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Junta de Govern 
 

SESSIÓ DECISÒRIA ORDINÀRIA DE JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 21 DE 
DESEMBRE DE 2018 

 
A la Casa Consistorial d’Esplugues de Llobregat, a la sala de reunions, a les 
13:40 hores del dia 21 de desembre de 2018, 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: 
 
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. 
 
 

TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 
1. Proposta de declaració d'inversions financerament sostenibles 
(exp.2018/20/1384). 
 
La llei Orgànica 2/2012 de 21 d’abril d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera a l’article 22 i en la disposició addicional sisena estableix les 
condicions que haurà d’acomplir una Corporació Local per a destinar el 
superàvit de la liquidació del Pressupost a finançar inversions sempre que al 
llarg de la seva vida útil aquestes siguin financerament sostenibles, de 
conformitat amb els requisits establerts per la disposició addicional  setzena   
del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març que aprova el text refós de la 
llei reguladora de les Hisendes Locals. 
 
Per acord del Ple de la Corporació de dies  21 de març de 2018 i de 18 d'abril 
de 2018 es va aprovar expedients de modificació de crèdits, habilitant crèdit 
adequat i suficient per a l’execució de projectes declarats financerament 
sostenibles amb càrrec al superàvit de l’exercici 2017 per un import total de  
3.445.537,66 €. 



 
Els serveis tècnics municipals han elaborat memòria tècnica de les inversions.  
 
Vist l’informe emes per l’Interventor Municipal. 
 
S’acorda: 
 
1. Declarar inversions financerament sostenibles els projectes d’inversió, dels 
quals s’adjunta memòria en annex, que s’indiquen a continuació: 
 
Obres corresponents al Pla de renovació i millora de l’enllumenat públic de 
l’ajuntament d’Esplugues de Llobregat. (exp. 2018/19/1384). 
 
  
2. Proposta per concedir llicència a MILLENIUM MERIDIAN, SL, per a 
executar les obres de construcció de quatre edificis plurifamiliars aïllats, 
amb 104 habitatges i aparcament, a la finca ubicada al carrer Professor 
Barraquer, núm. 36 (exp.2018/23/2416). 
 
El senyor ..., en nom i representació de MILENIUM MERIDIAN, SL, sol·licita 
llicència  per executar obres de construcció d'un conjunt d’edificis plurifamiliars 
amb 104 habitatges i aparcament a la parcel·la 103.1, àmbit nord sector 
Finestrelles, situada entre l’av. Traginers 51-63, av. Jacint Esteve i Fontanet 66-
72 i Professor Barraquer 50, d'aquesta població, (referència cadastral 
4521201DF2842S0001DM) segons projecte tècnic aportat a tal efecte 
(Expedient 2018/23/2416). 
 
Atès l’informe favorable emès pels Serveis Tècnics Municipals del que resulta: 
 
“Valoració del projecte 
 
Justificació del compliment de la normativa urbanística: 
 
Planejament: 
 
- Modificació puntual per l’adaptació de determinades previsions urbanístiques 
del Pla General Metropolità en el sector d’Esplugues de Llobregat afectat pel 
soterrament de les línies elèctriques aèries d’alta tensió de FECSA, aprovat 
definitivament pel Conseller de Política Territorial i Obres Públiques en data 14 
d’abril de 2010. 
 
- Modificació puntual per l’adaptació de determinades previsions urbanístiques 
del Text refós del Pla parcial urbanístic en el sector d’Esplugues de Llobregat 
afectat pel soterrament de les línies elèctriques aèries d’alta tensió de FECSA, 
aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona en 
la sessió de 13 de maig de 2010. 
   
Dades urbanístiques: 
 
Qualificació del sòl: Sòl Urbà 



Usos admesos: Ús d’habitatge plurifamiliar. 
 
La totalitat de la superfície de parcel·la és propietat de Milenium Meridian, S.L. 
La superfície de l’àmbit d’actuació de la segona Fase, la que ara s’informa, és 
de 8.085 m2. (79’27 % dels 10.200 m2 totals de la parcel·la global). 
 
Zonificació: 
 
El tipus d’ordenació previst al Pla Parcial i a la Modificació Puntual és el de 
Volumetria Especifica amb Configuració Flexible, amb clau 103.  
 
Quadre de compliment de paràmetres urbanístics:     

 
 
Justificació Compliment Alçada Reguladora: 
 
El Pla Parcial i la Modificació Puntual estableixen, per a la Parcel·la 103-1, 
objecte del Projecte, una alçada lliure mínima de 3 mts. a planta baixa, i una 



alçada mínima entre plantes de 3 metres. L’alçada projectada entre plantes 
tipus es de 3.15 m. i a la planta àtic 3.40 (15 i 40 cms. respectivament més del 
que demana la normativa). 
 
Aquest augment d’alçada, a més de donar a les vivendes més sensació 
d’amplitud,  permetrà dotar a tot l’habitatge d’un fals sostre per resoldre amb 
més facilitat les instal·lacions previstes, permetent desviar degudament tubs i 
conductes provinents de plantes inferiors, i tenir absoluta flexibilitat a l’hora de 
moure- les o col·locar-ne de noves, respectant les mides mínimes a totes les 
estances (2,50m. en cuines, sales, menjadors i dormitoris) donant compliment 
al PGM. 
 
En el cas de les plantes inferiors als àtics i plantes tècniques, aquesta 
major alçada, ens permetrà resoldre la impermeabilització i dotar de 
l’aïllament necessari a la vivenda, donant compliment a les exigències del 
CTE. 
 
Cal incidir, però, que la Alçada Reguladora Màxima establerta per la 
Normativa es respecta, tal i com es reflexa als plànols de secció. L’alçada 
màxima reguladora edificada es de 28m. i les torres del projecte amb la 
planta tècnica inclosa tenen una alçada de 28.00 m. 
 
És important assenyalar que, en la Fase 1 del conjunt es va reservar un espai 
accessible des del carrer d’unes dimensions aproximades 11m. x 5 m. per tal 
de poder ubicar una Estació Transformadora pel conjunt dels habitatges a 
construir i poder desmantellar, d’aquesta manera, la que es va situar, 
provisionalment en zona verda pública, d’acord amb els convenis signats. 
 
Valoració de la proposta 
 
El projecte presentat es considera que compleix les determinacions establertes 
en el planejament vigent i resta de normativa que li es d’aplicació, amb les 
següents consideracions: 
 
1. El conjunt d’edificis plurifamiliars aïllats per a un total de 104 habitatges i 
aparcament al carrer Professor Barraquer núm. 36, pel qual es sol·licita 
llicencia d’obres, es situa sobre una parcel·la, que al igual que la resta 
compreses a l’àmbit de planejament CAUFEC, no reuneix encara la condició de 
solar per a ser edificables, raó per la qual procediria suspendre la tramitació de 
la llicencia sol·licitada fins que la parcel·la reunís la citada condició. 
 
2. No obstant l’anterior, donat que,  per part del sol·licitant s’acredita que es 
reuneixen les condicions que corresponen, establertes als article 39 i 40 del 
Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció 
de la legalitat urbanística,  i així mateix,  que s'acompliran els compromisos 
assumits en el PROTOCOL D'ACTUACIONS i la seva modificació, per a 
l’execució i recepció de les obres d’urbanització del Pla Parcial Urbanístic en el 
sector afectat pel soterrament de les línies elèctriques aèries d’alta tensió de 
FECSA al terme d’Esplugues de Llobregat, signat en data 25 de juny de 2014, 
per l’Alcaldessa d’aquest Ajuntament i J.M.S.E., President de la Junta de 

http://www20.gencat.cat/portal/site/portaljuridic/template.PAGE/menuitem.d15a4e5dfb99396dc366ec10b0c0e1a0/?javax.portlet.tpst=ba5f51819ed19d6c56159f10b0c0e1a0&javax.portlet.prp_ba5f51819ed19d6c56159f10b0c0e1a0=action%3Dfitxa%26mode%3Dsingle%26versionId%3D1354771%26language%3Dca_ES&javax.portlet.begCacheTok=com.vignette.cachetoken&javax.portlet.endCacheTok=com.vignette.cachetoken
http://www20.gencat.cat/portal/site/portaljuridic/template.PAGE/menuitem.d15a4e5dfb99396dc366ec10b0c0e1a0/?javax.portlet.tpst=ba5f51819ed19d6c56159f10b0c0e1a0&javax.portlet.prp_ba5f51819ed19d6c56159f10b0c0e1a0=action%3Dfitxa%26mode%3Dsingle%26versionId%3D1354771%26language%3Dca_ES&javax.portlet.begCacheTok=com.vignette.cachetoken&javax.portlet.endCacheTok=com.vignette.cachetoken


Compensació del citat Pla Parcial, aquesta Corporació, si així ho considera, 
podrà, d’acord amb el citat Protocol i la seva modificació, autoritzar la 
simultaneïtat de les obres d’edificació i d’urbanització necessàries perquè els 
terrenys assoleixin la condició de solar esmentada, amb l’establiment de la 
corresponent garantia per la citada execució simultània (que ja va ser 
dipositada en la Fase 1). 
 
3. Pel que fa al compliment de les condicions de l’article 39 del Decret 64/2014, 
de 13 de maig, abans esmentat, cal partir de la premissa, en primer lloc, que el 
Projecte de reparcel·lació del sector, una vegada aprovat definitivament el 24 
de novembre de 2006, i donada la conformitat al seu Text refós per part de la 
Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, el 16 de 
febrer de 2007, està inscrit al Registre de la Propietat d’Esplugues de 
Llobregat, des del 27 de juny de 2008. 
 
4. En segon lloc, cal tenir en compte que, tal i com ha estat recollit en el 
document de la Modificació del Protocol referenciat anteriorment, si es 
compleixen els terminis en aquest explicitats per a finalitzar les obres 
d’urbanització, previsiblement els terrenys tindran la condició de solar abans de 
l’acabament de l’edificació. En qualsevol cas, però, cal destacar que, en cas 
que no es complissin aquests terminis, en el document de la Modificació del 
Protocol també es preveu la possibilitat que l’Administració paralitzi l’obra de 
l’edificació.  
 
5. Finalment, remarcar que l’Administració podria actuar de la mateixa manera, 
i paralitzar les obres d’edificació, en cas que en el decurs de l’execució de les 
obres d’urbanització fos previsible que en l’execució simultània de les obres 
d’edificació, i les d’urbanització pendents, aquestes es poguessin interferir 
mútuament.” 
 
Atès l’informe favorable emès pels Serveis Jurídics Municipals, de data 19 de 
desembre de 2018, els fonaments de dret del qual estableixen el següent: 
 
“El 8 de maig de 2018, (registre d’entrada núm. 2018 /7993), ... i el senyor ..., 
en representació de MILLENIUM MERIDIAN, SL, presenten sol·licitud de 
llicència d’obres per a la construcció d’un total de quatre edificis plurifamiliars 
aïllats, amb 104 habitatges i aparcament, a  la finca ubicada al carrer Professor 
Barraquer, núm. 36 (Illa 103.1 del Pla Parcial urbanístic en el sector 
d’Esplugues de Llobregat afectat pel soterrament de les línies elèctriques 
aèries d’alta tensió de FECSA). 
 
El 21 de juny de 2018, la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i 
Salvaments de la Generalitat de Catalunya ha emès informe favorable, amb 
condicions. 
 
