
 
 

JGL 11/2017 
 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 

SESSIÓ DECISÒRIA ORDINÀRIA DE 17 DE MARÇ DE 2017 

 
A la Casa Consistorial d’Esplugues de Llobregat, a la sala de reunions, a les 
deu hores del dia 17 de març de 2017, es reuneix la Junta de Govern Local en 
sessió decisòria ordinària, en primera convocatòria, sota la Presidència de 
l'alcaldessa Sra. Pilar Díaz Romero, amb l'assistència dels regidors Sr. Eduard 
Sanz García, Sra. Sara Forgas Úbeda, Sra. Montserrat Zamora Angulo, Sr. 
Albert Comellas Novillo i Sr. Manuel Pozo López. 
 
Excusa la seva absència per malaltia el regidor Sr. Santi Siquier Fadó. 
 
Assisteix igualment l'interventor director de l'Àrea de recursos generals i 
econòmics, Sr. Francisco Javier Vicén Encuentra. 
 
Actua de secretari el de l'Ajuntament Sr. Pedro Carmona Pérez. 
 
Oberta la sessió per la Sra. alcaldessa, s'hi entra en l'examen i debat dels 
assumptes que es relacionen a l'ordre del dia. 
 
 
ACORD NÚMERO U.- Aprovació, si escau, de les actes núm. 8/17 
corresponent a la sessió ordinària de data 24 de febrer de 2017 i 9/17 
corresponent a la sessió ordinària de data 3 de març de 2017.                         
 
 
 

TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

ACORD NÚMERO DOS.- Proposta d’aprovació d’expedient de 
contractació, mitjançant procediment obert i dels plecs de clàusules 
administratives, relatiu a les obres de reforma i rehabilitació dels 
vestidors del Camp Municipal de Futbol del Molí, d’aquesta població. 
(Exp. G451-2017-003). 
 
“Atès l’informe dels Serveis Tècnics Municipals, de data 16 de març de 2017, 
proposant l’execució de les obres de reforma i rehabilitació dels vestidors del 
Camp Municipal de Futbol del Molí d’Esplugues de Llobregat, d’acord amb el 
projecte executiu redactat per l’arquitecte Xavier Gilabert i Ralda, amb un 
pressupost total de 798.080,11€, IVA inclòs, IVA inclòs, que acompanyen per a 
la seva aprovació. 
 
Ates que els Serveis tècnics municipals proposen la contractació de les obres 



de referència per procediment obert de tramitació ordinària i amb un pressupost 
net de 659.570,34 €, més l’IVA del 21% de 138.509,77€. 
 
Atès el plec de clàusules administratives particulars redactat, el qual haurà de 
regir la licitació conjuntament amb el projecte. 
 
Atesos els informes emesos pels Serveis Jurídics i d’Intervenció Municipals. 
 
Atesos els articles 234, 235, 273, 274, 275 i concordants del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel que es va aprovar el Text Refós de la Llei Municipal i 
de Règim Local de Catalunya, i els articles 150 i 157 a 161, 109, 110 i 
concordants del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat 
per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i el plec de clàusules 
administratives particulars que regira el contracte. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
1.- Aprovar inicialment el projecte de les obres de reforma i rehabilitació dels 
vestidors del Camp Municipal de Futbol del Molí d’Esplugues de Llobregat, amb 
un pressupost total de licitació de 798.080,11€, IVA inclòs, desglossat en un 
preu net de 659.570,34 € i un IVA de 138.509,77€, redactat per l’arquitecte 
Xavier Gilabert i Ralda. 
 
2.- Sotmetre al tràmit d'informació pública l'esmentat projecte pel termini de 
trenta dies, mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província, al tauler de la 
Corporació, durant els quals es podrà examinar i formular-hi les al·legacions 
pertinents.  
 
Transcorregut aquest termini sense que s'hagi produït cap reclamació el 
projecte esdevindrà aprovat definitivament sense necessitat d'acord exprés. 
 
3.-Aprovar, així mateix, l’expedient de contractació, per procediment obert, de 
tramitació ordinària, aplicant varis criteris d’adjudicació, per executar les obres 
de reforma i rehabilitació dels vestidors del Camp Municipal de Futbol del Molí 
d’Esplugues de Llobregat, amb un pressupost net de 659.570,34 €, més un 
21% de l’IVA, per import de 138.509,77€, en total 798.080,11€, IVA inclòs, així 
com el plec de clàusules administratives particulars que regirà el contracte. 
 
4.- Declarar la despesa derivada d’aquest contracte com a tramitació anticipada 
de conformitat amb els articles 110.2 del Text Refós de la Llei de Contractes 
del Sector Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, i 29.2 de les Bases d’execució del pressupost municipal. 
 
5.- Autoritzar una despesa de 798.080,11€, que aniran a càrrec de l’exercici 
econòmic del 2017 a la partida 12 34200 61900. 
 
6.- Condicionar de forma suspensiva la formalització i l’adjudicació del 
contracte de les obres de reforma i rehabilitació dels vestidors del Camp 
Municipal de Futbol del Molí d’Esplugues de Llobregat a l’existència de crèdit 
adequat i suficient per a finançar les obligacions que se’n derivin.  



 
7.- Aprovar la convocatòria simultània del procediment obert, mitjançant la 
publicació dels corresponents anuncis.” 
 
 
ACORD NÚMERO TRES.- Proposta de concessió de llicència a 
ALVARADA IMPORTA, S.L. per a la construcció d’un edifici plurifamiliar 
entre mitgeres amb un total d’11 habitatges i aparcament a la finca 
situada al carrer Doctor Manuel Riera, núm.13-15, d’aquesta població. 
(Exp. T032-2016-042). 
 
“El senyor Santiago Merce Muntañola, en representació de ALVARADA 
IMPORTA, SL, sol·licita llicència per executar obres de construcció d'un edifici 
plurifamiliar entre mitgeres amb un total d’11 habitatges i aparcament a la finca 
situada al carrer Doctor Manuel Riera, núm. 13-15 d'aquesta població, segons 
projecte tècnic aportat a tal efecte. (Expedient T032-2016-42). 
 
Atès l’informe favorable emès pels Serveis Tècnics Municipals del que resulta 
que el projecte presentat contempla bàsicament la construcció d’un bloc d’11 
habitatges en una parcel·la de 648 m². L’edifici de nova construcció constarà de 
planta baixa més dues plantes pis, una zona comunitària amb piscina i 
aparcament en soterrani per a 18 places de cotxes. L’accés als habitatges i a 
l’aparcament es realitza pel carrer Doctor Manuel Riera i l’orientació que té 
l’edifici és Est-Oest. 
 
Atès l’informe favorable emès pels Serveis Jurídics Municipals, de data 13 de 
març de 2016, els fonaments de dret del qual estableixen el següent: 

“L’11 d’agost de 2016, (Registre general d'entrada núm. 2016 
00014767), el senyor Jordi Garriga Barnet, en representació de 
ALVARADA IMPORTA, SL, presenta sol·licitud de llicència d’obres per a 
la construcció d’un bloc d’11 habitatges amb aparcament, a la finca 
ubicada al carrer Doctor Manuel Riera núm. 13-15, d’Esplugues de 
Llobregat. 
 
Consta a l’expedient còpia de la instància presentada pel senyor Javier 
Cruïlles de Peratallada Ventosa, en representació de la mercantil 
ALVARADA IMPORTA, SL, davant de la Gerència de Cadastre, als 
efectes de sol·licitar la regularització cadastral corresponent a la finca 
registral objecte de la llicència, atès que cadastralment té dues 
referències, i registralment només és una única finca. 
 
El 24 de gener de 2017, (Registre general d'entrada núm. 2017 
00001078) el senyor Jordi Garriga Barnet, en representació de 
ALVARADA IMPORTA, SL, presenta documentació d’esmena del 
“Projecte bàsic bloc d’11 habitatges amb aparcament ”, que substitueix 
el projecte anterior. 
 
El 14 de febrer de 2017, (Registre general d'entrada núm. 2017 
00002424) el senyor Jordi Garriga Barnet, en representació de 
ALVARADA IMPORTA, SL, presenta el “Projecte bàsic bloc d’11 



habitatges amb aparcament ” al carrer Doctor Manuel Riera núm. 13-15, 
que torna a substituir el projecte anterior. 
 
El 22 de febrer de 2017, els Serveis tècnics municipals de la Secció de 
Disciplina Urbanística han emès un informe favorable sobre el projecte 
d’instal·lacions tèrmiques per a la producció ACS mitjançant l’ús d’una 
bomba de calor d’aerotèrmia. 
 
El 6 de març de 2017, el senyor Jordi Garriga Barnet, en representació 
de ALVARADA IMPORTA, SL, presenta “l’Annex al Projecte bàsic bloc 
plurifamiliar d’habitatges amb piscina i aparcament” i la modificació dels 
plànols de planta baixa i planta d’aparcament, plànols núm. 04 i 10. 
 
