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Junta de Govern 

 
SESSIÓ DECISÒRIA ORDINÀRIA DE JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 15 DE 

MARÇ DE 2019 
 
A la Casa Consistorial d’Esplugues de Llobregat, a la sala de reunions, a les 
13.40 hores del dia 15 de març de 2019, 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 i regidores: 
 
Presidenta 
M.PILAR DIAZ ROMERO (Partit dels Socialistes de Catalunya - Progrés 
Municipal) 
 
Partit dels Socialistes de Catalunya - Progrés Municipal  
EDUARDO SANZ GARCIA 
SARA FORGAS UBEDA 
MONTSERRAT ZAMORA ANGULO 
FRANCISCO J GIMENEZ GONZALEZ 
MANUEL POZO LOPEZ 
JOSE ANTONIO HERNANDEZ SANCHEZ 
 
Secretari 
PEDRO CARMONA PEREZ 
 
Interventor 
JAVIER VICEN ENCUENTRA 
 
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. 
 
 

1. Aprovació, si escau, de l’acta núm. 9/19 corresponent a la sessió 
ordinària de data 8 de març de 2019. 
 
Per la Sra. alcaldessa i en relació a l’esborrany de l’acta núm. 9/19 corresponent 
a la sessió ordinària de data 8 de març de 2019 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 

2. Proposta d’adjudicació per contracte menor del servei per a l’estudi 
d’insolació i els horts urbans (exp. 2019/1137/1411). 
 
Atesa la necessitat de procedir a la contractació del servei per l’estudi d’insolació 
i els horts urbans al municipi d’Esplugues de Llobregat. 
 
-Tipus de contracte: Servei 
-Objecte: Servei per l’estudi d’insolació i els horts urbans al municipi d’Esplugues 
de Llobregat. 
-Procediment de contractació: Contracte menor. Tramitació: Ordinària 
-Codi CPV: 45112711 
-Valor estimat del contracte: 2.005,00€ IVA: 421,05€ 
-Preu: 2.426,05€  
-Duració: Aquest servei es prestarà abans de finalitzar el 31 de març de 2019, 
com molt tard. 
 
A l’expedient administratiu consta degudament incorporada la Memòria 
justificativa en la que resta acreditada la necessitat de la contractació i que no 
han estat alterades les regles generals de la contractació. 
 
Consta també a l’expedient l’oferta presentada per TARPUNA, S.C.C.L, amb NIF 
F-65735714, per import de 2.426,05€ IVA inclòs, que es considera a la Memòria 
justificativa ajustada a les necessitats municipals i a les característiques 
específiques del contracte. La mateixa memòria indica que la persona que es 
proposa com a contractista no ha subscrit amb aquest Ajuntament altres 
contractes menors que individual o conjuntament superin les xifres límit per 
aquest tipus de contracte. 
 
Ha estat comprovada la disponibilitat de crèdit adequat i suficient en el 
pressupost de la corporació per a l’exercici 2019. 
 
Per la qual cosa i de conformitat amb el que s’estableix a la Disposició Addicional 
Segona de la Llei 9/2107, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, 
per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del 
parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE, de 26 de febrer de 2014. 
 
En ús de les competències delegades atorgades mitjançant Decret de l’Alcaldia 
núm. 1466 de 18 de juny de 2015. 
 
S’acorda: 
 
1.- Aprovar  l’expedient de contractació i la MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL 
CONTRACTE MENOR incorporada a l’expedient, aprovant expressament la 
necessitat de procedir a aquesta contractació que té per objecte el servei  per 
l’estudi d’insolació i els horts urbans al municipi d’Esplugues de Llobregat. 
 



 
2.- Declarar que s’ha procedit a la comprovació de la regla d’incompatibilitat de 
l’article 118.3 de la Llei 9/2017. 
 
3.- Aprovar el pressupost del contracte per import de 2.005,00 €, més 421,05 € 
corresponents al 21 % d’IVA. 
 
4.- Adjudicar el contracte a TARPUNA, S.C.C.L. F-65735714 per import de 
2.005,00 €, més 421,05 € corresponents al 21 % d’IVA, sent un import total del 
2.426,05 €, IVA inclòs. 
 
5.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent al present, per 
un import màxim de 2.426,05 euros, IVA inclòs, a càrrec de la partida 12 17230 
22699 DESPESES DIVERSES DE MEDI AMBIENT, del pressupost municipal en 
vigor, a favor de TARPUNA, S.C.C.L F-65735714. 
 
6.- El pagament s’efectuarà segons les condicions habituals de l’ajuntament, 
mitjançant transferència bancària, prèvia presentació de la factura o factures 
corresponents degudament signades per l’adjudicatària i degudament 
conformades per la persona designada responsable del projecte. 
 
7.- La data d'execució material dels treballs serà acordada entre la persona 
adjudicatària i la persona designada com a responsable del contracte. En tot cas, 
aquest contracte s'executarà com a màxim abans del 31 de març de 2019. 
 
8.- La persona responsable del contracte, sota la supervisió de la qual es 
desenvoluparà el mateix, serà ..., Tècnic de Salut Pública. 
 
9.- Notificar la present resolució a la persona adjudicatària. 
 
10.- Ordenar la publicació del contracte menor en la forma prevista a l'article 63.4 
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic . 
 
 
3. Proposta d’adjudicació per contracte menor de les obres de fusteria als 
equipaments municipals (exp. 2019/1032/1387). 
 
Per acord de la Junta de Govern Local de 8 de febrer de 2019 es va adjudicar 
per contracte menor les obres de fusteria als equipaments municipals de 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat a l’empresa ROJUR MUEBLES, S.L. 
 
Atès que s’ha observat que els preus unitaris que s’han transcrit en la proposta 
d’acord no corresponen amb els oferts per l’empresa adjudicatària del contracte 
menor en la seva oferta ni els que de forma correcte indiquen els serveis tècnics 
municipals en el seu informe, es proposa deixar sense efecte aquell contracte 
menor i adjudicar novament a l’empresa ROJUR MUEBLES, S.L. B-60473865 
les obres de fusteria als equipaments municipals de l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat per import de 20.000,00€, més 4.200,00€ corresponents al 21 % d’IVA, 
sent un import total del 24.200,00 €, IVA inclòs, amb els preus unitaris (IVA no 
inclòs) i descomptes següents: 



 
 
Preu mà d’obra oficial, horari normal   30,00€ 
Preu mà d’obra ajudant, horari normal   20,00€ 
Preu mà d’obra oficial i ajudant, horari normal   50,00€ 
Preu mà d’obra oficial, horari nocturn    50,00€ 
Preu mà d’obra ajudant, horari nocturn 35,00€ 
Preu mà d’obra oficial i ajudant, horari nocturn 85,00€ 
Preu mà d’obra oficial, horari festiu    45,00€ 
Preu mà d’obra ajudant, horari festiu 30,00€ 
Preu ma d’obra oficial i ajudant, horari festiu 75,00€ 
Descompte als materials de la base de ITEC o PVP 10% 

 
S’acorda: 
 
1.- Deixar sense efecte l’acord de la Junta de Govern Local de 8 de febrer de 
2019 pel qual s’adjudica per contracte menor les obres de fusteria als 
equipaments municipals de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat a l’empresa 
ROJUR MUEBLES, S.L. (B-60473865) per un import màxim 20.000,00 €, més 
4.200,00 € corresponents al 21 % d’IVA, sent un import total del 24.200,00 €, IVA 
inclòs, amb els preus unitaris i descomptes que s’indicaven en aquell acord. 
 
2.- Aprovar  l’expedient de contractació i la MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL 
CONTRACTE MENOR incorporada a l’expedient, aprovant expressament la 
necessitat de procedir a aquesta contractació que té per objecte les obres de 
fusteria als equipaments municipals de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. 
 
3.- Declarar que s’ha procedit a la comprovació de la regla d’incompatibilitat de 
l’article 118.3 de la Llei 9/2017. 
 
4.- Aprovar el plec tècnic (o les condicions) que regiran la realització del contracte, 
establint que el pressupost d’execució del contracte és d’import 20.000,00 €, més 
4.200,00 € corresponents al 21 % d’IVA.  
 
5.- Adjudicar el contracte a  ROJUR MUEBLES, S.L. B-60473865 per import de 
20.000,00 €, més 4.200,00 € corresponents al 21 % d’IVA, sent un import total 
del 24.200,00 €, IVA inclòs, amb els preus unitaris (IVA no inclòs) i descomptes 
següents: 
 
Preu mà d’obra oficial, horari normal   30,00€ 
Preu mà d’obra ajudant, horari normal   20,00€ 
Preu mà d’obra oficial i ajudant, horari normal   50,00€ 
Preu mà d’obra oficial, horari nocturn    50,00€ 
Preu mà d’obra ajudant, horari nocturn 35,00€ 
Preu mà d’obra oficial i ajudant, horari nocturn 85,00€ 
Preu mà d’obra oficial, horari festiu    45,00€ 
Preu mà d’obra ajudant, horari festiu 30,00€ 
Preu ma d’obra oficial i ajudant, horari festiu 75,00€ 
Descompte als materials de la base de ITEC o PVP 10% 

 



 
6.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent al present, per 
un import màxim de 24.200,00 euros, IVA inclòs, a càrrec de les partides del 
pressupost municipal en vigor, a favor de ROJUR MUEBLES, S.L B-60473865. 
 
12 93302 21200 CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS  7.500,00 € 
33 33300 21200 CONSERVACIO D’EDIFICIS CULTURALS 4.200,00 € 
47 32300 2100 CONSERVACIO I REPARACIO D’ESCOLES 7.500,00 € 
36 34200 21200 CONSERVACIO D’INSTAL.LACIONS ESPORTIVES 5.000,00 €  
 
7.- El pagament s’efectuarà segons les condicions habituals de l’ajuntament, 
mitjançant transferència bancària, prèvia presentació de la factura o factures 
corresponents degudament signades per l’adjudicatària i degudament 
conformades per la persona designada responsable del projecte. 
 
8.- La data d'execució material dels treballs serà acordada entre la persona 
adjudicatària i la persona designada com a responsable del contracte. En tot cas, 
el termini màxim previst per la realització de les obres de fusteria als equipaments 
municipals de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, serà el 31 de desembre de 
2019 a comptar des del dia següent al de la notificació de l’acord d’adjudicació 
del mateix. 
 
9.- La persona responsable del contracte, sota la supervisió de la qual es 
desenvoluparà el mateix, seran ... 
 
10.- Notificar la present resolució a la persona adjudicatària. 
 
11.- Ordenar la publicació del contracte menor en la forma prevista a l'article 63.4 
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 
 
 
4. Proposta d’adjudicació per contracte menor del servei de manteniment 
correctiu i reprogramació de reguladors de les instal·lacions semafòriques 
afectades pel tramvia (exp. 2019/2268/1411). 
 
Atesa la necessitat de procedir a la contractació del servei de manteniment 
correctiu i reprogramació de reguladors de les instal·lacions semafòriques 
afectades per tramvia d’Esplugues de Llobregat: 
  
- Tipus de contracte: Servei 
- Objecte: Servei de manteniment correctiu i reprogramació de reguladors de les 
instal·lacions semafòriques afectades per tramvia d’Esplugues de Llobregat 
- Procediment de contractació: Contracte menor. Tramitació: Ordinària 
- Codi CPV:34996100-6 
- Valor estimat del contracte: 12.500,00€  IVA: 2.625,00€ 
- Preu: 15.125,00€ 
 
Duració: El termini màxim d’aquest contracte serà fins el 31 de desembre de 
2019 a comptar des del dia següent al de la notificació de l’acord d’adjudicació 
del mateix. 



 
 
A l’expedient administratiu consta degudament incorporada la Memòria 
justificativa en la que resta acreditada la necessitat de la contractació i que no 
han estat alterades les regles generals de la contractació. 
 
Consta també a l’expedient l’oferta presentada per ETRA BONAL, S.A., amb NIF 
A-08522955, per import de 15.125,00€ IVA inclòs, que es considera a la Memòria 
justificativa ajustada a les necessitats municipals i a les característiques 
específiques del contracte. La mateixa memòria indica que la persona que es 
proposa com a contractista no ha subscrit amb aquest Ajuntament altres 
contractes menors que individual o conjuntament superin les xifres límit per 
aquest tipus de contracte. 
 
Ha estat comprovada la disponibilitat de crèdit adequat i suficient en el 
pressupost de la corporació per a l’exercici 2019. 
 
Per la qual cosa i de conformitat amb el que s’estableix a la Disposició Addicional 
Segona de la Llei 9/2107, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, 
per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del 
parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE, de 26 de febrer de 2014. 
 
En ús de les competències delegades atorgades mitjançant Decret de l’Alcaldia 
núm. 1466 de 18 de juny de 2015. 
 
S’acorda: 
 
1.- Aprovar  l’expedient de contractació i la MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL 
CONTRACTE MENOR incorporada a l’expedient, aprovant expressament la 
necessitat de procedir a aquesta contractació que té per objecte el servei de 
manteniment correctiu i reprogramació de reguladors de les instal·lacions 
semafòriques afectades per tramvia d’Esplugues de Llobregat 
 
2.- Declarar que s’ha procedit a la comprovació de la regla d’incompatibilitat de 
l’article 118.3 de la Llei 9/2017. 
 
3.- Aprovar el plec tècnic (o les condicions) que regiran la realització del contracte, 
establint que el pressupost d’execució del contracte és d’import 12.500,00 €, més 
2.625,00 € corresponents al 21 % d’IVA.  
 
4.- Adjudicar el contracte a ETRA BONAL, S.A. A-08522955 per import de 
12.500,00 €, més 2.625,00 € corresponents al 21 % d’IVA, sent un import total 
de 15.125,00 €, IVA inclòs, amb els preus unitaris inclosos al informe emes pels 
Serveis Tècnics Municipals en data 5 de març de 2019. 
 
5.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent al present, per 
un import màxim de 15.125,00 euros, IVA inclòs, a càrrec de la partida 12 13300 
21200 REPARACIO SEMAFORS, del pressupost municipal en vigor, a favor de 
ETRA BONAL, S.A. A-08522955. 
 



 
6.- El pagament s’efectuarà segons les condicions habituals de l’ajuntament, 
mitjançant transferència bancària, prèvia presentació de la factura o factures 
corresponents degudament signades per l’adjudicatària i degudament 
conformades per la persona designada responsable del projecte. 
 
7.- La data d'execució material dels treballs serà acordada entre la persona 
adjudicatària i la persona designada com a responsable del contracte. En tot cas 
el termini màxim previst per la realització del servei de manteniment correctiu i 
reprogramació de reguladors de les instal·lacions semafòriques afectades per 
tramvia, d’Esplugues de Llobregat, serà fins el 31 de desembre de 2019 a 
comptar des del dia següent al de la notificació de l’acord d’adjudicació del mateix. 
 
8.- Les persones responsables del contracte, sota la supervisió de la qual es 
desenvoluparà el mateix, seran ... 
 
9.- Notificar la present resolució a la persona adjudicatària. 
 
10.- Ordenar la publicació del contracte menor en la forma prevista a l'article 63.4 
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic . 
  
 
5. Proposta d’adjudicació per contracte menor del lloguer de trasters 
destinats a necessitats dels Serveis Socials municipals (exp. 2018/13/1448). 
 