Els Serveis tècnics municipals han emès un informe favorable, amb condicions, 
sobre la petició de llicència d’obres mencionada, en tant en quant el projecte 
d’obres presentat dona compliment a les determinacions del planejament 
urbanístic aplicable. 
 



En relació amb aquesta petició, cal assenyalar el següent: 
 
ANTECEDENTS 
 
El 30 de setembre de 2016, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat va acordar CONCEDIR LLICÈNCIA a MILLENIUM 
MERIDIAN, SL, a l’empara i d’acord amb les condicions de l’article 39 del 
Decret 64/2014, de 13 de maig, per a executar les obres de construcció d’un 
edifici plurifamiliar de 33 habitatges i aparcament, a la finca ubicada al carrer 
Professor Barraquer, núm. 36, d’Esplugues de Llobregat, corresponent a la 
parcel·la P-103.1 del Pla parcial del sector del terme municipal d’Esplugues de 
Llobregat afectat pel soterrament de les línies elèctriques aèries d’alta tensió de 
FECSA, condicionada a l’execució simultània de les obres d’urbanització, si bé 
suspenent-ne l’executivitat, fins al compliment de les condicions següents: 
 
“1.1 Que s’aprovés el document de la Modificació del protocol de les actuacions 
per a l’execució i recepció, per fases, de les obres d’urbanització del Pla parcial 
urbanístic al sector afectat pel soterrament de les línies elèctriques aèries d’alta 
tensió de FECSA, al terme municipal d’Esplugues de Llobregat, de 25 de juny 
de 2014, que se sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local en la 
mateixa sessió que aquesta proposta. 
 
1.2 A l’empara i en compliment de l’article 40 del Decret 64/2014, de 13 de 
maig, cal dipositar una garantia a disposició de l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat, per alguna de les formes admeses en la legislació aplicable en 
matèria de contractes del sector públic, per import de 2.058.533,73.-euros, per 
a assegurar l’acabament simultani de les obres d’urbanització pendents 
d’execució, necessàries perquè els terrenys assoleixin la condició de solar, 
corresponent a la part de l’import del cost de les obres d’urbanització pendents 
d’execució que li correspon suportar com a propietari del sòl, en relació amb la 
finca de resultat adjudicada pel projecte de reparcel·lació corresponent i que es 
pretén edificar. Així, serà per l'execució de l'obra d'urbanització pendent 
d’executar, com a garantia dins de la fase 1 indicada en el Protocol i la seva 
modificació. 
 
1.3 Cal aportar un certificat de l’empresa de distribució d’energia elèctrica en 
què es garanteixi el subministrament d’electricitat necessari per a l’edificació. 
 
1.4 Cal aportar un pla d’etapes relatiu a l’execució de l’obra d’edificació.” 
La garantia va ser dipositada, per l’import mencionat, i en garantia de l’execució 
simultània de les obres d’urbanització. 
 
El  5 de desembre de 2018, (Registre general d'entrada núm. 2018/24785-E), la 
Junta de Compensació del sector del Pla parcial del sector afectat pel 
soterrament de les línies elèctriques aèries d’alta tensió de FECSA ha sol·licitat 
a l’Ajuntament la recepció de la majoria de les obres d’urbanització de la Fase I 
del sector. 
 
L’11 de desembre de 2018, (Registre general d'entrada núm. 2018-25168-E), la 
Junta de Compensació del sector del Pla parcial del sector afectat pel 



soterrament de les línies elèctriques aèries d’alta tensió de FECSA ha sol·licitat 
a l’Ajuntament la recepció d’una altra obra d’urbanització de la Fase I del 
sector; 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Les obres mencionades estan subjectes a llicència urbanística prèvia, i aquesta 
s’ha d’atorgar d’acord amb la normativa urbanística, el planejament urbanístic i 
les ordenances municipals aplicables, segons prescriu l’article 187 del Text 
refós de la llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost; 
d’acord amb la redacció donada per la Llei 16/2015, de 24 de juliol, de 
simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i 
dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’economia. 
 
En aquest sentit, d’acord amb l’article 187.c) estan subjectes a llicència 
urbanística prèvia, entre d’altres, les obres de nova planta i la intervenció en els 
edificis ja existents que, d’acord amb la legislació sobre ordenació de 
l’edificació, requereixen l’elaboració d’un projecte tècnic, com és el cas que ens 
ocupa. 
 
D’acord amb l’article 188 del Text refós de la llei d'urbanisme, aprovat pel 
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, i l’article 14 del Decret 64/2014, de 13 de 
maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, 
les llicències urbanístiques s’han d’atorgar d’acord amb les previsions de la 
legislació i el planejament urbanístics i les ordenances municipals sobre ús del 
sòl i edificació vigents en el moment de la resolució de la sol·licitud. 
 
També són d’aplicació l’article 75 i següents del Reglament d'obres, activitats i 
serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny. 
 
D’acord amb l’article 12 del Reglament sobre protecció de la legalitat 
urbanística, correspon a l’administració municipal atorgar les llicències 
urbanístiques respecte dels actes que hi són subjectes que es pretenguin 
executar en el seu terme. 
 
Cal posar en relleu els articles 39 a 41 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel 
qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, relatius a 
la possibilitat de simultaniejar l’execució d’obres d’urbanització amb obres 
d’edificació.  
 
Així, l’article 39 indica que no es poden atorgar llicències urbanístiques per a 
l’edificació dels terrenys que no han assolit la condició de solar, llevat que 
s’asseguri l’execució simultània de les obres d’edificació i d’urbanització 
necessàries perquè els terrenys assoleixin la condició esmentada. 
 
L’apartat segon d’aquest precepte estableix que quan els terrenys estan 
compresos en un polígon d’actuació urbanística, només es pot atorgar llicència 
urbanística per a la seva edificació abans que assoleixin la condició de solar, si 
concorren les circumstàncies següents: 
 



a) Que el projecte de reparcel·lació corresponent estigui inscrit en el Registre 
de la Propietat. 
 
b) Que, per l’estat d’execució de les obres d’urbanització pendents, sigui 
previsible que els terrenys tindran la condició de solar a l’acabament de 
l’edificació. Les obres pendents d’execució poden estar referides a una part 
d’un polígon d’actuació urbanística quan, d’acord amb els requisits de cessió i 
recepció parcials de les obres d’urbanització, s’executi per fases. 
 
c) Que l’execució simultània de les obres d’edificació i d’urbanització pendents 
no s’interfereixin mútuament de manera greu. 
 
Cal donar audiència del procediment d’atorgament de la llicència urbanística a 
què fa referència l’apartat 2 a la persona promotora de les obres d’urbanització, 
a la persona que les executa i a l’administració actuant, si no és la competent 
per atorgar-la. En aquest cas, el titular dels terrenys i el promotor de les obres 
coincideix. 
 
Per a concedir la llicència d’edificació amb caràcter simultani a l’execució de les 
obres d’urbanització, cal dipositar una garantia, segons les determinacions de 
l’article 40 del mateix text reglamentari. 
 
Segons aquest precepte, la persona promotora de les obres d’edificació a què 
fa referència l’article 39 ha d’assegurar l’acabament simultani de les obres 
d’urbanització pendents d’execució, necessàries perquè els terrenys assoleixin 
la condició de solar, mitjançant la constitució d’una garantia a disposició de 
l’administració actuant per alguna de les formes admeses en la legislació 
aplicable en matèria de contractes del sector públic. 
 
La quantia de la garantia a què fa referència aquest article ha de comprendre el 
100% del cost de les obres d’urbanització pendents d’execució o, en el supòsit 
a què fa referència l’article 39.2, de la part d’aquestes obres que correspon 
suportar a la persona propietària del sòl en relació amb la finca de resultat 
adjudicada pel projecte de reparcel·lació corresponent i que es pretén edificar. 
 
L’administració actuant ha d’alliberar la garantia constituïda per la persona 
titular de la llicència urbanística que autoritzi les obres d’edificació quan rebi les 
obres d’urbanització necessàries perquè els terrenys afectats assoleixin la 
condició de solar. L’incompliment dels terminis d’execució de les obres 
d’urbanització pendents faculta l’administració actuant per executar la garantia 
esmentada. 
 
D’acord amb l’article 41 del mateix text reglamentari, la primera utilització i 
ocupació de les edificacions autoritzades de conformitat amb l’article 39 resten 
condicionades a l’acabament de les obres d’urbanització pendents d’execució i 
de la seva recepció per part de l’administració actuant. 
 
La condició a què fa referència l’apartat 1 s’ha d’advertir expressament a la 
llicència urbanística que autoritzi les obres d’edificació, com a requisit formal de 
validesa d’aquesta llicència, i ha de constar en les escriptures públiques de 



declaració d’obra nova en construcció autoritzades. També ha de constar en la 
inscripció corresponent del Registre de la Propietat, d’acord amb la normativa 
aplicable. 
 
L’article 34 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament 
sobre protecció de la legalitat urbanística, exigeix l’aportació d’un projecte 
executiu quan el projecte objecte de la llicència tingui la consideració de 
projecte bàsic. En aquest cas, el projecte aportat, segons indiquen els Serveis 
Tècnics municipals NO té el caràcter d’executiu, de manera que caldrà aportar-
lo, i certificar que el contingut s’ajusta al projecte bàsic. 
 
Les llicències urbanístiques caduquen si transcorre el termini per començar les 
obres o el termini per acabar-les, incloses les seves pròrrogues respectives, 
sense que hagin estat iniciades o finalitzades. Ambdós terminis es computen a 
partir de l’endemà de la notificació de la llicència atorgada. 
 
A aquests efectes, en compliment de l’article 37 del Reglament sobre protecció 
de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig, 
correspon efectuar l’advertiment de caducitat de caducitat corresponent. 
 
Cal indicar a la persona titular de la llicència que ha de lliurar a l’administració 
atorgant una còpia de l’acta d’inici d’obres estesa per la direcció facultativa de 
les obres i, posteriorment, una còpia del certificat final d’obres expedit per 
aquesta mateixa direcció. Si les obres autoritzades no requereixen direcció 
facultativa per executar-les, les còpies de l’acta i del certificat esmentats han de 
ser substituïdes per la declaració responsable corresponent de la persona 
titular de la llicència urbanística. 
 
L’òrgan competent per a l’aprovació d’aquest Projecte és la Junta de Govern 
Local, per delegació expressa efectuada mitjançant Decret núm. 1466, de 18 
de juny de 2015. 
 
CONCLUSIONS 
 
En aquest cas concret, pel que fa al compliment de les condicions de l’article 39 
del Decret 64/2014, de 13 de maig, abans mencionat, cal partir de la premissa, 
en primer lloc, que el Projecte de reparcel·lació del sector, una vegada aprovat 
definitivament el 24 de novembre de 2006, i donada la conformitat al seu Text 
refós per part de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat, el 16 de febrer de 2007, està inscrit al Registre de la Propietat 
d’Esplugues de Llobregat, des del 27 de juny de 2008. 
 
En segon lloc, cal tenir en compte que, una vegada presentades les peticions 
de recepció de les obres d’urbanització de la Fase I del sector, de 5 i 11 de 
desembre de 2018, més amunt mencionades, previsiblement els terrenys 
tindran la condició de solar a l’acabament de l’edificació.  
 