El 7 de març de 2017, els Serveis tècnics municipals de la Secció de 
Disciplina Urbanística han emès un informe favorable sobre el garatge i 
els trasters inclosos al projecte bàsic del bloc d’11 habitatges de 
referència, amb un seguit de consideracions. 
 
El 8 de març de 2017, els serveis tècnics municipals han emès un 
informe favorable sobre la llicència d’obres indicada, ja que les obres 
projectades s’ajusten al planejament vigent. Aquest informe fixa les 
condicions particulars, i les generals, a les quals s’haurà de subjectar la 
llicència.  
 
Fonaments de dret 
 
Les obres mencionades estan subjectes a llicència urbanística prèvia, i 
aquesta s’ha d’atorgar d’acord amb la normativa urbanística, el 
planejament urbanístic i les ordenances municipals aplicables, segons 
prescriu l’article 187 del Text refós de la llei d'urbanisme, aprovat pel 
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost; d’acord amb la redacció donada 
per la Llei 16/2015, de 24 de juliol, de simplificació de l’activitat 
administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals 
de Catalunya i d’impuls de l’economia. 
 
En aquest sentit, d’acord amb l’article 187.c) està subjecte a llicència 
urbanística prèvia, la construcció d’edificis de nova planta que, d’acord 
amb la legislació sobre ordenació de l’edificació, requereixen l’elaboració 
d’un projecte tècnic, com és el cas que ens ocupa. 
 
D’acord amb l’article 188 del Text refós de la llei d'urbanisme, aprovat 
pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, i l’article 14 del Reglament 
esmentat, les llicències urbanístiques s’han d’atorgar d’acord amb les 
previsions de la legislació i el planejament urbanístics i les ordenances 
municipals sobre ús del sòl i edificació vigents en el moment de la 
resolució de la sol·licitud. 
 
Per tant, són d’aplicació l’article 75 i següents del Reglament d'obres, 
activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de 
juny. 



 
D’acord amb l’article 12 del Reglament sobre protecció de la legalitat 
urbanística, correspon a l’administració municipal atorgar les llicències 
urbanístiques respecte dels actes que hi són subjectes que es 
pretenguin executar en el seu terme. 
 
L’article 34 del Reglament exigeix l’aportació d’un projecte executiu quan 
el projecte objecte de la llicència tingui la consideració de projecte bàsic. 
En aquest cas, el projecte és bàsic, de manera que caldrà presentar el 
projecte executiu. 
 
Les llicències urbanístiques caduquen si transcorre el termini per 
començar les obres o el termini per acabar-les, incloses les seves 
pròrrogues respectives, sense que hagin estat iniciades o finalitzades. 
Els terminis són d’un any per a iniciar les obres, i de 3 anys per a 
acabar-les una vegada iniciades. Ambdós terminis es computen a 
partir de l’endemà de la notificació de la llicència atorgada. 
 
A aquests efectes, en compliment de l’article 37 del Reglament sobre 
protecció de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 
de maig, correspon efectuar l’advertiment de caducitat de caducitat 
corresponent. 
 
Cal indicar a la persona titular de la llicència que ha de lliurar a 
l’administració atorgant una còpia de l’acta d’inici d’obres estesa per 
la direcció facultativa de les obres i, posteriorment, una còpia del 
certificat final d’obres expedit per aquesta mateixa direcció. Si les 
obres autoritzades no requereixen direcció facultativa per executar-les, 
les còpies de l’acta i del certificat esmentats han de ser substituïdes per 
la declaració responsable corresponent de la persona titular de la 
llicència urbanística. 
 
Cal recordar que, en virtut de l’article 187bis.b) del Decret legislatiu 
1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 
d'urbanisme, en la redacció donada per la Llei 16/2015, de 21 de juliol, 
de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la 
Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat 
econòmica, la primera utilització i ocupació dels edificis es troba subjecte 
al règim de comunicació prèvia. 
 
L’òrgan competent per a l’aprovació d’aquest Projecte és la Junta de 
Govern Local, per delegació expressa efectuada mitjançant Decret núm. 
1466, de 18 de juny de 2015. 
 
Conclusions 
 
Per tot l’exposat, només resta concloure que s’informa favorablement 
la concessió de la llicència sol·licitada, si bé amb el benentès que caldrà 
regularitzar al cadastre la situació de les dues finques cadastrals, i una 



única finca registral. Qüestió aquesta que, per altra banda, ja ha estat 
iniciada, segons consta a l’expedient.” 
 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
1.- Concedir llicència d’obres a ALVARADA IMPORTA, SL, per a la 
construcció d’un bloc d’11 habitatges, amb aparcament, a la finca ubicada al 
carrer Doctor Manuel Riera núm. 13-15, d’Esplugues de Llobregat, d’acord amb 
el projecte bàsic presentat el 14 de febrer de 2017, (RGE núm. 2017 
00002424), amb el benentès que caldrà regularitzar al cadastre la situació de 
les dues finques cadastrals, i una única finca registral. 
 
2. Condicionar aquesta llicència al compliment dels següents requisits: 
 
2.1. Abans d’iniciar les obres d’edificació ha de procedir a: 
 
2.1.1. Constituir dipòsit a la Tresoreria municipal en metàl·lic o aval bancari 
solidari per import de 3.386,65 € en concepte de fiança per garantir en 
compliment del Decret 89/2010 de 29 de juny, relatiu a la gestió de residus de 
la construcció. El sol·licitant haurà de disposar del Document de seguiment de 
residus.  
 
2.1.2. Constituir dipòsit a la Tresoreria municipal en metàl·lic o aval bancari 
solidari per import de 4.600,00 € dipositat en concepte de fiança per garantir en 
compliment de l'article 16 de les OME, com a garantia de la urbanització i de 
reparació o indemnització dels danys que es puguin causar en els elements del 
sòl, subsòl i vol de la via pública. 
 
L'eficàcia d'aquesta llicència restarà demorada fins que no es 
constitueixin les fiances anteriorment indicades. 

Si el dipòsit es fa en metàl·lic, s'haurà de fer mitjançant transferència al 
compte de titularitat de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat de l'entitat 
Caixabank SA núm: IBAN ES45 2100 0148 5502 0000 6291, 
especificant qui fa l'ingrés i el concepte. 
 

2.1.3. Projecte d’execució en compliment de l'article 34.3 del Decret 64/2014, 
de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat 
urbanística i un informe subscrit per la direcció facultativa de les obres, visat pel 
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, justificant el compliment del CTE i resta de 
normativa que és d’aplicació, i indicant que el mateix s’ajusta exactament al 
contingut del projecte bàsic en base al qual va ser concedida la corresponent 
llicència d’obres, o que les modificacions en el seu cas no són substancials i no 
alteren els paràmetres urbanístics de l'edificació definits en el citat Projecte 
Bàsic. 
 
2.1.4. Aportar estudi geotècnic subscrit per tècnic competent i visat pel Col·legi 
corresponent. 
 
2.1.5. Aportar projecte d’Infraestructures Comuns de Telecomunicacions. 
 



2.1.6. Aportar programa de control. 
 
2.1.7. Aportar nomenament del Coordinador de Seguretat i Salut. 
 
2.1.8. Aportar nomenament del Contractista. 
 
2.1.9. Aportar fotocòpia del darrer rebut de l’Impost sobre Bens Immobles IBI. 
 
2.1.10. Comunicar, cursant avís per escrit a aquest Ajuntament, l’inici de les 
obres i procedir al replanteig i assenyalament de alineacions i rasants oficials 
en presència dels Serveis Tècnics Municipals. 
 
3. Així mateix, la present llicència resta condicionada als següents requisits: 
 
3.1. La tanca de precaució de l’obra, ha de ser fixa i opaca, de 2 m d’alçada, 
com a mínim, estable, consistent i resistent a l’impacte, construïda amb paret 
d’obra vista o pintada, xapa metàl·lica, o pannell prefabricat, de tal manera que 
es mantingui en bon estat i ofereixi la seguretat necessària durant tot el procés 
que duri l’obra. 
 
3.2. Executar les escomeses de serveis (aigua, gas, electricitat, telèfon, etc.) en 
soterrani fins a l'edificació, havent d'assumir el titular el cost total derivat de les 
canalitzacions en soterrani d'aquests serveis per la via pública.  
L’actuació a la que està obligat el propietari fa referència a tots aquells 
aspectes que siguin necessaris per dur-los a terme, inclòs el soterrament de les 
línies de serveis i subministraments que quedin afectades i la reposició 
d'aquelles que, estan ja soterrades es vegin també afectades. 
 
3.3. Signar la declaració jurada per part del contractista. 
 
4. Advertir a ALVARADA IMPORTA, SL que a la finalització de les obres, ha 
de: 
 
4.1. Aportar certificat final de les obres executades. 
 
4.2. Comunicar la primera utilització i ocupació de l’edifici, aportant la 
documentació indicada a l'art. 53 de les Ordenances Metropolitanes 
d'Edificació. 
 