Atesa la necessitat de procedir a la contractació del lloguer de trasters destinats 
a cobrir les necessitats de serveis socials municipals en el cas de produir-se 
desnonaments habitacions d’unitats familiars en el terme municipal d’Esplugues 
de Llobregat. 
 
- Tipus de contracte: Privat 
- Objecte: Lloguer de trasters destinats a cobrir les necessitats de serveis socials 
municipals en el cas de produir-se desnonaments habitacions d’unitats familiars 
en el terme municipal d’Esplugues de Llobregat. 
- Procediment de contractació: Contracte menor. Tramitació: Ordinària 
- Codi CPV: 70310000-7 
- Valor estimat del contracte: 1.652,89 € IVA: 347,11 € 
- Preu: Màxim 2.000 euros IVA inclòs, amb el següents preus unitaris: 
Trasters de 3m2: 82,08 euros/mes 
Trasters de 5m2: 114,88 euros/mes 
Trasters de 8,5 m2: 160,79 euros/mes 
Trasters de 9 m2: 162,73 euros/mes 
Trasters de 11m2: 198,57 euros/mes 
 
- Duració: El termini màxim d’aquest contracte serà fins el 31 de desembre de 
2019 a comptar des del dia següent al de la notificació de l’acord d’adjudicació 
del mateix. 
 



 
A l’expedient administratiu consta degudament incorporada la Memòria 
justificativa en la que resta acreditada la necessitat de la contractació i que no 
han estat alterades les regles generals de la contractació. 
 
Consta també a l’expedient l’oferta presentada per IMMOBLES LV26, SL., amb 
NIF B-63466312, amb el següents preus unitaris oferts: 
 
Trasters de 3m2: 82,08 euros/mes 
Trasters de 5m2: 114,88 euros/mes 
Trasters de 8,5 m2: 160,79 euros/mes 
Trasters de 9 m2: 162,73 euros/mes 
Trasters de 11m2: 198,57 euros/mes, 
 
que es considera a la Memòria justificativa ajustada a les necessitats municipals 
i a les característiques específiques del contracte. La mateixa memòria indica 
que la persona que es proposa com a contractista no ha subscrit amb aquest 
Ajuntament altres contractes menors que individual o conjuntament superin les 
xifres límit per aquest tipus de contracte. 
 
Ha estat comprovada la disponibilitat de crèdit adequat i suficient en el 
pressupost de la corporació per a l’exercici 2018. 
 
Per la qual cosa i de conformitat amb el que s’estableix a la Disposició Addicional 
Segona de la Llei 9/2107, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, 
per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del 
parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE, de 26 de febrer de 2014. 
 
En ús de les competències delegades atorgades mitjançant Decret de l’Alcaldia 
núm. 1466 de 18 de juny de 2015. 
 
S’acorda: 
 
1.- Aprovar  l’expedient de contractació i la MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL 
CONTRACTE MENOR incorporada a l’expedient, aprovant expressament la 
necessitat de procedir a aquesta contractació que té per objecte el lloguer de 
trasters destinats a cobrir les necessitats de serveis socials municipals en el cas 
de produir-se desnonaments habitacions d’unitats familiars en el terme municipal 
d’Esplugues de Llobregat. 
 
2.- Declarar que s’ha procedit a la comprovació de la regla d’incompatibilitat de 
l’article 118.3 de la Llei 9/2017. 
 
3.- Adjudicar el contracte a IMMOBLES LV26, SL. (B-63466312) per import 
màxim de 1.652,89.€, més 347,11 € corresponents al 21 % d’IVA, sent un import 
total del 2.000,00 €, IVA inclòs, amb els següents preus unitaris: 
 
Trasters de 3m2: 82,08 euros/mes 
Trasters de 5m2: 114,88 euros/mes 
Trasters de 8,5 m2: 160,79 euros/mes 



 
Trasters de 9 m2: 162,73 euros/mes 
Trasters de 11m2: 198,57 euros/mes 
 
4.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent al present, per 
un import màxim de 2.000,00 euros, IVA inclòs, a càrrec de la partida 11 33300 
20200 LLOGUER EDIFICIS del pressupost municipal en vigor, a favor de 
IMMOBLES LV26, SL. (B-63466312). 
 
5.- El pagament s’efectuarà segons les condicions habituals de l’ajuntament, 
mitjançant transferència bancària, prèvia presentació de la factura o factures 
corresponents degudament signades per l’adjudicatària i degudament 
conformades per la persona designada responsable del projecte. 
 
6.- La data d'execució material dels treballs serà acordada entre la persona 
adjudicatària i la persona designada com a responsable del contracte. En tot cas, 
aquest contracte tindrà una durada màxima fins el 31 de desembre de 2019. 
 
7.- La persona responsable del contracte, sota la supervisió de la qual es 
desenvoluparà el mateix, serà ..., Treballadora Social. 
 
8.- Notificar la present resolució a la persona adjudicatària. 
 
9.- Ordenar la publicació del contracte menor en la forma prevista a l'article 63.4 
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 
 
 
6. Proposta d’adjudicació per contracte menor de la substitució de divers 
material electrònic a diferents dependències municipals (exp. 
2019/2226/1432). 
 
Atesa la necessitat de procedir a la contractació de la substitució de divers 
material electrònic a diferents dependències municipals d’Esplugues de 
Llobregat.  
 
- Tipus de contracte: Subministrament 
- Objecte: Substitució de divers material electrònic a diferents dependències 
municipals d’Esplugues de Llobregat.  
- Procediment de contractació: Contracte menor. Tramitació: Ordinària. 
- Codi CPV: 31711100-4 
- Valor estimat del contracte: 7.400,00 € IVA: 1.554,00 € 
- Preu: 8.058,60 € 
  
Duració: El període màxim de subministrament serà de 4 setmanes, iniciant-se 
com a màxim 5 dies després de la formalització de l’adjudicació. 
 
A l’expedient administratiu consta degudament incorporada la Memòria 
justificativa en la que resta acreditada la necessitat de la contractació i que no 
han estat alterades les regles generals de la contractació. 
 



 
Consta també a l’expedient l’oferta presentada per BYTEMASTER SERVICIOS 
INFORMATICOS, S.A. amb NIF A60553955, per import de 8.058,60€ IVA inclòs, 
que es considera a la Memòria justificativa ajustada a les necessitats municipals 
i a les característiques específiques del contracte. La mateixa memòria indica 
que la persona que es proposa com a contractista no ha subscrit amb aquest 
Ajuntament altres contractes menors que individual o conjuntament superin les 
xifres límit per aquest tipus de contracte. 
 
Ha estat comprovada la disponibilitat de crèdit adequat i suficient en el 
pressupost de la corporació per a l’exercici 2019. 
 
Per la qual cosa i de conformitat amb el que s’estableix a la Disposició Addicional 
Segona de la Llei 9/2107, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, 
per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del 
parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE, de 26 de febrer de 2014. 
 
En ús de les competències delegades atorgades mitjançant Decret de l’Alcaldia 
núm. 1466 de 18 de juny de 2015. 
 
S’acorda: 
 
1.- Aprovar  l’expedient de contractació i la MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL 
CONTRACTE MENOR incorporada a l’expedient, aprovant expressament la 
necessitat de procedir a aquesta contractació que té per objecte la substitució de 
divers material electrònic a diferents dependències municipals d’Esplugues de 
Llobregat.  
 
2.- Declarar que s’ha procedit a la comprovació de la regla d’incompatibilitat de 
l’article 118.3 de la Llei 9/2017. 
 
3.- Aprovar el pressupost del contracte per import de 7.400,00€, més 1.554,00€ 
corresponents al 21% d’IVA. 
 
4.- Adjudicar el contracte a BYTEMASTER SERVICIOS INFORMATICOS, S.A. 
A-60553955  per import de 6.660,00€, més 1.398,60€ corresponents al 21% 
d’IVA, sent un import total de 8.058,60€, IVA inclòs. 
 
5.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent al present, per 
un import màxim de 8.058,60 euros, IVA inclòs, a càrrec de la partida 12 93302 
21200 CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS, del pressupost municipal en 
vigor, a favor de BYTEMASTER SERVICIOS INFORMATICOS, S.A. A-60553955. 
 
6.- El pagament s’efectuarà segons les condicions habituals de l’ajuntament, 
mitjançant transferència bancària, prèvia presentació de la factura o factures 
corresponents degudament signades per l’adjudicatària i degudament 
conformades per la persona designada responsable del projecte. 
 



 
7.- La data d'execució material dels treballs serà acordada entre la persona 
adjudicatària i la persona designada com a responsable del contracte. En tot cas, 
aquest el període màxim de subministrament serà de 4 setmanes 
 
8.- La persona responsable del contracte, sota la supervisió de la qual es 
desenvoluparà el mateix, serà ... 
 
9.- Notificar la present resolució a la persona adjudicatària. 
 
10.- Ordenar la publicació del contracte menor en la forma prevista a l'article 63.4 
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 
 
 
7. Proposta de rectificació del error material en l’acord aprovat per la JGL 
de data 1 de març de 2019 sobre la devolució de la garantia del contracte 
del subministrament de materials elèctrics per la correcció de defectes en 
la instal·lació elèctrica a l’edifici La Baronda (exp. 2019/847/1428). 
 
Per acord de la Junta de Govern Local de 1 de març de 2019 es va aprovar la 
devolució a la mercantil COMERCIAL ELECTRICA DEL LLOBREGAT, S.A. amb 
CIF A08568057, en qualitat d’adjudicatari del contracte del subministrament de 
materials elèctrics per la correcció de defectes en la instal·lació elèctrica a l’edifici 
La Baronda, la garantia definitiva per import de 2.189,44 €, dipositada per fer 
front a la correcta execució del referit contracte administratiu. 
 
Atès que s’ha observat un error material en la part expositiva al indicar el nom 
d’una empresa diferent a COMERCIAL ELECTRICA DEL LLOBREGAT, S.A. 
 
De conformitat amb el que disposa l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
  
S’acorda: 
 
Primer.- Rectificar l’error material de l’acord de la Junta de Govern Local de data 
1 de març de 2019, i on diu: 
 
“Els Serveis Tècnics Municipals en data 15 de febrer de 2019 informen de la 
finalització del contracte del subministrament de materials elèctrics per la 
correcció de defectes en la instal·lació elèctrica a l’edifici La Baronda, adjudicat 
a l’empresa CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES VICENÇ, S.L., 
segons acord de la Junta de Govern Local de data 28 d’octubre de 2016, i que 
transcorregut el termini de garantia, informen favorablement de la devolució de 
la garantia definitiva constituïda mitjançant fiança  per import de 2.189,44€.” 
 
Ha de dir: 
 
“Els Serveis Tècnics Municipals en data 15 de febrer de 2019 informen de la 
finalització del contracte del subministrament de materials elèctrics per la 
correcció de defectes en la instal·lació elèctrica a l’edifici La Baronda, adjudicat 



 
a l’empresa COMERCIAL ELECTRICA DEL LLOBREGAT, S.A., segons acord 
de la Junta de Govern Local de data 28 d’octubre de 2016, i que transcorregut el 
termini de garantia, informen favorablement de la devolució de la garantia 
definitiva constituïda mitjançant fiança  per import de 2.189,44€.” 
 
Segon.- Notificar el present acord a l’empresa COMERCIAL ELECTRICA DEL 
LLOBREGAT, S.A. 
 
 
8. Proposta d’acceptació de la servitud de pas de circulació rodada sobre 
la finca del carrer Sant Mateu, núm. 28 (exp. 1597/2018/38). 
 
Vist que el 26 de novembre de 2018, el Departament de la Vicepresidència i 
d'Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya sol·licita a l'Ajuntament 
d'Esplugues de Llobregat la seva conformitat a l'atorgament d'una servitud de 
pas de circulació rodada per a ambulàncies i bombers, sobre la finca ubicada al 
carrer Sant Mateu, núm. 28, d'aquesta ciutat, de la qual n'és titular registral, a 
favor de la Clínica FIATC. 
  
Vist l'informe tècnic favorable emès pels Serveis tècnics municipals, que 
estableix el següent: 
 
"En relació a l’escrit de data 26/11/2018 (Registre d’entrada EACAT E-2018-
23802) presentat pel Sr. ..., Departament de la Vicepresidència i d’Economia i 
Hisenda de la Generalitat de Catalunya,  s’emet el següent informe, en relació 
al mateix: 
 
En l’escrit de referència es fa referència, com antecedent, que la Generalitat de 
Catalunya i l’Ajuntament d’Esplugues varen formalitzar, en data 28 de juliol de 
2016, l’Acta de Constitució de Servitud d’accés a la xarxa general de sanejament 
mitjançant col·lector d’aigües pluvials i residuals amb pou de connexió amb 
col·lector existent, sobre una part de la finca situada al carrer Sant Mateu, 28. 
Aquesta servitud va derivar del Projecte Bàsic de la Modificació del Projecte 
d’obra Complementària OC-03 – “Clava sota l’autopista B-23”, del Projecte 
d’Urbanització del sector del terme municipal d’Esplugues afectat pel 
soterrament de les línies aèries d’alta tensió de FECSA i de la seva execució. 
 
En conseqüència, la finca va quedar afectada pel pas d’un col·lector de 
sanejament d’uns 60 m. de longitud a una profunditat de entre 1’60 i 3’00 metres 
aprox. i un pou de connexió de l’esmentada canonada amb el col·lector existent 
que afecta uns 60 m2. de superfície i fins una fondària de 14 m. 
 
Actualment, des de la Generalitat s’està tramitant una servitud de pas de 
circulació rodada pel pas d’ambulàncies i vehicles de bombers a favor de FIATC, 
sobre una part dels terrenys de la mateixa finca, en la part posterior de l’edifici 
de la Clínica Diagonal, propietat de FIATC. 
 
En una petita part, d’uns 28’40 m2, la servitud proposada per a   pas de 
circulació rodada pel pas d’ambulàncies i vehicles de bombers  es superposa 



 
amb l’àmbit de la servitud d’accés a la xarxa general de sanejament abans 
descrita (veure plànols adjunts). 
 
En l’escrit presentat pel Departament de la Vicepresidència i d’Economia i 
Hisenda de la Generalitat de Catalunya es sol·licita la conformitat de l’Ajuntament 
amb l’atorgament de la servitud de pas de circulació rodada pel pas 
d’ambulàncies i vehicles de bombers a favor de FIATC, tenint en compte que una 
petita part es superposa amb l’àmbit de la servitud d’accés a la xarxa general de 
sanejament subscrita entre la Generalitat i l’Ajuntament d’Esplugues. 
 
A la vista dels antecedents, i, donat que la totalitat dels àmbits inclosos en 
ambdues servituds estan qualificats de Sistema d’Equipaments Comunitaris, 
clau 7a-7c, no hi ha, a parer del tècnic sotasignat, cap inconvenient tècnic per a 
procedir a l’atorgament de la servitud de pas. A més, les condicions de 
manteniment, vigilància i supervisió de la servitud ja atorgada de pas i accés a la 
xarxa de clavegueram son compatibles amb  la servitud de pas de vehicles. 
 
En conseqüència, el tècnic sotasignat entén que és possible informar 
favorablement la petició formulada des del Departament de la Vicepresidència i 
d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya i, per tant, manifestar la 
conformitat de l’Ajuntament en l’atorgament de l’esmentada servitud de pas de 
vehicles d’ambulàncies i bombers a favor de FIATC." 
 
