Llobregat i l’entitat ESPLUGUES SENSE BARRERES, anys 2016-2019. 

“La Junta de Govern Local va acordar en sessió del 6 de maig de 2016 
l’aprovació de les Bases específiques reguladores de l’atorgament de 
Subvencions de l’àmbit d’Acció Social i Ciutadania de l’Ajuntament d’Esplugues 
per a l’any 2016. 

Dins l’Àmbit d’Acció Social, la següent entitat ha demanat, en la data que 
s’especifica a continuació, formalització d’un conveni de col·laboració pel 
període 2016-2019: 

Data  
Sol·licitud NIF Entitat  

25/05/2016 G-62160973 ESPLUGUES SENSE BARRERES 
 
Vist l’informe emès per la Tècnica d’Atenció Social i Igualtat, informant 
favorablement l’atorgament de subvencions en el marc de dit conveni, per les 
activitats i quanties en ell expressat. 

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

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

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

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Primer.- Resoldre individualment la sol·licitud de formalització de conveni 
presentada, aprovant i atorgant la següent despesa, amb càrrec a la partida 
68.23100.48000 – Suport entitats Serveis Socials - del pressupost municipal en 
vigor, any 2016, a favor de l’entitat ESPLUGUES SENSE BARRERES (NIF G-
62160973) i pel desenvolupament de les activitats que s’esmenten en el 
respectiu conveni: 

Entitat  Activitat Import 

ESPLUGUES SENSE BARRERES 

Logopèdia  

3.706,00 € Fisioteràpia 
Sensibilització – 
integració 



 
Segon.- Aprovar el text del conveni de col·laboració a formalitzar amb l’entitat 
ESPLUGUES SENSE BARRERES (NIF G-62160973), per un període de 
vigència anys 2016-2019, pel desenvolupament de l’esmentades activitats. 
 
Tercer.- Establir que s'entendrà acceptada la corresponent subvenció per part 
de l’entitat beneficiària si en el termini de 15 dies hàbils, comptat a partir de la 
recepció de la notificació dels presents acords, no ha manifestat expressament 
la renúncia.” 

ACORD NÚMERO QUARANTA-QUATRE.- Proposta d’aprovació d’un 
conveni de col·laboració, amb caràcter plurianual, entre l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat i l’entitat FUNDACIÓ FINESTRELLES, anys 
2016-2019.  
 
“La Junta de Govern Local va acordar en sessió del 6 de maig de 2016 
l’aprovació de les Bases específiques reguladores de l’atorgament de 
Subvencions de l’àmbit d’Acció Social i Ciutadania de l’Ajuntament d’Esplugues 
per a l’any 2016. 

Dins l’Àmbit d’Acció Social, la següent entitat ha demanat, en la data que 
s’especifica a continuació, formalització d’un conveni de col·laboració pel 
període 2016-2019: 

Data  
Sol·licitud NIF Entitat  

13/10/2016 G-60171253 FUNDACIÓ FINESTRELLES 
 
Vist l’informe emès per la Tècnica d’Atenció Social i Igualtat, informant 
favorablement l’atorgament de subvencions en el marc de dit conveni, per les 
activitats i quanties en ell expressat. 

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

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

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

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Primer.- Resoldre individualment la sol·licitud de formalització de conveni 
presentada, aprovant i atorgant la següent despesa, amb càrrec a la partida 
68.23100.48000 – Suport entitats Serveis Socials - del pressupost municipal en 
vigor, any 2016, a favor de l’entitat FUNDACIÓ FINESTRELLES (NIF G-
60171253) i pel desenvolupament de les activitats que s’esmenten en el 
respectiu conveni: 



Entitat  Activitat Import 

FUNDACIÓ FINESTRELLES Jornada de 
sensibilització 585,90 € 

 
Segon.- Aprovar el text del conveni de col·laboració a formalitzar amb l’entitat 
FUNDACIÓ FINESTRELLES (NIF G-60171253), per un període de vigència 
anys 2016-2019, pel desenvolupament de l’esmentades activitats. 
 
Tercer.- Establir que s'entendrà acceptada la corresponent subvenció per part 
de l’entitat beneficiària si en el termini de 15 dies hàbils, comptat a partir de la 
recepció de la notificació dels presents acords, no ha manifestat expressament 
la renúncia.” 

ACORD NÚMERO QUARANTA-CINC.- Proposta d’aprovació d’un conveni 
de col·laboració, amb caràcter plurianual, entre l’Ajuntament d’Esplugues 
de Llobregat i l’entitat PROA ASSOCIACIÓ PRO DISMINUITS PSÍQUICS, 
anys 2016-2019. 

“La Junta de Govern Local va acordar en sessió del 6 de maig de 2016 
l’aprovació de les Bases específiques reguladores de l’atorgament de 
Subvencions de l’àmbit d’Acció Social i Ciutadania de l’Ajuntament d’Esplugues 
per a l’any 2016. 

Dins l’Àmbit d’Acció Social, la següent entitat ha demanat, en la data que 
s’especifica a continuació, formalització d’un conveni de col·laboració pel 
període 2016-2019: 

Data  
Sol·licitud NIF Entitat  

20/06/2016 G-58154519 PROA ASSOCIACIÓ PRO DISMINUÏTS 
PSÍQUICS 

 
Vist l’informe emès per la Tècnica d’Atenció Social i Igualtat, informant 
favorablement l’atorgament de subvencions en el marc de dit conveni, per les 
activitats i quanties en ell expressat. 

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

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

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

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Primer.- Resoldre individualment la sol·licitud de formalització de conveni 
presentada, aprovant i atorgant la següent despesa, amb càrrec a la partida 
68.23100.48000 – Suport entitats Serveis Socials - del pressupost municipal en 



vigor, any 2016, a favor de l’entitat PROA ASSOCIACIÓ PRO DISMINUÏTS 
PSÍQUICS (NIF G-58154519) i pel desenvolupament de les activitats que 
s’esmenten en el respectiu conveni: 

Entitat  Activitat Import 
PROA ASSOCIACIÓ PRO DISMINUÏTS 
PSÍQUICS 

Aeròbic i 
Logopèdia 1.800,00 € 

 
Segon.- Aprovar el text del conveni de col·laboració a formalitzar amb l’entitat 
PROA ASSOCIACIÓ PRO DISMINUÏTS PSÍQUICS (NIF G-58154519), per un 
període de vigència anys 2016-2019, pel desenvolupament de l’esmentades 
activitats. 
 
Tercer.- Establir que s'entendrà acceptada la corresponent subvenció per part 
de l’entitat beneficiària si en el termini de 15 dies hàbils, comptat a partir de la 
recepció de la notificació dels presents acords, no ha manifestat expressament 
la renúncia.” 

ACORD NÚMERO QUARANTA-SIS.- Proposta de cessió d’ús de 
l’equipament esportiu Camp municipal de futbol El Molí a l’entitat CLUB 
DE FUTBOL CAN VIDALET, d’aprovació del conveni regulador de la 
mateixa, i d’aprovació d’una aportació econòmica en concepte de tasques 
de neteja, manteniment i funcionament ordinari. 

“L'Ajuntament és titular en propietat de l’equipament esportiu “Camp municipal 
d’esports El Molí”, i del material esportiu i de les instal·lacions tècniques que 
contenen. L’equipament està ubicat al carrer Molí s/n, i compren el terreny de 
joc, vestidors, bar, graderies i espais esportius complementaris. 
 
Club de Futbol Can Vidalet és una entitat que té una finalitat social, sense 
afany de lucre, i desenvolupa des de fa anys la promoció de l’esport del futbol a 
l’esmentat equipament, sense perjudici d’altres entitats. L’esmentada entitat ha 
mostrat la seva voluntat de millorar i aprofundir en el seu treball desenvolupant 
projectes esportius que aporten un benefici social a la ciutat. 
 
L’entitat presenta programes esportius consolidats que ofereixen: 

v Activitats esportives regulars : entrenaments i competicions esportives de 
setembre a juny. 

v Activitats puntuals: Tornejos esportius, campus esportius i trobades 
esportives. 
 
L’entitat està estructurada en equips esportius de diferents edats i categories 
que van des dels escolars als amateurs, des dels 5 anys a les persones 
adultes. Són més de 350 ciutadans i ciutadanes que utilitzen de forma regular 
aquestes instal·lacions esportives. 

Des de l’any 1993 l’Ajuntament d’Esplugues ve conveniant amb l’entitat Club de 
Futbol Can Vidalet la cessió d’ús, manteniment i custòdia del Camp Municipal 
d’Esports ”El Molí”. 



 
En data 30 de juny de 2016 va finalitzar la temporada esportiva i el conveni 
plurianual 2012-2016 que vinculava a l’Ajuntament i l’entitat en l’ús, 
manteniment i funcionament ordinari de l’equipament. 

L’Ajuntament esta treballant en les obres de remodelació i actualització dels 
espais complementaris de la instal·lació, vestidors d’esportistes, serveis, espais 
administratius. Una vegada finalitzades caldrà establir nous compromisos 
envers l’equipament i el seu ús. No obstant aquesta circumstància, en aquest 
període transitori entre la finalització de l’anterior conveni de cessió d’ús (2012 -
2016) i la finalització de les obres es planteja un nou conveni de cessió d’ús 
que doni continuïtat a les obligacions i tasques que venia realitzant l’entitat. 
 
Durant el període comprés entre el 18 de juliol i el dia 24 de novembre de 2016, 
s’han realitzat 2 visites tècniques a cada equipament, de seguiment de 
manteniment, funcionament i neteja d’ambdós equipaments, considerant-se 
correctes més del 90% dels paràmetres valorats. En aquest sentit, durant 
aquest període s’han liquidat 9.065,00 euros en concepte de lloguer del camp 
de futbol municipal El Molí. 

Vistos els informes emesos pel Director d’Equipaments i Esports i pels Serveis 
Jurídics. 
 
A tenor d’allò que disposen els articles 57, 72 a 77 del Reglament de Patrimoni 
dels ens locals de Catalunya, aprovat mitjançant Decret 336/1988, de 17 
d’octubre. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Reconèixer, respecte l’entitat CLUB DE FUTBOL CAN VIDALET 
l’ocupació efectiva de l’equipament esportiu “Camp municipal d’esports El Molí” 
des de l’1 de juliol de 2016 fins l’actualitat, entitat que ha assumit en aquest 
període de temps la responsabilitat respecte les situacions de neteja, 
manteniment i funcionament ordinari de l’equipament, mantenint-se de facto la 
relació conveniada que existia, així com el compliment dels standards i 
obligacions que estaven regulades. 

SEGON.- Aprovar, en funció del reconeixement anterior, la cessió d’ús i 
explotació de l’equipament esportiu “Camp municipal d’esports El Molí” a 
l’entitat Club de Futbol Can Vidalet, des del mes de juliol de 2016, en atenció a 
que s’han mantingut totes les previsions contingudes en el conveni anterior, i 
que no difereixen de les contingudes en el conveni que es sotmet ara a 
aprovació, 
 
TERCER.- Aprovar el conveni regulador de les condicions sota les quals es 
relacionaran les dues parts. 

QUART.- Sotmetre els anteriors acords a un període d’informació pública per 
un termini de 15 dies, durant el qual es podran fer reclamacions o al·legacions. 
 
CINQUÈ.- Aprovar una despesa de 9.065,00 euros, amb càrrec a la partida 



36.34100.48001 – suport entitats esportives - del pressupost en vigor, a favor 
de l’entitat CLUB DE FUTBOL CAN VIDALET, amb NIF G-58.798.364. 
 
SISÈ.- Atorgar una subvenció extraordinària a l’entitat CLUB DE FUTBOL CAN 
VIDALET, amb NIF G-58.798.364 en concepte de concepte tasques de neteja, 
manteniment i funcionament ordinari del Camp d’esports municipal El Molí, per 
un import de 9.065,00 euros, segons estableix el conveni de cessió d’ús entre 
l’entitat i l’ajuntament d’Esplugues de Llobregat.” 

ACORD NÚMERO QUARANTA-SET.- Proposta de cessió d’ús de 
l’equipament esportiu Camp municipal de futbol Salt del Pi a l’entitat 
FUTBOL ASSOCIACIÓ ESPLUGUENC, d’aprovació del conveni regulador 
de la mateixa, i d’aprovació d’una aportació econòmica en concepte de 
tasques de neteja, manteniment i funcionament ordinari. 

