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Junta de Govern 

 
SESSIÓ DECISÒRIA ORDINÀRIA DE JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 11 DE 

GENER DE 2019 
 

A la Casa Consistorial d’Esplugues de Llobregat, a la sala de reunions, a les 
12:15 hores del dia 11 de gener 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. 
 

 
RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS 

 
1. Proposta d’aprovació de relacions de despeses i reconeixement 
d’obligacions (consums). (Exp. 2018/56/1656). 
 
Per la Secció de Comptabilitat s’ha elaborat la següent relació de despesa: 
 
Relació núm. 271 de documents O i ADO d’Endesa Energia Sau en fase prèvia 
per un import total de 165.096,54€ 
 
Tots el documents comptables “O i ADO” porten annexada la corresponent 
factura que ha estat conformada per la persona tècnica adient i fiscalitzada pel 
Servei d’Intervenció. 
  
 



 
S’acorda: 
 
1. Aprovar la relació núm. 271 de documents O i ADO d’Endesa Energia Sau en 
fase prèvia per un import total de 165.096,54€. 
 
  
2. Proposta d’aprovació de relació de despeses i reconeixement 
d’obligacions. (Exp. 2018/1656/57). 
 
Per la Secció de Comptabilitat s’han elaborat les següents relacions de despesa: 
 
Relació núm. 272 de documents O en fase prèvia per un import total de 
223.602,26€ 
 
Relació núm. 273 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
622,80€ 
 
Relació núm. 274 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
21.490,07€ 
 
Relació núm. 275 de documents O en fase prèvia per un import total de 
155.284,05€ 
 
Tots el documents comptables “ADO” i “O” 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. 272 de documents O en fase prèvia per un import total de 
223.602,26€ 

 
2. Aprovar la relació núm. 273 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 622,80€ 

 
3. Aprovar la relació  núm. 274 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 21.490,07€ 

 
4. Aprovar la relació núm. 275 de documents O en fase prèvia per un import total 
de 155.284,05€ 
  
 
3. Proposta d'aprovació del llistat d’admesos i exclosos en la convocatòria 
de parades vacants als mercats de venda no sedentària d’Esplugues de 
Llobregat. (exp. 2018/74/2618). 
 
El 19 d’octubre de 2018, la Junta de Govern local va aprovar les Bases 
reguladores i convocatòria per a la concessió d’autoritzacions de parades als 
mercats de venda no sedentària de Can Vidalet i La Plana, al municipi 



 
d’Esplugues de Llobregat, en el marc de la Llei 18/2017, de l'1 d'agost, de 
comerç, serveis i fires del Parlament de Catalunya. 
 
En concret, les Bases assenyalaven la informació detallada següent de les 
parades vacants, al municipi d’Esplugues de Llobregat: 
 

NÚM. 
PARADA 

MERCAT METRES 
LINEALS 

ARTICLES 
ADMESOS A 
LA VENDA 

IMPORT DURADA DE 
L’AUTORITZACIÓ 

99 Can 
Vidalet 

3 metres Venda roba 
dona 

3.000,00 € L’autorització per a 
exercir la venda no 
sedentària finalitzarà 
el dia 6 d’octubre de 
l’any 2025 

149 Can 
Vidalet 

6 metres Venda roba 
dona/home 

4.000,00 € L’autorització per a 
exercir la venda no 
sedentària finalitzarà 
el dia 6 d’octubre de 
l’any 2025 

15 La Plana 6 metres Venda roba 
dona/home 

2.000,00 € L’autorització per a 
exercir la venda no 
sedentària finalitzarà 
el dia 6 d’octubre de 
l’any 2025 

 
El criteri d’adjudicació, previst a l’apartat 9 de les Bases és el següent: Les 
ofertes quedaran ordenades pel seu import de major a menor per cadascuna de 
les parades de mercat no sedentari, en el quadre de l’apartat 2 de les presents 
Bases, sent la de major import la que resultarà adjudicatària, dirimint els empats 
per sorteig; i en cas de renuncia de la persona que hagi realitzat la millor oferta, 
es donarà opció a la següent millor oferta i així successivament. 
 