Vist l'informe jurídic emès per l'assessora jurídica de l'Àmbit de Territori i 
Sostenibilitat, que estableix el següent: 
 
"El 26 de novembre de 2018, via EACAT, ha tingut entrada un escrit del 
Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda de la Generalitat de 
Catalunya, mitjançant el qual se sol·licita a l'Ajuntament d'Esplugues de 
Llobregat la seva conformitat a l'atorgament d'una servitud de pas de circulació 
rodada per a ambulàncies i bombers, sobre la finca ubicada al carrer Sant Mateu, 
núm. 28, d'aquesta ciutat, a favor de la Clínica FIATC. Aquesta petició adjunta un 
plànol. 
 
ANTECEDENTS 
 
El 28 de juliol de 2016, el director general del Patrimoni de la Generalitat de 
Catalunya i l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat van subscriure l'Acta de 
constitució de servitud d'accés a la xarxa general de sanejament, mitjançant 
col·lector d'aigües pluvials i residuals amb pou de connexió amb el col·lector 
existent, sobre una part del subsol de la finca situada al carrer Sant Mateu, núm. 
28, d'Esplugues de Llobregat, prèvia autorització del vicepresident del Govern i 
conseller d'Economia i Hisenda, de 25 de juliol de 2016. 
 
Aquesta servitud es va constituir sobre una part de la finca propietat de la 
Generalitat de Catalunya, i provenia de les obres d'urbanització de l'obra 
complementària OC-03, clava sota l'autopista B-23, del Projecte d'urbanització 
del sector del terme municipal d'Esplugues de Llobregat afectat pel soterrament 
de les línies elèctriques d'alta tensió. Concretament, es tractava del pas d'una 



 
infraestructura de sanejament formada per un col·lector soterrat d'1,8m de 
diàmetre interior; de 60m de longitud, que discorre a una profunditat d'entre 
1,60m i 3,00m, aproximadament, i per un pou de connexió de la cantonada 
esmentada amb un col·lector existent, que afecta uns 60m² en planta, i una 
fondària de 14m. 
 
L'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat va acordar donar la seva conformitat a la 
constitució d'aquesta servitud, mitjançant acord de la Junta de Govern Local, de 
27 de novembre de 2015. 
 
En aquests moments, la direcció general de Patrimoni de la Generalitat indica 
que està tramitant una servitud de pas de circulació rodada per al pas 
d'ambulàncies i bombers a favor de la Clínica FIATC, sobre part dels terrenys de 
la mateixa finca, per a la qual cosa adjunta un plànol que indica el seu pas. 
 
Aquesta servitud de pas se sobreposaria sobre un apetita porció de terreny on 
actualment ja hi ha la servitud de pas del col·lector. Afirmen, no obstant això, que 
ambdues servituds són compatibles, i que no s'observa cap inconvenient tècnic 
per tal d'atorgar aquesta servitud de pas per a vehicles d'emergència.  
 
El 19 de febrer de 2019, els Serveis tècnics municipals del Servei d'Urbanisme 
han emès un informe tècnic favorable, en tant en quant les condicions de 
manteniment, vigilància i supervisió de la servitud ja atorgada de pas i accés a la 
xarxa de sanejament són compatibles amb la servitud de pas per a vehicles. 
Aquest informe conclou que s'informa favorablement, i que l'Ajuntament pot 
atorgar el seu consentiment a la constitució de la servitud de referència. 
 
FONAMENTS DE DRET  
 
Vist el Decret legislatiu 1/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el text refós 
de la Llei de patrimoni de la Generalitat de Catalunya. 
Atesa la delegació de la senyora Alcaldessa a la Junta de Govern Local, per 
Decret núm. 1466 de 18 de juny de 2015, de les atribucions corresponents. 
 
CONCLUSIONS 
 
Tenint en compte que la Junta de Govern Local ja va acordar donar la conformitat 
a la constitució de la servitud de pas per al col·lector d’aigües pluvials i residuals 
corresponent a l’obra complementària OC-03 clava sota l’autopista B-23, a favor 
de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, servitud que recaurà sobre la finca 
registral 19.312 inscrita en el Registre de la Propietat d’Esplugues de Llobregat, 
situada al carrer Sant Mateu, 28, propietat de la Generalitat de Catalunya, i que 
la nova servitud de pas per a vehicles d'emergència, a constituir a favor de la 
Clínica FIATC, és compatible amb l'anterior, segons determinen els Serveis 
tècnics de la direcció general de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya, i els 
Serveis tècnics municipals, només resta concloure que s'informa favorablement."   
  
S’acorda: 
 



 
PRIMER.- DONAR LA CONFORMITAT a la constitució de la servitud de pas per 
a vehicles d'emergència, a favor de FIATC, sobre la finca registral 19.312 inscrita 
en el Registre de la Propietat d’Esplugues de Llobregat, situada al carrer Sant 
Mateu, 28, propietat de la Generalitat de Catalunya. 
 
SEGON.- FACULTAR a l'alcaldessa de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat 
per a la signatura del corresponent document de formalització de la servitud 
esmentada i aquella altra documentació que sigui necessària per a la seva 
inscripció al Registre de la Propietat. 
 
TERCER.- COMUNICAR aquest acord a la Direcció General de Patrimoni de la 
Generalitat de Catalunya, i a FIATC MUTUA DE SEGUROS. 
 
 
9. Proposta d’autorització de la cessió d’ús de la plaça núm. 908 del 
soterrani 3 del l’aparcament subterrani de vehicles de Can Vidalet 
(exp.1597/2019/1455). 
 
El senyor ..., sol·licita autorització per a la cessió d’ús de la plaça d’aparcament 
número 908 de la planta soterrani 3, de l’aparcament subterrani de vehicles de 
Can Vidalet a favor del senyor ..., segons instància amb registre d’entrada número 
2019/2104 de data 30 de gener de 2019. 
 
Que el peticionari ... és titular de la concessió administrativa que l’autoritza l’ús 
d'aquesta plaça d'aparcament mitjançant escriptura pública de compravenda 
numero 17 de cessió d’ús temporal de plaça d’aparcament, de data 10 de gener 
de 2000, atorgada pel Notari ..., inscrita al Registre de la Propietat. 
 
La recepció provisional de les obres de l'aparcament i urbanització va ser 
acordada pel Ple Municipal en sessió ordinària de data 10 de febrer de 1993, 
iniciant-se el termini de la concessió de 50 anys. 
 
En el plec de clàusules regulador de la concessió aprovat i la seva modificació 
posterior acordada per l'Ajuntament Ple de data 13 de novembre de 1991, 
s'estipula que el concessionari podrà efectuar cessions d'ús de places 
d'aparcament a terceres persones, per gaudir parcialment de la concessió amb 
tots els requisits i condicions que figuren en el mateix, que hauran de ser 
autoritzades per l'Ajuntament i formalitzar- se en Escriptura pública, que 
s'inscriurà al Registre de la Propietat. 
 
També s'assenyala que els cessionaris de places d'aparcament podran a la 
vegada cedir el seu ús a terceres persones prèvia autorització d'aquest 
Ajuntament i compliment de les formalitats esmentades. En aquesta segona 
cessió i en les successives l'Ajuntament tindrà dret de tempteig sobre dites places. 
 
Atès que aquest Ajuntament no considera oportú exercir el dret de tempteig en el 
present cas. 
 



 
Atès que l'Ajuntament en el Ple en sessió de data 15 de juliol de 2015, va acordar 
la delegació en la Junta de Govern Local, de les facultats corresponents per 
l'autorització de les cessions d'ús de places d'aparcament a terceres persones i 
per l'exercici en el seu cas del dret de tempteig sobre la plaça o places objecte de 
cessió en segones i successives cessions en les condicions i amb els requisits 
previstos en el Plec de Condicions regulador de la concessió. 
 
Atesa la clàusula vintè cinquena del Plec de clàusules reguladores de la 
concessió i la seva modificació acordada per el Ple Municipal de data 13 de 
novembre de 1991. 
 
Atès que el preu proposat per la cessió d’ús de la plaça sol licitada n o  excedeix 
del preu màxim actualitzat d’acord amb l’establert a la clàusula vintè cinquena 
del plec de condicions reguladores de la concessió. 
 
Vist l'informe jurídic emès per la Unitat Jurídic Administrativa de Territori i 
Sostenibilitat. 
 
S’acorda: 
 
1. Autoritzar al senyor ..., la cessió d’ús de las plaça d’aparcament número 908 
de la planta soterrani 3, de l’aparcament subterrani de vehicles de Can Vidalet a 
favor del senyor ... per un import de 3.500 €. 
 
Tenint en compte que la taxa per autorització de cessions d’ús en concessions 
administratives, a partir de segones cessions (Ordenança Fiscal núm. 9, article 
6.2. A.VII 1) d'import  240,40 € per cada una d’elles, i corresponent a les places 
d’aparcament números 1172 i 1173, amb càrrec/valor núm. 
01832271/0000062324 es van liquidar per decret d’alcaldia i ha estat ingressada 
pel subjecte passiu en data 12 de març de 2019. 
 
2. Condicionar l'efectivitat de la cessió d'ús de la plaça d'aparcament que 
s'autoritza, a la seva formalització mitjançant escriptura pública especificant preu, 
termini i altres condicions establertes en la clàusula vintè cinquena del Plec 
regulador de la concessió, de conformitat amb aquest i a la seva inscripció al 
Registre de la Propietat. Tot això haurà d'acreditar-se davant d'aquest Ajuntament 
en el termini màxim de dos mesos, comptats des de la recepció del present acord. 
 
 
10. Proposta d’autorització de la cessió d’ús de la plaça núm. 1118 del 
soterrani 3 del l’aparcament subterrani de vehicles de Can Vidalet 
(exp.1597/2019/241). 
 
El senyor ASD, sol·licita autorització per a la cessió d’ús de la plaça d’aparcament 
número 1118 de la planta soterrani 3, de l’aparcament subterrani de vehicles de 
Can Vidalet a favor del senyor ... i de la senyora ..., per un import de 4.500€, 
segons instància amb registre d’entrada número 2019/202 de data 7 de gener de 
2019. 
 



 
Que el peticionari ... és titular de la concessió administrativa que l’autoritza l’ús 
d'aquesta plaça d'aparcament mitjançant escriptura pública de cessió amb 
numero de protocol 3302, de data 27 de juny de 2001, atorgada pel Notari Josep 
MVX, inscrita al Registre de la Propietat. 
 
La recepció provisional de les obres de l'aparcament i urbanització va ser 
acordada pel Ple Municipal en sessió ordinària de data 10 de febrer de 1993, 
iniciant-se el termini de la concessió de 50 anys. 
 
En el plec de clàusules regulador de la concessió aprovat i la seva modificació 
posterior acordada per l'Ajuntament Ple de data 13 de novembre de 1991, 
s'estipula que el concessionari podrà efectuar cessions d'ús de places 
d'aparcament a terceres persones, per gaudir parcialment de la concessió amb 
tots els requisits i condicions que figuren en el mateix, que hauran de ser 
autoritzades per l'Ajuntament i formalitzar- se en Escriptura pública, que 
s'inscriurà al Registre de la Propietat. 
 
També s'assenyala que els cessionaris de places d'aparcament podran a la 
vegada cedir el seu ús a terceres persones prèvia autorització d'aquest 
Ajuntament i compliment de les formalitats esmentades. En aquesta segona 
cessió i en les successives l'Ajuntament tindrà dret de tempteig sobre dites places. 
 
Atès que aquest Ajuntament no considera oportú exercir el dret de tempteig en el 
present cas. 
 
Atès que l'Ajuntament en el Ple en sessió de data 15 de juliol de 2015, va acordar 
la delegació en la Junta de Govern Local, de les facultats corresponents per 
l'autorització de les cessions d'ús de places d'aparcament a terceres persones i 
per l'exercici en el seu cas del dret de tempteig sobre la plaça o places objecte de 
cessió en segones i successives cessions en les condicions i amb els requisits 
previstos en el Plec de Condicions regulador de la concessió. 
 
Atesa la clàusula vintè cinquena del Plec de clàusules reguladores de la 
concessió i la seva modificació acordada per el Ple Municipal de data 13 de 
novembre de 1991. 
 
Atès que el preu proposat per la cessió d’ús de la plaça sol licitada no excedeix 
del preu màxim actualitzat d’acord amb l’establert a la clàusula vintè cinquena del 
plec de condicions reguladores de la concessió. 
 
Vist l'informe jurídic emès per la Unitat Jurídic Administrativa de Territori i 
Sostenibilitat. 
 
S’acorda: 
 
1. Autoritzar al senyor ..., la cessió d’ús de las plaça d’aparcament número 1118 
de la planta soterrani 3, de l’aparcament subterrani de vehicles de Can Vidalet a 
favor del senyor ... i de la senyora ..., per un import de 4.500€. 
 



 
Tenint en compte que la taxa per autorització de cessions d’ús en concessions 
administratives, a partir de segones cessions (Ordenança Fiscal núm. 9, article 
6.2. A.VII 1) d'import  240,40€, i corresponent a la plaça d’aparcament número 
1118, amb càrrec/valor núm. 01829875/0000059207 es va liquidar per decret 
d’alcaldia i ha estat ingressada pel subjecte passiu en data 21 de febrer de 2019. 
 
2. Condicionar l'efectivitat de la cessió d'ús de la plaça d'aparcament que 
s'autoritza, a la seva formalització mitjançant escriptura pública especificant preu, 
termini i altres condicions establertes en la clàusula vintè cinquena del Plec 
regulador de la concessió, de conformitat amb aquest i a la seva inscripció al 
Registre de la Propietat. Tot això haurà d'acreditar-se davant d'aquest Ajuntament 
en el termini màxim de dos mesos, comptats des de la recepció del present acord. 
 
 
11. Proposta d’aprovació de la sol·licitud a la Diputació de Barcelona d'una 
subvenció nominativa per a finançar les obres del CEM CAN VIDALET (exp. 
2240/2019/2903). 
 
Mitjançant decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona número 
4341/2016, de data 19/05/2016, es va aprovar el preacord assolit en el marc de 
les Meses de Concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, per a 
les obres de construcció del Complex Sociocultural i Esportiu de Can Vidalet a 
Esplugues de Llobregat, per import de 1.650.000 Euros. 
 
En data 30 de gener de 2018, i a través del Portal de Tràmits de la Diputació de 
Barcelona, aquest Ajuntament va sol·licitar l'aprovació de l'ampliació de l'import 
sol·licitat en 400.000 euros, motivat per: 
 
- El 19 de juliol de 2017, el Ple de l'Ajuntament va aprovar l'expedient de 
contractació de les obres per un pressupost de 8.205.456,09 euros, la qual cosa 
representa un increment d'1.000.000 euros. Aquest increment ve motivat per la 
necessitat d'atendre noves necessitats funcionals que s'han plantejat en la 
redacció del projecte, i la incorporació del sistema de geotèrmia per a optimitzar 
les mesures d'eficiència energètica.  
 
- La Llei de Barris cofinança l'actuació, però només la part d'obra que es pugui 
certificar abans de 31 de desembre de 2018, i el termini d'execució de l'obra està 
previst en 18 mesos. Aquest imprevist no es va tenir en compte quan es va 
celebrar la Mesa de Concertació. 
 