“L'Ajuntament és titular en propietat de l’equipament esportiu “Camp municipal 
d’esports Salt del Pi”, i del material esportiu i de les instal·lacions tècniques que 
contenen. L’equipament està ubicat al Parc dels tres Torrents amb accés pel 
Petit parc de l’amistat, i que compren el terreny de joc, vestidors, bar, graderies 
i espais esportius complementaris. 

Futbol Associació Espluguenc és una entitat que té una finalitat social, sense 
afany de lucre, i desenvolupa des de fa anys la promoció de l’esport del futbol a 
l’esmentat equipament, sense perjudici d’altres entitats. L’esmentada entitat ha 
mostrat la seva voluntat de millorar i aprofundir en el seu treball desenvolupant 
projectes esportius que aporten un benefici social a la ciutat. 

L’entitat presenta programes esportius consolidats que ofereixen: 
 
v Activitats esportives regulars : entrenaments i competicions esportives de 
setembre a juny. 

v Activitats puntuals: Tornejos esportius, campus esportius i trobades 
esportives. 
 
L’entitat està estructurada en equips esportius de diferents edats i categories 
que van des dels escolars als amateurs, des dels 5 anys a les persones 
adultes. Són més de 350 ciutadans i ciutadanes que utilitzen de forma regular 
aquestes instal·lacions esportives. 

Des de l’any 1993 l’Ajuntament d’Esplugues ve conveniant amb l’Entitat Futbol 
Associació Espluguenc la cessió d’ús, manteniment i custòdia del Camp 
Municipal d’Esports ”Salt del Pi”. 

En data 30 de juny de 2016 va finalitzar la temporada esportiva i el conveni 
plurianual 2012-2016 que vinculava a l’Ajuntament i l’entitat en l’ús, 
manteniment i funcionament ordinari de l’equipament. 

L’Ajuntament esta treballant en les obres de remodelació i actualització dels 
espais complementaris de la instal·lació, vestidors d’esportistes, serveis, espais 
administratius. Una vegada finalitzades caldrà establir nous compromisos 



envers l’equipament i el seu ús. No obstant aquesta circumstància, en aquest 
període transitori entre la finalització de l’anterior conveni de cessió d’ús (2012 -
2016) i la finalització de les obres es planteja un nou conveni de cessió d’ús 
que doni continuïtat a les obligacions i tasques que venia realitzant l’entitat. 
 
Durant el període comprés entre el 18 de juliol i el dia 28 d’octubre de 2016, 
s’han realitzat 2 visites tècniques a cada equipament, de seguiment de 
manteniment, funcionament i neteja d’ambdós equipaments, considerant-se 
correctes més del 90% dels paràmetres valorats. En aquest sentit, durant 
aquest període s’han liquidat 6.423,50 euros en concepte de lloguer del camp 
de futbol municipal Salt del Pi. 

Vistos els informes emesos pel Director d’Equipaments i Esports i pels Serveis 
Jurídics. 
 
A tenor d’allò que disposen els articles 57, 72 a 77 del Reglament de Patrimoni 
dels ens locals de Catalunya, aprovat mitjançant Decret 336/1988, de 17 
d’octubre. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Reconèixer, respecte l’entitat FUTBOL ASSOCIACIÓ 
ESPLUGUENC l’ocupació efectiva de l’equipament esportiu “Camp municipal 
d’esports Salt del Pí” des de l’1 de juliol de 2016 fins l’actualitat, entitat que ha 
assumit en aquest període de temps la responsabilitat respecte les situacions 
de neteja, manteniment i funcionament ordinari de l’equipament, mantenint-se 
de facto la relació conveniada que existia, així com el compliment dels 
standards i obligacions que estaven regulades. 

SEGON.- Aprovar, en funció del reconeixement anterior, la cessió d’ús i 
explotació de l’equipament esportiu “Camp municipal d’esports Salt del Pi” a 
l’entitat Futbol Associació Espluguenc, des del mes de juliol de 2016, en 
atenció a que s’han mantingut totes les previsions contingudes en el conveni 
anterior, i que no difereixen de les contingudes en el conveni que es sotmet ara 
a aprovació. 

TERCER.- Aprovar el conveni regulador de les condicions sota les quals es 
relacionaran les dues parts. 

QUART.- Sotmetre els anteriors acords a un període d’informació pública per 
un termini de 15 dies, durant el qual es podran fer reclamacions o al·legacions. 
 
CINQUÈ.- Aprovar una despesa de 6.423,50 euros, amb càrrec a la partida 
36.34100.48001 – suport entitats esportives - del pressupost en vigor, a favor 
de l’entitat FUTBOL ASSOCIACIÓ ESPLUGUENC, amb NIF G-61.396.065. 
 
SISÈ.- Atorgar una subvenció extraordinària a l’entitat FUTBOL ASSOCIACIÓ 
ESPLUGUENC, amb NIF G-61.396.065 en concepte de concepte tasques de 
neteja, manteniment i funcionament ordinari del Camp esportiu municipal Salt 
del Pi, per import de 6.423,50 euros, segons estableix el conveni de cessió d’ús 
entre l’entitat i l’ajuntament d’Esplugues de Llobregat.” 



ACORD NÚMERO QUARANTA-VUIT.- Proposta de resolució de sol·licituds 
d’ajuts econòmics, dins l’àmbit d’Acció Social, curs 2016-2017, en 
concepte de beques de menjador escolar. 

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

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

Ateses les 48 sol·licituds d’ajuts econòmics presentades i vist l’informe emès 
per la UJA de l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania, on es fa constar que s’ha 
realitzat la valoració econòmica i administrativa corresponent a aquests tipus 
d’ajuts econòmics, en compliment dels barems i criteris per a l’atorgament 
d’ajuts econòmics de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, curs 2016-2017. 
 
Vist que excepcionalment, per aquelles famílies amb una situació socio-
econòmica de vulnerabilitat, i prèvia valoració dels serveis socials bàsics 
municipals es podrà subvencionar la part que es consideri necessària, que en 
alguns casos arribar al 100% del cost total del servei. 

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

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

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Estimar un total de 37 sol·licituds d’ajuts econòmics per a la 
integració dels següents menors en concepte de beques de menjador escolar, 
pel curs 2016-2017, amb els percentatges de bonificació valorats per cada cas 
que s’indiquen: 

ALUMNE/A 
    Primer 

Cognom 
Segon 
Cognom Nom Cost Activitat % Beca 

A. R. V K. 1.091,20 € 100% 
A. C. A L. 1.091,20 € 90% 
B. B. D. 1.091,20 € 40% 
C. R. N. 1.091,20 € 90% 
CH. 

 
M A. 1.091,20 € 40% 

C. C. F A. 1.091,20 € 40% 
C. C. K A. 1.091,20 € 40% 



D. T. A Z. 1.091,20 € 50% 
D. D. R S. 1.091,20 € 100% 
E. M. J A. 1.091,20 € 100% 
F. P. M. 1.091,20 € 90% 
F. P. J. 1.091,20 € 90% 
F. T. N. 1.091,20 € 70% 
G. H. A. 1.091,20 € 40% 
G. 

 

M. 1.091,20 € 100% 
G. M. M. 1.091,20 € 90% 
G. H. G. 1.091,20 € 100% 
H. G. A N. 1.091,20 € 100% 
H. A. G. 1.091,20 € 40% 
I. E A. S. 1.091,20 € 100% 
M. S. V C. 1.091,20 € 90% 
M. P. I. 1.091,20 € 90% 
M. A. D. 1.091,20 € 90% 
M. A. D. 1.091,20 € 90% 
O H. 

 
A. 1.091,20 € 100% 

O H. 
 

M. 1.091,20 € 100% 
O. E. R J. 1.091,20 € 100% 
P. R. M A. 1.091,20 € 100% 
R. M. J. 1.091,20 € 70% 
S. T. H Y. 1.091,20 € 100% 
S. 

 
J P. 1.091,20 € 40% 

S. 
 

G P. 1.091,20 € 40% 
S. 

 
L. 1.091,20 € 40% 

T. Z. J O. 1.091,20 € 100% 
V. F. A. 1.091,20 € 70% 
V. Y. F. 1.091,20 € 40% 
Z. U. S. 1.091,20 € 40% 
 
SEGON.- Aprovar una despesa màxima de 30.662,72 euros, dels quals 
12.265,06 euros aniran a càrrec de la partida pressupostària 68.23100.48018 
del pressupost vigent i 18.397,66 euros aniran a càrrec de la partida 
corresponent del pressupost de l’exercici 2017, en concepte de beques de 
menjador escolar, a favor dels tutors legals que es relacionen, amb el imports 
resultants que així mateix s’indiquen: 

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

   Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom N.I.F. Cost 

Ajuntament 
Exercici 
2016 

Exercici 
2017 

D. 
 

N. 
 

1.091,20 € 436,48 € 654,72 € 
   

TOTALS: 1.091,20 € 436,48 € 654,72 € 



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

   Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom N.I.F. Cost 

Ajuntament 
Exercici 
2016 

Exercici 
2017 

A. V. V. 
 

982,08 € 392,83 € 589,25 € 
A. V. V. 

 

982,08 € 392,83 € 589,25 € 
F. M S. C. 

 

982,08 € 392,83 € 589,25 € 
H. R. G N. 

 

436,48 € 174,59 € 261,89 € 
P. R. A. 

 

982,08 € 392,83 € 589,25 € 
R. 

 
E J. 

 

1.091,20 € 436,48 € 654,72 € 

   

TOTALS: 5.456,00 € 2.182,39€ 
3.273,61 
€ 

ESCOLA JOAN MARAGALL(CIF Centre :Q5855043E)  

TUTOR/A LEGAL  
   Primer 

Cognom 
Segon 
Cognom Nom N.I.F. Cost 

Ajuntament 
Exercici 
2016 

Exercici 
2017 

B. 
 

A. 
 

436,48 € 174,59 € 261,89 € 
C. C. M. 

 

982,08 € 392,83 € 589,25 € 
H. G. Y C. 

 

1.091,20 € 436,48 € 654,72 € 
H. G. Y C. 

 

1.091,20 € 436,48 € 654,72 € 
I. 

 
A. 

 

1.091,20 € 436,48 € 654,72 € 
K. 

 
R. 

 

436,48 € 174,59 € 261,89 € 
K. 

 
R. 

 

436,48 € 174,59 € 261,89 € 
K. 

 

M. 
 

1.091,20 € 436,48 € 654,72 € 
O. 

 
F. 

 

1.091,20 € 436,48 € 654,72 € 
O. 

 
F. 

 

1.091,20 € 436,48 € 654,72 € 
Y. C. Z. 

 

436,48 € 174,59 € 261,89 € 

   

TOTALS: 9.275,20 € 
3.710,07 
€ 

5.565,13 
€ 

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

   Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom N.I.F. Cost 

Ajuntament 
Exercici 
2016 

Exercici 
2017 

E. M. I. 
 

1.091,20 € 436,48 € 654,72 € 
E. M. I. 

 

1.091,20 € 436,48 € 654,72 € 
S. 

 
H. 

 

436,48 € 174,59 € 261,89 € 
   

TOTALS: 2.618,88€ 1047,55€ 1.571,33€ 
 

ESCOLA FOLCH I TORRES(CIF Centre 
:Q0868051D) 

   

TUTOR/A LEGAL  
   Primer 

Cognom 
Segon 
Cognom Nom N.I.F. Cost 

Ajuntament 
Exercici 
2016 

Exercici 
2017 



A. 
 

S. 
 

436,48 € 174,59 € 261,89 € 
F. V. P L. 

 

763,84 € 305,54 € 458,30 € 
M. D. J 

 

763,84 € 305,54 € 458,30 € 
R. G. E 

 

982,08 € 392,83 € 589,25 € 
U. P. M A. 

 

436,48 € 174,59 € 261,89 € 

   

TOTALS: 3.382,72€ 1.353,09€ 
2.029,63 
€ 

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

   Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom N.I.F. Cost 

Ajuntament 
Exercici 
2016 

Exercici 
2017 

T. Z. D J. 
 

1.091,20 € 436,48 € 654,72 € 
T. Z. D J. 

 

545,60 € 218,24 € 327,36 € 
Z. Z. K W. 

 

1.091,20 € 436,48 € 654,72 € 
H. A. Y. 