Un cop complerts els tràmits de publicació oficial de les Bases i Convocatòria 
esmentades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i al tauler 
virtual d’anuncis de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, van presentar 
sol·licitud i l’altra documentació prevista les següents persones interessades: 
 
PERSONA 
INTERESSADA 

PARADA 
MERCAT 

OFERTA ECONÒMICA 
FORMULADA 

IMPORT MÍNIM FIXAT A 
LES BASES 

 Núm. 99. Can 
Vidalet 

3.000,00 € 3.000,00 € 

 Núm. 149. Can 
Vidalet  

3.000,00 € 4.000,00 € 

 Núm. 15. La 
Plana 

2.500,00 € 2.000,00 € 

 Núm. 15. La 
Plana 

2.000,00 € 2.000,00 € 

 
Tal com preveu l’apartat 10 de la convocatòria, el 14 de desembre de 2018, es va 
celebrar sessió pública d’obertura de les ofertes, a les 10:00 hrs. La Comissió de 
selecció, amb assistència de tots els seus membres, va analitzar les sol·licituds 
presentades y va proposar la següent valoració: 



 
 
PERSONA 
INTERESSADA 

PARADA 
MERCAT 

OFERTA 
ECONÒMICA 
FORMULADA 

IMPORT 
MÍNIM FIXAT A 
LES BASES 

RESULTAT 

 Núm. 99. 
Can Vidalet 

3.000,00 € 3.000,00 € Proposta 
d’adjudicació. Motiu: 
preu ofertat no 
inferior al mínim fixat 
i únic ofertant 

 Núm. 149. 
Can Vidalet  

3.000,00 € 4.000,00 € Proposta de 
desestimació. 
Motiu: preu ofertat 
inferior al mínim 
fixat. 

 Núm. 15. La 
Plana 

2.500,00 € 2.000,00 € Proposta 
d’adjudicació 
Motiu: millor oferta 
econòmica 

 Núm. 15. La 
Plana 

2.000,00 € 2.000,00 € Admès, sense 
proposta adjudicació 
Motiu: oferta 
econòmica no 
inferior al mínim 
fixat, però inferior a 
l’altra oferta 

 Núm. 99. 
Can Vidalet 

3.000,00 € 3.000,00 € Proposta 
d’adjudicació. Motiu: 
preu ofertat no 
inferior al mínim fixat 
i únic ofertant 

 Núm. 149. 
Can Vidalet  

3.000,00 € 4.000,00 € Proposta de 
desestimació. 
Motiu: preu ofertat 
inferior al mínim 
fixat. 

 Núm. 15. La 
Plana 

2.500,00 € 2.000,00 € Proposta 
d’adjudicació 
Motiu: millor oferta 
econòmica 

 Núm. 15. La 
Plana 

2.000,00 € 2.000,00 € Admès, sense 
proposta adjudicació 
Motiu: oferta 
econòmica no 
inferior al mínim 
fixat, però inferior a 
l’altra oferta 

 
Atès que, d’una banda, les persones interessades proposades per a 
l’autorització de la parada corresponent han d’acreditar complir amb els requisits 
establerts a les Bases reguladores; i, d’altra banda, les persones interessades no 
proposades per a l’autorització de la parada corresponent han de rebre la 
notificació corresponent, es proposa el següent: 



 
Primer: Requerir les següents persones interessades per tal que, en el termini 
màxim de 10 dies hàbils, presentin la següent documentació establerta a la 
l’Annex I de les Bases reguladores, com a Declaració responsable. 
 
Estar donat d’alta de la Seguretat Social, tant el titular com el personal contractat, 
així com de la persona suplent en cas d’haver-n’hi, abans de l’inici de l’activitat. 
 
Quant a l’acreditació del compliment de les obligacions tributàries, municipals i 
amb la Seguretat Social, amb la presentació i signatura de les sol·licituds, les 
persones interessades autoritzaven expressament a l’Ajuntament d’Esplugues 
de Llobregat a la consulta telemàtica d’ofici. 
 
Estar donat d’alta de l’impost d’activitats econòmiques (IAE) o document 
acreditatiu del pagament d’impostos equivalents, abans de l’inici de l’activitat. 
 
En cas de persones amb nacionalitat d’un Estat fora de la Unió Europea, 
l’acreditació del permís de residència i de treball. 
 
Que disposo de poder de representació suficient de la persona sol·licitant (en  
cas de presentació de sol·licitud pel representant de la persona interessada). 
 