Per tot l’exposat, només resta concloure que es compleixen les condicions 
imposades pel precepte de referència, i que l’Administració compta amb 
mecanismes per a garantir-ho i que, per tant, s’informa favorablement la 



sol·licitud analitzada, i que correspon sotmetre a la Junta de Govern Local la 
concessió de la llicència d’obres demanada, a l’empara de l’article 39 del 
Decret 64/2014, de 13 de maig, condicionada a l’execució simultània de les 
obres d’urbanització, si bé no correspon requerir la presentació de cap garantia, 
en tant en quant, amb ocasió de la llicència concedida el 30 de setembre de 
2016, a MILLENIUM MERIDIAN, SL, per a la construcció d’un edifici 
plurifamiliar a la finca ubicada al carrer Professor Barraquer, núm. 36, 
d’Esplugues de Llobregat, ja es va dipositar la garantia per import de 
2.058.533,73.-euros, per a assegurar l’acabament simultani de les obres 
d’urbanització pendents d’execució, necessàries perquè els terrenys assoleixin 
la condició de solar, corresponent a la part de l’import del cost de les obres 
d’urbanització pendents d’execució que li correspon suportar com a propietari 
del sòl, en relació amb la finca de resultat adjudicada pel projecte de 
reparcel·lació corresponent i que es pretén edificar.” 
  
S’acorda: 
 
1.- Concedir llicència a MILLENIUM MERIDIAN, SL, a l’empara i d’acord amb 
les condicions de l’article 39 del Decret 64/2014, de 13 de maig, per a executar 
les obres de construcció de quatre edificis plurifamiliars aïllats, amb 104 
habitatges i aparcament, a la finca ubicada al carrer Professor Barraquer, núm. 
36 (Illa 103.1 del Pla Parcial urbanístic en el sector d’Esplugues de Llobregat 
afectat pel soterrament de les línies elèctriques aèries d’alta tensió de FECSA), 
d’acord amb el projecte bàsic presentat el 8 de maig de 2018, (registre 
d’entrada núm. 2018 /7993), condicionada a l’execució simultània de les obres 
d’urbanització.  
 
2.- Condicionar aquesta llicència al compliment dels següents requisits: 
 
2.1. Abans d’iniciar les obres d’edificació ha de procedir a: 
 
2.1.1. Constituir dipòsit a la Tresoreria Municipal en metàl·lic o aval bancari 
d'import 30.000 euros en concepte de garantia per a la construcció o reposició 
de la vorera i per a la reposició de qualsevol dany que pogués ocasionar-se en 
els elements urbanístics de la via pública, en el transcurs de les de conformitat 
amb allò que disposa l'article 16 de les Ordenances Metropolitanes d'Edificació. 
 
2.1.2. Constituir dipòsit a la Tresoreria Municipal en metàl·lic o aval bancari 
solidari d'import 73.371,54  euros, en concepte de fiança per garantir la bona 
gestió dels residus, de conformitat amb el que es disposa en el decret 89/2010 
de 29 de juny. 
 
El sol·licitant ha de disposar del document de seguiment de residus. 
 
La garantia definitiva es constituirà preferentment mitjançant: 
 
a) Fiança: a través de l'ingrés amb el document de codi de barres. S’adjunta 
carta de pagament i instruccions carta de pagament. 
 
b) Aval bancari: ha de contenir els requisits que s’enumeren seguidament.  



 
S’estableix l’obligació de presentar juntament amb l’aval còpia d’aquest acord: 
 
1. Raó social de l'entitat de crèdit o societat de garantia recíproca  
2. Identificació dels apoderats  
3. Obligació assumida per la garantia. Import de la garantia (en lletra i en xifra) 
4. L'aval ha de ser solidari respecte a l'obligat principal, amb renúncia expressa 
al benefici d'excussió i pagador al primer requeriment. 
5. L'aval serà de durada indefinida, romanent vigent fins que l'òrgan a 
disposició del qual es constitueixi resolgui expressament declarar l'extinció de 
l'obligació garantida i la cancel·lació de l'aval. 
6. Inscripció Registre Especial d'Avals amb número ... 
7. Validació de poders per l’Assessoria jurídica de la C.G.D. o Advocacia de 
l’Estat.  
8. Verificació de la representació per fedatari públic. 
 
3. Aportar la següent documentació: 
 
1. Projecte d’execució en compliment de l’Art.9 de la Llei de l’Habitatge i 
Certificat de l’Arquitecte autor del projecte, visat pel Col·legi d’Arquitectes de 
Catalunya, indicant que el mateix s’ajusta exactament al contingut del projecte 
bàsic en base al qual va ser concedida la corresponent llicència d’obres, o que 
les modificacions en el seu cas no són substancials i no alteren els paràmetres 
urbanístics/de l'edificació definits en el citat Projecte Bàsic.  En el citat projecte 
s’haurà de justificar específicament el compliment de la ventilació de l’escales 
per el sistema de sobrepressió mecànica. Així mateix s’haurà de presentar junt 
al projecte executiu la documentació concordant exigible segons la normativa 
vigent. En el cas de que les modificacions siguin substancials s'haurà de 
presentar un nou document de projecte bàsic i executiu que serà objecte de 
nova tramitació. 
 
2. Programa de control de Qualitat. 
 
3. Estudi geotècnic. 
 
4. Projecte d’infraestructures comuns de telecomunicacions als edificis. 
 
5. Designació tècnic Coordinador de Seguretat i Salut. 
 
6. Nomenament de Contractista. 
 
Comunicar, cursant avís per escrit a aquest Ajuntament, l’inici de les obres i 
procedir al replanteig i assenyalament de alineacions i rasants oficials en 
presència dels Serveis Tècnics Municipals. 
 
4. Així mateix, la present llicència resta condicionada als següents requisits: 
 



4.1. La tanca de precaució de l’obra, ha de ser fixa i opaca, de 2 m d’alçada, 
com a mínim, estable, consistent i resistent a l’impacte, construïda amb paret 
d’obra vista o pintada, xapa metàl·lica, o panell prefabricat, de tal manera que 
es mantingui en bon estat i ofereixi la seguretat necessària durant tot el procés 
que duri l’obra. 
 
4.2. Soterrar/eliminar les instal·lacions aèries (postes, cablejat...) i executar les 
escomeses de serveis (aigua, gas, electricitat, telèfon, etc.) en soterrani fins a 
l'edificació, havent d'assumir el titular el cost total derivat de les canalitzacions 
en soterrani d'aquests serveis per la via pública. 
 
En cas d’edifici en alineació de vial, procedir a fitxar el cablejat per la façana 
que per ella discorri. 
 
La actuació a que està obligat el propietari fa referència a tots aquells aspectes 
que siguin necessaris per dur-los a terme, inclòs el soterrament de les línies de 
serveis i subministraments que quedin afectades i la reposició d'aquelles que, 
estan ja soterrades es vegin també afectades. 
 
4.3. D’acord amb l’informe de data 21/06/2018 de la Direcció General de 
Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments de la Generalitat de Catalunya, 
caldrà: 
 
- Assegurar l’acompliment de la instrucció tècnica complementària SP-133. 
 
- Assegurar l’acompliment del punt 9 del DB SI 3 del Codi Tècnic de l’Edificació. 
 
- Les portes d’accés a les escales protegides hauran de ser EI2 60-C5. 
 
- El quadre de maniobres per als Bombers del Sistema de Pressió Diferencial 
de protecció en front el fum de les escales especialment protegides, estarà 
emplaçat a la planta baixa de l’edifici i a dins del recinte de l’escala a la qual 
dona servei el sistema, d’acord amb la instrucció tècnica complementària SP-
138. 
 
- Caldrà instal·lar un hidrant d’incendis normalitzat prop de l’entrada del local, 
en el cas que no n’hi hagi cap a menys de 100 metres. 
 
- En tot l’aparcament soterrat es col·locarà un plànol de distribució de la planta, 
en tots els accessos a la mateixa per a l’ús dels Bombers en cas d’incendi. Els 
plànols s’han de col·locar dins el recinte de les escales. 
 
5.-  Advertir a MILLENIUM MERIDIAN, SL, en compliment de l’article 41 del 
Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció 
de la legalitat urbanística, que la primera utilització i ocupació de les 
edificacions autoritzades de conformitat amb l’article 39 resten condicionades a 
l’acabament de les obres d’urbanització pendents d’execució i de la seva 
recepció per part de l’administració actuant. 
 



Aquesta condició haurà de constar en les escriptures públiques de declaració 
d’obra nova en construcció autoritzades, i al Registre de la Propietat d’acord 
amb la normativa aplicable. 
 
Caldrà, per tant, acreditar que les condicions d’aquesta llicència s’inscriuen al 
Registre de la propietat. 
 
6.- Advertir a MILLENIUM MERIDIAN, SL que a la finalització de les obres, ha 
de: 
 
6.1. Aportar certificat final de les obres executades. 
 
6.2. Comunicar la primera utilització i ocupació de l’habitatge aportant la 
documentació indicada a l'art. 53 de les Ordenances Metropolitanes 
d'Edificació, en virtut de l’article 187bis.b) del Decret legislatiu 1/2010, de 3 
d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'urbanisme, en la redacció 
donada per la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l'activitat 
administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de 
Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica. 
 
6.3. Justificar el cost real i efectiu de les obres realitzades, i si s’escau efectuar 
l’autoliquidació complementària corresponent. 
 
6.4. Justificar la comunicació de les modificacions introduïdes a la finca, a la 
Gerència Territorial del Cadastre, c/ Travessera de Gràcia núm.58 2a planta de 
Barcelona, per ajustar les dades a la realitat (Mod. 902), aportant fotocòpia de 
l’esmentat model. 
 
6.5. Justificar la col·locació del número de la finca així com la placa amb la 
denominació del carrer (aportant fotografia). En aquest cas ha de contactar 
amb la Secció de l’Espai Públic, al telèfon 93.371.33.50., on li donaran 
instruccions respecte al lloc on s’han de col·locar les plaques del carrer i 
numeració. 
 
7.- Advertir i manifestar a  MILLENIUM MERIDIAN, SL: 
 
7.1. Que s'hauran d'acomplir totes i cadascuna de les clàusules i annexes del 
PROTOCOL D'ACTUACIONS abans esmentat i de la seva modificació de la 
Fase 1 i que aquestes condicions seran obligatòries per a la obtenció de la 
llicència de primera ocupació. 
 
7.2. Que s'haurà d'acomplir amb el desmantellament dels Centres de 
Transformació provisionals, en terrenys destinats a zona verda pública, en el 
moment de la construcció dels Centres de Transformació definitius, en les 
edificacions previstes a les parcel·les edificables d'acord amb el planejament 
aprovat, i concretades en el Contracte formalitzat en data 10/07/2015 entre la 
Junta de Compensació i ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L.U. i els 
Convenis aprovats per la Junta de Govern de l'Ajuntament en sessió ordinària 
del dia 22/01/16. 
 



7.3. Que el present informe es refereix exclusivament a obres i s’emet sense 
perjudici del que es realitzi per a l'obtenció prèvia o simultània a la llicència 
d’obres per obtenir la corresponent llicència d’activitats per l’aparcament situat 
en les plantes soterrani. 
 
7.4. Que en el projecte d’obres s’hauran de introduir totes les modificacions i 
mesures complementàries i addicionals oportunes a implantar a l’edifici, no 
contemplades al mateix i que resultin de la tramitació del projecte d’activitats i 
de les actualitzacions normatives. 
 