 

436,48 € 174,59 € 261,89 € 
   

TOTALS: 3.164,48€ 1.265,79€ 1.898,69€ 
 

ESCOLA ISIDRE MARTI(CIF Centre :Q5855027H) 
TUTOR/A LEGAL  

   Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom N.I.F. Cost 

Ajuntament 
Exercici 
2016 

Exercici 
2017 

F. M. P R. 
 

982,08 € 392,83 € 589,25 € 
F. M. P R. 

 

982,08 € 392,83 € 589,25 € 
F. F. M B. 

 

763,84 € 305,54 € 458,30 € 
A. R. Y A. 

 

1.091,20 € 436,48 € 654,72 € 
M. M. C F. 

 

982,08 € 392,83 € 589,25 € 
   

TOTALS: 4.801,28€ 1.920,51€ 2.880,77€ 
ESCOLA MENENDEZ PIDAL (CIF Centre :Q5855207F) 
TUTOR/A LEGAL  

   Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom N.I.F. Cost 

Ajuntament 
Exercici 
2016 

Exercici 
2017 

C. C. K I. 
 

436,48 € 174,59 € 261,89 € 
C. C. K I. 

 

436,48 € 174,59 € 261,89 € 
   

TOTALS: 872,96 € 349,18€ 523,78€ 

 
TERCER.- Desestimar un total de 11 sol·licituds d’ajuts econòmics en concepte 
de beques de menjador escolar, curs 2016-2017, que es detallen a l’annex de 
l’informe adjunt, pels motius que al mateix s’indiquen. 

QUART.- Les quantitats reconegudes en la present proposta, per valor total de 
27.607,36 euros, seran pagades proporcionalment en tres terminis, durant els 
mesos de desembre de 2016, març de 2017 i juny de 2017, als centres 
escolars següents: 

  



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

Gras i Soler Q0868038A 2.182,39 € 1.636,78 € 1.636,83 € 5.456,00 € 
Can Vidalet Q5855027H 436,48 € 327,36 € 327,36 € 1.091,20 € 
Joan Maragall Q5855043E 3.710,07 € 2.782,54 € 2.782,59 € 9.275,20 € 
Matilde 
Orduña Q5855033F 1.047,55 € 785,66 € 785,67 € 2.618,88 € 

Prat de la Riba Q5855037G 1.265,79 € 949,34 € 949,35 € 3.164,48 € 
Folch i Torres Q0868051D 1.353,09 € 1.014,80 € 1.014,83 € 3.382,72 € 
Isidre Marti Q5855027H 1.920,51 € 1.440,37 € 1.440,40 € 4.801,28 € 
Menendez 
Pidal Q5855207F 349,18 € 261,88 € 261,90 € 872,96 € 

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

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

ACORD NÚMERO QUARANTA-NOU.- Proposta de resolució de sol·licituds 
d’ajuts econòmics, dins l’àmbit d’Acció Social, curs 2016-2017, en 
concepte de beques d’esplais de lleure. 

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

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

Ateses les 30 sol·licituds d’ajuts econòmics presentades i vist l’informe emès 
per la UJA de l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania, on es fa constar que s’ha 
realitzat la valoració econòmica i administrativa corresponent per aquests tipus 
d’ajuts, en compliment dels barems i criteris per a l’atorgament d’ajuts 
econòmics de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, curs 2016-2017. 
 
Vist que excepcionalment, per aquelles famílies amb una situació socio-
econòmica de vulnerabilitat, i prèvia valoració dels serveis socials bàsics 
municipals es podrà subvencionar la part que es consideri necessària, que en 
alguns casos pot resultar el 100% del cost total del servei. 
 
Vist el Reglament d'obres, activitats i serveis aprovat mitjançant Decret 



179/1995 de la Generalitat de Catalunya, en la part que regula l'activitat 
subvencionadora de l'Administració. 

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

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Estimar un total de 26 sol·licituds d’ajuts econòmics per a la 
integració dels següents menors en concepte de beques d’assistència a esplais 
de lleure, pel curs 2016-2017, amb els percentatges de bonificació valorats per 
cada cas que s’indiquen: 

ALUMNE/A 
    

Primer Cognom 
Segon 
Cognom Nom 

Cost 
Activitat 

% 
Beca 

A. A. D. 982,08 € 90% 

A. E. D. N. 
1.250,00 
€ 100% 

A. F. D. 388,00 € 100% 
A. S. A. J. 388,00 € 100% 
B. A. L. A. 388,00 € 100% 
B. M. R. G. 883,88 € 90% 

B. M. E. D. 
1.452,88 
€ 90% 

C. J. A. 675,00 € 90% 
C. R. B. L. 406,40 € 90% 
C. Z. CH. D. 587,50 € 90% 
C. M. A. H. 982,08 € 90% 

D. 
 

N. 
1.006,50 
€ 100% 

E. A. R. H. 291,00 € 100% 
E. F. 

 
O. 230,85 € 100% 

E. P. T. L. 982,08 € 90% 

F. P. L. 
1.206,70 
€ 90% 

F. M. D. E. 369,00 € 100% 
G. R. D. 692,56 € 90% 
G. V. A. 982,08 € 90% 

I. A. G. D. 
1.125,00 
€ 100% 

O. MEDINA D. 982,08 € 90% 
O. M. R. 883,88 € 90% 
S. B.-A. G. 692,56 € 90% 
S. F. V. 388,00 € 40% 



T. D. H. D. 587,50 € 100% 
T. D. H. N. 587,50 € 100% 

 
SEGON.- Aprovar una despesa màxima de 17.919,11 euros, dels quals 
5.973,00 euros aniran a càrrec de la partida pressupostària 68.23100.48018 del 
pressupost vigent i 11.946,11 euros aniran a càrrec de la partida corresponent 
del pressupost de l’exercici 2017, en concepte de beques d’assistència a 
esplais de lleure, a favor dels tutors legals que es relacionen, amb el imports 
resultants que així mateix s’indiquen: 

ASSOCIACIÓ CLUB ESPLAI PUBILLA CASES (G58300237) 
TUTOR/A LEGAL  

   Primer  
Cognom 

Segon 
Cognom Nom N.I.F. Cost 

Ajuntament 
Exercici 
2016 

Exercici 
2017 

D. H. P. I.J. - 587,50 € 195,83 € 391,67 € 
D. H. P. I. J. - 587,50 € 195,83 € 391,67 € 
A. S. B. J. - 388,00 € 129,33 € 258,67 € 
A. F. M. V. - 388,00 € 129,33 € 258,67 € 
A. F. M. V. - 388,00 € 129,33 € 258,67 € 
F. M. J. A. - 155,20 € 51,73 € 103,47 € 
E. A. Z. A. - 291,00 € 97,00 € 194,00 € 
F. M. D. - 369,00 € 123,00 € 246,00 € 
C. Z. O. A. - 528,75 € 176,25 € 352,50 € 

   

TOTALS: 3.682,95 € 
1.227,63 
€ 

2.455,32 
€ 

ESPLUGA VIVA (G58698424) 
TUTOR/A LEGAL  

   Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom N.I.F. Cost 

Ajuntament 
Exercici 
2016 

Exercici 
2017 

M. G. L. - 883,87 € 294,62 € 589,25 € 
M. F. M. J. - 1.086,03 € 362,01 € 724,02 € 
A. 

 
R. N. S. - 883,87 € 294,62 € 589,25 € 

B.A. C. N. - 623,30 € 207,77 € 415,53 € 
M. C. E. B. - 795,49 € 265,16 € 530,33 € 
M. C. E. B. - 1.307,59 € 435,86 € 871,73 € 
R. S. E. - 623,30 € 207,77 € 415,53 € 
V. A. M. - 883,87 € 294,62 € 589,25 € 
P. H. M. D. R. - 883,87 € 294,62 € 589,25 € 
R. C. CH. - 365,76 € 121,92 € 243,84 € 
O. M. V. - 883,87 € 294,62 € 589,25 € 
O. M. V. - 795,49 € 265,16 € 530,33 € 

   

TOTALS: 10.016,31 € 
3.338,75 
€ 

6.677,56 
€ 



 

ESPLAI ESPURNES (G58433418) 
TUTOR/A LEGAL  

   Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom N.I.F. Cost 

Ajuntament 
Exercici 
2016 

Exercici 
2017 

B. 
 

F. - 230,85 € 76,95 € 153,90 € 
B. 

 
F. - 1.006,50 € 335,50 € 671,00 € 

A. E. Y. A. - 1.250,00 € 416,67 € 833,33 € 
A. E. Y. A. - 1.125,00 € 375,00 € 750,00 € 
J. V. S. - 607,50 € 202,50 € 405,00 € 

   

TOTALS: 4.219,85 € 
1.406,62 
€ 

2.813,23 
€ 

 
TERCER.- Desestimar un total de 4 sol·licituds d’ajuts econòmics en concepte 
de beques d’assistència a Esplais de Lleure, curs 2016-2017, que es detallen a 
l’annex de l’informe adjunt, pels motius que al mateix s’indiquen. 

QUART.- Les quantitats reconegudes en la present proposta, per valor total de 
17.919,11 euros, seran pagades proporcionalment en tres terminis, durant els 
mesos de desembre de 2016, març de 2017 i juny de 2017, a les entitats 
següents: 

ENTITAT N.I.F. Tram 1 Tram 2 Tram 3 TOTAL 
ASS. CLUB 
ESPLAI 
PUBILLA CASES 

G-
58.300.237 

1.227,63 
€ 

1.227,63 
€ 

1.227,69 
€ 

3.682,95 
€ 

ESPLAI 
ESPURNES 

G-
58.433.418 

1.406,62 
€ 

1.406,61 
€ 

1.406,62 
€ 

4.219,85 
€ 

ESPLUGA VIVA G-
58.698.424 

3.338,75 
€ 

3.338,74 
€ 

3.338,82 
€ 

10.016,31 
€ 

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

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

ACORD NÚMERO CINQUANTA.- Proposta de resolució de sol·licituds 
d’ajuts econòmics, dins l’àmbit d’Acció Social, curs 2016-2017, en 
concepte de beques d’assistència a natació escolar. 



“La Junta de Govern Local va aprovar el document “Barems i criteris per a 
l’atorgament d'ajuts econòmics d’Esplugues de Llobregat, curs 2016-2017” en 
sessió ordinària duta a terme en data 13 de maig de 2016. 
 
L’Ajuntament d’Esplugues, amb la finalitat de garantir les necessitats bàsiques 
en l’àmbit de la infància i adolescència, atorga uns ajuts econòmics en 
concepte de beques de natació escolar per a menors escolaritzats a escoles 
públiques d’Esplugues. 

Ateses les 144 sol·licituds d’ajuts econòmics presentades i vist l’informe emès 
per la UJA de l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania, on es fa constar que s’ha 
realitzat la valoració econòmica i administrativa corresponent per aquests tipus 
d’ajuts, en compliment dels barems i criteris per a l’atorgament d’ajuts 
econòmics de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, curs 2016-2017. 
 
Vist que excepcionalment, per aquelles famílies amb una situació socio-
econòmica de vulnerabilitat, i prèvia valoració dels serveis socials bàsics 
municipals es podrà subvencionar la part que es consideri necessària, que en 
alguns casos pot resultar el 100% del cost total del servei. 

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

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

PRIMER.- Estimar un total de 98 sol·licituds d’ajuts econòmics en concepte de 
beques de natació escolar, pel curs 2016-2017, amb els percentatges de 
bonificació valorats per cada cas que s’indiquen: 

 

ALUMNE/A 
    

Primer Cognom 
Segon 
Cognom Nom 

Cost 
Activitat 

% 
Beca 

A. 
 

A. 98,96 € 90% 
A. 

 
I. 98,96 € 90% 

A. M. J. L. 82,80 € 90% 
A. M. D. 73,60 € 90% 
A. F. D. 98,96 € 90% 
A. A. P.L G. 111,33 € 90% 
A. A. J. E. 111,33 € 90% 
A. T. D. J. 111,33 € 90% 
B. F. F. 98,96 € 90% 



B. S. A. 98,96 € 90% 
B. C. A. 111,33 € 90% 
B. R. A. 111,33 € 90% 
B. 

 
I. 111,33 € 90% 

B. C. A. A. 98,96 € 90% 
C. J. N. 111,33 € 25% 
C. J. A. 82,80 € 90% 
C. M. B. 98,96 € 40% 
C. J. J. 98,96 € 90% 
C. J. M. 73,60 € 90% 
C. C. L. 98,96 € 90% 
C. P. A. 73,60 € 90% 
C. E. A. M. 98,96 € 90% 
C. E. A. Z. 98,96 € 90% 
C. 