Els Serveis Tècnics Municipals han emès en data 8 de març de 2019 el següent 
informe, amb les dades que han de constar en el contingut de la sol·licitud de la 
subvenció nominativa: 
 
“Referent a les dades requerides en l’apartat primer de la circular sobre sol·licitud 
de la subvenció nominativa per a la construcció del Centre Sociocultural i 
Esportiu de Can Vidalet, es comunica el següent:  
 
Objecte de l’actuació 



 
 
És objecte de la present actuació construir el Complex Sociocultural i Esportiu 
de Can Vidalet, amb ajust al pla funcional aprovat per l’Ajuntament en l’any 2017, 
i d’acord amb el projecte bàsic i d'execució de construcció del complex soci 
cultural i esportiu de Can Vidalet d’Esplugues de Llobregat. 
 
El projecte, aprovat per l’Ajuntament, preveu un edifici destinat a equipament 
públic en un solar de titularitat municipal, en àmbit de sòl urbà i qualificació 
urbanística, clau 7a (Equipaments comunitaris i dotacions actuals).  
 
L’immoble es desenvolupa en tres nivells d’alçada sobre la rasant del carrer dels 
Cedres, en connexió immediata pels costats nord i oest amb el Parc de Can 
Vidalet, i amb una superfície total construïda de 5.532,50 m².  
 
A més dels àmbits destinats a usos comuns, els dos usos específics de l’edifici 
són els corresponents a activitats de pràctica esportiva, i activitats culturals, 
ambdós de pública concurrència.  
 
A l’ús esportiu es destina la part de la planta baixa, amb un pavelló triple i els 
corresponents vestidors i magatzems.  
 
A l’ús social es destinen les següents dependències:  
 
a) En planta primera:   
- Sala d’activitats.  
- Sala de gimnàs.  
- Sala - bar.  
- Sala d’actes. 
 
b) En planta segona:   
- Sala taller 1 
- Sala taller 2 
- Sala taller 3  
 
La Gerència de l’Ajuntament, va encarregar al Servei d’Esports i Equipaments la 
elaboració d’una proposta de programa funcionament del futur Complex Sòcio-
Esportiu i Cultural Can Vidalet (CSEC Can Vidalet). 
 
A tal efecte l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat en l’any 2016, va convocar un 
concurs d’adjudicació directa per encarregar la redacció del projecte d’acord amb 
les següents dades:  
 
Concurs per al “Servei de redacció del projecte bàsic i d'execució de construcció 
del complex soci cultural i esportiu de Can Vidalet d’Esplugues de Llobregat. 
 
Codi de l’expedient: G454-2016-046 
 

https://mun.nexusgeographics.com/esplugues41/Doc/qual_7.pdf


 
Per tal de documentar el programa funcional s’ha consultat el Pla d’Instal·lacions 
i Equipaments Esportius de Catalunya (PIEC-2005) i el Pla d’Equipaments 
Culturals de Catalunya (PECCAT-2010-2020). 
 
Les instal·lacions esportives de referència han estat el pavelló triple (PAV-3) i la 
sala d’activitats (SAL-1). Els espais esportius s’han orientat al fonament de la 
pràctica poliesportiva, l’educació física escolar i les activitats físiques vinculades 
a la salut. En el cas de les instal·lacions culturals, la referència ha estat el Centre 
cultural polivalent (CCP) i concretament la sala polivalent (SALP) i el programa 
d’activitats s’orienta a la dinamització cultural del barri i la formació artística o 
d’àmbit relacional. 
 
Antecedents i justificació de l’actuació 
 
El programa funcional de l’immoble va ser redactat pel servei d’Esports i 
Equipaments de l’Ajuntament, d’acord amb el Pla d’Instal·lacions i Equipaments 
Esportius de Catalunya (PIEC-2005) i el Pla d’Equipaments Culturals de 
Catalunya (PECCAT-2010-2020). 
 
Les instal·lacions esportives de referència han estat el pavelló triple (PAV-3) i la 
sala d’activitats (SAL-1). Els espais esportius s’han orientat al fonament de la 
pràctica poliesportiva, l’educació física escolar i les activitats físiques vinculades 
a la salut.  
 
En el cas de les instal·lacions culturals, la referència ha estat el Centre cultural 
polivalent (CCP) i concretament la sala polivalent (SALP) i el programa 
d’activitats s’orienta a la dinamització cultural del barri i la formació artística o 
d’àmbit relacional. 
 
Pressupost de l’actuació 
 
El pressupost de l’actuació és el següent:  
 
PRESSUPOST DE LICITACIÓ   
        
 PEM  5.698.629,13  
 13 % Despeses Generals 740.821,79  
  6% Benefici Industrial 341.917,75  
 PEC 6.781.368,66  
  21% IVA 1.424.087,42  
 PEC  amb IVA 8.205.456,08  
    

 
PRESSUPOST ADJUDICACIÓ 
  
PEM  5.698.629,13 
13 % Despeses Generals 740.821,79 
6% Benefici Industrial 341.917,75 



 
PEC 6.781.368,66 
28,0249936625 % Baixa 1.900.478,14 
 4.880.890,53 
21% IVA 1.024.987,01 
PEC  amb IVA 5.905.877,54 
  
  

Fonts de finançament de l’actuació 
 
La construcció de l’equipament està finançat mitjançant fons propis i fons 
procedents de la subvenció del Pla de Millores de Barri de la Generalitat de 
Catalunya, què intervé en les millores dels barris, arres urbanes i viles que, per 
les seves condicions, requereixen d’atenció especial per part dels poders públics. 
 
Programació de l’actuació al pressupost vigent de l’ens beneficiari. 
 
Les anualitats que es van preveure, en base al termini d’execució, son les 
següents:  
- Any 2017:  1.980.248,63 €.  
- Any 2018:  3.625.192,84 €  
- Any 2019:    300.436,07 €  
 
Calendari d’execució de l’actuació 
 
El termini d’execució previst en el  procediment de licitació es va establir en un 
període de 18 mesos. 
 
L’oferta guanyadora en el procediment d’adjudicació el va reduir a 14 mesos, a 
comptar a partir de la data de signatura de l’acta de comprovació del replanteig i 
autorització de l’inici de l’obra (5 de març de 2018) D’acord amb aquest criteri, la 
data contractual de finalització de l’obra és el dia 5 de maig de 2019. 
 
Maduresa de les actuacions a subvencionar 
 
Degut a un conjunt de circumstàncies sorgides en la fase d’execució de l’obra, 
s’ha produït un increment de pressupost, que s’estima en un 28%, de manera 
que actualment s’està redactant el corresponent projecte modificat per a la seva 
aprovació per l’òrgan de contractació, què, en aquest cas, és el Ple de 
l’Ajuntament.   
 
Aquesta situació ha motivat una repercussió en el termini d’execució de les obres, 
què en data actual no es pot concretar amb precisió.” 
 
Atesa la convocatòria de concessió de subvencions nominatives a favor d’ens 
locals previstes al Pressupost de la Diputació de Barcelona 2019. 
Atès que la sol·licitud de subvencions està atribuïda a la Junta de Govern Local 
per delegació del Ple de l'Ajuntament en sessió extraordinària de data 15 de juliol 
de 2015. 



 
 
Per tot l'exposat, 
 
S’acorda: 
 
PRIMER.- Sol·licitar a la Diputació de Barcelona que, prèvia la tramitació 
corresponent, ens sigui atorgada una subvenció nominativa per import de 
400.000 euros per a finançar les obres del Complex Sociocultural i Esportiu de 
Can Vidalet que es duguin a terme durant l’exercici 2019. 
 
SEGON.- Notificar aquest acord a la Diputació de Barcelona. 
 
TERCER.- Notificar aquest acord als Servei d’Intervenció. al Servei de 
Comptabilitat i al Servei d’Obres Públiques d’aquest Ajuntament. 
 

 

RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS 

12. 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. 22 de documents O en fase prèvia per un import total de 
760.489,66€. 
 
Relació núm. 23 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 908,97€. 
 
Relació núm. 24 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
17.374,71€. 
 
Relació núm. 25 de documents O en fase prèvia per un import total de 
19.071,18€. 
 
Document ADO en fase prèvia número 920190001811 per un import total de 
293,76€. 
 
Document O en fase prèvia número 920190002316 per un import total de 
15.978,31€. 
 
Tots el documents comptables porten annexat el corresponent document 
justificatiu que ha estat conformat per la persona tècnica adient i fiscalitzada pel 
Servei d’Intervenció. 
  
S’acorda: 
 
1. Relació núm. 22 de documents O en fase prèvia per un import total de 
760.489,66€. 
 



 
2. Relació núm. 23 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
908,97€. 
 
3. Relació núm. 24 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
17.374,71€. 
 
4. Relació núm. 25 de documents O en fase prèvia per un import total de 
19.071,18€. 
 
5. Document ADO en fase prèvia número 920190001811 per un import total de 
293,76€. 
 
6. Document O en fase prèvia número 920190002316 per un import total de 
15.978,31€. 
 
 
13. Proposta d’aprovació del servei de traducció per a la publicació del 
catàleg de la biennal, la correspondència amb la ciutat d’Ahrensburg i la 
promoció de Turisme Cultural. 
 
Atesa la necessitat de procedir a la contractació del servei de traducció: 
 
- Tipus de contracte: servei 
- Objecte: Traducció de textos amb idiomes per a la publicació del  catàleg de la 
19 edició de la Biennal de Ceràmica, la correspondència amb  la ciutat 
agermanada d’Ahrensburg i  textos relacionats amb la promoció de Turisme 
Cultural (Museus i Turisme). 
- Procediment de contractació: Contracte menor. Tramitació: Ordinària 
- Codi CPV: 79530000-8 – Servei de traducció. 
- Valor estimat del contracte: 2.910,99€ més 611,31€ corresponents al 21% IVA. 
- Preu: 3.522,30 €. 
- Durada: Des de la seva adjudicació fins  al 31 de desembre de 2019. 
 
A l’expedient administratiu consta degudament incorporada la Memòria 
justificativa en la que resta acreditada la necessitat de la contractació i que no 
han estat alterades les regles generals de la contractació. 
 
Consta també a l’expedient l’oferta presentada per Addenda, ... amb NIF 
F60404720, per import de 3.522€ IVA inclòs, que es considera a la Memòria 
justificativa ajustada a les necessitats municipals i a les característiques 
específiques del contracte. La mateixa memòria indica que la persona que es 
proposa com a contractista no ha subscrit amb aquest Ajuntament altres 
contractes menors que individual o conjuntament superin les xifres límit per 
aquest tipus de contracte. 
 
Ha estat comprovada de crèdit adequat i suficient en el pressupost de la 
corporació per a l’exercici 2019. 
 



 
Per la qual cosa i de conformitat amb el que s’estableix a la Disposició Addicional 
Segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, 
per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del 
parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE, de 26 de febrer de 2014. 
  
S’acorda: 
 
1. Aprovar l’expedient de contractació i la MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL 
CONTRACTE MENOR incorporada a l’expedient, aprovant expressament la 
necessitat de procedir a aquesta contractació que té per objecte la contractació 
del servei de traduccions relatives a la publicació del catàleg de la 19 edició de 
la Biennal de Ceràmica, la correspondència amb la ciutat agermanada 
d’Ahrensburg i textos relacionats amb la promoció de Turisme Cultural (Museus 
i Turisme). 
 
2. Declarar que s’ha procedit a la comprovació de la regla d’incompatibilitat de 
l’article 118.3 de la Llei 9/2017. 
 
3. Aprovar el pressupost del contracte per import de 2.910,99€, més 611,31€  
corresponents a 21% d’IVA. 
 
4. Adjudicar el contracte a Addenda S.C.C.L. amb NIF F60404720 per import 
màxim de 2.910,99€ més 611,31€ corresponents a 21% d’IVA. 
 
5. Especificacions tècniques. 
 
Biennal. La publicació del catàleg amb tres idiomes (català, castellà i anglès) fa 
referència als següents apartats: Presentació, dades d’interès, Nota del Jurat, 
Currículums. Notificacions. Caldrà fer les següents traduccions d’idiomes: 
traducció castellà o català a l’anglès. Traducció del català al castellà o inversa, 
traducció portuguès a català i castellà, correccions generals (català, castellà, 
anglès). 
Per altra banda, s’inclou les traduccions derivades de l’exposició d’obres 
premiades a la seu de l’Associació de Ceramistes de Catalunya. 
 
Agermanament. Correspondència oficial generada entre els ajuntaments 
d’Esplugues i Ahrensburg. Les traduccions, bàsicament, són de l’alemany a 
català. 
 
Museus i Turisme. Correspondria a la traducció dels textos  de l’ exposició 
permanent de “La Rajoleta”, Fullets de sala Can Tinturé i fullets Monestir de 
Montsió. Les traduccions d’idiomes seran  del català al castellà, del català a 
l’anglès, del català a l’alemany, del català al francès, correccions generals 
(català, castellà, anglès). 
  
Les correccions que consten ens els tres apartats es refereixen a revisions d’estil 
i a revisions de possibles maquetacions de textos.  
 



 
6. Aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent al present 
contracte del pressupost municipal en vigor, a favor d’Addenda ... amb NIF 
F60404720: 
 
- Un import màxim d’1.034,54€, IVA inclòs, a càrrec de  l’aplicació 
pressupostària 33 33413 22609 (Biennal de Ceràmica) 
- Un import màxim d’ 176,06€, IVA inclòs, a càrrec de  l’aplicació pressupostària 
33 33401 22609 (Agermanament).  
- Un import màxim de 2.311,70€, IVA inclòs, a càrrec de l’aplicació 
pressupostària 33 43200 22699 (Despeses activitats Promoció Turisme). 
 
7. El pagament s’efectuarà segons les condicions habituals de l’Ajuntament, 
mitjançant transferència bancària, prèvia presentació de la factura o factures 
corresponents degudament signades per l’adjudicatària i degudament 
conformades per la persona designada responsable del projecte. 
 
8. El contracte estarà vigent des de la seva adjudicació fins  al 31 de desembre 
de 2019 
 
9. La persona responsable del contracte, sota la supervisió de la qual es 
desenvoluparà el mateix, serà ..., Directora del servei de Patrimoni cultural. 
 
10. Notificar la present resolució a la persona adjudicatària. 
 
11. Ordenar la publicació del contracte menor en la forma prevista a l'article 63.4 
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 
 
 
14. Proposta d’aprovació del contracte de subministrament de 3.000 
bosses motxilla i 500 unitats de davantals infantils personalitzats per a 
diversos actes promocionats per l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. 
 
Es deixa sobre la taula. 
 
 
15. Proposta d’aprovació del contracte menor de prestació de servei de 
l’organització de la passarel·la de moda Firesplugues 2019. 
 
Atesa la necessitat de procedir a la contractació de prestació de servei 
d’organització passarel·la de moda a Firesplugues 2019.  
 
- Tipus de contracte: Servei 
- Objecte: contractació de prestació de servei d’organització passarel·la de moda 
a Firesplugues 2019. 
- Procediment de contractació: Contracte menor. Tramitació: Ordinària 
Codi CPV: 79952000-2 
- Valor estimat del contracte: 3.260,00€ més 684,60€ (21% IVA) 
- Preu: 3.944,60€ 
- Durada: Del dia 18 de març a 4 de maig de 2019 



 
 
A l’expedient administratiu consta degudament incorporada la Memòria 
justificativa en la que resta acreditada la necessitat de la contractació i que no 
han estat alterades les regles generals de la contractació. 
 