7.5. Que la piscina, representada als plànols i anomenada a la memòria, no és 
objecte del present informe i haurà d'atendre a la llicencia específica prèvia 
presentació del corresponent projecte i documentació complementaria exigible. 
 
7.6. Que l’espai lliure entre edificacions es tractarà com espai verd privat. Les 
parts d’espai lliure sobre l’aparcament soterrat es tractarà com a jardí (Art. 6.8 
de les NNUU del planejament vigent). 
 
7.7. Que la placa d’obres s’haurà de retirar al Punt d’Atenció a la Ciutadania, 
plaça Santa Magdalena núm. 24, prèvia justificació del seu pagament i del 
dipòsit de les fiances o avals senyalats a la concessió de la llicència. Una 
vegada complimentada, s’ha de col·locar en lloc visible.  
 
7.8. Que en cas de necessitar la col·locació de contenidors per a residus i 
runes ha de sol·licitar i obtenir l'oportuna autorització.  
 
7.9. Que en cas de necessitar ocupar i/o tallar la via pública, s’ha de sol·licitar 
la preceptiva autorització al departament de Serveis Administratius amb una 
antelació de 7 dies.   
 
8.- Advertir a MILLENIUM MERIDIAN, SL, en compliment de l’article 37 del 
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 
64/2014, de 13 de maig, el següent: 
 
- Per a la comunicació de l’inici d’obres caldrà aportar una còpia de l’acta d’inici 
d’obres estesa per la direcció facultativa de les obres i, posteriorment, 
acabades aquestes, caldrà aportar una còpia del certificat final d’obres expedit 
per aquesta mateixa direcció. 
 
- Les llicències urbanístiques caduquen si transcorre el termini d’1 any per 
començar les obres o el termini de 3 anys per acabar-les, incloses les seves 
pròrrogues respectives, sense que hagin estat iniciades o finalitzades. Ambdós 
terminis es computen a partir de l’endemà de la notificació de la llicència 
atorgada. 
 
9.- Condicionar la concessió d’aquesta llicència al pagament de les següents 
liquidacions confeccionades d'acord amb el que preveuen les Ordenances 
Fiscals respectives: 
 



9.1 Taxa per llicència urbanística, regulada en l'Ordenança Fiscal núm.6, 
articles 5 i 6.1, apartat 1.1. per import de 254.870,11€. 
 
Base imposable (PEM)= 8.865.047,36€. 
Base provisional (base imposable x 1,15) = 10.194.804,46€. 
Quota tributària (base provisional x 2,5%)= 10.194.804,46 x 2,5% = 
254.870,11€. 
 
9.2. Taxa per utilització de plaques i altres distintius, regulada a  l'Ordenança 
Fiscal núm.18, art. 5 per import  48,40 €. 
 
9.3. lmpost sobre construccions, instal·lacions i obres, regulada a l'Ordenança 
Fiscal núm. 1 articles 7 i 8 per import de 407.792,18 €. 
 
Base imposable (PEM)= 8.865.047,36€ 
Base provisional (base imposable x 1,15) = 10.194.804,46€ 
Quota tributària (base provisional x 4%)= 10.194.804,46 x 4%= 407.792,18€ 
 
Aquest impost es liquidarà per l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació 
de Barcelona (ORGT).  
 
10.- Comunicar a MILLENIUM MERIDIAN, SL amb CIF B-65772733, que la 
recaptació d'aquests tributs es troba delegada en l'Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT). En conseqüència, aquestes 
liquidacions seran notificades per l'ORGT en els pròxims dies, havent d'abonar-
se el seu import en el lloc, termini i forma que es determini en la corresponent 
notificació. 
 
11.-  Donar trasllat a l'Organisme de Gestió Tributària (ORGT) de la Diputació 
de Barcelona per tal d'aprovar la liquidació corresponent a l’apartat  9.3. 
 
12.-  Notificar aquesta resolució a MILLENIUM MERIDIAN, SL i donar trasllat al 
Servei d'Hisenda i Tresoreria. 
 
 
3. Proposta per concedir llicència a ... per executar obres de construcció 
d'un habitatge unifamiliar parionat a la plaça Pau Vila, núm. 3, parcel·la 7.2 
del sector Finestrelles Nord (exp. 2018/38/2416). 
 
El senyor ... en representació de ..., sol·licita llicència  per executar obres de 
construcció d'un habitatge unifamiliar parionat a la finca situada a la plaça Pau 
Vila, núm. 3, parcel·la 7.2 del sector Finestrelles Nord, d'aquesta població, 
(referència cadastral 4822302DF2842D0001UJ) segons projecte tècnic aportat 
a tal efecte. (Expedient 2018/38/2416). 
 
Atès l’informe favorable emès pels Serveis Tècnics Municipals del que resulta: 
 
“Es proposa  la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat. 
 



La parcel·la té una superfície de 128 m2 i una forma rectangular de 16’0 x 8’00 
m. de costat,  amb la  façana principal a la Plaça Pau Vila, 3. 
 
D’acord amb el Projecte de Reparcel·lació del PERI Finestrelles Nord, aprovat 
definitivament el 22 de novembre de 2013, a la parcel·la en qüestió li correspon 
una edificabilitat màxima de 117’70 m2. 
 
L’habitatge es desenvolupa en quatre nivells, una planta baixa a nivell de 
carrer, dues plantes soterrades en la seva part posterior i una planta més sobre 
rasant. 
 
La  planta baixa (46’04 m2. construïts) preveu, a banda de l’accés, l’escala i la 
reserva per l’ascensor, la construcció de la sala d’estar – menjador - cuina 
(38’30 m2 útils) i la zona d’aparcament per a dos vehicles (33 m2). 
 
En planta primera (71’02 m2 construïts), a banda de l’escala i el distribuïdor i la 
reserva per l’ascensor, es preveuen quatre dormitoris (11’50 m2, 11’60 m2, 
9’10 m2. i 8’05 m2 de sup. útils), amb dos banys (5’50 i 5’35 m2). En aquesta 
planta es preveu també un balcó de 13’70 m2. útils. 
 
El projecte preveu també la construcció de dues planes soterrades, de uns 45 
m2 cadascuna, la inferior, situada amb sortida al jardí posterior, a una cota -
6’20 m. respecte el carrer, d’acord amb la normativa del PERI Finestrelles 
Nord.  
 
La superfície construïda total computable és, segons el projecte presentat, de 
117’06 m2, una mica inferior a la màxima prevista i determinada pel 
planejament (117’70 m2). 
 
La coberta prevista és plana i en la seva major part  es preveu enjardinada, tal 
com determina la normativa del PERI Finestrelles Nord. L’alçada màxima 
prevista del badalot sobre el forjat de coberta és de 3’05 m, tal com determina 
també la normativa del PERI. 
 
L’alçada de l’edificació prevista (6’10 m., PB + 1) no supera la màxima 
reguladora determinada pel planejament vigent. Igualment, el punt d’aplicació 
del nivell de la planta baixa s’ajusta a les determinacions del PERI Finestrelles, 
així com també les determinacions pel que fa al tractament i color dels 
elements de façana. 
 
El projecte  compleix, per tant, en la seva totalitat,  la normativa urbanística i 
concordant que li es d’aplicació. 
 
El 23 de juny de 2017, la Junta de Govern Local de l'Ajuntament d'Esplugues 
de Llobregat va acordar aprovar la Modificació del Conveni subscrit el 2 
d'octubre de 2015 entre la Junta de Compensació del Pla Especial de Reforma 
Interior de Finestrelles Nord i l'Ajuntament d'Esplugues. D'acord amb el pacte 
tercer previst en aquest Conveni, l'atorgament de cadascuna de les llicències 
d'obres estarà condicionat a l’ingrés davant l'Ajuntament d'Esplugues de 
Llobregat, com a pagament parcial i a compte, per part del propietari sol·licitant 



de llicència, de la quantia econòmica que li correspongui, en funció del seu 
coeficient de participació en el sector de reparcel·lació, sobre la quantitat de 
QUATRE-CENTS NORANTA-UN MIL SEIXANTA-DOS EUROS AMB QUINZE 
CÈNTIMS D'EURO (491.062,15.-€), fins al complet pagament de l'import 
econòmic corresponent a la cessió del 10% de l'aprofitament. Donat que el 
coeficient de participació de la parcel·la en qüestió (parcel·la 7.2 del PERI) és 
el 0’7387%, el  sol·licitant de la llicència d'obres corresponent haurà d'ingressar 
a l'Ajuntament en concepte de pagament parcial i a compte la quantia de  
3.627’47 €, prèvia constatació del fet que no és deutora de la Junta de 
Compensació.” 
 
Atès l’informe favorable emès pels Serveis Jurídics Municipals, de data 18 de 
desembre de 2018, els fonaments de dret del qual estableixen el següent: 
 
“ANTECEDENTS 
 
En relació amb aquesta petició, cal posar en relleu el fet que el 23 de juny de 
2017, la Junta de Govern Local, de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, va 
acordar aprovar la Modificació del Conveni subscrit el 2 d’octubre de 2015, 
entre l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, i la Junta de Compensació del 
PERI de Finestrelles Nord, en relació amb el pagament del 10% d’aprofitament 
mitjà de l’àmbit, el text del qual s’adjunta com a annex a aquest acord. 
 
L’objecte d’aquest Conveni era modificar el Conveni subscrit entre les parts el 2 
d’octubre de 2015, perquè la Junta de Compensació del Pla Especial de 
Reforma Interior de Finestrelles Nord pogués fer front al pagament del segon 
termini corresponent a la cessió del 10% d’aprofitament, substituïda pel 
pagament de l’equivalent del seu valor econòmic. 
 
D’acord amb les clàusules del Conveni indicat, l'atorgament de cadascuna de 
les llicències d'obres estarà condicionat a l’ingrés davant l'Ajuntament 
d'Esplugues de Llobregat, com a pagament parcial i a compte, per part del 
propietari sol·licitant de llicència, de la quantia econòmica que li correspongui, 
en funció del seu coeficient de participació en el sector de reparcel·lació, fins al 
complet pagament de l'import econòmic corresponent a la cessió del 10% de 
l'aprofitament. 
 
L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat i la Junta de Compensació del Sector 
van subscriure una Modificació del conveni, aprovat per Junta de Govern Local 
de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, de 20 de setembre de 2018, 
mitjançant el qual, bàsicament, s’acorda prorrogar el termini de pagament del 
deute pendent relatiu a la cessió del 10% de l’aprofitament fins el dia 30 de 
setembre de 2019, i mantenir la resta de condicions vigents. 
 
El 14 de desembre de 2018, els Serveis tècnics municipals han emès un 
informe favorable, amb condicions. Segons l’informe indicat, l’habitatge es 
desenvolupa en quatre nivells, una planta baixa a nivell de carrer, dues plantes 
soterrades en la seva part posterior i una planta més sobre rasant. Finalment, 
en l’informe es quantifica l’import a què haurà de fer front la persona 



interessada, en virtut del seu percentatge de participació, prèvia constatació del 
fet que no és deutora de la Junta de Compensació. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Les obres mencionades estan subjectes a llicència urbanística prèvia, i aquesta 
s’ha d’atorgar d’acord amb la normativa urbanística, el planejament urbanístic i 
les ordenances municipals aplicables, segons prescriu l’article 187 del Text 
refós de la llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost; 
d’acord amb la redacció donada per la Llei 16/2015, de 24 de juliol, de 
simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i 
dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’economia. 
 