 
L.-V. 98,96 € 90% 

C. 
 

N. A. 73,60 € 90% 
C. R. I. V. 98,96 € 90% 
C. H. H. 98,96 € 65% 
C. C. C. M. 98,96 € 40% 
D R N 111,33 € 90% 
D B L 98,96 € 90% 
E B 

 
N 98,96 € 90% 

EH E H I 73,60 € 90% 
G L G 98,96 € 65% 
G R S 111,33 € 90% 
G P D 98,96 € 90% 
G M A 111,33 € 90% 
H L A 98,96 € 90% 
H G D 111,33 € 25% 
I M B 98,96 € 90% 
I P T A 111,33 € 90% 
I 

 
S 98,96 € 90% 

I 
 

A 98,96 € 90% 
J T D S 98,96 € 90% 
K 

 
L 98,96 € 40% 

K 
 

P 98,96 € 90% 
L M L A 98,96 € 90% 
L G E 111,33 € 90% 
M. F. I. 73,60 € 90% 
M. F. G. 98,96 € 90% 
M. G. M. 73,60 € 100% 
M. B. A. 111,33 € 40% 
M. M. J. 98,96 € 90% 



M. P. M. S. 111,33 € 90% 
M. H. A. 98,96 € 90% 
M. P. L. E. 98,96 € 90% 
M. V. S. 98,96 € 90% 
M. A. N. 73,60 € 65% 
M. C. M. E. 111,33 € 90% 
M. V. C. 98,96 € 65% 
M. M. D. 98,96 € 90% 
M. R. J. M. 111,33 € 40% 
N. C. H. A. 111,33 € 90% 
O. S. A. 111,33 € 90% 
O. M. A. 98,96 € 90% 
O. G. N. 111,33 € 65% 
O. G. L. 82,80 € 40% 
P. P. E. J. 111,33 € 90% 
P. O. A. 111,33 € 90% 
P. P. E. 111,33 € 65% 
P. D. G. A. 98,96 € 90% 
P. Z. I. 98,96 € 90% 
P. Z. I. 73,60 € 90% 
R. 

 
M. I. 111,33 € 90% 

R. V. C. L. 73,60 € 90% 
R. R. G. 82,80 € 90% 
R. G. N. 98,96 € 90% 
R. J. A. G. 73,60 € 90% 
R. M. J. 111,33 € 65% 
S. M. E. 73,60 € 90% 
S. G. I. 98,96 € 90% 
S. 

 
S. 98,96 € 90% 

S. H. Y. 73,60 € 90% 
S. 

 
A. 98,96 € 90% 

S. N. A. 111,33 € 90% 
S. N. G. 111,33 € 90% 
S. S. S. 82,80 € 90% 
S. D. E. 98,96 € 90% 
S. D. F. 98,96 € 90% 
T. D. A. 73,60 € 65% 
T. V. G. 98,96 € 90% 
T. 

 
A. 111,33 € 65% 

U. R. A. J. 98,96 € 90% 
V. P. A. R. 98,96 € 90% 
V. G. J. 111,33 € 90% 
X. 

 
Y. 98,96 € 90% 



Z. F. L. 98,96 € 90% 
Z. M. A. 98,96 € 90% 
Z. M. A. I. 98,96 € 90% 

 
SEGON.- Aprovar una despesa màxima de 7.999,76 euros, dels quals 2.899,02 
euros aniran a càrrec de la partida pressupostària 36.34100.48000 del 
pressupost vigent i 5.100,74 euros aniran a càrrec de la partida corresponent 
del pressupost de l’exercici 2017, en concepte de beques de natació escolar, a 
favor dels tutors legals que es relacionen, amb el imports resultants que així 
mateix s’indiquen: 

ESCOLA FOLCH I TORRES (9 mesos) 
    TUTOR/A LEGAL 

   Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom N.I.F. 

Cost 
Ajuntament 

Exercici 
2016 

Exercici 
2017 

A. 
 

Z. - 74,52 € 24,84 € 49,68 € 
A. A. A. - 100,20 € 33,40 € 66,80 € 
A. A. A. - 100,20 € 33,40 € 66,80 € 
A. D. M. - 74,52 € 24,84 € 49,68 € 
C. G. C. - 27,84 € 9,28 € 18,56 € 
C. G. C. - 74,52 € 24,84 € 49,68 € 
C. M. C. - 100,20 € 33,40 € 66,80 € 
C. C. L. - 100,20 € 33,40 € 66,80 € 
E. 

 
K. - 100,20 € 33,40 € 66,80 € 

G. R. A. - 27,84 € 9,28 € 18,56 € 
G. S. N. - 100,20 € 33,40 € 66,80 € 
I. C. R. - 100,20 € 33,40 € 66,80 € 
M. D. J. - 72,36 € 24,12 € 48,24 € 
M. G. E. - 44,53 € 14,84 € 29,69 € 
M. C. E. - 100,20 € 33,40 € 66,80 € 
N. H. L. - 100,20 € 33,40 € 66,80 € 
N. H. L. - 100,20 € 33,40 € 66,80 € 
O. C. F. - 100,20 € 33,40 € 66,80 € 
O. T. D. - 72,36 € 24,12 € 48,24 € 
O. T. D. - 33,12 € 11,04 € 22,08 € 
O. G. S. - 100,20 € 33,40 € 66,80 € 
P. G. A. - 100,20 € 33,40 € 66,80 € 
P. R. C. - 72,36 € 24,12 € 48,24 € 
R. B. A. - 100,20 € 33,40 € 66,80 € 
R. C. N. - 100,20 € 33,40 € 66,80 € 
R. C. G. - 74,52 € 24,84 € 49,68 € 
R. L. E. - 100,20 € 33,40 € 66,80 € 
T. T. E. - 72,36 € 24,12 € 48,24 € 
U. P. A. - 100,20 € 33,40 € 66,80 € 



       

    
2.424,25 € 808,08 € 

1.616,17 
€ 

       ESCOLA MATILDE 
ORDUÑA 

     TUTOR/A LEGAL 
   Primer 

Cognom 
Segon 
Cognom Nom N.I.F. 

Cost 
Ajuntament 

Exercici 
2016 

Exercici 
2017 

A. F. M. - 89,06 € 33,40 € 55,66 € 
B. F. C. - 89,06 € 33,40 € 55,66 € 
C. S. J. - 39,58 € 14,84 € 24,74 € 
C. G. D. - 89,06 € 33,40 € 55,66 € 
C. L. A. - 64,32 € 24,12 € 40,20 € 
C. O. M. - 89,06 € 33,40 € 55,66 € 
D. G. J. - 89,06 € 33,40 € 55,66 € 
D. F. M. - 89,06 € 33,40 € 55,66 € 
D. F. K. - 89,06 € 33,40 € 55,66 € 
D. F. K. - 89,06 € 33,40 € 55,66 € 
E. 

 
E. - 89,06 € 33,40 € 55,66 € 

E. 
 

K. - 89,06 € 33,40 € 55,66 € 
G. M. L. - 89,06 € 33,40 € 55,66 € 
H. S. L. - 89,06 € 33,40 € 55,66 € 
I. 

 
A. - 89,06 € 33,40 € 55,66 € 

K. 
 

H. - 89,06 € 33,40 € 55,66 € 
L. 

 
L. - 89,06 € 33,40 € 55,66 € 

M. C. Z. - 89,06 € 33,40 € 55,66 € 
M. S. R. - 89,06 € 33,40 € 55,66 € 
M. J. V. - 89,06 € 33,40 € 55,66 € 
M. G. M. - 39,58 € 14,84 € 24,74 € 
M. R. M. - 89,06 € 33,40 € 55,66 € 
M. R. F. - 64,32 € 24,12 € 40,20 € 
M. G. S. - 89,06 € 33,40 € 55,66 € 
P. R. F. - 89,06 € 33,40 € 55,66 € 
P. A. L. - 89,06 € 33,40 € 55,66 € 
R. 

 
R. - 89,06 € 33,40 € 55,66 € 

R. M. A. - 89,06 € 33,40 € 55,66 € 
R. R. D. - 89,06 € 33,40 € 55,66 € 
S. 

 
I. - 89,06 € 33,40 € 55,66 € 

S. E. F. - 39,58 € 14,84 € 24,74 € 
S. 

 
R. - 89,06 € 33,40 € 55,66 € 

T. L. M. - 89,06 € 33,40 € 55,66 € 
Z. 

 
C. - 89,06 € 33,40 € 55,66 € 

       

    
2.830,12 € 

1.061,36 
€ 

1.768,76 
€ 

       
       



ESCOLA LOLA 
ANGLADA 

     TUTOR/A LEGAL 
   Primer 

Cognom 
Segon 
Cognom Nom N.I.F. 

Cost 
Ajuntament 

Exercici 
2016 

Exercici 
2017 

A. B. M. - 47,84 € 17,94 € 29,90 € 
D. SANGUINO M. - 47,84 € 17,94 € 29,90 € 
E. 

 
A. - 66,24 € 24,84 € 41,40 € 

F. P. E. - 66,24 € 24,84 € 41,40 € 
F. P. E. - 89,06 € 33,40 € 55,66 € 
M. P. E. - 89,06 € 33,40 € 55,66 € 
V. A. L. - 89,06 € 33,40 € 55,66 € 
V. 

 
P. - 89,06 € 33,40 € 55,66 € 

Z. L. L. - 89,06 € 33,40 € 55,66 € 
Z. L. L. - 66,24 € 24,84 € 41,40 € 
       
    

739,70 € 277,40 € 462,30 € 
       ESCOLA PRAT DE LA 
RIBA 

     TUTOR/A LEGAL 
   Primer 

Cognom 
Segon 
Cognom Nom N.I.F. 

Cost 
Ajuntament 

Exercici 
2016 

Exercici 
2017 

C. R. A. - 89,06 € 33,40 € 55,66 € 
C. R. A. - 89,06 € 33,40 € 55,66 € 
C. 

 
G. - 89,06 € 33,40 € 55,66 € 

E. G. M. - 66,24 € 24,84 € 41,40 € 
H. 

 
K. - 66,24 € 24,84 € 41,40 € 

H. 
 

K. - 89,06 € 33,40 € 55,66 € 
J. C. M. - 89,06 € 33,40 € 55,66 € 
J. C. M. - 66,24 € 24,84 € 41,40 € 
L. V. A. - 89,06 € 33,40 € 55,66 € 
L. 

 
Z. - 89,06 € 33,40 € 55,66 € 

L. R. E. - 66,24 € 24,84 € 41,40 € 
M. J. R. - 66,24 € 24,84 € 41,40 € 
M. F. Y. - 89,06 € 33,40 € 55,66 € 
P. M. N. - 89,06 € 33,40 € 55,66 € 
S. C. V. - 89,06 € 33,40 € 55,66 € 
V. R. G. - 66,24 € 24,84 € 41,40 € 
       
    

1.288,04 € 483,04 € 805,00 € 
       ESCOLA ISIDRE MARTI 

     TUTOR/A LEGAL 
   Primer 

Cognom 
Segon 
Cognom Nom N.I.F. 

Cost 
Ajuntament 

Exercici 
2016 

Exercici 
2017 

M. G. N. - 73,60 € 27,60 € 46,00 € 



M. E. V. - 66,24 € 24,84 € 41,40 € 
P. L. M. - 66,24 € 24,84 € 41,40 € 
R. J. U. - 66,24 € 24,84 € 41,40 € 
       
    

272,32 € 102,12 € 170,20 € 
       FUNDACIO PROA ASPROSEAT 
ESPLUGUES 

    TUTOR/A LEGAL 
   Primer 

Cognom 
Segon 
Cognom Nom N.I.F. 