Consta també a l’expedient l’oferta presentada per la Sra. ..., per import de 
3.944,60€ IVA inclòs, que es considera a la Memòria justificativa ajustada a les 
necessitats municipals i a les característiques específiques del contracte. La 
mateixa memòria indica que la persona que es proposa com a contractista no ha 
subscrit amb aquest Ajuntament altres contractes menors que individual o 
conjuntament superin les xifres límit per aquest tipus de contracte. 
 
Ha estat comprovada de crèdit adequat i suficient en el pressupost de la 
corporació per a l’exercici 2019. 
 
Per la qual cosa i de conformitat amb el que s’estableix a la Disposició Addicional 
Segona de la Llei 9/2107, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, 
per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del 
parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE, de 26 de febrer de 2014. 
  
S’acorda: 
 
1. Aprovar  l’expedient de contractació i la MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL 
CONTRACTE MENOR incorporada a l’expedient, aprovant expressament la 
necessitat de procedir a aquesta contractació que té per objecte la prestació de 
servei d’organització de la passarel·la de moda a Firesplugues 2019. 
 
2. Declarar que s’ha procedit a la comprovació de la regla d’incompatibilitat de 
l’article 118.3 de la Llei 9/2017. 
 
3. Aprovar el pressupost del contracte per import de 3.260,00€ més 684,60€ 
corresponents al 21% IVA. 
 
4. Adjudicar el contracte a la Sra. ..., per import de 3.260,00€ més 684,60€ 
corresponents al 21% IVA. 
 
5. Acceptar  l’oferta efectuada per la ... que consisteix en la prestació de servei 
següent: 
 
Gestió, organització, assistència. 
Coordinació d’una desfilada de moda, visita als establiments participants a la 
desfilada. 
Coordinació de vestuari i talles. 
Coordinació de recepció i devolució de vestuari 
Coordinació de vestuari i models 
Coordinació de música i passarel·la 
Coordinació de perruqueria i models 
Organització, coordinació i execució de decoració de l’escenari 
Coordinació de temps i passarel·la 
Coordinació dels assistents 



 
Coordinació de les models participants 
12 models professionals 
Servei de perruqueria i maquillatge 
Coordinació de producció i execució de la desfilada. 
 
6. Aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent al present, per 
un import màxim de 3.944,60 euros, IVA inclòs, a càrrec de la partida 
144310022609, del pressupost municipal en vigor, a favor de la Sra. ... 
 
7. El pagament s’efectuarà segons les condicions habituals de l’ajuntament, 
mitjançant transferència bancària, prèvia presentació de la factura o factures 
corresponents degudament signades per l’adjudicatària i degudament 
conformades per la persona designada responsable del projecte. 
 
8. El contracte estarà vigent del dia 18 de març a 4 de maig de 2019. 
 
9. La persona responsable del contracte, sota la supervisió de la qual es 
desenvoluparà el mateix, serà la Coordinadora Tècnica de Comerç, ... 
 
10. Notificar la present resolució a la persona adjudicatària. 
 
11. Ordenar la publicació del contracte menor en la forma prevista a l'article 63.4 
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 
 
 
 

ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA 
 
16. Proposta d’aprovació de la devolució de la fiança relativa al contracte 
de gestió del servei públic de l’Espai de les Arts-Escola Municipal de 
Ceràmica i tallers municipals d’Art (exp. 2017/2/1408). 
 
Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 25 de juliol de 2014 es va 
adjudicar a l’empresa CALAIX DE CULTURA, S.L., el contracte relatiu a la gestió 
del servei públic “Espai de les arts – Escola municipal de ceràmica i tallers 
municipals d’art”, per un import màxim anual de 51.899,42 euros, IVA inclòs, i 
pels següents conceptes: 
 
40.909,09 euros, més 8.590,91 euros en concepte d’IVA, per a la gestió del 
servei. 
1.982,99 euros, més 416,43 euros en concepte d’IVA per a la realització 
d’activitats extraordinàries. 
 
El contracte es va signar en data 30 de juliol de 2014, amb una durada inicial de 
dos anys, i possibilitat de dues pròrrogues anuals. El contracte cobria els cursos 
escolars 2015-2016 i 2016-2017. 
 
Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 22 de juliol de 2016 es va 
aprovar una pròrroga del contracte per un any més, curs 2016-2017, però 
incrementant les hores del mateix, per tal de donar cabuda a les classes que el 



 
professor de pintura i dibuix deixava de fer a partir del mes de setembre de 2016. 
En data 26 de juny de 2017 l’adjudicatària ha demanat una nova pròrroga del 
contracte per al proper curs escolar 2017-2018, en les mateixes condicions que 
les anteriors. 
 
Vist que el contracte ha finalitzat la seva vigència sense cap altra possibilitat de 
pròrroga. 
 
Vist que l’empresa adjudicatària CALAIX DE CULTURA, S.L, ha sol·licitat 
mitjançant instància presentada en data 28 de febrer d’enguany al registre 
General de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat la devolució de la fiança 
dipositada mitjançant aval bancari en data 17 de juliol de 2014 per un import de 
2.144,60€ en concepte garantia definitiva. 
 
Vistos els informes favorables de la Tresoreria municipal i de la Directora de 
Cultura sobre la devolució de 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. 
  
S’acorda: 
 
PRIMER.- Retornar a l’adjudicatària CALAIX CULTURAL, S.L, amb número  de 
CIF B63033740, representada per la Sra. MRC, la fiança d’import 2144,60€ 
euros que va dipositar mitjançant aval en aquest Ajuntament en concepte de 
garantia de la contractació del servei públic “Espai de les arts – Escola municipal 
de ceràmica i tallers municipals d’art”. 
 
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 de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat (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. 



 
  
 
17. Proposta d’adjudicació del contracte menor d’allotjament d’urgència 
per a les famílies (exp. 2019/2688/1411). 
 
PRIMER.- Vista la Memòria relativa al contracte menor que seguidament es 
transcriu literalment: 
 
“MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTACTE MENOR DEL SERVEI 
D’ALLOTJAMENT D’URGÈNCIA DE FAMÍLIES DE SERVEIS SOCIALS 
BÀSICS.  
 
Número d’expedient: 2019/2688/1411 
Assumpte: Contracte menor Allotjament d’urgència famílies de serveis socials 
bàsics 
Tipus de contracte: Servei 
Procediment i forma d’adjudicació. Contracte menor  
 
 
1.- ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ 
 
Junta de Govern Local, en compliment del Decret d'Alcaldia 2018/2314, de 9 de 
juliol de 2018, en matèria de contractes menors. 
 
2.- JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DEL CONTRACTE 
 
La Llei de Serveis Socials,12/2007 de Catalunya, a l’article 3, estableix que els 
serveis socials tenen com a finalitat assegurar el dret de les persones a viure 
dignament durant totes les etapes de la vida mitjançant la cobertura de llurs 
necessitats personals bàsiques i de les necessitats socials, en el marc de la  
justícia social i del benestar de les persones. 
 
L'Ajuntament ha de donar compliment a la llei esmentada i per tant necessita 
contractar l'allotjament d'aquestes famílies, perquè no té els mitjans materials ni 
infraestructures necessàries per a dur a terme l'allotjament.  
 
3.- DESCRIPCIÓ DE L’OBJECTE DEL CONTRACTE 
 
a) El contracte té per objecte el lloguer d’habitacions d’hotel, per a la cobertura 
de la necessitat bàsica d’allotjament d’aquelles famílies que s’ha quedat sense 
llar i no tenen alternativa habitacional.  
 
b) Es tracta d’un contracte de servei. 
 
c) Codi CPV: 5511000-4. Servei d’allotjament hoteler. 
 
d) Aquest contracte no comporta, en cap cas, exercici d’autoritat pública. 
 



 
4.- JUSTIFICACIÓ QUE NO S’ESTÀ ALTERANT L’OBJECTE DEL 
CONTRACTE PER EVITAR L’APLICACIÓ DE LES REGLES GENERALS DE 
CONTRACTACIÓ 
 
L’objecte d’aquest contracte no altera l’aplicació de les regles generals de 
contractació atès que el servei a prestar és un servei que no coincideix amb cap 
altre contractat anteriorment per l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, degut a 
això no hi ha unitat d’execució econòmica ni jurídica en el sentit expressat per la 
Junta Consultiva de contractació publica de l’estat en l’informe relatiu de 
l’expedient 41/2017 en sobre interpretació de l'article 118.3 de la LCSP). 
 
5.- VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE, TIPUS d’IVA, IMPORT I APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA. 
 
Valor estimat IVA (10%) Pressupost 

per contracte 
Aplicació 
pressupostària 

Denominació 

13.635,00 € 1.363,50 € 14.998,50 € 68 23103 22699 Serveis i 
Activitats 
d’Acció Social 

 
La despesa corresponent a la quantitat de 14.998,50 € (IVA inclòs), és a càrrec 
de l’aplicació pressupostària 68 23103 22699 - Serveis i Activitats d’Acció Social, 
es correspon amb el pressupost de 2019. 
 
6.- LA JUSTIFICACIÓ QUE EL CONTRACTISTA QUE ES PROPOSA NO HA 
SUBSCRIT MÉS CONTRACTES MENORS AMB L’AJUNTAMENT 
D’ESPLUGUES QUE INDIVIDUALMENT O CONJUNTAMENT SUPERIN LA 
XIFRA QUE CONSTA A LA INSTRUCCIÓ PRIMERA (regla d’incompatibilitat de 
l’article 118.3 de la Llei 9/2017). 
 
El contractista proposat no han subscrit contractes menors dins l’any 2019 que 
superin els 15.000 euros més IVA, inclòs els contractes aquí proposats. 
 
7.- VIGÈNCIA DEL CONTRACTE 
 
La vigència del contracte és des de la seva adjudicació fins al 31 de desembre 
de 2019.  
 
8.- LLOC DE LA PRESTACIÓ 
 
La cobertura de l’allotjament d’urgència es portarà a terme a l’Hotel Esplugues, 
c. Ignasi Iglesias 83, 08950 d’Esplugues de Llobregat.  
 
9.- TERMINI DE GARANTIA O JUSTIFICACIÓ DEL SEU NO ESTABLIMENT 
 
No en té degut a la naturalesa de la prestació. 
 
10.- FORMA DE PAGAMENT DEL PREU 
 



 
El pagament es farà efectiu prèvia presentació de la corresponent factura per 
part de l’empresa adjudicatària un cop prestat el servei. 
 
11.- RESPONSABLE DEL CONTRACTE 
 
Directora d’Acció Social i Salut Pública 
 
12.- ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DE LA PRESTACIÓ 
 
La prestació consisteix únicament en l'allotjament, és a dir, en la cobertura de  
l’allotjament de urgència de les famílies derivades per part dels serveis socials 
bàsics. Únicament inclou l’allotjament,  no inclou servei  d’esmorzar, ni de cap 
altre àpat.  
 
El preu unitari per habitació i dia és el següent: 
Habitació per 2 adults: 1800€/mes o 70€/dia 
Habitació per 2 adults + 1 nen menor de 12 anys: 1800€/mes o 70€/dia 
Habitació per 2 adults + 2 nens menor de 12 anys: 2100€/mes o 90€/dia 
Habitació per 1 adults + 1 nen menor de 12 anys: 1800€/mes o 70€/dia 
Habitació per 2 adults i 3 nens: 2700€ mes o 130€/dia 
 
La utilització de les habitacions dependrà de les necessitats d’allotjament social 
i es produirà a demanda de l’Ajuntament, sense que el contracte comporti 
l’obligació d’ocupació de totes les habitacions, ni l’ocupació durant la totalitat de 
la vigència del contracte. 
 
La facturació s’ajustarà a les ocupacions d’habitacions efectivament realitzades. 
 
13.- LA JUSTIFICACIÓ DE LA INSUFICIÈNCIA DE MITJANS PER A LA 
REALITZACIÓ DEL SERVEI 
 
Aquest Ajuntament no disposa d’habitatges d’emergència per cobrir la necessitat 
d’allotjament de les famílies que es queden sense llar. 
 
A més, l’Agencia d’Habitatge de la Generalitat de Catalunya tampoc disposa d’un 
servei d’allotjament d’urgència, i la mesa d’emergència té una llista d’espera 
superior a 9 mesos. 
 
14.- SOL·LICITUD DE L’OFERTA ENVIADA A EMPRESA O EMPRESES AMB 
APTITUD PER A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
 
S’ha demanat una única oferta a l’Hotel Esplugues S.A., que té la capacitació i 
habilitació professional requerides per dur a terme la prestació objecte del 
contracte.  
 
15.- VALORACIÓ DE L’OFERTA PRESENTADA 
 
L’oferta presentada per l’hotel Esplugues S. A., per import de 13.635,00€, més 
1.363,50€ en concepte d’IVA (10%) i import final de 14.998,50€ (IVA inclòs), 



 
s’ajusta a les necessitats de l’Ajuntament i compleix els requeriments i condicions 
del servei objecte del contracte. 
 
16.- PERSONA FÍSICA O JURÍDICA A LA QUE ES PROPOSA REALITZAR 
L’ADJUDICACIÓ 
 
Es proposa realitzar l’adjudicació a l’empresa Hotel Esplugues S.A., amb CIF 
ESA59837369, c/ Ignasi Iglesias 83, 08950 Esplugues de Llobregat, telèfon 93 
473 30 35 i correu electrònic direccion.et@hotelesplugues.com. 
 
17.- COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS FISCALS I AMB LA SEGURETAT 
SOCIAL 
 
Consten a l’expedient els certificats acreditatius que la persona física o jurídica 
a favor de la qual es proposa l’adjudicació, es troba al corrent de pagament 
respecte les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.” 
 
SEGON.- Vist l’informe favorable emès pel secretari de la Corporació de 
conformitat amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic. 
 
Per la qual cosa i de conformitat amb el que s’estableix a la Disposició Addicional 
Segona de la Llei 9/2107, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, 
per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del 
parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE, de 26 de febrer de 2014. 
  
S’acorda: 
 
1. Aprovar l’expedient de contractació i la MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL 
CONTRACTE MENOR incorporada a l’expedient, aprovant expressament la 
necessitat de procedir a aquesta contractació que té per objecte el lloguer 
d’habitacions d’hotel per a la cobertura de la necessitat bàsica d’allotjament 
d’aquelles famílies que s’han quedat sense llar i no tenen alternativa habitacional. 
 
2. Declarar que s’ha procedit a la comprovació de la regla d’incompatibilitat de 
l’article 118.3 de la Llei 9/2017. 
 
3. Aprovar el pressupost del contracte per import de 13.635,00€, més 1.363,50€ 
en concepte d’IVA (10%) i import final de 14.998,50€. 
 
4. Adjudicar el contracte a favor d’Hotel Esplugues, S.A., amb NIF 
ESA59837369, per import de 13.635,00€, més 1.363,50€ en concepte d’IVA 
(10%) i import final de 14.998,50€. 
 
5. Aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent al present, per 
import de 13.635,00€, més 1.363,50€ en concepte d’IVA (10%) i import final de 
14.998,50€, a càrrec de la partida 68 23103 22699, del pressupost municipal de 
l’exercici 2019. 
 



 
6. El pagament s’efectuarà segons les condicions habituals de l’Ajuntament, 
mitjançant transferència bancària, prèvia presentació de la factura o factures 
corresponents degudament signades per l’adjudicatària i degudament 
conformades per la persona designada responsable del projecte. 
 
7. El contracte estarà vigent des de la seva adjudicació fins al 31 de desembre 
de 2019. 
 
8. La persona responsable del contracte, sota la supervisió de la qual es 
desenvoluparà el mateix, serà la Directora d’Acció Social i Salut Pública, senyora 
... 
 