En aquest sentit, d’acord amb l’article 187.c) està subjecte a llicència 
urbanística prèvia, la construcció d’edificis de nova planta que, d’acord amb la 
legislació sobre ordenació de l’edificació, requereixen l’elaboració d’un projecte 
tècnic, com és el cas que ens ocupa. 
 
D’acord amb l’article 12 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el 
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, correspon a 
l’administració municipal atorgar les llicències urbanístiques respecte dels actes 
que hi són subjectes que es pretenguin executar en el seu terme municipal. 
 
L’article 13.1 del Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística estableix 
que les sol·licituds de llicències urbanístiques es tramiten de conformitat amb la 
legislació sobre règim local, sens perjudici de la legislació sobre procediment 
administratiu comú i procediment de les administracions públiques de 
Catalunya i els aspectes procedimentals establerts a la legislació urbanística. 
 
Per tant, són d’aplicació l’article 75 i següents del Reglament d'obres, activitats i 
serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny. 
 
L’article 34 del Reglament exigeix l’aportació d’un projecte executiu quan el 
projecte objecte de la llicència tingui la consideració de projecte bàsic. En 
aquest cas, segons indiquen els Serveis tècnics municipals en el seu informe, 
el projecte presentat és bàsic, de manera que caldrà presentar l'executiu. 
 
Les llicències urbanístiques caduquen si transcorre el termini per començar les 
obres o el termini per acabar-les, incloses les seves pròrrogues respectives, 
sense que hagin estat iniciades o finalitzades. Els terminis són d’un any per a 
iniciar les obres, i de 3 anys per a acabar-les una vegada iniciades. Ambdós 
terminis es computen a partir de l’endemà de la notificació de la llicència 
atorgada. 
 
A aquests efectes, en compliment de l’article 37 del Reglament sobre protecció 
de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig, 
correspon efectuar l’advertiment de caducitat corresponent. 
 
Cal indicar a la persona titular de la llicència que ha de lliurar a l’administració 
atorgant una còpia de l’acta d’inici d’obres estesa per la direcció facultativa de 



les obres i, posteriorment, una còpia del certificat final d’obres expedit per 
aquesta mateixa direcció. Si les obres autoritzades no requereixen direcció 
facultativa per executar-les, les còpies de l’acta i del certificat esmentats han de 
ser substituïdes per la declaració responsable corresponent de la persona 
titular de la llicència urbanística. 
 
Finalment, cal recordar que, en aplicació i compliment de l'article 187 bis del 
Text refós de la Llei d'urbanisme, estan subjectes a la comunicació prèvia, entre 
d'altres, la primera utilització i ocupació dels edificis. 
 
L’òrgan competent per a l’aprovació d’aquest Projecte és la Junta de Govern 
Local, per delegació expressa efectuada mitjançant Decret núm. 1466, de 18 
de juny de 2015. 
 
Conclusions 
 
Per tot l'exposat, només resta concloure que s’informa favorablement la 
concessió de la llicència sol·licitada.” 
 
Vistos els preceptes citats, 
  
S’acorda: 
 
1. Concedir llicència d’obres al senyor ..., per a construir un habitatge 
unifamiliar a la parcel·la 7.2 del Sector Finestrelles Nord, a la finca situada a la 
Plaça Pau Vila, núm.3, d'Esplugues de Llobregat, d’acord amb el projecte 
presentat el 27 de novembre de 2018, (Registre general d'entrada núm. 
2018/23935-E). 
 
2. Condicionar aquesta llicència al compliment dels següents requisits: 
 
2.1. Abans d’iniciar les obres d’edificació ha de procedir a: 
 
2.1.1. Constituir dipòsit en Tresoreria Municipal en metàl·lic o aval bancari 
solidari d'import de 1.700 euros en concepte de garantia d’urbanització i 
reposició de qualsevol dany que pogués ocasionar-se en els elements 
urbanístics del sòl , subsòl i vol de la via pública, durant el curs de les obres, de 
conformitat amb el disposat en l'article 16 de les Ordenances Metropolitanes 
d'Edificació. 
 
2.1.2. Constituir dipòsit en Tresoreria Municipal en metàl·lic o aval bancari 
solidari d'import 2.932,05 euros en concepte de fiança per a garantir la gestió 
dels residus procedents de l'enderroc i l’excavació, de conformitat amb el que 
disposa el Decret 89/2010, de 29 de juny, relatiu a la gestió de residus de la 
construcció. 
 
La garantia definitiva es constituirà preferentment mitjançant: 
 
a) Fiança: a través de l'ingrés amb el document de codi de barres. S’adjunta 
carta  de pagament i instruccions carta de pagament. 



 
b) Aval bancari: ha de contenir els requisits que s’enumeren seguidament. 
S’estableix l’obligació de presentar juntament amb l’aval còpia d’aquest acord: 
 
1. Raó social de l'entitat de crèdit o societat de garantia recíproca  
2. Identificació dels apoderats  
3. Obligació assumida per la garantia. Import de la garantia (en lletra i en xifra) 
4. L'aval ha de ser solidari respecte a l'obligat principal, amb renúncia expressa 
al benefici d'excussió i pagador al primer requeriment. 
5. L'aval serà de durada indefinida, romanent vigent fins que l'òrgan a 
disposició del qual es constitueixi resolgui expressament declarar l'extinció de 
l'obligació garantida i la cancel·lació de l'aval. 
6. Inscripció Registre Especial d'Avals amb número ... 
7. Validació de poders per l’Assessoria jurídica de la C.G.D. o Advocacia de 
l’Estat.  
8. Verificació de la representació per fedatari públic. 
9. Comunicar, cursant avís per escrit a aquest Ajuntament, l’inici de les obres i 
procedir al replanteig i assenyalament de alineacions i rasants oficials en 
presència dels Serveis Tècnics Municipals. 
10. Aportar la següent documentació: 
- Estudi geotècnic subscrit per tècnic competent i visat pel Col·legi 
corresponent. 
- Nomenament de Contractista. 
Programa de control de Qualitat. 
- Full d’Assumpció del Director de l’obra, signat i visat pel Col·legi corresponent. 
- Full d’Assumpció del Director d’execució de l’obra, signat i visat pel Col·legi 
corresponent. 
- Nomenament de coordinador/a de Seguretat i Salut, igualment signat i visat 
pel Col·legi corresponent. 
 
3. Així mateix, la present llicència resta condicionada als següents requisits: 
 
3.1. Executar les escomeses de serveis (aigua, gas, electricitat, telèfon, etc.) en 
soterrani fins a l'edificació, en el cas que no sigui així en l’actualitat, havent 
d'assumir el titular el cost total derivat de les canalitzacions en soterrani 
d'aquests serveis per la via pública. 
 
L’actuació al que està obligat el propietari fa referència a tots aquells aspectes 
que siguin necessaris per dur-los a terme, inclòs el soterrament de les línies de 
serveis i subministraments que quedin afectades i la reposició d'aquelles que, 
estan ja soterrades es vegin també afectades. 
 
3.2. La tanca de precaució de l’obra haurà de ser fixa i opaca, de 2 m. d’alçada 
com a mínim, estable, consistent i resistent als possibles impactes, construïda 
amb paret d’obra vista o pintada o panell prefabricat, de manera que presenti 
un acabat decorós i es mantingui en bon estat i ofereixi la seguretat necessària 
durant tota la durada de l’obra. 
 
4. Advertir a ... que a la finalització de les obres, ha de: 
 



4.1. Aportar certificat final de les obres executades. 
 
4.2. Comunicar la primera utilització i ocupació de l’habitatge aportant la 
documentació indicada a l'art. 53 de les Ordenances Metropolitanes 
d'Edificació, en virtut de l’article 187bis.b) del Decret legislatiu 1/2010, de 3 
d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'urbanisme, en la redacció 
donada per la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l'activitat 
administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de 
Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica. 
 
4.3. Justificar el cost real i efectiu de les obres realitzades, i si s’escau efectuar 
l’autoliquidació complementària corresponent. 
 
4.4. Justificar la comunicació de les modificacions introduïdes a la finca, a la 
Gerència Territorial del Cadastre, c/ Travessera de Gràcia núm.58 2a planta de 
Barcelona, per ajustar les dades a la realitat (Mod. 902), aportant fotocopia de 
l’esmentat model. 
 
5. Advertir i manifestar a  ...: 
 
5.1. Que la placa d’obres s’haurà de retirar al Punt d’Atenció a la Ciutadania, 
plaça Santa Magdalena núm. 24, prèvia justificació del seu pagament i del 
dipòsit de les fiances o avals senyalats a la concessió de la llicència. Una 
vegada complimentada, s’ha de col·locar en lloc visible.  
 
5.2. Que en cas de necessitar la col·locació de contenidors per a residus i 
runes ha de sol·licitar i obtenir l'oportuna autorització.  
 
5.3. Que en cas de necessitar la col·locació d’una grua – torre, si és el cas, és 
necessari sol·licitar i tramitar la corresponent llicència municipal. 
 
5.4. Que en cas de necessitar ocupar i/o tallar la via pública, s’ha de sol·licitar 
la preceptiva autorització al departament de Serveis Administratius amb una 
antelació de 7 dies.   
 
6. Advertir a ..., en compliment de l’article 37 del Reglament sobre protecció de 
la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig, el següent: 
 
- Per a la comunicació de l’inici d’obres caldrà aportar una còpia de l’acta d’inici 
d’obres estesa per la direcció facultativa de les obres i, posteriorment, 
acabades aquestes, caldrà aportar una còpia del certificat final d’obres expedit 
per aquesta mateixa direcció. 
 
- Les llicències urbanístiques caduquen si transcorre el termini d’1 any per 
començar les obres o el termini de 3 anys per acabar-les, incloses les seves 
pròrrogues respectives, sense que hagin estat iniciades o finalitzades. Ambdós 
terminis es computen a partir de l’endemà de la notificació de la llicència 
atorgada. 
 



7.  Condicionar l'anterior llicència al pagament de 3.627,47 euros en concepte 
de pagament parcial a compte del 10% de cessió d'aprofitament, de conformitat 
amb l'Acord aprovat el 20 de setembre de 2018, de Modificació del Conveni 
subscrit entre la Junta de Compensació del Pla especial de reforma interior de 
Finestrelles Nord i l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. 
 
El pagament en període voluntari de la liquidació practicada s'ha de fer en els 
següents terminis: 
 
- Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, 
des de la data de recepció de la notificació fins al dia 20 del mes següent o, si 
aquest no fos hàbil, fins l'immediat hàbil següent. 
- Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies 16 i últim de cada 
mes, des de la data de recepció de la notificació fins al dia cinc del segon mes 
posterior o, si aquest no fos hàbil, fins l'immediat hàbil següent. 
 
Aquest pagament s’haurà de realitzar mitjançant transferència bancària al 
compte següent: ES45 2100 0148 5502 0000 6291, establint com a concepte: 
pagament parcial a compte Junta Compensació. 
 
8. Condicionar així mateix la concessió d’aquesta llicència al pagament de les 
següents liquidacions confeccionades d'acord amb el que preveuen les 
Ordenances Fiscals respectives: 
 
8.1 Taxa per llicència urbanística, regulada en l'Ordenança Fiscal núm.6, 
articles 5 i 6.1, apartat 1.1. per import de 4.630,24€. 
 