Cost 
Ajuntament 

Exercici 
2016 

Exercici 
2017 

G. E. J. - 100,20 € 37,58 € 62,62 € 
LA TUTELA  FUNDACIÓ 

 

- 44,53 € 16,70 € 27,83 € 
M. F. M. J. - 100,20 € 37,58 € 62,62 € 
N. L. H. - 100,20 € 37,58 € 62,62 € 
P. L. M.S. - 100,20 € 37,58 € 62,62 € 
       
    

445,33 € 167,02 € 278,31 € 

 
 
TERCER.- Desestimar un total de 46 sol·licituds d’ajuts econòmics en concepte 
de beques de natació escolar, curs 2016-2017, que es detallen a l’annex de 
l’informe adjunt, pels motius que al mateix s’indiquen. 

QUART.- Les quantitats reconegudes en la present proposta, per valor total de 
7.999,76 euros, seran pagades proporcionalment en tres terminis, durant els 
mesos de desembre de 2016, març de 2017 i juny de 2017, a DUET 
ESPLUGUES, S.A. (N.I.F. A-63.876.346), empresa gestora del servei de 
natació escolar a Esplugues: 

ENTITAT N.I.F. Tram 1 Tram 2 Tram 3 TOTAL 
DUET 
ESPLUGUES, 
S.A. 

A-
63.876.346 

2.899,02 
€ 

2.899,03 
€ 

2.201,71 
€ 

7.999,76 
€ 

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

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

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

 
 



 
ACORD NÚMERO CINQUANTA-UN.- Proposta de resolució de sol·licituds 
d’ajuts econòmics, dins l’àmbit d’Acció Social, curs 2016-2017, en 
concepte de beques d’activitats esportives. 

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

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

Ateses les 285 sol·licituds d’ajuts econòmics presentades i vist l’informe emès 
per la UJA de l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania, on fa constar que s’ha 
realitzat la valoració econòmica i administrativa corresponent a aquests tipus 
d’ajuts econòmics, en compliment dels barems i criteris per a l’atorgament 
d’ajuts econòmics de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, curs 2016-2017. 
 
Vist que excepcionalment, per aquelles famílies amb una situació socio-
econòmica de vulnerabilitat, i prèvia valoració dels serveis socials bàsics 
municipals es podrà subvencionar la part que es consideri necessària, que en 
alguns casos pot resultar el 100% del cost total del servei. 
 
Vist el Reglament d'obres, activitats i serveis aprovat mitjançant Decret 
179/1995 de la Generalitat de Catalunya, en la part que regula l'activitat 
subvencionadora de l'Administració. 

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

PRIMER.- Estimar un total de 230 sol·licituds d’ajuts econòmics per a la 
integració dels següents menors en concepte de beques d’assistència a 
Activitats Esportives, pel curs 2016-2017, amb els percentatges de bonificació 
valorats per cada cas que s’indiquen:  

A 
 

A 400,00 €  90% 
A S J Y 400,00 €  90% 
A S D 400,00 €  90% 
A 

 
A 420,00 €  50% 

AL F AL D D 450,00 €  90% 
A S A D 147,21 €  65% 
A Y P 400,00 €  90% 
A Y L 450,00 €  90% 
A M J L 400,00 €  90% 



A M J L 330,00 €  90% 
A G C M 147,21 €  65% 
A G I D 147,21 €  65% 
A B N 660,00 €  90% 
A B A 130,00 €  90% 
A Y S A 279,00 €  90% 
A L S 350,00 €  90% 
A L N 350,00 €  90% 
A G H L 225,00 €  90% 
A EL Y F 147,21 €  25% 
A EL Y F 147,21 €  25% 
B EL K Y 420,00 €  90% 
B G M R 490,00 €  90% 
B F P G 450,00 €  65% 
B F P G 303,00 €  65% 
B F R A 394,00 €  65% 
B O K A 400,00 €  90% 
B C D 100,00 €  90% 
B O M E 400,00 €  65% 
C C A E 147,21 €  65% 
C C IS 147,21 €  65% 
C R N 350,00 €  90% 
C R M 350,00 €  90% 
C R M B 177,36 €  65% 
C M D 460,00 €  90% 
C M M 460,00 €  90% 
C G A 400,00 €  65% 
C G A 147,21 €  65% 
C R L 147,21 €  65% 
C R O 147,21 €  65% 
C B J 147,21 €  65% 
C B J 420,00 €  90% 
C P F 305,00 €  90% 
C G V N 177,36 €  65% 
C G V M 147,18 €  65% 
C C A 177,36 €  65% 
C C A 147,21 €  65% 
C B Y 523,08 €  65% 
CH EL A M 350,00 €  90% 
CH EL A Z 350,00 €  90% 
CH R M 400,00 €  90% 
CH EL A I 294,42 €  65% 
CH K M K 400,00 €  90% 



C O A 400,00 €  90% 
C V G 420,00 €  65% 
C V G 147,21 €  65% 
C P J Y 420,00 €  65% 
C C F A 400,00 €  90% 
D 

 
N 592,00 €  90% 

D L CH 420,00 €  50% 
D C B 305,00 €  25% 
D C M 305,00 €  25% 
D G L M 400,00 €  90% 
D D R S 400,00 €  90% 
EL A R M 400,00 €  90% 
EL F 

 
O 592,00 €  90% 

EL K EL K B 370,00 €  90% 
EL K EL K M S 370,00 €  90% 
EL M 

 
M 420,00 €  90% 

E B R 420,00 €  90% 
E B F 350,00 €  90% 
E B A 245,00 €  90% 
E P T L 400,00 €  90% 
F V I 420,00 €  50% 
F M S 400,00 €  90% 
F C C A 420,00 €  90% 
F T N 147,51 €  65% 
F G A 147,21 €  65% 
F B C 147,21 €  65% 
G G J 130,00 €  25% 
G G A 120,00 €  25% 
G G A 279,00 €  90% 
G C M 400,00 €  90% 
G 

 
A 420,00 €  50% 

GU S L 350,00 €  90% 
GU M M 335,00 €  90% 
G G M K 225,00 €  90% 
G I J 400,00 €  90% 
G L G 400,00 €  90% 
G H G 177,36 €  65% 
H S M 177,36 €  65% 
H S S 147,21 €  65% 
H S F 147,21 €  65% 
H 

 
O 420,00 €  90% 

H 
 

M 294,42 €  65% 
H Z S 177,36 €  65% 



H Z Y 450,00 €  90% 
H Z SI 245,00 €  90% 
H H J 400,00 €  90% 
H H J 420,00 €  90% 
H Z O 400,00 €  90% 
H Z E 400,00 € 65% 
H G A N 147,21 €  65% 
H S M G 100,00 €  90% 
I P R  147,21 €  65% 
J T J 177,36 €  65% 
J P P 147,21 €  65% 
K EL A M 420,00 €  90% 
K CH B 400,00 €  90% 
L P J 147,21 €  50% 
L A R 420,00 €  90% 
L S JM 400,00 €  90% 
L L M 420,00 €  65% 
L T I GU 400,00 €  90% 
L N Z 400,00 €  25% 
L DEL C A I 660,00 €  90% 
L F C M 450,00 €  90% 
L G I 909,00 €  90% 
L G C 446,00 €  90% 
L B S 370,00 €  90% 
L B J D 370,00 €  90% 
M F I 245,00 €  90% 
M C C 660,00 €  25% 
M C G 177,36 €  25% 
M C C 177,36 €  25% 
M C G 245,00 €  25% 
M M C R 147,21 €  65% 
M R D 177,36 €  40% 
M R D 177,36 €  40% 
M P M S 222,09 €  65% 
M A O 147,21 €  65% 
M V V M 420,00 €  90% 
M L E G 225,00 €  90% 
M R M 177,36 €  65% 
M R I 147,18 €  65% 
M M L 177,36 €  65% 
M M P 400,00 €  40% 
M M M 400,00 €  40% 
M R N 370,00 €  90% 



M A N 523,08 €  65% 
M A D 400,00 €  90% 
M G J 147,21 €  40% 
M G P 147,21 €  40% 
M H J 420,00 €  90% 
M R A S 584,00 €  90% 
M R T D 584,00 €  90% 
M R T D 147,21 €  65% 
M R A S 177,36 €  65% 
M O A A 420,00 €  90% 
M C C 400,00 €  90% 
M J E 147,21 €  65% 
M A I J 177,36 €  65% 
M 

 
A 400,00 €  90% 

M M D 450,00 €  40% 
M M A 450,00 €  40% 
N A 

 
N 400,00 €  100% 

N B E V 420,00 €  40% 
N F I 420,00 €  50% 
N G A M 335,00 €  90% 
O D J G 400,00 €  90% 
O D J G 147,21 €  65% 
O T S F 400,00 €  90% 
O M D 450,00 €  90% 
O B Y 400,00 €  100% 
O B I 400,00 €  100% 
O S L S G 698,90 €  90% 
O S L ML 350,00 €  90% 
P M P 350,00 €  40% 
P M I 350,00 €  40% 
P G T A 245,00 €  90% 
P G J P 245,00 €  90% 
P P Y 600,00 €  40% 
P P J 400,00 €  90% 
P P I 147,21 €  65% 
P P N 446,00 €  90% 
P M A 485,00 €  90% 
P Z E D 420,00 €  90% 
P C C 295,00 €  90% 
P C A 460,00 €  90% 
Q S J A 420,00 €  90% 
R Z A 400,00 €  90% 
R S B F 177,36 €  65% 



R R G 400,00 €  90% 
R S M 400,00 €  25% 
R S J 130,00 €  25% 
R S K 420,00 €  90% 
R C I 350,00 €  90% 
R C Y 350,00 €  90% 
R C A 350,00 €  90% 
R B L 177,36 €  65% 
R S R 400,00 €  90% 
R V E 370,00 €  65% 
R R J J 350,00 €  90% 
R R FE 350,00 €  90% 
R F A 400,00 €  40% 
S D P 400,00 €  40% 
S LL E 370,00 €  90% 
S LL C 370,00 €  90% 
S LL J 370,00 €  90% 
S S N 450,00 €  90% 
S S V 490,00 €  90% 
S L D 250,00 €  90% 
S 

 
A 147,21 €  65% 

S G S A 177,36 €  65% 
S D I 660,00 €  90% 
S 

 
R 100,00 €  40% 

T M L A 400,00 €  90% 
T Q J F 147,21 €  40% 
T Q D 279,00 €  40% 
T Q M 147,21 €  65% 
T Q M 450,00 €  90% 
T Z J O 420,00 €  90% 
T B D 147,21 €  65% 
V V A 400,00 €  90% 
V M AM 147,21 €  65% 
V P MV 177,36 €  65% 
V E R 400,00 €  90% 
V F D G 350,00 €  90% 
V Y F 400,00 €  90% 
V L C C 560,00 €  90% 
V B I 370,00 €  90% 
V M O 460,00 €  90% 
V M J 460,00 €  90% 
V M J 460,00 €  90% 
V B D 420,00 €  90% 



V C F 350,00 €  90% 
V C M 305,00 €  90% 
Z C LM 147,21 €  65% 
Z C M R 350,00 €  90% 
Z U S 147,21 €  65% 
Z I A 147,21 €  65% 

 
SEGON.- Aprovar una despesa màxima de 59.715,08 euros, dels quals 
19.979,99 euros aniran a càrrec de la partida pressupostària 68.23100.48018 
del pressupost vigent i 39.735,09 euros aniran a càrrec de la partida 
corresponent del pressupost de l’exercici 2017, en concepte de beques 
d’assistència a Activitats Esportives, a favor dels tutors legals que es 
relacionen, amb el imports resultants que així mateix s’indiquen: 

CLUB GIMNASTICA ESPLUGUES LES MORERES(G-58.761.289)  
 

Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom N.I.F. 

Cost 
Ajuntament 

Exercici 
2016 

Exercici 
2017 

A B M 
 

340,00 €  113,33 € 226,67 €  
A V C 

 

575,01 €  172,50 €  402,51 €  
B 

 
F 

 

532,80 €  177,60 €  355,20 €  
B 

 
F 

 

532,80 €  177,60 €  355,20 €  
B M I Y 

 

340,00 €  113,33 €  226,67 €  
C J A 

 

165,00 €  55,00 €  110,00 €  
DEL C C I S 

 

629,01 €  209,67 €  419,34 €  
G G S 

 

818,10 €  272,70 €  545,40 €  
R R M E 

 

525,60 €  175,20 €  350,40 €  
R R M E 

 

525,60 €  175,20 €  350,40 €  
SAN L C K L 

 

629,01 €  209,67 €  419,34 €  
S D C 

 

723,51 €  263,09 €  460,42 €  
 

6.336,44 € 2.114,89 € 4.221,55€  

 

FUTBOL ASSOCIACIÓ ESPLUGUENC(G-61.396.065)  
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom N.I.F. 