9. Notificar la present resolució a la persona adjudicatària. 
 
10. Ordenar la publicació del contracte menor en la forma prevista a l'article 63.4 
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 
 
 
17. Proposta d’adjudicació del contracte menor d’allotjament d’urgència 
per a les famílies (exp. 2019/2688/1411). 
 
La Fundació Dr. Melchor Colet es va fundar l’any 1974. La seva finalitat ha estat 
la de promoure estudis i la concessió d’ajudes per fomentar la investigació i la 
formació científica de la medicina. La concessió d’ajudes per la millora de 
l’atenció sanitària i assistencial de les persones que pateixen problemes de salut 
i els seus familiars, així com la prestació directa de serveis assistencials i de 
recolzament a aquelles persones que es trobin en situació de precarietat i/o 
exclusió social ha estat també una de les seves línies d’actuació. 
 
En els darrers anys la Fundació Dr. Melchor Colet no ha estat insensible a la crisi 
actual que pateix la nostra societat i ha iniciat a la ciutat el projecte de caràcter 
social “Tots a Taula”. L’objectiu del mateix és cobrir les necessitats bàsiques 
d’alimentació a aquelles persones i/o unitats familiars que es troben en situació 
de pobresa i/o risc d’exclusió social, garantint, com a mínim un àpat saludable al 
dia. Arran d’aquesta inquietud, l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat va signar 
un conveni de col·laboració amb la Fundació Melchor Colet amb vigència des del 
31 de desembre de 2017 al 31 de desembre de 2018 . En aquest període de 
vigència de Conveni l’entitat va assolir el compromís d’elaborar i distribuir  
gratuïtament vint-i-cinc menús a persones i/o unitats familiars derivades pels 
tècnics dels Serveis Socials Bàsics.  
 
Per aquesta raó, donat que el conveni ha arribat al seu període màxim de 
vigència i considerant positivament l’experiència de col·laboració, les dues parts 
expressen la seva voluntat de mantenir les relacions existents fins ara, per 
facilitar la màxima eficàcia, continuïtat i estabilitat en el treball de l’Entitat, i 
procedir a signar un nou conveni de col·laboració amb vigència de dos anys 
(2019-2021). A l’igual que l’anterior, el nou conveni no representa cap despesa 
econòmica per l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. 
 



 
La principal  modificació respecte de l’anterior conveni es l’augment a 30 dels 
menús elaborats i distribuïts. Pel desenvolupament d’aquesta activitat la 
Fundació Dr. Melchor Colet es continuarà coordinant amb els Serveis Socials 
municipals i, comptarà amb els seus propis mitjans personals, materials,  
organitzatius i econòmics per la prestació del servei. 
 
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals. 
  
S’acorda: 
 
PRIMER.- Aprovar el text del conveni de col·laboració amb la Fundació Dr. 
Melchor Colet per al desenvolupament del projecte d’activitats i serveis “Tots a 
taula”, i procedir a la seva signatura. 
 
El conveni serà vigent fins el 31 de desembre de 2021. 
 
 
19. Proposta d'aprovació del Pla Local LGBTI (exp. 2019/2788/1227). 
 
L’aprovació de la Llei 11/14, del 10 d’octubre, per a garantir els drets de 
lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per eliminar l’homofòbia, 
la bifòbia i la transfòbia, especifica a l’article 3.2, que la Generalitat i els ens locals 
han de garantir el compliment d’aquesta llei i promoure les condicions per a fer-
la plenament efectiva en els àmbits competencials respectius. 
 
En aquest ordre legal, i des de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, s’ha 
elaborat per part de la persona responsable el Pla local LGTBI. 
 
Dintre de mar legal de l’esmentada norma, s’ha de destacar la funció orientada 
a obtenir la cooperació entre administracions per tal de fer efectiu el dret a la 
igualtat i la no discriminació per raó d’orientació sexual, d’identitat de gènere o 
expressió de gènere en els àmbits, tant públics com privats, sobre els quals la 
Generalitat i els ens locals tenen competència 
 
D’altra banda, la llei també estableix com a objectiu primordial, la garantia per a 
aquests col·lectius de no patir violència, discriminació o qualsevol altre tipus 
d’agressió física o emocional amb un sistema de protecció immediata e integra. 
 
En virtut de l’anterior, el Pla informat descriu els objectius i les actuacions 
necessaris, per dur a terme la cooperació interadministrativa entre la Generalitat 
i els ens locals de Catalunya, d’acord amb la Direcció General d’Igualtat del 
Departament de Treball, Afers Socials I Famílies, i el seu  el Contracte programa 
2016-2019 . 
 
Es compromís de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat la promoció i defensa 
dels drets fonamentals de la ciutadania i actuar contra qualsevol tipus de 
discriminació social i especialment dels col·lectius més vulnerables con poden 
ser les persones discriminades per raons d’identitat o orientació sexual o de 
gènere. 



 
 
Per tal de garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i 
intersexuals i per erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, l’Ajuntament 
d’Esplugues amb el suport de la Diputació de Barcelona ha elaborat el Pla Local 
LGBTI que se sotmet a aprovació i que s’estructura en tres eixos: 
 
- Eix 1. Canvi institucional. Impuls de les polítiques de diversitat sexual i de 
gènere. 
- Eix 2. Drets I Discriminacions. Coeducació, drets laborals i salut. 
- EIX 3. Participació, Oci, Cultura i Esport. 
 
I amb els següents objectius generals: 
 
- Facilitar la coordinació institucional de les accions locals i territorial, per agilitzar 
i millorar l’acció política i les respostes a la ciutadania a partir d’una xarxa de 
professionals i serveis que facilitin l’optimització dels recursos. 
 
- Sensibilitzar a la població del municipi envers dels drets de les persones LGBTI. 
 
- Oferir informació i recursos LGBTI als diferents serveis i equipaments de la 
població. 
 
- Sensibilitzar a la població del municipi del drets de les persones LGBTI, i de les 
situacions de discriminació per raons d’identitat o orientació de gènere que cal 
erradicar. 
 
Per tot l’anterior, 
 
S’acorda: 
 
ÚNIC.- Aprovar el Pla Local LGBTI pel període 2018-2021. 
 
 
20. Proposta d'aprovació del Pla Local de Convivència (exp. 
2019/2790/1277). 
 
El  present Pla d'Actuació Municipal d'Esplugues de Llobregat recull en cinc 
eixos fonamentals les línies d'actuació per a aconseguir un model de ciutat basat 
en la convivència, el benestar i la qualitat de vida de les persones. 
 
L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat des de l'Àrea de Participació, Drets Civils 
i Ciutadania vol impulsar el Pla Local de Convivència, per tal de desenvolupar 
les següents línies d'actuació establertes en el PAM: 
 
- Fomentar la convivència veïnal, preservant la cohesió social per tal de garantir 
que ningú pugui ser discriminat o vegi vulnerat els seus drets fonamentals. 
- Fomentar la conducta cívica de la ciutadania i els valors de la solidaritat, el 
respecte a l'espai públic, la neteja i la tranquil·litat. 



 
- Fomentar la participació i la implicació ciutadana en les polítiques municipals, 
promovent la qualitat democràtica i el bon govern. 
 
I els següents objectius: 
 
- Fer visible i comunicar la ciutadania les actuacions que el consistori fa per 
promoure la convivència, així com, el sentit cívic implícit en aquestes actuacions. 
- Generar identitat col·lectiva, sentit de pertinença envers el municipi i 
corresponsabilitat en el foment de l'ús dels espais públics i el respecte per 
l'entorn urbà. 
- Fomentar el diàleg, el coneixement i l'intercanvi entre ciutadans i ciutadanes 
que pensen, actuen i expressen necessitats diferents en una societat cada cop 
més diversa. 
- Dotar la ciutadania d'eines i recursos formatius que facilitin la gestió conflictes. 
- Potenciar els espais públics de socialització existents a la ciutat i dotar-los de 
major valor d'ús i accessibilitat. 
 
Previ a la realització del pacte, s’ha realitzat la diagnosis elaborada des de la 
mirada dels professionals i del teixit social. La diagnosis ens ha permès tenir la  
visió sobre l’estat de la convivència, el civisme i la no discriminació a  la ciutat i 
elaborar propostes de millora que queden recollides en el Pla Local de 
Convivència.  
 
Vist el contingut anterior, 
  
S’acorda: 
 
ÚNIC.- Aprovar el Pla Local de Convivència 2019-2022 per tal de desenvolupar 
les actuacions proposades per millorar la convivència i el civisme a Esplugues 
de Llobregat. El present pla serà vigent fins la presentació d’un pla posterior. 
 
 
21. Proposta de resolució de sol·licituds d’ajuts econòmics, dins l’àmbit 
d’Esports, en concepte de beques de natació escolar i transport, curs 2018-
2019 (exp. 2019/2668/2779). 
 
L’Ajuntament d’Esplugues destina una part dels seus pressupostos a 
l’atorgament d’uns ajuts econòmics parcials en funció de la situació 
socioeconòmica de la família, en concepte de beques de natació escolar, 
bonificant amb un màxim del 90% el cost del servei. 
 
La Junta de Govern Local va aprovar el document “Barems i criteris per a 
l’atorgament d'ajuts econòmics d’Esplugues de Llobregat”, curs 2018-2019 i la 
seva posterior modificació, en sessions ordinàries de dates 29 de juny i 21 de 
desembre de 2018 respectivament i va acordar la convocatòria de presentació 
de sol·licituds per aquests tipus d’ajuts. 
 
Ateses les 139 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 2018-2019. 
 
Vist el Reglament d'obres, activitats i serveis aprovat mitjançant Decret 179/1995 
de la Generalitat de Catalunya, en la part que regula l'activitat subvencionadora 
de l'Administració; així com el document “Barems i criteris per a l’atorgament 
d'ajuts econòmics” d’aquest Ajuntament. 
 
En virtut de la delegació conferida a la Junta de Govern local, al punt g. del Decret 
d’alcaldia núm. 1.466, de 18 de juny de 2015, per a la concessió de subvencions 
amb càrrec a crèdit pressupostari disponible a tal efecte. 
 
S’acorda: 
 
PRIMER.- Estimar un total de 106 sol·licituds d’ajuts econòmics dels següents 
menors en concepte de beques de natació escolar i transport, pel curs 2018-
2019, amb els percentatges de bonificació valorats per cada cas que s’indiquen: 
 
SERVEI DE NATACIÓ ESCOLAR 

ALUMNE/A     COST ACTIVITAT % BECA 
A  I 103,09 € 40% 
A M U 115,98 € 90% 
A T D 115,98 € 90% 
B F F 103,09 € 90% 
B R A 103,09 € 65% 
B  I 115,98 € 90% 
C R M 103,09 € 90% 
C T K 115,98 € 65% 
C B L 75,44 € 90% 
C G L 103,09 € 65% 
C E M 75,44 € 90% 
C V A 115,98 € 90% 
C V A 84,87 € 90% 
D  I 115,98 € 90% 
D T A 103,09 € 90% 
E P M 103,09 € 90% 
E M N 115,98 € 65% 
E M J 103,09 € 90% 
F M F 103,09 € 65% 
F L Y 64,43 € 90% 
G C D 115,98 € 90% 
G O P 103,09 € 40% 
G M A 115,98 € 90% 
G C M 103,09 € 90% 
H G D 115,98 € 25% 
H F P 115,98 € 90% 
I  W 103,09 € 25% 
I  Y 103,09 € 90% 
J Z L 84,87 € 90% 
K  W 64,43 € 90% 
L G E 115,98 € 90% 
L H J 103,09 € 90% 
L T N 115,98 € 90% 
L M L 103,09 € 90% 
M F G 103,09 € 65% 
M P M 115,98 € 90% 



 
M C M 84,87 € 90% 
M V C 103,09 € 90% 
M M D 103,09 € 90% 
M E W 115,98 € 65% 
N C H 115,98 € 90% 
O S A 84,87 € 25% 
O L J 103,09 € 25% 
P C N 115,98 € 90% 
P G T 75,44 € 90% 
P G J 75,44 € 90% 
P N L 103,09 € 90% 
Q V M 103,09 € 40% 
S H A 75,44 € 90% 
S N A 115,98 € 90% 
S N G 115,98 € 90% 
S  I 103,09 € 90% 
T Q M 115,98 € 65% 
V Q G 103,09 € 65% 
V C E 103,09 € 65% 
V B M 103,09 € 90% 
X  Q 103,09 € 65% 
X  Y 75,44 € 65% 
Z F L 103,09 € 90% 

 
 
TRANSPORT DE NATACIÓ ESCOLAR 

ALUMNE/A     COST ACTIVITAT % BECA 
A  I 83,33 € 40% 
A M U 60,00 € 90% 
A T D 60,00 € 90% 
B F F 83,33 € 90% 
B R A 113,03 € 65% 
B  I 60,00 € 90% 
C R M 164,60 € 90% 
C T K 60,00 € 65% 
C G L 83,33 € 65% 
C V A 60,00 € 90% 
C V A 60,00 € 90% 
D  I 60,00 € 90% 
E P M 83,33 € 90% 
E M N 60,00 € 65% 
E M J 83,33 € 90% 
F M F 83,33 € 65% 
F L Y 102,99 € 90% 
G C D 60,00 € 90% 
G O P 83,33 € 40% 
G C M 83,33 € 90% 
H G D 60,00 € 25% 
H F P 60,00 € 90% 
I  W 83,33 € 25% 
I  Y 83,33 € 90% 
J Z L 60,00 € 90% 
K  W 102,99 € 90% 
L T N 60,00 € 90% 
L M L 83,33 € 90% 
M F G 43,00 € 65% 
M C M 60,00 € 90% 
M V C 83,33 € 90% 
M M D 43,00 € 90% 
M E W 60,00 € 65% 
O S A 60,00 € 25% 
O L J 83,33 € 25% 



 
P G T 139,72 € 90% 
P G J 139,72 € 90% 
P N L 83,33 € 90% 
Q V M 83,33 € 40% 
S N A 60,00 € 90% 
S N G 60,00 € 90% 
T Q M 60,00 € 65% 
T Q D 51,87 € 65% 
V Q G 83,33 € 65% 
V C E 113,03 € 65% 
V B M 83,33 € 90% 
Z F L 83,33 € 90% 

 
SEGON.- Desestimar un total de 33 sol·licituds d’ajuts econòmics en concepte 
de beques de natació escolar i transport, curs 2018-2019, que es detallen a 
continuació pels motius que al mateix s’indiquen: 
 
SERVEI DE NATACIÓ ESCOLAR 
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom Motiu de la Desestimació 