4.3. Justificar el cost real i efectiu de les obres realitzades, i si s’escau efectuar 
l’autoliquidació complementària corresponent. 
 
4.4. Aportar certificat emès per la Secretaria de Telecomunicacions i Societat 
de la Informació, acreditant el compliment de la normativa sobre infrastructures 
comuns de telecomunicació en edificis. 
 
5. Advertir i manifestar a ALVARADA IMPORTA, SL: 
 
5.1. Que aquesta llicència no prejutja la concessió de llicència d'activitat de 



garatge-aparcament prevista en la planta soterrani que ha d'obtenir prèviament 
al seu ús. 
 
5.2. Que per poder adquirir la placa d’obres, s’ha de justificar el dipòsit de les 
fiances o avals senyalats a la concessió de la llicència. L’esmentada placa s’ha 
d’adquirir al Punt d'Atenció a la Ciutadania, plaça Santa Magdalena núm. 24, 
abonant la quantitat de 48,40 euros, i que, una vegada complimentada, ha de 
col·locar en lloc visible. 
 
5.3. Que en cas de necessitar la col·locació de contenidors per a residus i 
runes ha de sol·licitar i obtenir l'oportuna autorització. 
 
6.- Subjectar l’anterior llicència al pagament de la taxa i l’impost que li 
correspongui, i a les condicions que deriven de l’informe tècnic municipal, de 8 
de març de 2017. 
 
7.- Subjectar l’anterior llicència, a l’aportació projecte d’execució per a definir 
l’obra íntegrament, amb caràcter previ a l’execució de les obres, juntament amb 
un informe subscrit per la direcció facultativa de les obres sobre l’adequació al 
projecte autoritzat, d’acord amb les determinacions de l’article 34 del Decret 
64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la 
legalitat urbanística. 
 
8.- Advertir a la persona interessada, en compliment de l’article 37 del 
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 
64/2014, de 13 de maig, el següent:  

 
- Per a la comunicació de l’inici d’obres caldrà aportar una còpia de 
l’acta d’inici d’obres estesa per la direcció facultativa de les obres i, 
posteriorment, acabades aquestes, caldrà aportar una còpia del 
certificat final d’obres expedit per aquesta mateixa direcció. 
 
- Les llicències urbanístiques caduquen si transcorre el termini per 
començar les obres o el termini per acabar-les, incloses les seves 
pròrrogues respectives, sense que hagin estat iniciades o finalitzades. Si 
la llicència no dius res, els terminis són d’un any per a iniciar les obres, i 
de 3 anys per a acabar-les una vegada iniciades. Ambdós terminis es 
computen a partir de l’endemà de la notificació de la llicència 
atorgada. 

 
9.- Recordar, també, que, en virtut de l’article 187bis.b) del Decret legislatiu 
1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'urbanisme, en la 
redacció donada per la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de 
l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals 
de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica, la primera utilització i ocupació 
dels edificis es troba subjecte al règim de comunicació prèvia. 
 
10.- Comunicar l’acord anterior a les persones interessades. 



11.- Aquesta llicència restarà condicionada al pagament de les liquidacions de 
la taxa per llicència urbanística d'import 29.884,89 euros (1366209-99447) i de 
l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres d’import 47.815,82 euros 
(1366225-99446) que seran notificades per l'Organisme de Gestió Tributària de 
la Diputació de Barcelona.” 

RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS 

ACORD NÚMERO QUATRE.- Proposta d'aprovació de relacions de 
despeses i reconeixement d'obligacions. 

“Per la Secció de Comptabilitat s’han elaborat les següents relacions de 
despesa: 
 
Relació núm. 35 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
4.649,29 € 

Relació núm. 46 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
40.651,69€ 

Relació núm. 47 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
2.096,20 € 

Relació núm. 48 de documents O en fase prèvia per un import total de 
291.839,85 € 

Document núm. 92017/01566 ADO en fase prèvia d’un import 56,61 € 

Liquidació i ingrés a compte sobre rendiments del treball i activitats 
econòmiques del mes de febrer. 

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. 35 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 4.649,29 € 

2. Aprovar la relació núm. 46 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 40.651,69€ 

3. Aprovar la relació núm. 47 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 2.096,20 € 

4. Aprovar la relació núm. 48 de documents O en fase prèvia per un import total 
de 291.839,85 € 

5. Aprovar el document núm. 92017/01566 ADO en fase prèvia d’un import 
56,61 € 



6. Aprovar la liquidació i ingrés a compte sobre rendiments del treball, activitats 
econòmiques del mes de febrer (mod. 111) per un import total de 161.261,06 
€.” 

 
ACORD NÚMERO CINC.- Proposta d'aprovació de la nòmina corresponent 
a la mensualitat de març de 2017, 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 Llei prorrogada de 
Pressupostos Generals de l’Estat pel 2016, 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 febrer de diferents treballadors 
amb motiu de baixes i altes d’it i at, una vegada abonada la nòmina, per un 
import total de -626,67 euros. 

Atesa la despesa corresponent a la nòmina del mes de març de l’any actual 
que ascendeix a la suma total de 843.831,63 euros. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 



1r.- Aprovar el pagament, en la nòmina del mes de març 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 144,90 € 
Serveis extraordinaris 11.221,51 € 
Festius 707,35 € 
Productivitat P.L. en horari festiu 7.543,92 € 
Nocturnitat Agents en horari nocturn 6.170,01 € 
Nocturnitat en horari nocturn 6,15 € 
Complement IT Empresa 4.514,00 € 
Indemnització Empresa 2.132,56 € 
IP/Productivitat alienes lloc treball 64.005,44 € 
Condic. Especial Rigidesa Horària 4.677,31 € 
Condic. Risc Especial 792,09 € 
Condició especial Bossa Horària 414,40 € 
Productivitat Guàrdia 670,90 € 
Dietes 963,06 € 
Dietes assistències jutjats 150,00 € 
 
2.- Aprovar la despesa corresponent al mes de març de l’any actual que 
ascendeix a la suma total de 843.831,63 euros. 
 
3.- Informar el Comitè d’ Empresa i la Junta de Personal.” 
 
 
ACORD NÚMERO SIS.- Proposta d’aprovació de les bases i convocatòria 
per a la provisió de dues places d’agent de la policia local de la plantilla 
de funcionaris, mitjançant concurs oposició lliure. 
 
“La plantilla del personal funcionari d’aquest Ajuntament, inclou dues places 
vacants d'agent de la policia local, nivell C2, per a convocar mitjançant concurs 
oposició lliure.  
 
Atès que els òrgans de representació i seccions sindicals, legalment constituïts, 
han tingut accés a la proposta que s’eleva a aprovació. 
 
Tenint en compte que el ple de l’Ajuntament en data 28 de setembre de 2016, 
va aprovar sol·licitar al Ministerio de Hacienda y Función Pública l’autorització 
de cobrir amb caràcter definitiu el 100% de les vacants d’agent de Policia Local 
dotades pressupostàriament i amb data 3 de gener de 2017 va notificar la seva 
conformitat. 
 
De conformitat amb les atribucions en el l’article 21.1.g) de la Llei de Bases de 
Règim Local, en relació amb l’article 110 del Reglament del Personal al Servei 
de les Entitats Locals, 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 



1. Aprovar les bases i convocar el procés selectiu de caràcter lliure per a la 
provisió de dues places d’agent de policia mitjançant concurs oposició lliure. 
 
2. Procedir a la publicació del text íntegre de les bases i i la convocatòria en 
aquest Butlletí i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, Tauler 
d’Edictes Virtual i web municipal. 
 
3. Informar d’aquest acord a Junta de Personal.” 
 
 
ACORD NÚMERO SET.- Proposta de requeriment de compliment 
d'obligacions de transparència, en matèria de contractació. 
 
“Els articles 3, 9, 13 i concordants de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, estableixen 
l’obligació de les empreses adjudicatàries de contractes del sector públic, de 
facilitar la informació determinada per l’esmentada llei a l’administració pública 
amb la que mantenen la relació contractual, sense perjudici del compliment de 
la resta d’obligacions en matèria de transparència i bon govern, entre les quals 
destaquen, el respecte al conjunt de principis ètics i regles de conducta 
emanats de la Llei 19/2014. 
 
Per donar compliment al conjunt d’obligacions de referència, resulta 
imprescindible que les empreses que tenen contractes formalitzats en vigor, 
d’obra, prestació de serveis, gestió de serveis públics, concessions d’obres 
públiques, així com d’aquells que tenen caràcter patrimonial, amb l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat, aportin el conjunt d’informació requerida per la llei i 
expressin, així mateix, el seu compromís en relació amb el respecte als 
principis de comportament ètic i de les regles de conducta. 
 