Base imposable (PEM) = 161.051,96€ 
Base provisional (base imposable x 1,15) = 185.209,75€ 
Quota tributària (base provisional x 2,5%) = 185.209,75€ x  2,5% = 4.630,24€ 
 
8.2. Taxa per utilització de plaques i altres distintius, regulada a  l'Ordenança 
Fiscal núm.18, art. 5 per import  48,40 €. 
 
8.3. lmpost sobre construccions, instal·lacions i obres, regulada a l'Ordenança 
Fiscal núm. 1 articles 7 i 8 per import de 7.408,39€. 
 
Base imposable (PEM) = 161.051,96€ 
Base provisional (base imposable x 1,15) = 185.209,75€ 
Quota tributària (base provisional x 4%) = 185.209,75€ x 4%= 7.408,39€ 
 
Aquest impost es liquidarà per l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació 
de Barcelona (ORGT).  
 
9. Comunicar a J.N., que la recaptació d'aquests tributs es troba delegada en 
l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT). En 
conseqüència, aquestes liquidacions seran notificades per l'ORGT en els 
pròxims dies, havent d'abonar-se el seu import en el lloc, termini i forma que es 
determini en la corresponent notificació. 
 



10.  Donar trasllat a l'Organisme de Gestió Tributària (ORGT) de la Diputació de 
Barcelona per tal d'aprovar la liquidació corresponent a l’apartat  8.3. 
 
11.  Notificar aquesta resolució a ... i donar trasllat al Servei d'Hisenda i 
Tresoreria. 
  
 
4. Proposta per concedir llicència a L’ORDE HOSPITALÀRIA GERMANS 
DE SANT JOAN DE DÉU per executar obres de reforma per a la ubicació 
de la Unitat de Neonatologia de l’Hospital Sant Joan de Deu a la planta 
quarta de  l’edifici anomenat “Edifici de Serveis”, ubicat al Passeig de 
Sant Joan de Déu, núm.2, d’Esplugues de Llobregat (exp. 2018-29-2416). 
 
El senyor ...,  en representació de l’Orde Hospitalària Germans  de Sant Joan 
de Déu amb NIF  sol·licita llicència  per executar obres de construcció de la 
Unitat de Neonatologia de l’Hospital Sant Joan de Déu, a la planta 4, en 
l’anomenat Edifici de Serveis i Edifici Pati Cúria, que es troba a la cara nord del 
conjunt hospitalari a la finca situada al passeig Sant Joan de Déu, núm. 2, 
d'aquesta població, (referència cadastral 4920701DF2842B0001LX) segons 
projecte tècnic aportat a tal efecte. (Expedient 2018/29/2416) 
 
Atès l’informe favorable emès pels Serveis Tècnics Municipals del que resulta: 
  
“El projecte present bàsicament te per objecte la reforma d’una part de la planta 
quarta de l’edifici existent. En concret, el projecte preveu la reforma de 2.217 
m2 de la part més al nord de la planta, en el edifici anomenat “Edifici de 
Serveis”. 
 
Actualment, aquesta part de la planta 4a. té una utilització diversa, essent la 
seva major part destinada a blocs quirúrgics, malalts semi-crítics i altres espais 
sense ús concret. La previsió de dependències de neonatologia a ubicar en 
aquesta nova zona a reformar és la següent: 
 
1. Unitat de pacients crítics (28 llits). 
2. Unitat de pacients intermedis (20 llits). 
3. Àrea de suport (7 despatxos, secretaria, office, vestuari, serveis higiènics). 
4. Zona de treball assistencial (2 controls infermers/eres, 2 sales de treball, 3 
magatzems, zones tècniques). 
5. Zona de neteja (magatzem, zona bruta, local neteja). 
6. Àrea de suport a les famílies (Sala d’espera, sala relax, vestuaris famílies, 
serveis higiènics). 
 
Des del punt de vista del Planejament, aquesta reforma no té cap incidència, ja 
que els espais que es reformen ja són existents en l’edifici Hospitalari i, per 
tant, no hi ha cap augment de sostre, ni d’ocupació ni d’alçada reguladora del 
mateix. 
 
Des del punt de vista de l’accessibilitat, existeix un itinerari accessible (que no 
es modifica) des de l’accés de l’hospital i fins el mateix bloc de neonatologia. 
 



Pel que fa a la Seguretat en cas d’incendi, el Projecte presentat disposa d’un 
Annex de justificació del compliment de la normativa. En concret, el Projecte 
preveu reformar lleugerament les actuals condicions de prevenció d’incendis, 
re-dimensionant alguns dels sectors d’incendi, mantenint, però, bàsicament els 
recorreguts i distàncies d’evacuació existents. La longitud dels recorreguts 
d’evacuació des de cada punt dels sectors i locals a reformar és inferior a 25 m. 
i a 15 m. en el cas d’àrees d’hospitalització. El projecte no preveu modificar cap 
de les escales existents a efectes d’evacuació. 
 
Es preveu la instal·lació d’extintors (21A-113B en distàncies màximes de 15 
m.), boques d’incendi equipades – BIES (de 25 mm. cobrint la totalitat de la 
superfície) i sistema de detecció i alarma mitjançant detectors òptics de fums 
(UNE 23.007). A més, l’hospital disposa d’ascensor d’emergència, tot i que no 
es objecte d’aquest expedient.” 
 
Atès l’informe favorable emès pels Serveis Jurídics Municipals, de data 19 de 
desembre de 2016, els fonaments de dret del qual estableixen el següent: 
 
“Les obres mencionades estan subjectes a llicència urbanística prèvia, i 
aquesta s’ha d’atorgar d’acord amb la normativa urbanística, el planejament 
urbanístic i les ordenances municipals aplicables, segons prescriu l’article 187 
del Text refós de la llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 
d'agost; d’acord amb la redacció donada per la Llei 16/2015, de 24 de juliol, de 
simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i 
dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’economia. 
 
En aquest sentit, d’acord amb l’article 187.c) està subjecte a llicència 
urbanística prèvia, la construcció d’edificis de nova planta i la intervenció en els 
edificis ja existents que, d’acord amb la legislació sobre ordenació de 
l’edificació, requereixen l’elaboració d’un projecte tècnic, com és el cas que ens 
ocupa. 
 
D’acord amb l’article 12 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el 
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, correspon a 
l’administració municipal atorgar les llicències urbanístiques respecte dels actes 
que hi són subjectes que es pretenguin executar en el seu terme municipal. 
 
L’article 13.1 del Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística estableix 
que les sol·licituds de llicències urbanístiques es tramiten de conformitat amb la 
legislació sobre règim local, sens perjudici de la legislació sobre procediment 
administratiu comú i procediment de les administracions públiques de 
Catalunya i els aspectes procedimentals establerts a la legislació urbanística. 
 
Per tant, són d’aplicació l’article 75 i següents del Reglament d'obres, activitats i 
serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny. 
 
L’article 34 del Reglament exigeix l’aportació d’un projecte executiu quan el 
projecte objecte de la llicència tingui la consideració de projecte bàsic. En 
aquest cas, segons indiquen els Serveis tècnics municipals en el seu informe, 
el projecte presentat és bàsic, de manera que caldrà presentar l'executiu. 



 
Les llicències urbanístiques caduquen si transcorre el termini per començar les 
obres o el termini per acabar-les, incloses les seves pròrrogues respectives, 
sense que hagin estat iniciades o finalitzades. Els terminis són d’un any per a 
iniciar les obres, i de 3 anys per a acabar-les una vegada iniciades. Ambdós 
terminis es computen a partir de l’endemà de la notificació de la llicència 
atorgada. 
 
A aquests efectes, en compliment de l’article 37 del Reglament sobre protecció 
de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig, 
correspon efectuar l’advertiment de caducitat corresponent. 
 
Cal indicar a la persona titular de la llicència que ha de lliurar a l’administració 
atorgant una còpia de l’acta d’inici d’obres estesa per la direcció facultativa de 
les obres i, posteriorment, una còpia del certificat final d’obres expedit per 
aquesta mateixa direcció. Si les obres autoritzades no requereixen direcció 
facultativa per executar-les, les còpies de l’acta i del certificat esmentats han de 
ser substituïdes per la declaració responsable corresponent de la persona 
titular de la llicència urbanística. 
 
Finalment, cal recordar que, en aplicació i compliment de l'article 187 bis del 
Text refós de la Llei d'urbanisme, estan subjectes a la comunicació prèvia, entre 
d'altres, la primera utilització i ocupació dels edificis. 
 
L’òrgan competent per a l’aprovació d’aquest Projecte és la Junta de Govern 
Local, per delegació expressa efectuada mitjançant Decret núm. 1466, de 18 
de juny de 2015. 
 
CONCLUSIONS 
 
Per tot l'exposat, només resta concloure que s’informa favorablement la 
concessió de la llicència sol·licitada.” 
 
Vistos els preceptes citats, 
  
S’acorda: 
 
1.- Concedir llicència d’obres a l’ORDE HOSPITALÀRIA GERMANS  DE SANT 
JOAN DE DÉU, per a una Unitat de Neonatologia a l’Hospital Sant Joan de 
Déu, a la planta quarta de l’edifici existent de l’edifici anomenat “Edifici de 
Serveis”, ubicat al Passeig de Sant Joan de Déu, núm.2, d’Esplugues de 
Llobregat, d’acord amb el projecte presentat el 9 d’agost de 2018, (Registre 
general d'entrada núm. 2018/15116). 
 
2.- Condicionar aquesta llicència al compliment dels següents requisits: 
 
2.1. Abans d’iniciar les obres d’edificació ha de procedir a: 
 



2.1.1. Constituir dipòsit a la Tresoreria Municipal en metàl·lic o aval bancari 
d'import 3.000 euros en concepte de garantia per a la construcció o reposició 
de la vorera i per a la reposició de qualsevol dany que pogués ocasionar-se en 
els elements urbanístics de la via pública, en el transcurs de les obres de 
conformitat amb allò que disposa l'article 16 de les Ordenances Metropolitanes 
d'Edificació. 
 
2.1.2. Constituir dipòsit a la Tresoreria Municipal en metàl·lic o aval bancari 
solidari d'import 329,78 euros, en concepte de fiança per garantir la bona gestió 
dels residus, de conformitat amb el que es disposa en el decret 89/2010 de 29 
de juny. 
 
El sol·licitant ha de disposar del document de seguiment de residus. 
 
La garantia definitiva es constituirà preferentment mitjançant: 
 
a) Fiança: a través de l'ingrés amb el document de codi de barres. S’adjunta 
carta  de pagament i instruccions carta de pagament. 
 
b) Aval bancari: ha de contenir els requisits que s’enumeren seguidament.  
 
S’estableix l’obligació de presentar juntament amb l’aval còpia d’aquest acord: 
 
1. Raó social de l'entitat de crèdit o societat de garantia recíproca.  
2. Identificació dels apoderats. 
3. Obligació assumida per la garantia. Import de la garantia (en lletra i en xifra). 
4. L'aval ha de ser solidari respecte a l'obligat principal, amb renúncia expressa 
al benefici d'excussió i pagador al primer requeriment. 
5. L'aval serà de durada indefinida, romanent vigent fins que l'òrgan a 
disposició del qual es constitueixi resolgui expressament declarar l'extinció de 
l'obligació garantida i la cancel·lació de l'aval. 
6. Inscripció Registre Especial d'Avals amb número ... 
7. Validació de poders per l’Assessoria jurídica de la C.G.D. o Advocacia de 
l’Estat.  
8. Verificació de la representació per fedatari públic. 
 