Pòlissa d’una assegurança de responsabilitat civil contra tercers, amb una 
cobertura mínima de 300.000 euros, vigent abans de l’inici de l’activitat. 
 
En cas de cooperatives, l’adscripció de totes les persones sòcies treballadores al 
règim de la Seguretat Social (general o especial de treballadors autònoms), 
d’acord amb el que estableixin els estatus socials de la Cooperativa. 
 

 Núm. 99. Can Vidalet 
 Núm. 15. La Plana 

 
En cas que les anteriors persones interessades renunciïn expressament, no 
presentin la documentació dins del termini o aquesta no acrediti el compliment 
dels requisits establerts a les Bases reguladores, es donaran per desistits en el 
procediment administratiu i es declararà vacant la parada corresponent, llevat de 
la parada núm. 15 del Mercat La Plana, on, abans de la declaració de vacant, es 
donarà opció al Sr. ... per accedir i presentar l’esmentada documentació. 
 
Segon: Comunicar la desestimació de la sol·licitud d’autorització de la parada 
núm. 149 de Can Vidalet, presentada pel Sr. ..., per no assolir la seva oferta 
econòmica -3.000,00 euros- l’import mínim que consta a les Bases reguladores 
-4.000,00 euros-. 
 
Vistos els informes de la Coordinadora tècnica del Servei de Promoció 
Econòmica i de la directora de la UJA de Serveis Generals i Econòmics, 
  
S’acorda: 
 



 
PRIMER.- Declarar les ofertes admeses i excloses a la convocatòria per a 
l’autorització de les següents parades vacants en mercats de venda no 
sedentària, d’Esplugues de Llobregat: 
 
PERSONA 
INTERESSADA 

PARADA 
MERCAT 

OFERTA 
ECONÒMICA 
FORMULADA 

IMPORT MÍNIM 
FIXAT A LES 
BASES 

RESULTAT 

 Núm. 99. 
Can Vidalet 

3.000,00 € 3.000,00 € Admès 

 Núm. 149. 
Can Vidalet  

3.000,00 € 4.000,00 € Exclòs 

 Núm. 15. La 
Plana 

2.500,00 € 2.000,00 € Admès 

 Núm. 15. La 
Plana 

2.000,00 € 2.000,00 € Admès 

 
SEGON.- Requerir les següents persones interessades per tal que, en el termini 
màxim de 10 dies hàbils des de l’endemà de la publicació de la present resolució, 
presentin la següent documentació establerta a les Bases reguladores: 
 

 Núm. 99. Can Vidalet 
 Núm. 15. La Plana 

 
En cas de renúncia expressa, falta de presentació de la documentació dins del 
termini o falta d’acreditació del compliment dels requisits establerts, per part de 
qualsevol persona interessada, aquesta es donarà per desistida en el 
procediment administratiu i es declararà vacant la parada corresponent, llevat de 
la parada núm. 15 del Mercat La Plana, on, abans de la declaració de vacant, es 
donarà opció al Sr. ... per tal d’accedir i presentar la documentació acreditativa de 
complir amb els requisits corresponents. 
 
Documentació a aportar: 
 
Estar donat d’alta de la Seguretat Social, tant el titular com el personal contractat, 
així com de la persona suplent en cas d’haver-n’hi, abans de l’inici de l’activitat. 
 
Estar donat d’alta de l’impost d’activitats econòmiques (IAE) o document 
acreditatiu del pagament d’impostos equivalents, abans de l’inici de l’activitat. 
 
En cas de persones amb nacionalitat d’un Estat fora de la Unió Europea, 
l’acreditació del permís de residència i de treball. 
 
En cas de presentació de sol·licitud pel representant de la persona interessada, 
un poder de representació suficient de la persona sol·licitant. 
 
Pòlissa d’una assegurança de responsabilitat civil contra tercers, amb una 
cobertura mínima de 300.000 euros, vigent abans de l’inici de l’activitat. 
 



 
En cas de cooperatives, l’adscripció de totes les persones sòcies treballadores al 
règim de la Seguretat Social (general o especial de treballadors autònoms), 
d’acord amb el que estableixin els estatus socials de la Cooperativa. 
 