Per instrumentalitzar la realització dels compromisos indicats i per fer efectiva 
l’aportació de informació expressada, s’estima oportuna la fórmula de la 
declaració responsable, en la forma i amb l’abast que es determina en la part 
dispositiva d’aquesta resolució. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
Primer.- Requerir a la totalitat d’empreses que tenen formalitzat contracte 
administratiu en vigor, d’obra, prestació de serveis, gestió de serveis públics, 
concessions d’obres públiques, així com d’aquells que tenen caràcter 
patrimonial, amb l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, que en compliment de 
les disposicions contingudes a la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, aportin declaració 
responsable, subscrita per persona amb capacitat i representació suficient, 
relativa als següents extrems: 
 
1. Informació relativa al percentatge del volum de negoci de l’empresa vinculat 
a activitats dutes a terme per compte de les administracions públiques. 
2. Informació relativa a les retribucions percebudes pels seus càrrecs directius 
durant l’últim exercici pressupostari, en els casos d’empreses que tinguin un 



volum de negoci vinculat a activitats dutes a terme per compte de les 
administracions públiques, que superi el vint-i-cinc per cent del volum general 
de l’empresa. 
 
3. Informació sobre la relació dels llocs de treball permanents adscrits a la 
realització del contracte formalitzat amb indicació de les següents dades: 
 
a) Règim de dedicació. 
b) Règim retributiu. 
c) Tasques que duu a terme. 
d) Ubicació de l’espai o espais en els que desenvolupa les tasques que duu a 
terme. 
 
4. Compromís formal de facilitar a l’Ajuntament d’Esplugues l’actualització de la 
informació requerida en els punts precedents 1, 2, amb una freqüència mínim 
anual. L’actualització de la informació requerida en el precedent 3, 
s’actualitzarà cada vegada que es produeixi una modificació i, com a mínim, 
una vegada a l’any. 
5. Compromís formal de facilitar a l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, en 
compliment de les obligacions de transparència a les quals resta sotmès, 
aquella informació que li sigui requerida per tal de fer efectiva la publicitat activa 
i el dret d’accés exercit per la ciutadania, en relació a la prestació contractada. 
6. Compromís d’adequar l’activitat la seva empresa a: 
 
a) Respectar rigorosament l’ordenament jurídic i el principi de legalitat.  
b) Respectar i protegir els drets fonamentals, les llibertats públiques i dels drets 
estatutaris. 
c) Actuar de forma transparent en l’execució del contracte formalitzat amb 
l’Ajuntament d’Esplugues. 
d) No incitar, per cap mitjà, a autoritats, càrrecs públics, o personal al servei de 
l’administració pública o dels seus ens dependents a infringir l’ordenament 
jurídic o les regles de comportament establertes pel codi de conducta.  
e) No intentar exercir influència sobre autoritat, càrrec públic, o sobre personal 
al servei de l’administració pública o dels seus ens dependents, per obtenir una 
actuació en benefici propi o de tercer, respectant absolutament la seva actuació 
independent i no condicionada per conflictes d’interessos, per qualsevol 
incompatibilitat o per qualsevol causa que comporti el deure d’abstenció, i 
garantir de la igualtat de tracte de totes les persones, evitant qualsevol mena 
de discriminació i arbitrarietat en la presa de decisions o en l’informe sobre 
assumptes públics en els que intervinguin per raó del càrrec o lloc de treball.  
f) Ajustar la gestió i l’aplicació dels recursos públics adscrits al contracte, a la 
legalitat pressupostària i a les finalitats per a les quals s’han concebut i 
adjudicat.  
g) Retre comptes i assumir la responsabilitat per les actuacions pròpies.  
h) Utilitzar la informació a què tenen accés en benefici de l’interès públic, sense 
obtenir cap avantatge propi ni aliè. 
i) Assumir el compromís general i directe per la qualitat de les obres, activitats o 
serveis que s’executin, gestionin o prestin i el compliment dels drets de les 
persones usuàries o destinatàries de les seves obres, activitats o serveis. 
j) Actuar amb neutralitat i imparcialitat en la relació amb les persones usuàries 



o destinatàries de les prestacions del contracte, així com amb les empreses 
proveïdores, garantint, així mateix, la no discriminació i el tracte respectuós i 
digne. 
k) Salvaguardar la seguretat i la salut, com a principi bàsic d’actuació com a 
empresa contractista, el que comporta: El compliment de les normes i 
procediments de seguretat amb rigor i eficàcia; tenir cura de la seguretat de les 
persones treballadores minimitzant el possible risc d’accidents o d’afectacions 
en la salut; tenir cura de la seguretat de les persones usuàries o destinatàries 
de les obres, activitats o serveis. 
l) Respectar i conservar l’entorn natural i el patrimoni cultural, seguint els 
procediments i recomanacions per tal de mitigar l’impacte mediambiental de les 
activitats que realitzin en execució del contracte, complint la legislació 
mediambiental aplicable. 
m) Actuar amb integritat professional, honestedat i bona fe, com a conductes 
imprescindibles en el desenvolupament de les activitats, obres o serveis 
objecte del contracte. 
n) No oferir cap obsequi de valor, favor o servei a autoritat o càrrec públic, o 
personal al servei de l’administració pública o dels seus ens dependents, per 
raó del càrrec o que pugui comprometre l’execució de llurs funcions.  
o) No obtenir ni tractar d’obtenir la informació o influir en la presa de decisions 
de manera deshonesta. 
p) Proporcionar informació actualitzada, fidel i no enganyosa en l’actuació 
comprovadora de la Intervenció, i de mantenir-la actualitzada; i col·laborar amb 
l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per a la 
comprovació del compliment del contracte, particularment facilitant la 
informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats. 
q) Comunicar de forma immediata a l’òrgan de contractació les possibles 
situacions de conflicte d’interessos. 
r) No realitzar cap acció que pugui vulnerar els principis d’igualtat d’oportunitats 
i de lliure concurrència. 
s) Posar en coneixement de l’òrgan de contractació els actes dels quals tingui 
coneixement i que puguin comportar una infracció de les obligacions 
contingudes en aquesta clàusula. 
t) Acceptar i complir les mesures adoptades en el cas d’incompliment de les 
obligacions legals establertes o pel codi de conducta. 
u) Garantir el principi d’indemnitat als denunciants d’irregularitats. 
v) Respectar els principis de lliure mercat i de concurrència competitiva, i 
abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir 
l’efecte d’impedir, restringir o falsejar la competència, com per exemple els 
comportaments col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, 
eliminació d’ofertes, assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.). 
x) Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que el mateix 
realitzi per al seguiment i/o del compliment del contracte, particularment, 
facilitant la informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats. 
 
Segon.- La comunicació individualitzada del requeriment establert a l’apartat 
anterior s’efectuarà per l’alcaldia i farà referència expressa a la present 
resolució. 
 
Tercer.- La declaració responsable s’haurà d’aportar en el termini d’un mes 



comptat des del dia següent hàbil al de recepció de la comunicació 
individualitzada del requeriment. Així mateix, s’haurà de comunicar a 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat qualsevol variació que experimenti la 
informació sol·licitada en els apartats 1, 2 i 4 del punt Primer de la present 
resolució, en el termini d’un mes comptat des de la data en que s’hagi produït la 
variació. 
 
Quart.- L’incompliment del present requeriment pot comportar infracció de les 
disposicions contingudes a la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, i la imposició, previ el 
procediment oportú, de les sancions previstes a la mateixa. 
 
Cinquè.- Notificar la present resolució a les empreses interessades, pel seu 
coneixement i efectes.” 
 
 
ACORD NÚMERO VUIT.- Proposta de personació en el recurs contenciós 
administratiu núm. 38/2017-E del Jutjat contenciós administratiu núm. 9 
de Barcelona, contra reclamació per responsabilitat patrimonial. 
 
“Mitjançant escrit de data 17 de febrer de 2017, el Jutjat Contenciós 
Administratiu número 9 de Barcelona ha emplaçat a aquest ajuntament per a 
que es personi davant el mateix jutjat en el recurs contenciós administratiu 
núm. 38/2017-E, interposat per la Comunitat de Propietaris del pàrking del 
carrer Molí, núm. 47-53, 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 38/2017-E, 
que es tramita en el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de Barcelona. 
 
2n.- Que la representació i defensa d'aquesta Corporació sigui assumida, 
indistintament, pels lletrats d'aquesta, Juan ABELLA FERNÁNDEZ i Pedro 
CARMONA PÉREZ.” 
 
 
ACORD NÚMERO NOU.- Proposta de personació en el recurs contenciós 
administratiu núm. 17/2017-C del Jutjat contenciós administratiu núm. 8 
de Barcelona, contra reclamació per responsabilitat patrimonial. 
 
“Mitjançant escrit de data 8 de febrer de 2017, el Jutjat Contenciós 
Administratiu número 8 de Barcelona ha emplaçat a aquest ajuntament per a 
que es personi davant el mateix jutjat en el recurs contenciós administratiu 
núm. 17/2017-C, interposat pel Sr. Tamer Fathy Vidales, 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 17/2017-C, 
que es tramita en el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de Barcelona. 
 