2.1.3. Aportar la següent documentació: 
 
- Projecte Executiu, convenientment signat per la propietat i els tècnics i visat 
pel corresponent Col·legi Professional. 
- Nomenament de Contractista. 
- Programa de control de Qualitat. 
- Full d’Assumpció del Director de l’obra, signat i visat pel Col·legi corresponent. 
- Full d’Assumpció del Director d’execució de l’obra, signat i visat pel Col·legi  
corresponent. 
- Nomenament de coordinador/a de Seguretat i Salut, igualment signat i visat 
pel Col·legi corresponent. 
 
3.- Advertir a l’ORDE HOSPITALÀRIA GERMANS  DE SANT JOAN DE DÉU 
que a la finalització de les obres, ha de: 



 
3.1. Aportar certificat final de les obres executades. 
 
3.2. Justificar el cost real i efectiu de les obres realitzades, i si s’escau efectuar 
l’autoliquidació complementària corresponent. 
 
3.3. Justificar la comunicació de les modificacions introduïdes a la finca, a la 
Gerència Territorial del Cadastre, c/ Travessera de Gràcia núm.58 2a planta de 
Barcelona, per ajustar les dades a la realitat (Mod. 902), aportant fotocopia de 
l’esmentat model. 
 
4.- Advertir i manifestar a l’ORDE HOSPITALÀRIA GERMANS  DE SANT 
JOAN DE DÉU: 
 
4.1. Que cal fer constar a l’Orde Hospitalària Germans de Sant Joan de Deu i 
de l’Hospital Sant Joan de Deu que, amb objecte d’actualitzar la llicència 
d’activitat del Centre Hospitalari Sant Joan de Deu, el present projecte s’ha 
d’integrar en la fase que correspongui dintre del projecte general en fase de 
tramitació del citat hospital. 
 
4.2. Que la placa d’obres s’haurà de retirar al Punt d’Atenció a la Ciutadania, 
plaça Santa Magdalena núm. 24, prèvia justificació del seu pagament i del 
dipòsit de les fiances o avals senyalats a la concessió de la llicència. Una 
vegada complimentada, s’ha de col·locar en lloc visible.  
 
4.3. Que en cas de necessitar la col·locació de contenidors per a residus i 
runes ha de sol·licitar i obtenir l'oportuna autorització.  
 
4.4. Que en cas de necessitar ocupar i/o tallar la via pública, s’ha de sol·licitar 
la preceptiva autorització al departament de Serveis Administratius amb una 
antelació de 7 dies.   
 
4.5. Que en cas de necessitar la col·locació d’una grua–torre,  és necessari 
sol·licitar i tramitar la corresponent llicència municipal. 
 
5.-   Advertir a l’ORDE HOSPITALÀRIA GERMANS DE SANT JOAN DE DÉU, 
en compliment de l’article 37 del Reglament sobre protecció de la legalitat 
urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig, el següent: 
 
- Per a la comunicació de l’inici d’obres caldrà aportar una còpia de l’acta d’inici 
d’obres estesa per la direcció facultativa de les obres i, posteriorment, 
acabades aquestes, caldrà aportar una còpia del certificat final d’obres expedit 
per aquesta mateixa direcció. 
 
- Les llicències urbanístiques caduquen si transcorre el termini d’1 any per 
començar les obres o el termini de 3 anys per acabar-les, incloses les seves 
pròrrogues respectives, sense que hagin estat iniciades o finalitzades. Ambdós 
terminis es computen a partir de l’endemà de la notificació de la llicència 
atorgada. 
 



6.- Condicionar la concessió d’aquesta llicència al pagament de les següents 
liquidacions confeccionades d'acord amb el que preveuen les Ordenances 
Fiscals respectives: 
 
6.1 Taxa per llicència urbanística, regulada en l'Ordenança Fiscal núm.6, 
articles 5 i 6.1, apartat 1.1. per import de 44.134,13 €. 
 
Base imposable (PEM) = 1.535.100€ 
Base provisional (base imposable x 1,15) = 1.765.365€ 
Quota tributària (base provisional x 2,5%) = 1.765.365 x 2,5% = 44.134,13€ 
 
6.2. Taxa per utilització de plaques i altres distintius, regulada a  l'Ordenança 
Fiscal núm.18, art. 5 per import  48,40 €. 
 
6.3. lmpost sobre construccions, instal·lacions i obres, regulada a l'Ordenança 
Fiscal núm. 1 articles 7 i 8 per import de 70.614,60€. 
 
Base imposable (PEM) = 1.535.100€ 
Base provisional (base imposable x 1,15) = 1.765.365€ 
Quota tributària (base provisional x 4%) = 1.765.365 x 4% = 70.614,60€ 
 
Aquest impost es liquidarà per l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació 
de Barcelona (ORGT).  
 
7.- Comunicar a l’ORDE HOSPITALÀRIA GERMANS  DE SANT JOAN DE DÉU 
amb CIF R-5800645C, que la recaptació d'aquests tributs es troba delegada en 
l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT). En 
conseqüència, aquestes liquidacions seran notificades per l'ORGT en els 
pròxims dies, havent d'abonar-se el seu import en el lloc, termini i forma que es 
determini en la corresponent notificació. 
 
8.-  Donar trasllat a l'Organisme de Gestió Tributària (ORGT) de la Diputació de 
Barcelona per tal d'aprovar la liquidació corresponent a l’apartat  8.3. 
 
9.-  Notificar aquesta resolució a l’ORDE HOSPITALÀRIA GERMANS  DE 
SANT JOAN DE DÉU i donar trasllat al Servei d'Hisenda i Tresoreria. 
  
 
5. Proposta de rectificació de l’error material en l’acord de JGL de data 
5/12/2018 d’aprovació de la despesa per import de 5.400 Euros, en 
concepte de cofinançament (30%) del recurs tècnic “Projectes 
d'equipaments i espai públic – Connexió entre els dos àmbits del Parc 
dels Torrents”, de la subvenció de la Xarxa de Governs Locals 2016-2019, 
Catàleg de serveis de 2018 (exp. 2018/18/2240). 
 
La Junta de Govern Local en sessió de data 5 de desembre de 2018 va acordar 
el següent: 
 
“(...) PRIMER.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa per import de 5.400.-
euros, corresponent a l’aportació del 30% que li pertoca a l’Ajuntament 



d’Esplugues de Llobregat, per al cofinançament de l’actuació denominada 
“Projecte Executiu del pas de connexió entre els dos àmbits del Parc dels 
Torrents” en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2018 del Pla Xarxa de 
Governs Locals 2016-2019, amb càrrec a la partida pressupostària del 
pressupost municipal 11 71004 46100, relativa a “transferència a la Diputació 
de Barcelona per redacció projecte pas connexió Parc dels Torrents”. 
 
SEGON.- NOTIFICAR aquest acord als Serveis Econòmics de l’Ajuntament. 
(…) 
 
Si bé al punt primer de la part dispositiva de l’acord esmentat, s’indica “(...) 
amb càrrec a la partida pressupostària del pressupost municipal 11 71004 
46100, relativa a “transferència a la Diputació de Barcelona per redacció 
projecte pas connexió Parc dels Torrents”.(…)” en realitat ha de dir “(...) amb 
càrrec a la partida pressupostària del pressupost municipal 12 17100 46100, 
relativa a “transferència a la Diputació de Barcelona per redacció projecte pas 
connexió Parc dels Torrents”.(…)”. 
 
Per tant, s’ha produït una errada material en el número de partida 
pressupostària del pressupost municipal relativa a “transferència a la 
Diputació de Barcelona per redacció projecte pas connexió Parc dels Torrents”, 
que es la 12 17100 46100. 
 
Vist que, d’acord amb l’article 109 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les  Administracions públiques, les 
administracions podran rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància 
dels interessats, les errades materials, de fet o aritmètiques existents en els 
seus actes. 
 
Atesa la competència de l’article 21.1.j) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de 
bases de règim jurídic, que ha estat expressament delegada en la Junta de 
Govern Local, a partir del Decret d’alcaldia núm.1466, de 18 de juny de 2015.” 
 
S’acorda: 
 
PRIMER.- RECTIFICAR l’error material advertit al punt primer de la part 
dispositiva de l’acord de Junta de Govern Local de 5 de desembre de 2018 i 
on diu “(...) PRIMER.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa per import de 
5.400.-euros, corresponent a l’aportació del 30% que li pertoca a l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat, per al cofinançament de l’actuació denominada 
“Projecte Executiu del pas de connexió entre els dos àmbits del Parc dels 
Torrents” en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2018 del Pla Xarxa de 
Governs Locals 2016-2019, amb càrrec a la partida pressupostària del 
pressupost municipal 11 71004 46100 relativa a “transferència a la Diputació de 
Barcelona per redacció projecte pas connexió Parc dels Torrents” (…)” ha de dir 
“(...) PRIMER.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa per import de 5.400.-
euros, corresponent a l’aportació del 30% que li pertoca a l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat, per al cofinançament de l’actuació denominada 
“Projecte Executiu del pas de connexió entre els dos àmbits del Parc dels 
Torrents” en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2018 del Pla Xarxa de 



Governs Locals 2016-2019, amb càrrec a la partida pressupostària del 
pressupost municipal 12 17100 46100 relativa a “transferència a la Diputació de 
Barcelona per redacció projecte pas connexió Parc dels Torrents” (…)”. 
 
SEGON.- NOTIFICAR aquest acord a l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 
 
TERCER.- NOTIFICAR aquest acord als Serveis Econòmics, al Servei de 
Manteniment i Espai Públic i al Servei d’Obres Públiques d’aquesta Corporació. 
  
 
6. Proposta d’aprovació del Conveni de col·laboració entre l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona i l’Ajuntament d'Esplugues de Llobregat per a 
la implantació i gestió de l’abonament e-Bicibox del servei d’aparcaments 
segurs de bicicletes complementària als mitjans de transport públic 
metropolità (servei Bicibox) al municipi (exp. 2018/42/1374). 
 
Vista la proposta de Conveni de col·laboració entre l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona i l’Ajuntament d'Esplugues de Llobregat per a la implantació i gestió 
de l’abonament e-Bicibox del servei d’aparcaments segurs de bicicletes 
complementària als mitjans de transport públic metropolità (servei Bicibox) al 
municipi, tramesa per l’Àrea de Mobilitat i Transport de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona; 
 
Vist l’informe tècnic favorable emès pels Serveis tècnics municipals del Servei 
de Manteniment i Espai Públic; 
 
Vist l’informe jurídic favorable emès per l’assessora jurídica de l’Àmbit de 
Territori i Sostenibilitat, que estableix el següent:  
 
“Des dels Serveis de Mobilitat Sostenible de l’Àrea de Mobilitat i Transport de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona, s’ha tramès la proposta de Conveni de 
col·laboració entre l’Àrea Metropolitana de Barcelona i l’Ajuntament 
d'Esplugues de Llobregat per a la implantació i gestió de l’abonament e-Bicibox 
del servei d’aparcaments segurs de bicicletes complementària als mitjans de 
transport públic metropolità (servei Bicibox) al municipi. 
 
L'objecte del Conveni és establir la col·laboració entre l’Ajuntament de 
Esplugues de Llobregat i l’Àrea Metropolitana de Barcelona per a la implantació 
i gestió al municipi de l’abonament e-Bicibox, com a modalitat del servei Bicibox 
que permetrà l’ús compartit de bicicletes elèctriques per part dels ciutadans 
registrats com a usuaris del servei Bicibox.  
 