Cost 
Ajuntament 

Exercici 
2016 

Exercici 
2017 

A V V 
 

360,00 € 120,00 € 240,00 € 
A DE L M 

 

360,00 €  120,00 €  240,00 €  
B M E 

 

378,00 €  126,00 €  252,00 €  
B E AL 

 

168,00 €  56,00 €  112,00 €  
B R M T 

 

378,00 €  126,00 €  252,00 €  
B Z ME 

 

333,00 €  111,00 €  222,00 €  
B Z ME 

 

333,00 €  111,00 €  222,00 €  
B M LR 

 

378,00 €  126,00 €  252,00 €  



C G A 
 

315,00 €  105,00 €  210,00 €  
C G A 

 

315,00 €  105,00 €  210,00 €  
C G A 

 

315,00 €  105,00 €  210,00 €  
C P E 

 

360,00 €  120,00 €  240,00 €  
CH R A 

 

315,00 €  105,00 €  210,00 €  
CH R A 

 

315,00 €  105,00 €  210,00 €  
CH R A 

 

360,00 €  120,00 €  240,00 €  
C R PC 

 

378,00 €  126,00 €  252,00 €  
EL K J Y 

 

378,00 €  126,00 €  252,00 €  
EL K R S 

 

333,00 €  111,00 €  222,00 €  
EL K R S 

 

333,00 €  111,00 €  222,00 €  
E D A 

 

360,00 €  120,00 €  240,00 €  
F C Y 

 

378,00 €  126,00 €  252,00 €  
G S C 

 

315,00 €  105,00 €  210,00 €  
H B A 

 

378,00 €  126,00 €  252,00 €  
H S L 

 

378,00 €  126,00 €  252,00 €  
I L M. P 

 

360,00 €  144,00 €  216,00 €  
I 

 
A 

 

378,00 €  126,00 €  252,00 €  
K S A 

 

378,00 €  126,00 €  252,00 €  
K Z A 

 

360,00 €  120,00 €  240,00 €  
L G MV 

 

360,00 €  120,00 €  240,00 €  
L M B 

 

378,00 €  126,00 €  252,00 €  
LL L O 

 

333,00 €  111,00 €  222,00 €  
LL L O 

 

333,00 €  111,00 €  222,00 €  
LL L O 

 

333,00 €  111,00 €  222,00 €  
LY LY M 

 

273,00 €  91,00 €  182,00 €  
M C BM 

 

140,00 €  46,67 €  93,33 €  
M C BM 

 

140,00 €  46,67 €  93,33 €  
M H M 

 

160,00 €  53,33 €  106,67 €  
M H MI 

 

160,00 €  53,33 €  106,67 €  
O C FA 

 

378,00 €  126,00 €  252,00 €  
P H MR 

 

360,00 €  120,00 €  240,00 €  
P M E 

 

360,00 €  120,00 €  240,00 €  
P I LK 

 

273,00 €  91,00 €  182,00 €  
P M JC 

 

378,00 €  126,00 €  252,00 €  
Q V J D 

 

378,00 €  126,00 €  252,00 €  
R E R 

 

315,00 €  105,00 €  210,00 €  
R E R 

 

315,00 €  105,00 €  210,00 €  
R G G 

 

333,00 €  111,00 €  222,00 €  
R S R 

 

240,50 €  80,17 €  160,33 €  
R G E 

 

315,00 €  105,00 €  210,00 €  
R G E 

 

315,00 €  105,00 €  210,00 €  
R C GA 

 

360,00 €  120,00 €  240,00 €  



S H AM 
 

360,00 €  120,00 €  240,00 €  
S P Y 

 

360,00 €  120,00 €  240,00 €  

V H R 
 

378,00 €  
 
126,00 €  

 
252,00 €  

V B NA 
 

273,00 €  
 
91,00 €  

 
182,00 €  

V B ZR 
 

333,00 €  
 
111,00 €  

 
222,00 €  

Z 
 

H 
 

378,00 €  
 
126,00 €  

 
252,00 €  

Z B S E 
 

315,00 €  
 
105,00 €  

 
210,00 €  

Z Z KW 
 

378,00 €  
 
126,00 €  

 
252,00 €  

    
19.395,50 € 6.489,17 €  

12.906,33 
€  

 

CLUB DE FUTBOL CAN 
VIDALET(G58798364) 

   Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom N.I.F. 

Cost 
Ajuntament 

Exercici 
2016 

Exercici 
2017 

A S VJ 
 

360,00 €  120,00 €  240,00 €  
B 

 
T 

 

360,00 €  120,00 €  240,00 €  
B 

 
K 

 

400,00 €  133,33 €  266,67 €  
B 

 
K 

 

400,00 €  133,33 €  266,67 €  
B 

 
K 

 

400,00 €  133,33 €  266,67 €  
B M RE 

 

260,00 €  86,67 €  173,33 €  
C 

 
EV 

 

90,00 €  30,00 €  60,00 €  
C C KI 

 

360,00 €  144,00 €  216,00 €  
D CH M 

 

360,00 €  120,00 €  240,00 €  
D 

 
N 

 

360,00 €  144,00 €  216,00 €  
D 

 
A 

 

160,00 €  53,33 €  106,67 €  
EL A Z A 

 

360,00 €  120,00 €  240,00 €  
F R BR 

 

360,00 €  120,00 €  240,00 €  
F L ML 

 

160,00 €  53,33 €  106,67 €  
G G RA 

 

360,00 €  120,00 €  240,00 €  
G G M 

 

260,00 €  86,67 €  173,33 €  
G L D 

 

360,00 €  120,00 €  240,00 €  
H S L 

 

360,00 €  120,00 €  240,00 €  
K 

 
N 

 

360,00 €  120,00 €  240,00 €  
L T M V 

 

360,00 €  120,00 €  240,00 €  
M 

 
L 

 

360,00 €  120,00 €  240,00 €  
N V A M 

 

100,00 €  33,33 €  66,67 €  



O 
 

M 
 

360,00 €  120,00 €  240,00 €  
O O J F 

 

360,00 €  120,00 €  240,00 €  
S T D 

 

360,00 €  120,00 €  240,00 €  
S P M 

 

100,00 €  33,33 €  66,67 €  
S 

 
R 

 

40,00 €  13,33 €  26,67 €  
S V N P 

 

90,00 €  30,00 €  60,00 €  
T T C 

 

360,00 €  120,00 €  240,00 €  
T R N DEL P 

 

360,00 €  120,00 €  240,00 €  
V C F 

 

360,00 €  120,00 €  240,00 €  
Y C Z 

 

360,00 €  120,00 €  240,00 €  
Y E L C 

 

360,00 €  120,00 €  240,00 €  
Z B C 

 

360,00 €  120,00 €  240,00 €  
Z B C 

 

260,00 €  86,67 €  173,33 €  
Z 

 
L 

 

360,00 €  120,00 €  240,00 €  

    
11.000,00 €  

3.714,65 
€  7.285,35 €  

 

DUET ESPLUGUES, S.A.(A-63.876.346)  
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom N.I.F. 

Cost 
Ajuntament 

Exercici 
2016 

Exercici 
2017 

A G E 
 

115,28 €  38,43 €  76,85 €  
A D FZ 

 

95,69 €  31,90 €  63,79 €  
A Q J E 

 

95,69 €  31,90 €  63,79 €  
B R RC 

 

115,28 €  38,43 €  76,85 €  
B P M 

 

95,69 €  31,90 €  63,79 €  
B M JA 

 

95,69 €  31,90 €  63,79 €  
C C L 

 

115,28 €  38,43 €  76,85 €  
C C L 

 

95,69 €  31,90 €  63,79 €  
C J A 

 

44,34 €  14,78 €  29,56 €  
C J A 

 

44,34 €  14,78 €  29,56 €  
CH R A 

 

191,37 €  63,79 €  127,58 €  
C Z CP 

 

95,69 €  31,90 €  63,79 €  
C G A 

 

95,69 €  31,90 €  63,79 €  
C G A 

 

95,69 €  31,90 €  63,79 €  
D CH MA 

 

95,69 €  31,90 €  63,79 €  
F V PL 

 

95,69 €  31,96 €  63,79 €  
F B N 

 

95,69 €  31,90 €  63,79 €  
G A M. R 

 

58,88 €  19,63 €  39,25 €  
G A M. R 

 

58,88 €  19,63 €  39,25 €  
G Y R 

 

115,28 €  38,43 €  76,85 €  
G F C 

 

95,69 €  31,90 €  63,79 €  
G H GM 

 

115,28 €  38,43 €  76,85 €  



G H GM 
 

95,69 €  31,90 €  63,79 €  
G G M 

 

95,69 €  31,90 €  63,79 €  
G P A 

 

95,69 €  31,90 €  63,79 €  
H D M 

 

115,28 €  38,43 €  76,85 €  
H D M 

 

95,69 €  31,90 €  63,79 €  
H D M 

 

95,69 €  31,90 €  63,79 €  
H F L 

 

115,28 €  38,43 €  76,85 €  
H G YC 

 

115,28 €  38,43 €  76,85 €  
H G YC 

 

95,69 €  31,90 €  63,79 €  
H 

 
K 

 

95,69 €  31,90 €  63,79 €  
I 

 
H 

 

95,69 €  31,90 €  63,79 €  
I C RC 

 

95,69 €  31,90 €  63,79 €  
J R AG 

 

115,28 €  38,43 €  76,85 €  
J E P 

 

95,69 €  31,90 €  63,79 €  
J R M.C 

 

95,69 €  31,90 €  63,79 €  
M R F 

 

95,69 €  31,90 €  63,79 €  
M M C 

 

115,28 €  38,43 €  76,85 €  
P L M.S 

 

144,36 €  48,12 €  96,24 €  
P R C 

 

95,69 €  31,90 €  63,79 €  
P V A 

 

95,69 €  31,90 €  63,79 €  
P V A 

 

115,28 €  38,43 €  76,85 €  
Q L Y 

 

95,69 €  31,90 €  63,79 €  
Q V MS 

 

58,88 €  19,63 €  39,25 €  
R A D I 

 

115,28 €  38,43 €  76,85 €  
R S N 

 

70,94 €  23,65 €  47,29 €  
R S N 

 

70,94 €  23,65 €  47,29 €  
R P O M 

 

95,69 €  31,90 €  63,79 €  
R P M 

 

95,69 €  31,90 €  63,79 €  
R N M J 

 

115,28 €  38,43 €  76,85 €  
R N MJ 

 

95,69 €  31,90 €  63,79 €  
R R ME 

 

95,69 €  31,90 €  63,79 €  
R R ME 

 

115,28 €  38,43 €  76,85 €  
S C CF 

 

115,28 €  38,43 €  76,85 €  
U P MA 

 

95,69 €  31,90 €  63,79 €  
V B NA 

 

95,69 €  31,90 €  63,79 €  
V R N 

 

73,61 €  24,54 €  49,07 €  
Y 

 
K 

 

36,80 €  12,27 €  24,53 €  
Y 

 
K 

 

36,80 €  12,27 €  24,53 €  
Z 

 
H 

 

191,37 €  63,79 €  127,58 €  

    
6.064,17 €  2.021,64 €  

 
4.042,60 
€  

 



CLUB NATACIÓ ESPLUGUES(G-58.436.494)  
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom N.I.F. 

Cost 
Ajuntament 

Exercici 
2016 

Exercici 
2017 

C F J G 
 

414,00 €  138,00 €  276,00 €  
C F J G 

 

414,00 €  138,00 €  276,00 €  
C P S 

 

265,50 €  88,50 €  177,00 €  
C P S 

 

414,00 €  138,00 €  276,00 €  
G G E M 

 

251,10 €  83,70 €  167,40 €  
M S J 

 

414,00 €  138,00 €  276,00 €  
M S J 

 

414,00 €  138,00 €  276,00 €  
M S J 

 

414,00 €  138,00 €  276,00 €  
Q V M S 

 

111,60 €  37,20 €  74,40 €  
Y A H A 

 

251,10 €  83,70 €  167,40 €  

    
3.363,30 €  1.121,10 €  2.242,20 €  

 

CLUB BASQUET NOU ESPLUGUES(G-64.941.552)  
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom N.I.F. 