2n.- Que la representació i defensa d'aquesta Corporació sigui assumida, 
indistintament, pels lletrats d'aquesta, Juan ABELLA FERNÁNDEZ i Pedro 
CARMONA PÉREZ.” 
 
 
ACORD NÚMERO DEU.- Proposta per prendre raó de la subrogació en el 
contracte d’arrendament del local ubicat al carrer La Pau, núm. 18, 
d’Esplugues de Llobregat a causa de la defunció de l’arrendadora. 
 
“L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat va subscriure, el 31 de juliol de 2015, 
contracte d’arrendament del local número 3, ubicat a carrer La Pau 18 
d’aquesta població amb la senyora Dolors Sutorras Costa, que era titular d’un 
ús de fruit sobre la mateixa.  

Els Srs. Pere, Maria Roser i Montserrat Camps Sutorras, fills de la senyora 
Sutorras Costa han comunicat, mitjançant instància de data 2 de març de 2017, 
la defunció de la seva mare, aportant la documentació justificativa d’aquest fet i 
de la nova titularitat mortis causa, tot sol·licitant la continuïtat del contracte a 
nom dels tres fills.  

Exhibeixen, com a títol de propietat, la nota registral de l’extinció de l’ús de fruït 
sobre la finca objecte del contracte d’arrendament, amb la conseqüència 
d’assumir totes les facultats dominicals qui constaven com a titulars de la nua 
propietat per tres parts indivises, els Srs. Pere, Maria Roser i Montserrat 
Camps Sutorras.  

Mitjançant nova instància, de data 13 de març passat, els Srs. Pere, Maria 
Roser i Montserrat Camps Sutorras comuniquen que han constituït una 
comunitat de bens, que serà l’entitat a través de la qual procediran a actuar 
com a part contractant en el de referència. Així, presenten l’acord constituent, la 
documentació de l’alta fiscal de GERMANS CAMPS SUTORRAS CB, amb CIF 
E66964289, i el nomenament, com a representant de la mateixa, del Sr. Pere 
Camps Sutorras.  

Atès que el Servei Jurídic municipal ha supervisat la documentació presentada i 
de conformitat amb la Llei 29/1994, de 24 de novembre, de Arrendamientos 
Urbanos, que regeix el present contracte, així com els articles aplicables del 
Codi Civil,  

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

ÚNIC.- Prendre raó de la subrogació de GERMANS CAMPS SUTORRAS CB, 
amb CIF E66964289, en la posició arrendadora del contracte d’arrendament 



urbà de local subscrit el 31 de juliol de 2015, entre aquest Ajuntament i la 
difunta Sra. Dolors Sutorras Costa i continuar la relació contractual amb aquella 
comunitat de bens pel temps de vigència que resta al contracte, procedint als 
pagaments en el compte designat per la propietat, amb efectes del mes de 
març de 2017.”  

 
ACORD NÚMERO ONZE.- Proposta de devolució de fiança per la venda 
directa d’un lot de vehicles declarats efectes no utilitzables a l’empresa. 

“Atès que ha estat verificat el compliment de totes les obligacions derivades de 
la venda directa d’un lot de vehicles declarats efectes no utilitzables a 
l’empresa AUTO-GRÚAS SANT JORDI,SL, aprovada mitjançant acord de la 
Junta de Govern Local que es va celebrar el dia 23 de desembre de 2016, i 
modificada mitjançant acord de data 21 de febrer de 2017, procedeix la 
devolució de la fiança dipositada en el seu dia com a garantia del contracte per 
import de 417,35€. 

Atesos els informes favorables emesos pel Director de la Policia Local i la 
Tresoreria Municipals. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1.- Tornar la fiança definitiva, d'import 417,35€, dipositada en metàl·lic, per 
l’execució del contracte de la venda directa d’un lot de vehicles declarats 
efectes no utilitzables per part de l’empresa AUTO-GRÚAS SANT JORDI,SL 
(CIF B62545603). 

2.- Donar per finalitzat el present expedient, i procedir al seu arxiu definitiu. 
 
3.- La devolució de l’esmentada fiança s'efectuarà a partir dels 15 dies 
següents a la recepció d’aquesta notificació, mitjançant transferència al compte 
que consta a la fitxa bancària de l’empresa.” 

 
ACORD NÚMERO DOTZE.- Proposta per donar compte de la justificació 
de la 1a pròrroga d’un programa AODL, en el marc de l’ordre 
EMO/744/2015, de 16 d'abril, per a la concessió de subvencions 
destinades als programes de suport al desenvolupament local. 

“L’any 2014, el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) publicà l’Ordre 
EMO/258/2014 de 5 d'agost per la qual s'aproven les bases reguladores per a 
la concessió de subvencions destinades als programes de suport al 
desenvolupament local i s'obre la convocatòria per a l'any 2014. Al seu capítol 
4 es regula el Programa d’agents d’ocupació i desenvolupament local (AODL). 
L’objecte d’aquest Programa és la posada en marxa, en cooperació amb altres 
actors, de projectes que afavoreixin la dinamització social i econòmica del 
territori d’actuació, amb la finalitat de crear, mantenir i diversificar l’activitat 
econòmica territorial generadora d’ocupació. 



L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat considerà del màxim interès acollir-se a 
l’oportunitat que ofereix aquest Programa AODL per tal de desenvolupar dues 
línies estratègiques en el marc del pla d’acció de desenvolupament econòmic 
que l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat va aprovar l’any 2013 subscrit per 
tots els grups polítics amb representació municipal: Pacte per a la Dinamització 
Econòmica i l’Ocupació a Esplugues de Llobregat 2013-2015. La Junta de 
govern local celebrada en data 10/10/2014 acordà la sol·licitud de subvenció al 
SOC per a un AODL, que va ser presentada en termini. La subvenció va ser 
atorgada per resolució del SOC de data 11/12/2014 i en data 30/12/2014 es va 
contractar el tècnic prèviament seleccionat, d’acord amb els requisits de la 
convocatòria. 
 
En data 21/04/2015 se publica al DOG la Resolució EMO/744/2015, de 16 
d'abril, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2015 per a la concessió de 
subvencions destinades als programes de suport al desenvolupament local. 
Aquesta resolució estableix al seu objecte, entre d’altres, la contractació d’un 
AODL que es regularà per l’Ordre EMO/258/2014 de 5 d'agost per la qual 
s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades 
als programes de suport al desenvolupament local i s'obre la convocatòria per a 
l'any 2014. 

La Base 51 del capítol 4 de l’Annex de l’Ordre EMO/258/2014 regula la 
pròrroga del Programa d’agents d’ocupació i desenvolupament local (AODL) i la 
Base 56.3 estableix el següent: “La concessió de subvencions per a la pròrroga 
dels agents d’ocupació i desenvolupament local es basarà en el nou Pla de  
treball anual presentat i restarà condicionada al fet que, mitjançant l’informe de 
l’activitat desenvolupada fins al moment de la nova sol·licitud, s’acreditin 
suficientment les activitats desenvolupades i els resultats aconseguits, 
degudament quantificats, en relació amb el previst al Pla de treball del període 
anterior.” 
 
L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat es va acollir a l’oportunitat que ofereix 
aquesta pròrroga del Programa AODL i va presentar un nou Pla de treball 
anual. La Junta de Govern Local celebrada en data 15/05/2015 acordà la 
presentació del Pla de treball i de la sol·licitud de pròrroga. El SOC va emetre 
en data 17/09/2015 resolució d’atorgament de la subvenció per a la pròrroga de 
l’AODL sol·licitada. El codi d’acció associat a l’atorgament és el següent: B-
095/15.  
 
L’Ajuntament aprovà per Decret núm. 2747, en els següents termes, la 
continuïtat del contracte de treball inicialment signat: 

“PRIMER: La continuïtat del contracte de treball del senyor..., DNI núm. .... com 
a AODL: Tècnic de desenvolupament econòmic local, per obra o servei 
determinat, a temps complet, en les mateixes condicions establertes inicialment 
i per a l’execució del projecte de Desenvolupament Econòmic Local - AODL – 
2015, regulat per Resolució EMO/744/2015, de 1 d'abril, pel període d’un any 
comprés entre el 30 de desembre de 2015 i el 29 de desembre de 2016, amb 
una retribució bruta de 2.263,40 euros bruts mensuals inclosa prorrata de 



gratificacions extraordinàries i indemnització fi de contracte duració 
determinada que s’abonarà i es farà constar en la darrera nòmina.” 