B A C SUPERA BAREMS ECONÒMICS 
B  N SUPERA BAREMS ECONÒMICS 

C R A 
CURS I/O ESCOLA FORA DEL PROGRAMA DE NATACIÓ 
ESCOLAR 

E D S SUPERA BAREMS ECONÒMICS 
H V C SUPERA BAREMS ECONÒMICS 
H P M SUPERA BAREMS ECONÒMICS 

I  F 
CURS I/O ESCOLA FORA DEL PROGRAMA DE NATACIÓ 
ESCOLAR 

K K L SUPERA BAREMS ECONÒMICS 

K  H 
CURS I/O ESCOLA FORA DEL PROGRAMA DE NATACIÓ 
ESCOLAR 

L G A SUPERA BAREMS ECONÒMICS 

M S S 
CURS I/O ESCOLA FORA DEL PROGRAMA DE NATACIÓ 
ESCOLAR 

M M S SUPERA BAREMS DE CAPITAL IMMOBILIARI 
M F E SUPERA BAREMS ECONÒMICS 

P A M 
CURS I/O ESCOLA FORA DEL PROGRAMA DE NATACIÓ 
ESCOLAR 

P L M SOL·LICITUD DUPLICADA I RESOLTA 
P M N SUPERA BAREMS ECONÒMICS 

P B S 
CURS I/O ESCOLA FORA DEL PROGRAMA DE NATACIÓ 
ESCOLAR 

S C M SUPERA BAREMS ECONÒMICS 

T  E 
CURS I/O ESCOLA FORA DEL PROGRAMA DE NATACIÓ 
ESCOLAR 

T T E SUPERA BAREMS ECONÒMICS 

V P L 
CURS I/O ESCOLA FORA DEL PROGRAMA DE NATACIÓ 
ESCOLAR 

 
 
TRANSPORT DE NATACIÓ ESCOLAR 

Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom Motiu de la Desestimació 

B A C SUPERA BAREMS ECONÒMICS 
B  N SUPERA BAREMS ECONÒMICS 



 
C M C SUPERA BAREMS ECONÒMICS 
E D S SUPERA BAREMS ECONÒMICS 
H V C SUPERA BAREMS ECONÒMICS 
H P M SUPERA BAREMS ECONÒMICS 
K K L SUPERA BAREMS ECONÒMICS 
L G A SUPERA BAREMS ECONÒMICS 
M M S SUPERA BAREMS DE CAPITAL IMMOBILIARI 
M F E SUPERA BAREMS ECONÒMICS 
S C M SUPERA BAREMS ECONÒMICS 
T T E SUPERA BAREMS ECONÒMICS 

 
 
TERCER.- Autoritzar i disposar una despesa total màxima de 7.461,63 euros, a 
càrrec de la partida pressupostària 36.34100.48000 del pressupost vigent, en 
concepte de beques de natació escolar i transport, a favor dels tutors legals que 
es relacionen,  amb el imports resultants que així mateix s’indiquen: 
 
SERVEI DE NATACIÓ ESCOLAR 
ESCOLA LOLA ANGLADA       
TUTOR/A LEGAL   

Primer Cognom Segon Cognom Nom Cost Ajuntament 
F P E 67,01 € 
M P E 92,78 € 
      159,79 € 
        
SCOLA FOLCH I TORRES (9 mesos)     
TUTOR/A LEGAL   

Primer Cognom Segon Cognom Nom Cost Ajuntament 
C S Y 104,38 € 
D  K 104,38 € 
E  K 104,38 € 
F C M 104,38 € 
G R A 29,00 € 
M D S 75,39 € 
M C E 76,38 € 
M E A 75,39 € 
M S S 104,38 € 
N H L 104,38 € 
N H L 104,38 € 
O C F 21,22 € 
Q V M 75,39 € 
T G S 104,38 € 
T B S 104,38 € 
T M K 75,39 € 
V C A 104,38 € 
V C A 76,38 € 
Z C V 76,38 € 
      1.624,72 € 
          



 
ESCOLA PRAT DE LA RIBA       
TUTOR/A LEGAL   

Primer Cognom Segon Cognom Nom Cost Ajuntament 
B R M 67,90 € 
C R A 67,90 € 
H  K 67,90 € 
L  Z 67,01 € 
L  Z 49,04 € 
L R M 92,78 € 
T  E 92,78 € 
T Z D 92,78 € 
      598,09 € 
          
ESCOLA MATILDE ORDUÑA       
TUTOR/A LEGAL   

Primer Cognom Segon Cognom Nom Cost Ajuntament 
B  C 92,78 € 
B V K 92,78 € 
C C D 92,78 € 
D  R 25,77 € 
E  K 41,24 € 
E M I 92,78 € 
G G N 67,01 € 
I  F 92,78 € 
L S N 25,77 € 
M N R 92,78 € 
M M B 67,01 € 
N P E 92,78 € 
O M N 41,24 € 
P  E 92,78 € 
Q A M 67,01 € 
V S S 92,78 € 
V B K 41,24 € 
Z R C 92,78 € 
       1.304,09 €   
          
ESCOLA ISIDRE MARTI (8 mesos excepte P3: 5 mesos)   
TUTOR/A LEGAL   

Primer Cognom Segon Cognom Nom Cost Ajuntament 
G C R 67,90 € 
G C R 67,90 € 
L R G 57,99 € 
M K M 57,99 € 
R T M 67,01 € 
R G M 92,78 € 
V C A 67,01 € 
      478,58 €   
        



 

SERVEI DE NATACIÓ ESCOLAR 
 

ESCOLA LOLA ANGLADA (Q5856020B)     
TUTOR/A LEGAL   

Primer Cognom Segon Cognom Nom 
Cost 
Ajuntament 

F P E 27,95 € 
M P E 38,70 € 
       66,65 €   
         
ESCOLA FOLCH I TORRES (Q0868051D) (9 mesos)    
TUTOR/A LEGAL   

Primer Cognom Segon Cognom Nom 
Cost 
Ajuntament 

C S Y 54,00 € 
D  K 54,00 € 
E  K 54,00 € 
F C M 54,00 € 
G R A 15,00 € 
M D S 39,00 € 
M C E 54,00 € 
M E A 39,00 € 
M S S 54,00 € 
N H L 54,00 € 
N H L 54,00 € 
O C F 15,00 € 
Q V M 39,00 € 
T G S 54,00 € 
T B S 54,00 € 
T M K 39,00 € 
V C A 54,00 € 
V C A 54,00 € 
Z C V 54,00 € 
      888,00 € 
ESCOLA MATILDE ORDUÑA (Q5855033F)     
TUTOR/A LEGAL   

Primer Cognom Segon Cognom Nom 
Cost 
Ajuntament 

B  C 75,00 € 
B V K 75,00 € 

FUNDACIO ASPROSEAT - PROA ESPLUGUES  (9 mesos)    
TUTOR/A LEGAL   

Primer Cognom Segon Cognom Nom Cost Ajuntament 
C R J 104,38 € 
G E J 104,38 € 
M F M 104,38 € 
N L H 104,38 € 
P L M 104,38 € 
       521,90 €   
         



 
C C D 75,00 € 
D  R 20,83 € 
E  K 33,33 € 
E M I 75,00 € 
G G N 54,16 € 
I  F 75,00 € 
L S N 20,83 € 
M N R 75,00 € 
M M B 54,16 € 
N P E 75,00 € 
O M N 33,33 € 
P  E 75,00 € 
Q A M 54,16 € 
V S S 75,00 € 
V B K 33,33 € 
Z R C 75,00 € 
       1.054,13 €  
     
ESCOLA ISIDRE MARTI (Q5855027H)     
TUTOR/A LEGAL   

Primer Cognom Segon Cognom Nom 
Cost 
Ajuntament 

G C R 125,75 € 
G C R 125,75 € 
L R G 92,69 € 
M K M 92,69 € 
Q V M 33,72 € 
R T M 73,47 € 
R G M 148,14 € 
V C A 73,47 € 
      765,68 €   
         

 
QUART.- Les quantitats compromeses en la present proposta, per valor de 
7.461,63 euros, previ el reconeixement de les obligacions, seran pagades 
proporcionalment en tres terminis durant els mesos de març i juliol de 2019, a les 
entitats següents: 
 

ENTITATS N.I.F. Tram 1 Tram 2 Tram 3 TOTAL 
DUET ESPLUGUES A63876346 1.624,67 € 1.694,25 € 1.368,25 € 4.687,17 € 
ESC. LOLA ANGLADA Q5856020B 24,99 € 24,99 € 16,67 € 66,65 € 
ESC. FOLCH I TORRES Q0868051D 296,00 € 296,00 € 296,00 € 888,00 € 
ESC. MATILDE 
ORDUÑA Q5855033F 395,35 € 395,35 € 263,43 € 1.054,13 € 
ESC. ISIDRE MARTI Q5855027H 217,62 € 328,84 € 219,22 € 765,68 € 

 
El pagament de les quantitats compromeses al tercer termini, es realitzarà de 
manera proporcional en funció del nivell d’assistència a l’activitat dels alumnes 
becats, efectivament acreditada per DUET ESPLUGUES, S.A., empresa gestora 
del servei de natació escolar a Esplugues de Llobregat. 



 
 
CINQUÈ.- Reconèixer les obligacions i proposar el pagament de 2.558,63 euros, 
corresponents al primer trimestre del curs 2018-2019, en concepte de beques de 
natació escolar i transport. 
 
SISÈ.- Reconèixer les obligacions i proposar el pagament de 2.739,43 euros, 
corresponents al segon trimestre del curs 2018-2019, en concepte de de natació 
escolar i transport. 
 
 
22. Aprovació d'ajuts econòmics puntuals en concepte d'emergències 
socials (exp. 2019/2626/2883). 
 
L’Ajuntament d’Esplugues, amb la finalitat de pal·liar aquelles situacions 
econòmiques greus, que per circumstàncies diverses, impedeixen o dificulten a 
les persones i les seves famílies arribar a cobrir una o més necessitats bàsiques, 
atorga uns ajuts econòmics puntuals per atendre situacions d’emergències 
socials a persones en seguiment amb els tècnics referents dels Serveis Socials 
Bàsics municipals. 
 
En aquest sentit, la Junta de Govern Local va aprovar el document “Programa 
d’ajuts econòmics per atendre Emergències Socials” en sessió ordinària duta a 
terme en data 19 de maig de 2017. 
 
Ateses les 14 sol·licituds de 49 ajuts presentades pels tècnics referents dels 
Serveis Socials Bàsics municipals, amb el vistiplau de la directora d’Acció Social. 
 
Vist el Reglament d'obres, activitats i serveis aprovat mitjançant Decret 179/1995 
de la Generalitat de Catalunya, en la part que regula l'activitat subvencionadora 
de l'Administració. 
  
En virtut de la delegació conferida a la Junta de Govern local, al punt g. del Decret 
d’alcaldia núm. 1466, de 18 de juny de 2015, per a la concessió de subvencions 
amb càrrec a crèdit pressupostari disponible a tal efecte. 
  
S’acorda: 
 
PRIMER.- Atorgar un total de 49 ajuts econòmics puntuals per atendre les 
següents situacions d’emergències socials, a les persones que a continuació 
s’esmenten: 
 

EXP 
SIAS 

NOM 
USUARI TIPUS EMERGÈNCIA CREDITOR BARRIS IMPORT  

17/308 DF, KE SUBMINISTRAMENTS 

AIGÜES DE 
BARCELONA, EMG.CIA, 
SA CENTRE 73,30 € 

11/1010 FT, MR SUBMINISTRAMENTS 
ENDESA ENERGIA XXI, 
S.L.U 

CAN 
VIDALET 49,83 € 

11/1010 FT, MR SUBMINISTRAMENTS 
ENDESA ENERGIA XXI, 
S.L.U 

CAN 
VIDALET 37,55 € 



 

11/1010 FT, M R SUBMINISTRAMENTS 
ENDESA ENERGIA XXI, 
S.L.U 

CAN 
VIDALET 44,66 € 

11/1010 FT, MR SUBMINISTRAMENTS 
ENDESA ENERGIA XXI, 
S.L.U 

CAN 
VIDALET 31,90 € 

11/1010 FT, MR SUBMINISTRAMENTS 
ENDESA ENERGIA XXI, 
S.L.U 

CAN 
VIDALET 16,86 € 

11/1010 FT, MR SUBMINISTRAMENTS 
ENDESA ENERGIA XXI, 
S.L.U 

CAN 
VIDALET 29,52 € 

11/1010 FT, MR SUBMINISTRAMENTS 
ENDESA ENERGIA XXI, 
S.L.U 

CAN 
VIDALET 34,28 € 

11/1010 FT, MR SUBMINISTRAMENTS 
ENDESA ENERGIA XXI, 
S.L.U 

CAN 
VIDALET 34,56 € 

11/1010 FT, MR SUBMINISTRAMENTS 
ENDESA ENERGIA XXI, 
S.L.U 

CAN 
VIDALET 50,57 € 

11/1010 FT, MR SUBMINISTRAMENTS 
ENDESA ENERGIA XXI, 
S.L.U 

CAN 
VIDALET 35,17 € 

11/1010 FT, MR SUBMINISTRAMENTS 
ENDESA ENERGIA XXI, 
S.L.U 

CAN 
VIDALET 27,82 € 

11/1010 FT, M R SUBMINISTRAMENTS 
ENDESA ENERGIA XXI, 
S.L.U 

CAN 
VIDALET 38,42 € 

11/1010 FT, MR SUBMINISTRAMENTS 
ENDESA ENERGIA XXI, 
S.L.U 

CAN 
VIDALET 40,35 € 

10/103 GB, E SUBMINISTRAMENTS 
ENDESA ENERGIA XXI, 
S.L.U 

CAN 
VIDALET 67,19 € 

10/103 
 
GB, E SUBMINISTRAMENTS 

ENDESA ENERGIA XXI, 
S.L.U 

CAN 
VIDALET 55,97 € 

10/103 
 
GB, E SUBMINISTRAMENTS 

ENDESA ENERGIA XXI, 
S.L.U 

CAN 
VIDALET 66,13 € 

10/103 
 
GB, E SUBMINISTRAMENTS 

ENDESA ENERGIA XXI, 
S.L.U 

CAN 
VIDALET 60,39 € 

10/103 
 
GB, E SUBMINISTRAMENTS 

ENDESA ENERGIA XXI, 
S.L.U 

CAN 
VIDALET 49,62 € 

10/103 
 
GB, E SUBMINISTRAMENTS 

ENDESA ENERGIA XXI, 
S.L.U 

CAN 
VIDALET 44,13 € 

10/103 
 
GB, E SUBMINISTRAMENTS 

ENDESA ENERGIA XXI, 
S.L.U 

CAN 
VIDALET 50,58 € 

10/103 
 
GB, E SUBMINISTRAMENTS 

ENDESA ENERGIA XXI, 
S.L.U 

CAN 
VIDALET 254,26 € 

15/434 CC, E SUBMINISTRAMENTS 
ENDESA ENERGIA XXI, 
S.L.U CENTRE 84,20 € 

10/1371 FO, J SUBMINISTRAMENTS 
ENDESA ENERGIA XXI, 
S.L.U CENTRE 136,75 € 

17/308 DF, KE SUBMINISTRAMENTS 
ENDESA ENERGIA XXI, 
S.L.U CENTRE 82,01 € 

15/102 LM, MT SUBMINISTRAMENTS 
ENDESA ENERGIA XXI, 
S.L.U 

CAN 
VIDALET 120,48 € 

15/102 LM, MT SUBMINISTRAMENTS 
ENDESA ENERGIA XXI, 
S.L.U 

CAN 
VIDALET 138,50 € 

17/101 CC, E SUBMINISTRAMENTS ENDESA ENERGIA S.A 
CAN 
VIDALET 219,17 € 

14/329 AN, M SUBMINISTRAMENTS ENDESA ENERGIA S.A 
CAN 
VIDALET 183,02 € 

10/1042 KZ, I SUBMINISTRAMENTS ENDESA ENERGIA S.A 
CAN 
VIDALET 101,66 € 

10/1042 KZ, I SUBMINISTRAMENTS ENDESA ENERGIA S.A 
CAN 
VIDALET 56,23 € 

16/352 LE, JJ SUBMINISTRAMENTS ENDESA ENERGIA S.A CENTRE 87,68 € 



 
16/352 LE, JJ SUBMINISTRAMENTS ENDESA ENERGIA S.A CENTRE 75,24 € 
16/352 LE, JJ SUBMINISTRAMENTS ENDESA ENERGIA S.A CENTRE 81,25 € 
16/352 LE, JJ SUBMINISTRAMENTS ENDESA ENERGIA S.A CENTRE 98,53 € 
16/352 LE, JJ SUBMINISTRAMENTS ENDESA ENERGIA S.A CENTRE 103,33 € 
16/352 LE, JJ SUBMINISTRAMENTS ENDESA ENERGIA S.A CENTRE 99,17 € 
16/352 LE, JJ SUBMINISTRAMENTS ENDESA ENERGIA S.A CENTRE 100,48 € 
15/434 CC, E SUBMINISTRAMENTS NATURGY IBERIA, S.A CENTRE 187,32 € 