Cost 
Ajuntament 

Exercici 
2016 

Exercici 
2017 

A 
 

R N S 
 

405,00 €  135,00 €  270,00 €  
B C C A 

 

292,50 €  97,50 €  195,00 €  
F F S M 

 

405,00 €  135,00 €  270,00 €  
G E E R 

 

441,00 €  147,00 €  294,00 €  
H F L 

 

405,00 €  135,00 €  270,00 €  
L H L A 

 

504,00 €  168,00 €  336,00 €  
M E M. B 

 

180,00 €  60,00 €  120,00 €  
M E M. B 

 

180,00 €  60,00 €  120,00 €  
O M V 

 

405,00 €  135,00 €  270,00 €  
Q L Y 

 

405,00 €  135,00 €  270,00 €  
S R M C 

 

405,00 €  135,00 €  270,00 €  
S R M C 

 

441,00 €  147,00 €  294,00 €  
S P N 

 

225,00 €  75,00 €  150,00 €  
Y E L C 

 

405,00 €  135,00 €  270,00 €  

    
5.098,50 €  

1.699,50 
€  3.399,00 €  

 

CENTRO CULTURAL ANDALUZ PLAZA MACAEL(G58545005) 
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom N.I.F. 

Cost 
Ajuntament 

Exercici 
2016 Exercici 2017 

A V C 
 

117,00 €  39,00 €  78,00 €  
G F J A 

 

32,50 €  10,83 €  21,67 €  



G F JA 
 

30,00 €  10,00 €  20,00 €  
S P M 

 

32,50 €  10,83 €  21,67 €  

    
212,00 €  70,66 €  141,34 €  

 

CLUB PATINATGE ARTISTIC 
ESPLUGUES(G-59.469.338) 

   Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom N.I.F. 

Cost 
Ajuntament 

Exercici 
2016 

Exercici 
2017 

G G S 
 

202,50 €  67,50 €  135,00 €  
G G S 

 

202,50 €  67,50 €  135,00 €  
LINARES TAPIA M V 

 

202,50 €  67,50 €  135,00 €  

    
607,50 €  202,50 €  405,00 €  

 

CLUB ESCOLA ESPORTIVA ESPLUGUENC D'ESCACS(G-65.004.038) 
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom N.I.F. 

Cost 
Ajuntament 

Exercici 
2016 Exercici 2017 

A DE L M 
 

297,00 €  99,00 €  198,00 €  
B C C A 

 

196,95 €  65,65 €  131,30 €  
B C C A 

 

256,10 €  85,37 €  170,73 €  

    
750,05 €  250,02 €  500,03 €  

 

CLUB HANDBOL 
ESPLUGUES(G58734989) 

    Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom N.I.F. 

Cost 
Ajuntament 

Exercici 
2016 

Exercici 
2017 

C G E 
 

76,25 €  25,42 €  50,83 €  
C G E 

 

76,25 €  25,42 €  50,83 €  
G N L C 

 

301,50 €  100,50 €  201,00 €  
G F R 

 

301,50 €  100,50 €  201,00 €  
M L Y 

 

436,50 €  145,50 €  291,00 €  

    
1.192,00 €  397,34 €  794,66 €  

 

CLUB VOLEIBOL ESPLUGUES(CIF 
Centre :G-58.819.921) 

   Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom N.I.F. 

Cost 
Ajuntament 

Exercici 
2016 

Exercici 
2017 

G G S 
 

401,40 €  133,80 €  267,60 €  



P S S 
 

240,00 €  80,00 €  160,00 €  
P P L 

 

401,40 €  133,80 €  267,60 €  

    
1.042,80 €  347,60 €  695,20 €  

 

ASSOCIACIÓ ESPORTIVA PENYA ESPLUGUES(CIF Centre :G-58.510.876)  
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom N.I.F. 

Cost 
Ajuntament 

Exercici 
2016 

Exercici 
2017 

B M L R 
 

315,00 €  105,00 €  210,00 €  
B M R 

 

220,50 €  73,50 €  147,00 €  
C B C 

 

315,00 €  105,00 €  210,00 €  
C B C 

 

274,50 €  91,50 €  183,00 €  
C J A 

 

61,25 €  20,42 €  40,83 €  
F P E 

 

220,50 €  73,50 €  147,00 €  
G C R M 

 

220,50 €  73,50 €  147,00 €  
G C R M 

 

220,50 €  73,50 €  147,00 €  
H F L 

 

220,50 €  73,50 €  147,00 €  
L G L C 

 

315,00 €  105,00 €  210,00 €  
L G L C 

 

315,00 €  105,00 €  210,00 €  
P L M 

 

274,50 €  91,50 €  183,00 €  
S L C KL 

 

315,00 €  105,00 €  210,00 €  
V N G I 

 

315,00 €  105,00 €  210,00 €  

    
3.602,75 €  

1.200,92 
€  2.401,83 €  

TERCER.- Aprovar una despesa de 1.050,00 euros, dels quals 350 euros 
aniran a càrrec de la partida pressupostària 68.23100.48018 del pressupost 
vigent i 700 euros aniran a càrrec de la partida corresponent del pressupost de 
l’exercici 2017, a favor de l’entitat Futbol Associació Espluguenc, en concepte 
de beques d’assistència a Activitats Esportives de 5 menors tutelats per la 
Generalitat de Catalunya a través del Centre Residencial d’Acció Educativa 
Ferrer i Guàrdia.  

QUART.- Desestimar un total de 51 sol·licituds d’ajuts econòmics en concepte 
de beques d’assistència a Activitats Esportives, curs 2016-2017, que es 
detallen a l’annex de l’informe adjunt, pels motius que al mateix s’indiquen. 
 
CINQUÈ: Acceptar la renúncia de 4 sol·licituds d’ajuts econòmics presentades 
en concepte de beques d’assistència a Activitats Esportives, curs 2016-2017, 
que es detallen a l’annex de l’informe adjunt, pels motius que al mateix 
s’indiquen.  

SISÈ.- Les quantitats reconegudes en la present proposta, per valor total de 
59.715,08 euros, seran pagades proporcionalment en tres terminis, durant els 
mesos de desembre de 2016, març de 2017 i juny de 2017, als centres 
escolars següents:  



ENTITAT N.I.F. Tram 1 Tram 2 Tram 3 TOTAL 
C.G LES 
MORERES G58761289 2.114.89€ 2.110,78€ 2.110,78€ 6.336,44€ 

C.FUTBOL CAN 
VIDALET G58798364 3.714,65€ 3.642,68€ 3.642,68€ 11.000,00€ 

F.ASSOC 
ESPLUGUENC G61396065 6.489,17€ 6.453,16€ 6.453,16€ 19.395,50€ 

DUET S.A A63876346 2.021,64€ 2.021,30€ 2.021,30€ 6.064,17€ 
C NATACIÓ 
ESPLUGUES G58436494 1.121,10€ 1.121,10€ 1.121,10€ 3.363,30€ 

C.BASQUET NOU G64941552 1.699,50€ 1.699,50€ 1.699,50€ 5.098,50€ 
C.C PLAZA 
MACAEL G58545005 70,66€ 70,67€ 70,67€ 212,00€ 

C.PATINATGE 
ARTÍSTIC G59469338 202,50€ 202,50€ 202,50€ 607,50€ 

C.ESC ESP 
ESCACS G65004038 250,02€ 250,02€ 250,02€ 750,05€ 

C.HANDBOL 
ESPLUGUES G58734989 397,34€ 397,33€ 397,33€ 1.192,00€ 

C.VOLEIBOL G58819921 347,60€ 347,60€ 347,60€ 1.042,80€ 
A PENYA 
ESPLUGUES G58510876 1.200,92€ 1.200,92€ 1.200,92€ 3.602,75€ 

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

 

URGÈNCIES 
 

Prèvia  la declaració d'urgència acordada per unanimitat dels membres de la 
Junta de Govern Local presents, conforme al què estableixen els articles 100 
de la Llei 8/1987 de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya i 83 del 
Reglament d'organització, funcionament i règim  jurídic de les entitats locals, la 
Junta de Govern  va passar a tractar dels següents assumptes: 
 
                     



ACORD NÚMERO CINQUANTA-DOS.- Proposta de requeriment de la 
fiança del contracte de les obres del Passatge Nebot. (Exp. G451-2016-
018). 
 
“La Junta de Govern Local en sessió del dia 28 d’octubre de 2016, va acordar 
aprovar l’expedient de contractació, per procediment obert, de tramitació 
ordinària, per a l’execució de les obres del Passatge Nebot, d’aquesta població, 
segons projecte redactat pel Servei d’Obres Publiques, per un import de 
209.394,13 €, IVA no inclòs, més 43.972,77 € en concepte d’IVA, en total 
253.366,90 € IVA inclòs, així com el plec de clàusules administratives 
particulars 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 
08/11/2016, es van presentar vint ofertes subscrites per les següents 
empreses: VIALITAT I SERVEIS, S.L; GRUPO SOLER CANO 2007, S.L; 
AUXILIAR DE OBRA CIVIL, S.A; INFRAESTRUCTURAS TRADE, S.L; 
ELECTRICA DEL CADI, S.L. en UTE amb CONSTRUCCIONS BERAVI, S.L; 
RAVI OBRAS TRANSPORTES Y EXCAVACIONES, S.L; SERVEIS 
INTREGALS 360 PLUS, S.L; CIVIL STONE, S.L; OBRAS Y 
CONSTRUCIONES CORBERA, S.L; OBRES Y PROJECTES DE 
CATALUNYA, S.L; VORACYS, S.L; RIGEL OVER, S.L; CONSTRUCCIONES Y 
SERVICIOS FAUS, S.A; GESTION INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE LA 
COSTA DORADA, S.A; COYNSA 2000, S.L; JORDI RIERA, S.L; MOIX, 
SERVEI I OBRES, S.L; CONSTRUCCIONES FERTRES, S.L; COSPLAAN, 
S.L; EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, S.A. 
 
Els Serveis Tècnics municipals van emetre informe el 12 de desembre de 2016, 
manifestant que l’oferta més avantatjosa presentada per CONSTRUCCIONES 
FERTRES, S.L., amb una baixa del 29,9000024499%, 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: 

- Llistat del personal propi d’ofici destinat a l’execució de l’obra, així com el tipus 
de contracte de cadascú, i la seva justificació de forma fefaent. Cal tenir en 
compte que l’encarregat d’obra ha de tenir l’especialitat d’encofrador.  

- Llistat dels subcontractistes que intervindran a l’obra, justificant la seva 
solvència tècnica, així com els treballs i percentatge d’obra a executar per 
cadascú d’ells.  

- Justificació tècnica i constructiva de la solució a emprar per permetre l’accés 
als habitatges en el moment d’executar els treballs.  

Atès l’informe emès pels Serveis Tècnics Municipals, de data 15 de desembre 
de 2016, posant de manifest que la documentació justificativa de l’oferta 
presentada per l’empresa CONSTRUCCIONES FERTRES, S.L., en data 15 de 
desembre 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 177.610,19 €, 
IVA inclòs, així com l’execució de la millora num. 1 del plec, un termini 
d‘execució de 3 mesos i la resta de compromisos inclosos a l’oferta, i que 
correspon a una baixa del 29,9000024499 % 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 15 de desembre 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 
CONSTRUCCOINES FERTRES, S.L., per un import total de 177.610,19 €, amb 
un pressupost net de 146.785,28 € i una part d’IVA de 30.824,91 €, i la resta de 
compromisos inclosos a l’oferta, i que correspon a una baixa del 
29,90000024499 %. 

Atès que de conformitat amb el que disposen les clàusules 17 i 21 del plec de 
clàusules administratives particulars aprovat, al tractar-se d’una oferta 
considerada inicialment com a presumptament desproporcionada, procedirà 
una garantia complementària del 5% de la definitiva, que en conseqüència serà 
d’un 10% del preu d’adjudicació, IVA exclòs, que ascendeix a la quantitat de 
14.678,53 €. 

Atesos els articles 151.2 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.- Requerir a l’empresa CONSTRUCCIONES FERTRES, S.L. (CIF B-
64410327), per a que en el termini dels 10 dies hàbils següents al de la 
notificació d’aquest requeriment, presenti en aquest ajuntament 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 clàusules administratives particulars, i 
dipositi en la Tresoreria municipal la quantitat de 14.678,53 € en concepte de 
fiança definitiva d’aquest contracte per executar les obres del Passatge Nebot, 
d’aquesta població. 