Passat el període d’execució del projecte, es presenta la justificació econòmica 
i tècnica del projecte AODL atorgat a l’ajuntament d’Esplugues de Llobregat 
segons les Prescripcions tècniques i les indicacions del SOC, amb la següent 
documentació requerida: 

- informe d’activitat anual de l’AODL, 

- dades de les empreses participants en els projectes que executa l’AODL 

- certificat de l’interventor per a la justificació econòmica, 

- declaració responsable dels imports liquidats amb Hisenda pel que fa a la 
retenció de l’IRPF de persones treballadores, 

- relació de despeses, 

- fulls de salari signats, 

- TC1 i TC2 de cotització a la Seguretat Social, 

- justificants bancaris de tots els pagaments derivats de la contractació. 
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Vist l’informe emès per la Directora del servei d’Empresa i Ocupació 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

ÚNIC.- Donar-se per assabentada de la justificació de la primera pròrroga del 
programa d’agents d’ocupació i desenvolupament local (AODL), en el marc de 
la ordre EMO/744/2015, de 16 d'abril, per la qual s'obre la convocatòria per a 
l'any 2015 per a la concessió de subvencions destinades als programes de 
suport al desenvolupament local.” 

 
ACORD NÚMERO TRETZE.- Proposta per donar compte de la justificació 
de la subvenció atorgada pel Servei d’Ocupació de Catalunya per a sis 
accions formatives ocupacionals, any 2015. 

“El departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya va 
publicar l’ORDRE EMO/260/2015, de 17 d'agost, per la qual s'aprovaven les 
bases per a la concessió de subvencions per a la realització d'accions de 



formació d'oferta en àrees prioritàries adreçades prioritàriament a persones 
treballadores desocupades que promou el Servei Públic d'Ocupació de 
Catalunya, i s'obria la convocatòria per a l'any 2015 (FOAP 2015). 
 
El servei d’Empresa i Ocupació de l’ajuntament d’Esplugues de Llobregat va 
dissenyar una programació formativa que va presentar a la convocatòria per a 
la concessió de subvencions abans esmentada, i d’acord amb els requisits 
establerts a l’Ordre que la regula. 

En data 10/12/2015, la directora del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya va 
emetre resolució d’atorgament de subvenció, entre d’altres, per l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat, amb núm. d’expedient 15/FOAP/269/0126430, per a 
les sis accions formatives següents: 

Referència acció Especialitat / Hores Subvenció 
atorgada € 

[ADGG0508_CEN] 
Cert. de professionalitat 

Operacions auxiliars d'enregistrament 
i tractament de dades i documents 
360 h 

26.244,00 

ADGG0508_2012_FCO Formació Complementària 20 h 1.800,00 

ADGG0508_MP0110 Mòdul de pràctiques professionals no 
laborals 80 h 1.458,00 

   

[ADGG0508_CEN] 
Cert. de professionalitat 

Operacions auxiliars d'enregistrament 
i tractament de dades i documents 
360 h 

26.244,00 

ADGG0508_2012_FCO Formació Complementària 20 h 1.800,00 

ADGG0508_MP0110 Mòdul de pràctiques professionals no 
laborals 80 h 1.458,00 

TOTAL 6 ACCIONS / 920 hores / 30 
alumnes 59.004,00 

 
Les accions formatives aprovades pel SOC s’han executat entre el 21/12/2015 i 
el 28/10/2016. El grau d’inserció a l’acabament de les accions ha estat del 28% 
de l’alumnat format. 

Atès que no s’ha justificat en la seva integritat la subvenció de 59.004,00€ 
atorgada, correspon la renúncia a la quantitat no justificada de 15.629,99 euros 
 
D’acord amb els requisits de la subvenció atorgada, s’ha redactat i presentat en 
termini la memòria tècnica final i la justificació de despeses, d’acord amb el 
següent: 

Codi 
acció 
aprovada 

Especialitat / 
Hores 

Subvenció 
atorgada 

Import 
imputat 

Import 
no 
justificat 

Import de 
subvenció 
ingressat 

Import 
pendent 
d’ingrés 

001 Operacions 
auxiliars 
d'enregistrament 

26.244,00  19.489,64  6.754,36    



i tractament de 
dades i 
documents 360 
h 

003 Mòdul de 
pràctiques 
professionals no 
laborals  
80 h 

1.458,00 892,98  565,02    

004 Formació 
Complementària  
20 h 

1.800,00  1.700,18  99,82    

       

007 Operacions 
auxiliars 
d'enregistrament 
i tractament de 
dades i 
documents 360 
h 

26.244,00  19.063,37 
€  7.180,63    

008 Mòdul de 
pràctiques 
professionals no 
laborals  
80 h 

1.458,00 845,13   
612,87  

  

009 Formació 
Complementària  
20 h 

1.800,00  1.382,71  417,29    

       

TOTAL 920 hores / 30 
alumnes 59.004,00 43.374,01 15.629,99 35.402,40 7.971,60 

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

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Renunciar a la part de la subvenció no justificada per import de 
15.629,99€ i comunicar-ho al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya. 
 
SEGON.- Donar-se per assabentada de la justificació de la subvenció per a la 
realització d'accions de formació d'oferta en àrees prioritàries adreçades 
prioritàriament a persones treballadores desocupades que promou el Servei 
Públic d'Ocupació de Catalunya, (FOAP 2015), núm. d’expedient 
15/FOAP/269/0126430.” 
 
 
ACORD NÚMERO CATORZE.- Proposta per donar compte de la 
contractació de catorze persones en el marc de la convocatòria del servei 
d’empresa i ocupació de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2016 del 
projecte “treball als barris”. 



“En data 12/07/2016 s’ha publicat al DOG núm. 7160 la Resolució 
TSF/1694/2016, de 7 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 
2016 per a la concessió de subvencions destinades al Programa de suport als 
territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: Projecte 
Treball als Barris. Entre les línies d’actuació d’aquest projecte es troba la 
contractació durant 6 mesos de persones en situació d’atur residents al barri de 
Can Vidalet, per a la realització d’obres i serveis d’interès general i social: 
Experienciació.  

En data 29/09/2016 l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat presenta sol·licitud 
de subvenció al SOC en el marc de la convocatòria prèviament esmentada.  

Aquesta sol·licitud va ser estimada i en data 28/12/2016 es va rebre Resolució 
del Servei d’Ocupació de Catalunya d’atorgament de subvenció per a aquest 
projecte, amb núm. d’expedient BTB-044/16 Accions DX-01 i DX-02, en els 
termes de la sol·licitud.  

La subvenció atorgada preveu la contractació durant 6 mesos, a jornada 
completa, de 14 persones en situació d’atur residents al barri de Can Vidalet de 
tal manera que la seva contractació repercuteixi en una millora qualitativa, tant 
quant al clima de convivència i civisme com al manteniment i millora de 
mobiliari urbà, de la via pública i edificis d’ús públic.  

L’Ajuntament aprovà per Decret d’alcaldia número 254 la presentació de les 
ofertes de treball a l’Oficina de Treball d’Esplugues (OT) amb el propòsit que 
aquesta realitzés la recerca de les candidatures i la preselecció del personal a 
contractar en els diferents perfils  

Un cop realitzada per l’OT la recerca i preselecció de candidatures per als 
diferents llocs de treball, el personal tècnic del Servei d’Empresa i Ocupació i 
d’altres departaments de l’Ajuntament procedí a fer el procés de valoració i de 
selecció definitiva entre les persones proposades per l’OT.  

Atès que la cobertura dels 14 llocs de treball s’inicià l’1/03/2017, la contractació 
dels quals va ser aprovada per Decret d’alcaldia núm. 411.  

Atès que, la contractació de l’agent cívic Manel Matachana Berral (següent 
candidat en puntuació l’acta de selecció) va ser aprovada per Decret d’alcaldia 
núm. 436 ja que va substituïr un candidat seleccionat que va presentar 
renúncia voluntària a la seva selecció abans de l’inici de la contractació, tal i 
com quedava previst en el Decret núm. 254 de presentació d’ofertes i selecció  

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

ÚNIC.- Donar-se per assabentada de la contractació de 14 persones dins del 
Projecte Treball als Barris Experienciació per a l'any 2016.”  

 
ACORD NÚMERO QUINZE.- Proposta d’aprovació del Pla Pressupostari 
per al període 2018-2020. 



“Vist que l’article 29 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera, estableix que les administracions 
públiques han d’elaborar un pla pressupostari a mig termini en el qual s’ha 
d’emmarcar l’elaboració dels seus pressupostos anuals i a traves del qual s’ha 
de garantir una programació pressupostària coherent amb els objectius 
d’estabilitat pressupostària i de deute públic, i que ha d’abastar un període 
mínim de tres anys i contenir, entre altres paràmetres: 

a) Els objectius d’estabilitat pressupostària i de deute públic de les respectives 
administracions públiques. 

b) Les projeccions de les principals partides d’ingressos i despeses tenint en 
compte tant la seva evolució tendencial, és a dir, basada en polítiques no 
subjectes a modificacions, com l’impacte de les mesures previstes per al 
període considerat. 

c) Els principals supòsits en els quals es basen les esmentades projeccions 
d’ingressos i despeses. 