10/1042 KZ, I SUBMINISTRAMENTS NATURGY IBERIA, S.A 
CAN 
VIDALET 76,74 € 

10/1042 KZ, I SUBMINISTRAMENTS NATURGY IBERIA, S.A 
CAN 
VIDALET 12,62 € 

10/1042 KZ, I SUBMINISTRAMENTS NATURGY IBERIA, S.A 
CAN 
VIDALET 51,55 € 

17/101 CC, E SUBMINISTRAMENTS 
IBERDROLA CLIENTES, 
SAU 

CAN 
VIDALET 37,43 € 

17/101 CC, E SUBMINISTRAMENTS 
IBERDROLA CLIENTES, 
SAU 

CAN 
VIDALET 43,08 € 

17/101 CC, E SUBMINISTRAMENTS 
IBERDROLA CLIENTES, 
SAU 

CAN 
VIDALET 50,42 € 

10/980 SM, O 

LLOGUER HABITATGE 
OCT17/ 
DES18/GENER 19 JMMP 

CAN 
VIDALET 

2.250,00 
€ 

11/350 ST, S 
LLOGUER HABITACIO  
MARÇ / ABRIL 2019 TAS 

LA 
PLANA 600,00 € 

18/281  S, L 
AJUT ECONÒMIC 
PAGAMENT MATALÀS 

ASSOCIACIÓ 
SOLIDANÇA 

CAN 
VIDALET 72,60 € 

18/213 JQ C 
MEDICAMENTS SR. 
JACOME PS, L 

CAN 
VIDALET 43,48 € 

 
SEGON.- Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions corresponents a una 
despesa total de 6.386,00€, que aniran a càrrec de la partida pressupostària 
68.23100.48010 del pressupost vigent en concepte d’ajuts econòmics puntuals 
per atendre les següents situacions d’emergències socials, a favor de les 
persones que es relacionen, amb el imports que així mateix s’indiquen: 
 

EXP 
SIAS 

NOM 
USUARI CREDITOR IMPORT  

17/308 DF, KE 
AIGÜES DE BARCELONA, EMG.CIA, 
SA 73,30 € 

11/1010 FT, MR ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U 49,83 € 
11/1010 FT, MR ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U 37,55 € 
11/1010 FT, M R ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U 44,66 € 
11/1010 FT, MR ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U 31,90 € 
11/1010 FT, MR ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U 16,86 € 
11/1010 FT, MR ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U 29,52 € 
11/1010 FT, MR ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U 34,28 € 
11/1010 FT, MR ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U 34,56 € 
11/1010 FT, MR ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U 50,57 € 
11/1010 FT, MR ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U 35,17 € 
11/1010 FT, MR ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U 27,82 € 



 
11/1010 FT, M R ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U 38,42 € 
11/1010 FT, MR ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U 40,35 € 
10/103 GB, E ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U 67,19 € 
10/103 GB, E  ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U 55,97 € 

10/103 
 
GB, E ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U 66,13 € 

10/103 
 
GB, E ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U 60,39 € 

10/103 
 
GB, E ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U 49,62 € 

10/103 
 
GB, E ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U 44,13 € 

10/103 
 
GB, E ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U 50,58 € 

10/103 
 
GB, E ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U 254,26 € 

15/434 CC, E ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U 84,20 € 
10/1371 FO, J ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U 136,75 € 
17/308 DF, KE ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U 82,01 € 
15/102 LM, MT ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U 120,48 € 
15/102 LM, MT ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U 138,50 € 
17/101 CC, E ENDESA ENERGIA S.A 219,17 € 
14/329 AN, M ENDESA ENERGIA S.A 183,02 € 
10/1042 KZ, I ENDESA ENERGIA S.A 101,66 € 
10/1042 KZ, I ENDESA ENERGIA S.A 56,23 € 
16/352 LE, JJ ENDESA ENERGIA S.A 87,68 € 
16/352 LE, JJ ENDESA ENERGIA S.A 75,24 € 
16/352 LE, JJ ENDESA ENERGIA S.A 81,25 € 
16/352 LE, JJ ENDESA ENERGIA S.A 98,53 € 
16/352 LE, JJ ENDESA ENERGIA S.A 103,33 € 
16/352 LE, JJ ENDESA ENERGIA S.A 99,17 € 
16/352 LE, JJ ENDESA ENERGIA S.A 100,48 € 
15/434 CC, E NATURGY IBERIA, S.A 187,32 € 
10/1042 KZ, I NATURGY IBERIA, S.A 76,74 € 
10/1042 KZ, I NATURGY IBERIA, S.A 12,62 € 
10/1042 KZ, I NATURGY IBERIA, S.A 51,55 € 
17/101 CC, E IBERDROLA CLIENTES, SAU 37,43 € 
17/101 CC, E IBERDROLA CLIENTES, SAU 43,08 € 
17/101 CC, E IBERDROLA CLIENTES, SAU 50,42 € 
10/980 SM, O JMMP 2.250,00 € 
11/350 ST, S TAS 600,00 € 
18/281  S, L ASSOCIACIÓ SOLIDANÇA 72,60 € 
18/213 JQ C PS, L 43,48 € 

 
TERCER.- Les quantitats reconegudes en la present proposta, per valor total de 
6.386,00 euros, seran pagades de forma individualitzada, als creditors següents: 
 



 

EXP.SIAS CREDITOR 
NIF_CREDIT
OR DADES BANCÀRIES IMPORT 

17/308 

AIGÜES DE 
BARCELONA, 
EMG.CIA, SA A66098435 ES6121008740560200268061 73,30 € 

11/1010 
ENDESA ENERGIA 
XXI, S.L.U B82846825 ES6401980601642010445829 49,83 € 

11/1010 
ENDESA ENERGIA 
XXI, S.L.U B82846825 ES6401980601642010445829 37,55 € 

11/1010 
ENDESA ENERGIA 
XXI, S.L.U B82846825 ES6401980601642010445829 44,66 € 

11/1010 
ENDESA ENERGIA 
XXI, S.L.U B82846825 ES6401980601642010445829 31,90 € 

11/1010 
ENDESA ENERGIA 
XXI, S.L.U B82846825 ES6401980601642010445829 16,86 € 

11/1010 
ENDESA ENERGIA 
XXI, S.L.U B82846825 ES6401980601642010445829 29,52 € 

11/1010 
ENDESA ENERGIA 
XXI, S.L.U B82846825 ES6401980601642010445829 34,28 € 

11/1010 
ENDESA ENERGIA 
XXI, S.L.U B82846825 ES6401980601642010445829 34,56 € 

11/1010 
ENDESA ENERGIA 
XXI, S.L.U B82846825 ES6401980601642010445829 50,57 € 

11/1010 
ENDESA ENERGIA 
XXI, S.L.U B82846825 ES6401980601642010445829 35,17 € 

11/1010 
ENDESA ENERGIA 
XXI, S.L.U B82846825 ES6401980601642010445829 27,82 € 

11/1010 
ENDESA ENERGIA 
XXI, S.L.U B82846825 ES6401980601642010445829 38,42 € 

11/1010 
ENDESA ENERGIA 
XXI, S.L.U B82846825 ES6401980601642010445829 40,35 € 

10/103 
ENDESA ENERGIA 
XXI, S.L.U B82846825 ES6401980601642010445829 67,19 € 

10/103 
ENDESA ENERGIA 
XXI, S.L.U B82846825 ES6401980601642010445829 55,97 € 

10/103 
ENDESA ENERGIA 
XXI, S.L.U B82846825 ES6401980601642010445829 66,13 € 

10/103 
ENDESA ENERGIA 
XXI, S.L.U B82846825 ES6401980601642010445829 60,39 € 

10/103 
ENDESA ENERGIA 
XXI, S.L.U B82846825 ES6401980601642010445829 49,62 € 

10/103 
ENDESA ENERGIA 
XXI, S.L.U B82846825 ES6401980601642010445829 44,13 € 

10/103 
ENDESA ENERGIA 
XXI, S.L.U B82846825 ES6401980601642010445829 50,58 € 

10/103 
ENDESA ENERGIA 
XXI, S.L.U B82846825 ES6401980601642010445829 254,26 € 

15/434 
ENDESA ENERGIA 
XXI, S.L.U B82846825 ES6401980601642010445829 84,20 € 

10/1371 
ENDESA ENERGIA 
XXI, S.L.U B82846825 ES6401980601642010445829 136,75 € 

17/308 
ENDESA ENERGIA 
XXI, S.L.U B82846825 ES6401980601642010445829 82,01 € 

15/102 
ENDESA ENERGIA 
XXI, S.L.U B82846825 ES6401980601642010445829 120,48 € 

15/102 
ENDESA ENERGIA 
XXI, S.L.U B82846825 ES6401980601642010445829 138,50 € 



 

17/101 
ENDESA ENERGIA 
S.A A81948077 ES3801980601662023216928 219,17 € 

14/329 
ENDESA ENERGIA 
S.A A81948077 ES3801980601662023216928 183,02 € 

10/1042 
ENDESA ENERGIA 
S.A A81948077 ES3801980601662023216928 101,66 € 

10/1042 
ENDESA ENERGIA 
S.A A81948077 ES3801980601662023216928 56,23 € 

16/352 
ENDESA ENERGIA 
S.A A81948077 ES3801980601662023216928 87,68 € 

16/352 
ENDESA ENERGIA 
S.A A81948077 ES3801980601662023216928 75,24 € 

16/352 
ENDESA ENERGIA 
S.A A81948077 ES3801980601662023216928 81,25 € 

16/352 
ENDESA ENERGIA 
S.A A81948077 ES3801980601662023216928 98,53 € 

16/352 
ENDESA ENERGIA 
S.A A81948077 ES3801980601662023216928 103,33 € 

16/352 
ENDESA ENERGIA 
S.A A81948077 ES3801980601662023216928 99,17 € 

16/352 
ENDESA ENERGIA 
S.A A81948077 ES3801980601662023216928 100,48 € 

15/434 
NATURGY IBERIA, 
S.A A08431090 ES4321000900910211395503 187,32 € 

10/1042 
NATURGY IBERIA, 
S.A A08431090 ES4321000900910211395503 76,74 € 

10/1042 
NATURGY IBERIA, 
S.A A08431090 ES4321000900910211395503 12,62 € 

10/1042 
NATURGY IBERIA, 
S.A A08431090 ES4321000900910211395503 51,55 € 

17/101 
IBERDROLA 
CLIENTES, SAU A95758389 ES6321002931990200442102 37,43 € 

17/101 
IBERDROLA 
CLIENTES, SAU A95758389 ES6321002931990200442102 43,08 € 

17/101 
IBERDROLA 
CLIENTES, SAU A95758389 ES6321002931990200442102 50,42 € 

10/980 JMMP  ES2701821966400201540127 2.250,00 € 
11/350 TAS  ES1021000323510200282577 600,00 € 

18/281 
ASSOCIACIÓ 
SOLIDANÇA G61291894 ES1121000449050200058129 72,60 € 

18/213 PS, L  ES9521000028730200598329 43,48 € 
 
 
QUART.- Proposar el pagament corresponent a les quantitats econòmiques 
aprovades en la present resolució. 
 
 
23. Proposta d’aprovació de les Bases Reguladores de subvencions de 
Carnaval, any 2019 (exp. 2019/2479/2992). 
 
En data 16 de desembre de 2015, el Ple de l’Ajuntament va a procedir a 
l’aprovació inicial de l’Ordenança general reguladora de la concessió de 
subvencions de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, la qual va entrar en vigor 
en data 16 de febrer de 2016. 
 



 
L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat fomenta, anualment el compliment 
d’objectius d’interès local i la consolidació del teixit associatiu del municipi. Per 
aquesta finalitat destina una part dels pressupostos a l’atorgament d’ajuts 
econòmics de suport pel desenvolupament d’activitats ciutadanes. 
 
Així, en els darrers anys han estat aprovades les corresponents Bases per a 
l’atorgament de subvencions pel desenvolupament d’activitats i serveis a la ciutat 
i les corresponents convocatòries de concurs. 
 
En aquest sentit, s’han  confeccionat unes bases específiques que defineixen el 
conjunt de condicions i el procediment a segui per a la sol·licitud, tramitació, 
concessió, pagament i justificació dels ajuts que atorgui l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat a entitats ciutadanes per a la seva participació dins la 
Rua de Carnaval 2019, així com els criteris de valoració que es prendran en 
consideració a l’hora d’avaluar les diferents sol·licituds. 
 
Aquesta línia d’actuació està sotmesa a la regulació de l’Ordenança General  
reguladora de la concessió de subvencions d’aquest Ajuntament, la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, General de Subvencions, així com en el Reial Decret 
887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, 
General de Subvencions, a les pròpies bases específiques que es sotmeten a 
aprovació, a les Bases d’Execució del pressupost en vigor i al Reglament d’Obres, 
Activitats i Serveis dels ens locals de Catalunya, aprovat per decret 179/1995, de 
13 de juny. 
 
Atès que es compleix amb la previsió recollida a l’article 16.1 de l’Ordenança, en  
general reguladora de la concessió de subvencions d’aquest Ajuntament, en el 
sentit de que “com a regla general, el procediment ordinari per l’atorgament de 
les subvencions serà el règim de competència competitiva.” 
 
Vist l’Informe dels Serveis Jurídics i la fiscalització de la Intervenció. 
 
S’acorda: 
 
PRIMER.- Aprovar el text de les Bases específiques reguladores de l’atorgament 
de subvencions del Departament de Cultura de l’Ajuntament adreçades a les 
activitats de la Rua de Carnaval, any 2019, i sotmetre les bases a informació 
pública per un període de vint dies hàbils, mitjançant anunci al Butlletí Oficial de 
la Província de Barcelona, al Tauler Virtual d’Edictes de la Corporació i a la “Base 
de Datos Nacional de Subvenciones”. 
 
En el cas que es presentin al·legacions, hauran de ser resoltes expressament i 
implicaria la suspensió automàtica del procediment de concurs. 
 
SEGON.- Aprovar una despesa màxima de 4.000,00 euros a càrrec de la partida 
pressupostària 33.33400.48004 (Suport Entitats Culturals) per fer front a les 
obligacions pressupostàries derivades de l’aprovació de les presents bases. 
 
 



 
I sense més assumptes a tractar, a les 15:00 del dia abans esmentat, per la Sra. 
Alcaldessa es dona per finalitzada a 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. 
 