Transcorregut aquest termini sense que CONSTRUCCIONES FERTRES, S.L., 
S.A.U., acrediti la constitució de la fiança definitiva, es considerarà que el 
licitador ha retirat la seva oferta i es procedirà a requerir al següent de la llista.  
 
Si el dipòsit/garantia/fiança 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.” 



ACORD NÚMERO CINQUANTA-TRES.- Proposta de requeriment de la 
fiança de les obres de millora de l’enllumenat de l’Avda. Ciutat de 
l’Hospitalet i del carrer Pablo Ruiz Picasso, d’aquesta població. 

“La Junta de Govern Local en sessió del dia 28 d’octubre de 2016, va acordar 
aprovar l’expedient de contractació, per procediment obert, de tramitació 
ordinària, aplicant varis criteris d’adjudicació, per a l’execució de les obres de 
millora de l’enllumenat de l’Avda. Ciutat de l’Hospitalet i del carrer Pablo Ruiz 
Picasso, d’aquesta població, segons projecte redactat per l’Enginyer Manel 
Moreno Heras de l’empresa Auding Intraesa, per un import de 150.021,66 €, 
IVA no inclòs, més 31.504,55 € en concepte d’IVA, en total 181.526,21 € IVA 
inclòs, així com el plec de clàusules administratives particulars 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 
03/11/2016, es van presentar onze ofertes subscrites per les següents 
empreses: HPSA, CONSTRUCCION Y SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, 
S.A; RUBATEC, S.A; CITELUM IBERICA, S.A; MUNTATGES LLEIDA, S.A; 
ELECNOR, S.A; SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES 
ELECTRICAS, S.A; SERVEIS, INSTAL.LACIONS IMUNTATGES, S.A; ETRA 
BONAL, S.A; ARTIFEX INFRAESTRUCTURES, S.L; ISTEM, S.L.U; SERVEIS 
INTEGRALS 360 PLUS, S.L. 

Els Serveis Tècnics municipals van emetre informe el 2 de desembre de 2016, 
manifestant que l’oferta més avantatjosa presentada per MUNTATGES 
LLEIDA, S.A. amb una baixa del 32,3818 %, 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: 

- Llistat del tipus de material emprat en la valoració de l’oferta, marca i model.  

- Justificació de la despesa corresponent a la Seguretat i Salut de conformitat 
amb el que preveu el Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que 
s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de 
construcció.  

- Justificació de la solvència tècnica segons estableix l'article 76 del Reial 
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de 
la Llei de Contractes del Sector Públic, que es podrà acreditar indistintament, 
mitjançant presentació de 5 certificats i/o informes de bona execució emesos 
per client públic o privat d’una obra de característiques similars en els últims 10 
anys. Es considerarà que una obra és de característiques similars si el preu 
estimat del contracte és > 150.000 euros. Així mateix es considerarà justificada 
la solvència tècnica la classificació de contractista en els següents grups:  

G) Instalaciones Eléctricas  



1 – Alumbrados, iluminaciones y balizamientos  

Categoria: 2) o C)  

- Llistat de partides del contracte on s’especifiqui les que es realitzaran amb 
personal de la pròpia empresa i les que es subcontractaran, especificant quin 
percentatge suposa cadascuna de les partides respecte el total.  

- Llistat dels subcontractistes que intervindran a l’obra, justificant la seva 
solvència tècnica, així com els treballs i percentatge d’obra a executar per 
cadascú d’ells.  

- Llistat del personal propi d’ofici destinat a l’execució de l’obra, així com el tipus 
de contracte de cadascú, i la seva justificació de forma fefaent.  

- Relació de maquinària, vehicles i eines mínimes a disposició del contracte; 
especificant si són de propietat o de lloguer.  

Atès l’informe emès pels Serveis Tècnics Municipals, de data 16 de desembre 
de 2016, posant de manifest que la documentació justificativa de l’oferta 
presentada per l’empresa MUNTATGES LLEIDA, S.A., en data 16 de 
desembre 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 122.744,21€, 
IVA inclòs, corresponen a una baixa del 32,3818 % i la resta de compromisos 
inclosos a l’oferta, 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 16 de desembre 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 
MUNTATGES LLEIDA, S.A., per un import total de 122.744,21€, amb un 
pressupost net de 101.441,89€ i una part d’IVA de 21.302,82€, i la resta de 
compromisos inclosos a l’oferta, i que correspon a una baixa del 32,3818 %.  
 
Atès que de conformitat amb el que disposen les clàusules 17 i 21 del plec de 
clàusules administratives particulars aprovat, al tractar-se d’una oferta 
considerada inicialment com a presumptament desproporcionada, procedirà 
una garantia complementària del 5% de la definitiva, que en conseqüència serà 
d’un 10% del preu d’adjudicació, IVA exclòs, que ascendeix a la quantitat de 
10.144,19 €. 

Atesos els articles 151.2 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.- Requerir a l’empresa MUNTATGES LLEIDA, S.A. (CIF A-25022427), per a 
que en el termini dels 10 dies hàbils següents al de la notificació d’aquest 
requeriment, presenti en aquest ajuntament la documentació acreditativa del 
compliment de les obligacions tributaries i amb la seguretat social, la 
documentació que acrediti la capacitat i solvència exigida segons les previsions 
dels plecs de clàusules administratives particulars, el compromís de l’empresa 
de què un Enginyer Tècnic Industrial de la branca elèctrica o equivalent a peu 
d’obra durant les fases relacionades de tota l’obra i dipositi en la Tresoreria 
municipal la quantitat de 10.144,19 € en concepte de fiança definitiva d’aquest 
contracte per executar les obres de millora de l’enllumenat de l’Avda. Ciutat de 
l’Hospitalet i del carrer Pablo Ruiz Picasso, d’aquesta població. 
 
Transcorregut aquest termini sense que MUNTATGES LLEIDA, S.A., acrediti la 
constitució de la fiança definitiva, es considerarà que el licitador ha retirat la 
seva oferta i es procedirà a requerir al següent de la llista. 

Si el dipòsit/garantia/fiança 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.” 

ACORD NÚMERO CINQUANTA-QUATRE.- Proposta de requeriment de la 
fiança del contracte de les obres de reforma i rehabilitació dels vestidors 
del Camp Municipal de Futbol del Salt del Pi d’Esplugues de Llobregat. 

“La Junta de Govern Local en sessió del dia 4 de novembre de 2016, va 
acordar aprovar l’expedient de contractació, per procediment obert, de 
tramitació ordinària, per a l’execució de les obres de reforma i rehabilitació dels 
vestidors del Camp Municipal de Futbol del Salt del Pi d’Esplugues de 
Llobregat, segons projecte redactat per l’arquitecte Xavier Gilabert i Ralda, per 
un import de 569.626,05 €, més un 21% de l’IVA, per import de 119.621,47 €, 
en total 689.247,52 € IVA inclòs, així com el plec de clàusules administratives 
particulars que 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 
08/11/2016, es van presentar vint ofertes subscrites per les següents 
empreses: TOP PROYECTOS Y CONTRATAS, S.L.; COPISA 
CONSTRUCTORA PIRENAICA, S.A.; M i J GRUAS, S.A.; INSYTE 
INSTALACIONES, S.A.; EXNOVO REHABILITACIÓ I RESTAURACIÓ, S.L. en 
UTE amb S'LECTRIC, S.L.; VORACYS, S.L. en UTE amb PLAN YOUR 
FUTURE, S.L.; BIGAS GRUP, S.L.; CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS 
FAUS, S.A.; MCM PROJECTS I SERVEIS, S.A.; GESTIÓN INGIENERÍA Y 
CONSTRUCCIÓN DE LA COSTA DORADA, S.A. en UTE amb 
INSTALACIONES Y PROYECTOS DE VANGUARDIA, S.L.; OBRES I 
CONTRACTES PENTA, S.A.; CALAM TAPIAS CONSTRUCCIONS, S.L.; 
CONSTRUCCIONES FERTRES, S.L.; GRUPMAS EDIFICACIÓ, S.L.; 
ARTÍFEX INFRAESTRUCTURAS, S.L.; CONSTRUCTORA Y 
REHABILITADORA SECLA, S.A.; INICIATIVAS PARA LA CONSTRUCCION Y 



OBRA CIVIL, S.L.; RUBAU-TARRÉS, S.A.U.; SERRANO AZNAR OBRAS 
PÚBLICAS, S.L.; INVEX OBRES I INSTAL·LACIONS, S.L. 

La mesa de contractació celebrada en data 15 de desembre de 2016 va posar 
de manifest que l’oferta més avantatjosa presentada per INVEX OBRES I 
INSTAL·LACIONS, S.L., amb una baixa del 29,9249253085%, 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: 

- Llistat del personal propi d’ofici destinat a l’execució de l’obra, així com el tipus 
de contracte de cadascú, i la seva justificació de forma fefaent.  

- Llistat dels subcontractistes que intervindran a l’obra, justificant la seva 
solvència tècnica, així com els treballs i percentatge d’obra a executar per 
cadascú d’ells.  

- Justificació de la reducció del termini d'execució ofertat (2 mesos).  

Així en data 15 de desembre de 2016 i núm. de registre de sortida 13987 es va 
requerir a l’empresa INVEX OBRES I INSTAL·LACIONS, S.L que presentés la 
justificació a la seva oferta segons els requeriments anteriors. 
 
Reunida la Mesa de contractació en data 16 de desembre de 2016 proposa que 
atesa la necessitat d’adjudicar la present licitació abans del tancament de 
l’exercici pressupostari de l’any 2016 al haver estat declarada la inversió 
d’obres de reforma i rehabilitació dels vestidors del Camp Municipal de Futbol 
del Salt del Pi d’Esplugues de Llobregat com a finançament sostenible per 
acord de la junta de govern local de 4 de novembre de 2016, s’acredita la 
necessitat de procedir al tràmit de requeriment de la fiança i de la resta de 
documentació administrativa prevista als plecs de condicions a l’empresa 
licitadora que ha presentat l’oferta més avantatjosa, condicionat a la 
presentació de la documentació requerida sobre la possible temeritat de la seva 
oferta en els termes previstos anteriorment. 

Així la Mesa de contractació reunida en data 16 de desembre de 2016, 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 INVEX OBRES I INSTAL·LACIONS, 
S.L., per un import total de 482.990,71 €, amb un pressupost net de 399.165,88 
€ i una part d’IVA de 83.824,83 €, i la resta de compromisos inclosos a l’oferta, i 
que correspon a una baixa del 29,9249253085%. 

Atès que de conformitat amb el que disposen les clàusules 17 i 21 del plec de 
clàusules administratives particulars aprovat, al tractar-se d’una oferta 
considerada inicialment com a presumptament desproporcionada, procedirà 
una garantia complementària del 5% de la definitiva, que en conseqüència serà 
d’un 10% del preu d’adjudicació, IVA exclòs, que ascendeix a la quantitat de 
39.916,58 €. 



Atesos els articles 151.2 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.- Requerir a l’empresa INVEX OBRES I INSTAL·LACIONS, S.L. (CIF B-
25691700), per a que en el termini dels 10 dies hàbils següents al de la 
notificació d’aquest requeriment, presenti en aquest ajuntament 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 clàusules administratives particulars, i 
dipositi en la Tresoreria municipal la quantitat de 39.916,58€ en concepte de 
fiança definitiva d’aquest contracte per executar les obres de reforma i 
rehabilitació dels vestidors del Camp Municipal de Futbol del Salt del Pi 
d’Esplugues de Llobregat, d’aquesta població. 

Transcorregut aquest termini sense que INVEX OBRES I INSTAL·LACIONS, 
S.L., acrediti la constitució de la fiança definitiva, es considerarà que el licitador 
ha retirat la seva oferta i es procedirà a requerir al següent de la llista.  
 
Si el dipòsit/garantia/fiança 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.- Condicionar el present acord a que l’empresa INVEX OBRES I 
INSTAL·LACIONS, S.L. presenti la documentació requerida en data 15 de 
desembre de 2016 i número de registre de sortida 13987 per a justificar la seva 
oferta que es considera 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.” 

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