Atès que l’article 6 de l’Ordre HAP/2015/2012, d’1 d’octubre, per la qual es 
despleguen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la llei 
orgànica 2/2012, de 27 d’abril, regula l’obligació de remetre informació sobre el 
pla pressupostari a mig termini en el que s’ha d’emmarcar l’elaboració dels 
pressupostos anuals de les Entitats Locals. 

Atès que la remissió del pla pressupostari, conforme l’article 5 de l’Ordre 
HAP/2015/2012, d’1 d’octubre, s’ha d’efectuar per mitjans electrònics i 
mitjançant signatura electrònica a través del sistema habilitat pel Ministeri 
d’Hisenda i Administracions Públiques. 

Vist l’annex 1 adjunt a la present proposta amb el detall del pla pressupostari, a 
mig termini, pel període 2018-2020, i que inclou les previsions de l’exercici 
2017. 
 
Atès que la normativa d’estabilitat pressupostària no determina l’òrgan 
competent per a l’aprovació de l’esmentat pla pressupostari, es considera 
oportuna la seva aprovació per la Junta de Govern Local, donant compte 
posteriorment al Ple de l’Ajuntament. 

Per tot això, i a proposta de la Regidoria delegada de Finances. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Primer.- Aprovar el pla pressupostari, a mig termini, pel període 2018-2020, 
que inclou les previsions pressupostàries de l’exercici 2017, i que queda 
resumit documentalment a l’annex 1 adjunt a la present proposta. 
 
Segon.- Remetre la informació sobre el pla pressupostari aprovat a l’òrgan 
competent del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques (MINHAP), per 



via telemàtica, i amb signatura electrònica, d’acord amb l’establert a l’article 5 
de l’Ordre HAP/2015/2012, d’1 d’octubre. 

Tercer.- Donar compte del present acord a l’Ajuntament Ple a la primera sessió 
que celebri.” 

ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA 

ACORD NÚMERO SETZE.- Proposta d’aprovació de la pròrroga del 
conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Baix Llobregat per 
a la realització de les activitats de control i tractament de mosquits durant 
l’any 2017. 
 
“El Servei de Control de Mosquits, depenent del Consell Comarcal del Baix 
Llobregat, realitza des de l’any 1989 activitats de caracterització d’aquests tipus 
d’insectes, així com activitats de desinsectació, tot això orientat a la protecció 
de la salut, el benestar i salut pública. 
 
Mitjançant proposta d’aquest ajuntament, la Comissió de Govern del Consell 
Comarcal del Baix Llobregat va acordar a l’any 1991, incloure a Esplugues de 
Llobregat en el conjunt de municipis adherits a l’ esmentat programa. 
 
Aquest conveni s’ha vingut prorrogant per successius períodes anuals fins a 
l’any 2017, d’acord als corresponents acords dels òrgans competents de les 
respectives entitats. 
 
Atesa la valoració de la memòria tècnica de les activitats realitzades al llarg de 
l’any 2016, s’estima oportú i concordant amb la programació d’activitats de 
sanitat ambiental del programa de salut pública, signar el conveni de 
col·laboració amb el Consell Comarcal del Llobregat en matèria de control de 
mosquits per a l’any 2017, el qual contempla un compromís d’aportació de 
7.561,50 euros per part d’aquest ajuntament, fent-se efectiu en dues parts 
iguals. 
 
Vist l’informe emès per la Tècnica de Salut Pública. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la pròrroga del conveni de col·laboració entre el Consell 
Comarcal del Baix Llobregat i l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, en 
matèria de control de mosquits per l’any 2017, coincidint amb la programació 
d’activitats de sanitat ambiental del programa de Salut Pública. 
 
SEGON.- Autoritzar i disposar una despesa de 7.561,50 euros, a favor del 
Consell Comarcal del Baix Llobregat (CIF P-5800011-H) per l’any 2017, a 
càrrec de la partida econòmica 68.31100.22706 – Protecció Salut -, per fer front 
a les obligacions derivades de dita pròrroga. 
La despesa es farà efectiva en dues parts iguals, prèvia presentació de la 
corresponent factura.” 



 
ACORD NÚMERO DISSET.- Proposta d’aprovació dels comptes 
justificatius presentats per l’entitat ASOCIACIÓN DE ALCOHÓLICOS 
REHABILITADOS DE ESPLUGUES en concepte de liquidació de la 
subvenció atorgada per al desenvolupament de la seva Programació 
anual, any 2016. 
 
“L’Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions i les Bases 
Reguladores per a l’atorgament de subvencions per a l’any 2016 defineixen, 
entre d’altres, els requisits exigits a les entitats beneficiàries dels ajuts atorgats, 
per aquest Ajuntament, pel desenvolupament d’activitats i /o projectes en 
qualsevol dels àmbits reflectits a les esmentades bases, en quant a l’obligació 
de justificar l’aplicació donada als fons rebuts, referida tant a la forma 
d’acreditar la realització de l’activitat o projecte pel qual es va concedir la 
subvenció, com al procediment intern a seguir per valorar i aprovar aquesta 
justificació. 
 
En data 4 de novembre de 2016, la Junta de Govern Local va atorgar a l’entitat 
ASOCIACIÓN DE ALCOHÓLICOS REHABILITADOS DE ESPLUGUES una 
subvenció de 5.365,00 euros pel desenvolupament de la seva Programació 
anual. 
 
Vist que en data 2 de febrer de 2017 l’entitat presenta comptes justificatius 
relatius a la despesa executada pel desenvolupament de l’esmentada activitat i 
que aquests contenen tots els requisits exigits a l‘Ordenança General 
reguladora de la concessió de subvencions i a les Bases Reguladores per a 
l’atorgament de subvencions, segons informes emesos per la Unitat Jurídic 
administrativa de l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania i el Servei d’Acció Social. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat ASOCIACIÓN 
DE ALCOHÓLICOS REHABILITADOS DE ESPLUGUES, per valor de 7.200,74 
euros, en relació a la subvenció de 5.365,00 euros atorgada pel 
desenvolupament de la seva Programació anual.” 
 
 
ACORD NÚMERO DIVUIT.- Proposta d’aprovació dels comptes 
justificatius presentats per l’entitat COLLA DELS TRES TOMBS 
D’ESPLUGUES en concepte de justificació de la subvenció atorgada per 
al desenvolupament de la seva Programació anual, any 2016. 
 
“L’Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions i les Bases 
Reguladores per a l’atorgament de subvencions per a l’any 2016 defineixen, 
entre d’altres, els requisits exigits a les entitats beneficiàries dels ajuts atorgats, 
per aquest Ajuntament, pel desenvolupament d’activitats i /o projectes en 
qualsevol dels àmbits reflectits a les esmentades bases, en quant a l’obligació 
de justificar l’aplicació donada als fons rebuts, referida tant a la forma 
d’acreditar la realització de l’activitat o projecte pel qual es va concedir la 
subvenció, com al procediment intern a seguir per valorar i aprovar aquesta 



justificació. 
 
La Junta de Govern Local va atorgar a l’entitat COLLA DELS TRES TOMBS 
D’ESPLUGUES els següents ajuts econòmics pel desenvolupament de les 
activitats que a continuació s’indiquen: 
 

Data aprovació Activitat / Projecte 
subvencionat Import atorgat 

1/04/2016 Programació Anual 15.500,00 € 
14/10/2016 20è aniversari 4.040,00 €  

 
Vist que en data 14 de febrer de 2017 l’entitat presenta comptes justificatius 
relatius a la despesa executada pel desenvolupament de les esmentades 
activitats i que aquests contenen tots els requisits exigits a l‘Ordenança General 
reguladora de la concessió de subvencions i a les Bases Reguladores per a 
l’atorgament de subvencions, segons informes emesos per la Unitat Jurídic 
administrativa de l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania i el Servei de Cultura. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat COLLA DELS 
TRES TOMBS D’ESPLUGUES en relació a les subvencions atorgades durant 
l’exercici 2016, pel desenvolupament de les activitats que a continuació 
s’indiquen: 

Activitat / Projecte subvencionat Import atorgat Import justificat 
Programació anual 15.500,00 € 18.608,88 € 
20è aniversari 4.040,00 €  4.921,42 € 
 
 
ACORD NÚMERO DINOU.- Proposta d’aprovació d’un conveni de 
col·laboració amb l’entitat COLLA DELS TRES TOMBS D’ESPLUGUES, 
anys 2017-2020. 

“L’Ordenança General Reguladora de la Concessió de Subvencions de 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat defineix, entre d’altres, les condicions, 
requisits i procediments a seguir per a la concessió de subvencions a càrrec del 
pressupost municipal. 

Dins l’àmbit de Cultura, l’entitat COLLA DELS TRES TOMBS D’ESPLUGUES, 
amb NIF G-61146197, ha sol·licitat, en data 6 de febrer de 2017 la formalització 
d’un conveni de col·laboració pel període 2017-2020 i l’aportació econòmica 
corresponent a l’any 2017. 