Quant a l’acreditació del compliment de les obligacions tributàries, municipals i 
amb la Seguretat Social, amb la presentació i signatura de les sol·licituds, les 
persones interessades ja van autoritzar expressament a l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat a la consulta telemàtica d’ofici, tal com consta a 
l’Annex I de la convocatòria. 
 
TERCER.- Desestimar la sol·licitud d’autorització de la parada núm. 149 de  
Can Vidalet, presentada pel Sr. ..., per no haver assolit la seva oferta econòmica 
l’import mínim que consta a les Bases reguladores. 
 
La persona interessada pot interposar recurs potestatiu de reposició contra el 
present acord, davant aquest mateix òrgan, dins el mes següent a la publicació 
del present acord, els termes dels articles 123 i següents de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques. 
 
Altrament, la persona interessada pot interposar directament recurs contenciós 
administratiu contra la desestimació de l’esmentat recurs o un cop transcorregut 
el termini per interposar-lo, davant el Jutjat Contenciós Administratiu de 
Barcelona, en el termini de dos mesos comptats des de l’endemà de la recepció 
de la  notificació de desestimació o transcurs del termini 
 
QUART.- Publicar els anteriors acords al tauler d’anuncis municipal 
(www.esplugues.cat). 
 
 
 
4. Proposta d’acceptació de renúncia de sol·licitud de subvenció per a la 
contractació de persones en situació d’atur. (exp. 2018/2641/35) 
 
L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, amb el suport i el finançament de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona ha establert una línia d’ajuts a empreses i entitats 
ubicades a Esplugues de Llobregat i a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, amb 
l’objectiu d’impulsar l’activitat econòmica i la creació d’ocupació de qualitat al 
territori mitjançant un ajut de fins a un màxim del 50% del cost laboral de 
contractacions de persones en situació d’atur residents a Esplugues de 
Llobregat. 
 
A tal efecte, la Junta de Govern Local de data 27 de juliol de 2018 va aprovar les 
Bases d’ajuts econòmics destinats a la contractació per empreses i entitats de 
persones en situació d’atur residents a Esplugues de Llobregat de l’Ajuntament 
així com, la convocatòria publicada al BOPB el 13 d’agost de 2018. 
 

http://www.esplugues.cat/


 
El 29 de novembre de 2018, amb número de registre d’entrada 2018/24103, la 
persona autònoma ... presentà sol·licitud de subvenció econòmica per a la 
contractació de persones en situació d’atur. 
  
Atès que en data 19 de desembre, ... manifesta que renuncia a la sol·licitud 
presentada en data 29 de novembre perquè han canviat les circumstàncies que 
van donar lloc a la presentació de la sol·licitud i que a l’actualitat no compleix 
amb els requisits exigits a les Bases aprovades.  
 
Vist l’informe emès pel Servei de Promoció Econòmica,   
 
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.- Acceptar la renuncia expressada per la persona autònoma ... en data 
19 de desembre i deixar sense efectes la sol·licitud presentada en data 29 de 
novembre de 2018, registre d’entrada 2018/24103, de sol·licitud de subvenció 
per a la contractació de persones en situació d’atur – Convocatòria AMB 2018- 
 
SEGON.- Notificar el present acord a l’empresa esmentada.  
 
 
5. Proposta que consisteix en donar compte d’una sentència del Jutjat 
contenciós administratiu núm. 6 de Barcelona. (Exp. 2019/1366/86.) 
 
En data 20 de novembre de 2018, el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de 
Barcelona, va dictar la Sentència núm. 215/2018, mitjançant la qual s’estima 
parcialment el recurs contenciós administratiu interposat per la mercantil Vías y 
Construcciones, S.A., contra la desestimació per silenci administratiu de la 
reclamació de pagament per interessos de demora, i reconeixent el dret de 
l’esmentada mercantil a que l’Ajuntament li aboni, en concepte d’interessos de 
demora, la quantitat resultant que es practiqui, d’acord als criteris assenyalats en 
la sentència, i amb imposició de costes a l’Ajuntament fins a la quantitat màxima, 
per tots els conceptes, de 800€. 
 
 
S’acorda: 
 
Únic.- Restar assabentat del contingut de la Sentència núm. 215 de data 20 de 
novembre de 2018 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de Barcelona, 
descrita en la part expositiva. 
 
 
I sense més assumptes a tractar, a les 12:45 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. 
 