Vist l’informe emès per la Directora del Servei de Cultura, 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.- Aprovar el text del conveni de col·laboració a formalitzar amb l’entitat 
COLLA DELS TRES TOMBS D’ESPLUGUES, per un període de vigència de 
quatre anys, 2017-2020, per al desenvolupament de les activitats següents: 
 
Ø Festa dels tres tombs d’Esplugues 

Ø Festa Major: Tartanes i Ponis 

Ø Festivitat de reis: carrossa de carbó, carruatge reis 

SEGON.- Resoldre la sol·licitud de subvenció presentada per l’entitat COLLA 
DELS TRES TOMBS D’ESPLUGUES, amb NIF G-61146197, i atorgar una 
subvenció de 15.500 euros, pel desenvolupament de les esmentades activitats. 
 
TERCER.- Autoritzar, disposar i reconèixer una obligació per import de 15.500 
euros, a favor de l’entitat COLLA DELS TRES TOMBS D’ESPLUGUES (NIF 
G61146197), a càrrec de la partida 33.33400.48009 del pressupost municipal 
en vigor, en concepte d’aportació econòmica corresponent a l’any 2017. 
 
QUART.- Proposar el pagament corresponent a la despesa aprovada, a favor 
de l’entitat COLLA DELS TRES TOMBS D’ESPLUGUES (NIF G61146197), per 
import total de 15.500,00 euros. 

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

 
ACORD NÚMERO VINT.- Proposta d’aprovació de la subvenció anual a 
favor de la FUNDACIÓ ASPROSEAT PROA ESPLUGUES corresponent a 
l’any 2017. 

“L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat presta suport econòmic a la 
FUNDACIÓ PRIVADA ASPROSEAT PROA ESPLUGUES, mitjançant 
l’atorgament d’una subvenció anual. 

La FUNDACIÓ PRIVADA ASPROSEAT PROA ESPLUGUES té com a finalitat 
la inserció sociolaboral de persones amb discapacitat psíquica d’Esplugues i 
altres municipis de la comarca, mitjançant la realització de treball productiu 
remunerat al Centre Especial de Treball. La Fundació també ofereix el servei 
de Centre Ocupacional a persones amb edat laboral que degut a l’elevat grau 
de discapacitat no es poden incorporar al Centre Especial de Treball. 



En data 17 de febrer d’enguany s’ha registrat en aquest Ajuntament la 
sol·licitud de subvenció anual presentada per la Fundació per a la realització de 
les seves activitats durant l’any 2017. 

El pressupost municipal de l’exercici 2017 inclou una dotació econòmica per 
poder fer front a aquesta aportació. 

Vist l’informe emès per la Tècnica d’Atenció Social i Igualtat. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Aprovar i disposar una despesa a favor de la FUNDACIÓ PRIVADA 
ASPROSEAT PROA ESPLUGUES, provista de NIF G-61766986, per un import 
de 24.117 euros, amb càrrec a la partida econòmica 68 23100 48017 - 
Fundació disminuïts psíquics Asproseat - del pressupost municipal en vigor, en 
concepte de subvenció anual corresponent a l’exercici de 2017, reconeixent la 
respectiva obligació.” 

 
ACORD NÚMERO VINT-I-UN.- 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 15 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 9 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. E. D N. 1.091,20 € 100% 
A. P. A. 545,60 € 40% 
C. R. R D. 436,48 € 50% 
C. M. V. 1.091,20 € 100% 
C. M. A. 1.091,20 € 100% 
I. A. G D. 1.091,20 € 100% 
M. C. N. 1.091,20 € 90% 
M. P. J. 1.091,20 € 50% 
M. P. J. 1.091,20 € 50% 
 
 
SEGON.- Aprovar una despesa màxima de 6.874,56 euros, a càrrec de la 
partida pressupostària 68.23100.48018 del pressupost vigent, 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 ISIDRE MARTI (CIF Centre :Q5855027H) 
TUTOR/A LEGAL  

   Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom N.I.F. Cost 

Ajuntament 
Exercici 
2016 

Exercici 
2017 

P. M. N D P 
 

218,24 € 0,00 € 218,24 € 
   

TOTALS: 218,24 € 0,00 € 218,24 € 
ESCOLA GRAS I SOLER (CIF Centre :Q0868038A) 
TUTOR/A LEGAL  

   Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom N.I.F. Cost 

Ajuntament 
Exercici 
2016 

Exercici 
2017 

R. E. D Y. 
 

218,24 € 0,00 € 218,24 € 
   

TOTALS: 218,24 € 0,00 € 218,24 € 

ESCOLA JOAN MARAGALL (CIF Centre :Q5855043E)  

TUTOR/A LEGAL  
   Primer 

Cognom 
Segon 
Cognom Nom N.I.F. Cost 

Ajuntament 
Exercici 
2016 

Exercici 
2017 

M. V. A M. 
 

1.091,20 € 436,48 € 654,72 € 



M. V. A M. 
 

1.091,20 € 436,48 € 654,72 € 

   

TOTALS: 2.182,40 € 872,96 € 
1.309,44 
€ 

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. E. Y A. 
 

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

 

1.091,20 € 436,48 € 654,72 € 
P. S. O H. 

 

545,60 € 218,24 € 327,36 € 
P. S. O H. 

 

545,60 € 218,24 € 327,36 € 

   

TOTALS: 3.273,60 € 1.309,44 € 
1.964,16 
€ 

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

   Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom N.I.F. Cost 

Ajuntament 
Exercici 
2016 

Exercici 
2017 

C. T. J. 
 

982,08 € 392,83 € 589,25 € 
   

TOTALS: 982,08 € 392,83 € 589,25 € 

 
TERCER.- Desestimar 6 sol·licituds d’ajuts econòmics en concepte de beques 
de menjador escolar, curs 2016-2017, detallades 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 
6.874,56 euros, seran pagades proporcionalment en tres terminis, durant els 
mesos de març de 2017 i juny de 2017, als centres escolars següents:  

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

Isidre Marti Q5855027H 0,00 € 87,30 € 130,94 € 218,24 € 
Gras i Soler Q5855027H 0,00 € 54,56 € 163,68 € 218,24 € 
Joan Maragall Q5855043E 872,96 € 654,72 € 654,72 € 2.182,40 € 
Folch i Torres Q0868051D 1.309,44 € 982,08 € 982,08 € 3.273,60 € 
Matilde Orduña Q5855033F 392,83 € 294,62 € 294,63 € 982,08 € 

 
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.” 



ACORD NÚMERO VINT-I-DOS.- Proposta de requeriment de fiança dins el 
contracte relatiu al servei de suport professional per a aquelles activitats 
municipals que requereixen mitjans audiovisuals. 

“La Junta de Govern Local en sessió del dia 25 de novembre de 2016 va 
aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert, relatiu al 
servei de suport professional per a aquelles activitats municipals que 
requereixin mitjans audiovisuals, i els plecs de condicions econòmic-
administratives i tècniques que regeixen aquesta contractació, amb un 
pressupost màxim anual de 54.610 euros, més 11.468,10 euros en concepte 
d’IVA. 
 
D'acord amb el que estableix l’article 159 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 
14 de novembre de 2011, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic, en concordança amb l'article 277 de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovada per Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, es va procedir a la convocatòria, publicant anunci al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 

Transcorregut el termini de presentació d’ofertes (fins les 13:00 hores del dia 10 
de gener de 2017), i d’acord amb el procediment utilitzat, s'han presentat tres 
proposicions, subscrites per: 

1. GRAVIS MUNTATGES ESCENOGRÀFICS, S.L.U. 

2. SR. JOAN CARLES SALTÓ MARTÍNEZ 

3. SO I ART PRAT, S.L. 

segons consta a l’acta d’obertura de pliques formalitzada en data 12 de gener 
de 2017. 

Efectuats els actes d’obertura del sobre número dos i del sobre número tres, 
respectivament, i a tenor de la puntuació obtinguda pels diferents licitadors 
respecte cadascun d’aquests sobres, tal i com consta a l’expedient, el licitador 
que més puntuació ha obtingut ha estat el SR. JOAN CARLES SALTÓ 
MARTÍNEZ. 
 
Vistos els antecedents i l’informe emès pels Serveis Jurídics d’aquest 
Ajuntament, i a tenor del que disposa l’article 151 del Reial Decret Legislatiu 
3/2011, de 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.- Requerir al SR. JOAN CARLES SALTÓ MARTÍNEZ per a què en el 
termini màxim de deu dies hàbils a comptar des del següent al que rebi la 
notificació dipositi la fiança definitiva d’import 2.436,70 euros, relativa a la 
contractació del servei de suport professional per a aquelles activitats 
municipals que requereixin mitjans audiovisuals, 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.” 

I sense més assumptes a tractar, a les onze hores i cinquanta 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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