El desplegament de l’abonament e-Bicibox en el municipi de Esplugues de 
Llobregat, es concreta en l’establiment de  2 mòduls d’estacionament M14 i 
l’aportació de 12 bicicletes elèctriques que seran propietat de la contractista i 
que  entraran en servei l’any 2019. El desplegament necessari per a la 
implantació del servei es farà dins l’exercici 2018. 
 
L’Àrea Metropolitana de Barcelona es compromet a dur a terme la implantació i 
la gestió, manteniment i explotació d’aquesta nova prestació del servei Bicibox; 



aprovar les taxes del servei i les seves revisions, així com les penalitzacions 
per ús indegut del material adscrit al servei; dissenyar la imatge del nou servei, 
i finançar els seus compromisos econòmics mitjançant el contracte del servei 
BICIBOX. 
 
L’Ajuntament de Esplugues de Llobregat es compromet a fer una aportació 
econòmica a les despeses de l’abonament e-Bicibox per import de 16.200 
euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària121720046400 del seu 
pressupost corresponent a l’exercici del 2018.  L’Ajuntament abonarà la seva 
aportació a la signatura del conveni o en un màxim de tres mesos després; en 
col·laborar en la instal·lació o l’adequació dels mòduls d’estacionament segur 
dedicats a la implantació de l’abonament e-Bicibox, facilitant els permisos o 
llicències de caire municipal que fossin necessàries; facilitar a l’AMB la gestió 
metropolitana del servei en aquells aspectes que requerís la col·laboració de 
l’ajuntament. 
 
La duració del conveni s’estableix en un màxim de quatre anys. 
 
Els Serveis tècnics municipals del Servei de Manteniment i Espai Públic han 
emès un informe tècnic favorable a l’aprovació d’aquest Conveni de 
col·laboració. 
 
FONAMENTS DE DRET  
 
Les administracions públiques de Catalunya poden subscriure convenis i 
protocols amb altres administracions públiques i amb els organismes i entitats 
públiques dependents o vinculats a aquestes, en l'àmbit de les competències 
respectives i per a la consecució de finalitats d'interès comú. 
 
L’article 47 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim jurídic del sector públic, 
preveu que són convenis els acords amb efectes jurídics adoptats per les 
administracions públiques, els organismes públics i entitats de dret públic 
vinculats o dependents o les universitats públiques entre si o amb subjectes de 
dret privat per a una finalitat comuna.  
 
L’article 109 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment 
de les administracions públiques de Catalunya, preveu el règim jurídic 
aplicable, establint que els convenis i els protocols tenen caràcter voluntari i 
s'han d'estipular en termes d'igualtat entre les parts, i en cap cas no els són 
aplicables les prerrogatives que la legislació de contractes del sector públic 
atribueix als òrgans de contractació. 
 
L’article 8.1.f) de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern, estableix que l’administració pública, en 
aplicació del principi de transparència, ha de fer pública la informació relativa, 
entre d’altres, als convenis. 
 
D’acord amb l’article 25.2.g) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les 
bases de règim local, el municipi exercirà en tot cas, com a competència 
pròpia, la relativa al trànsit; l’estacionament de vehicles i mobilitat.  



 
La competència per a l’autorització i disposició de despeses i el reconeixement 
i liquidació d’obligacions dins dels límits de la competència de l’alcaldia, i 
d’acord amb el pressupost vigent, ha estat expressament delegada en la Junta 
de Govern Local, mitjançant Decret d'alcaldia núm. 1466, de 18 de juny de 
2015. 
 
Sense perjudici que, d’acord amb l’article 21.1.a), és competència de 
l’alcaldessa la representació de l’Ajuntament. 
 
CONCLUSIONS 
 
Per tot l’exposat, només resta concloure que s’informa favorablement.” 
 
S’acorda: 
 
PRIMER.- APROVAR el Conveni de col·laboració entre l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona i l’Ajuntament d'Esplugues de Llobregat per a la implantació i gestió 
de l’abonament e-Bicibox del servei d’aparcaments segurs de bicicletes 
complementària als mitjans de transport públic metropolità (servei bicibox) al 
municipi, el text del qual s'adjunta a aquest acord, com a Annex I. 
 
SEGON.- APROVAR l’autorització, disposició de la despesa i el reconeixement 
de l’obligació per import de SETZE MIL DOS-CENTS EUROS (16.200,00.-€), a 
favor de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, en compliment de les obligacions 
contretes en el Conveni de col·laboració aprovat en el punt precedent, amb 
càrrec a l’exercici 2018, i la partida 121720046400. 
 
DESIGNAR com a membres que integraran la Comissió mixta de seguiment 
establerta al conveni, les següents:  
 
1. J.M.G.L.; Director del Servei de Manteniment i Espai Públic. 
2. M.F.C.C.; Coordinadora Tècnica d'Espai Públic i Mobilitat. 
 
TERCER.- PUBLICAR aquest document al web municipal, en compliment de la 
Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern. 
 
QUART.- FACULTAR a l’alcaldessa de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat 
per a la signatura del conveni, i de quanta documentació sigui necessària per a 
l’executivitat d’aquest acord. 
 
CINQUÈ.- NOTIFICAR aquest acord a l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 
 
 
ANNEX I 
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ÀREA METROPOLITANA DE 
BARCELONA I L’AJUNTAMENT DE ESPLUGUES DE LLOBREGAT PER A 
LA IMPLANTACIÓ I GESTIÓ DE L’ABONAMENT e-Bicibox DEL SERVEI 



D’APARCAMENTS SEGURS DE BICICLETES COMPLEMENTARI ALS 
MITJANS DE TRANSPORT PÚBLIC METROPOLITÀ (SERVEI BICIBOX) AL 
MUNICIPI 
Barcelona, a ____ de  ..........de 2018 
 
REUNITS 
 
D’ una part  l’Il·lm. Sr. Antoni Poveda Zapata com a Vicepresident de Transport i 
Mobilitat de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), amb NIF: P-0800258-F i 
domicili al carrer 62, número 16-18, Zona Franca (08040) de Barcelona, assistit 
pel Secretari general accidental Sr. S.G.A. 
I, de l'altra, l'Il·lma. senyora Pilar Díaz Romero; alcaldessa de l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat, amb domicili a efectes d’aquest document, a la seu 
de la Corporació, a la Plaça Santa Magdalena, núm. 5-6, 08950, d’Esplugues 
de Llobregat;  
 
 
INTERVENEN 
 
El Sr. Antoni Poveda Zapata, en nom i representació de l’AMB com a 
Vicepresident  de l’Àrea de Transport i Mobilitat, en virtut del seu nomenament  
i en ús de les atribucions que li confereix la delegació de la Presidència del 30 
de juliol de 2015 i de conformitat amb l’acord de la Junta de Govern de data 
______, i el Sr.  ..., secretari general accidental de l’AMB, nomenat per 
resolució de la Secretaria d’Administracions Locals del Departament de 
Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de 
Catalunya en data 2 de maig de 2018, , en funcions de fe pública segons 
disposa l'apartat i) de l'article 3.2 del RD 128/2018, de 16 de març, regulador 
del Règim Jurídic dels Funcionaris d’Administració Local amb habilitació 
nacional. 
 
La senyora Pilar Díaz Romero, com a alcaldessa de l’Ajuntament d’Esplugues 
de Llobregat, actua en representació de l’Ajuntament, en virtut de les 
determinacions de l’article 21.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases de 
règim local, i facultada expressament per a la formalització d'aquest document, 
per acord de Junta de Govern Local, i assistida pel Secretari de la Corporació, 
el senyor Pedro Carmona Pérez, amb les funcions de l’article 92.bis de la Llei 
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local i l'art. 3 del Reial 
Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el Règim jurídic dels 
funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional.  
 
MANIFESTEN 
 
1. En el seu Pla d’Actuació Metropolità pel mandat 2015 – 2019 (PAM 2015-
2019), l’AMB es compromet a: Fer de la Mobilitat en bicicleta un mode habitual 
per als desplaçaments diaris a la feina, l’escola i els serveis, incrementant el 
seu pes com a mode de transport sostenible, en benefici de la qualitat de l’aire i 
la salut de les persones. 
 



2. L’AMB porta anys treballant en la promoció de la bicicleta com un mitjà de 
transport idoni per desplaçaments quotidians que, a més, és bo per la qualitat 
de l’aire i per la salut de tots els ciutadans. Amb aquesta finalitat, s’han atorgat 
entorn a 3.000 ajuts a raó de 250 euros cadascú per a fomentar la compra per 
part de particulars de bicicletes elèctriques i també s’han cedit més de 300 
bicicletes elèctriques als ajuntaments, mentre es segueix avançant en 
l’execució de la xarxa pedalable metropolitana. La segona convocatòria de 
subvencions als ajuntaments suposarà l’atorgament de 2,5 M euros en 
subvencions a 20 ajuntaments metropolitans per a l’execució de 25 projectes 
cofinançats  que representarà una inversió global  de 7,3 M euros. 
 
3. En la mateixa línia de foment de la bicicleta l’any 2011 l’AMB va aprovar 
l’establiment del servei públic metropolità  d’aparcament segur de bicicletes 
BICIBOX, servei que es presta per gestió indirecta i que el 28 de novembre de 
2017 es va adjudicar a l’empresa MOVEMENT (a partir d’ara el contractista) 
per 4 anys, prorrogables en 2 addicionals. Es tracta d’un servei orientat a l’ús 
quotidià de la bicicleta, que actualment disposa de 1.729 places en servei, en 
156 mòduls de 7 ó 14 places (M7 i M14). Actualment es troben en construcció 
55 mòduls més de la tipologia M14. 
 
4. És d’interès de l’AMB i d’alguns ajuntaments metropolitans adherits al servei 
Bicibox, entre ells el de Esplugues de Llobregat, en col·laborar en la posada en 
marxa d’una nova prestació del servei Bicibox amb l’ús compartit de bicicletes 
elèctriques, per tal de facilitar l’accés dels seus ciutadans a un mode de 
transport públic, sostenible i saludable. Les característiques orogràfiques del 
territori metropolità de Barcelona fan més adient que la prestació sigui de 
bicicleta elèctrica. 
 
5. En sessió de data 29 de maig de 2018, el Consell Metropolità ha aprovat 
inicialment la modificació del servei del Bicibox per tal d’incloure l’ús compartit 
de bicicletes elèctriques dels ciutadans i ha adaptat el Reglament del servei per 
recollir aquest nou abonament anomenat e-Bicibox. El projecte del servei 
Bicibox recull al seu apartat 2.7 “Despeses del servei “que podrà requerir la 
participació econòmica dels Ajuntament beneficiaris del servei Bicibox en les 
despeses del servei, amb les condicions i els terminis que tant l’AMB com els 
Ajuntaments acordin mitjançant un conveni de col·laboració.  
 
En particular, per a la implantació de l’abonament e-Bicibox en aquells 
municipis que ho sol·licitin, està previst que els Ajuntaments aportin a l’AMB un 
import econòmic proporcional al nombre de bicicletes d’ús compartit que 
l’Ajuntament desitja disposar en els mòduls e-Bicibox del seu municipi.”  
 
6. L’ús dels mòduls d’estacionament segur del servei Bicibox permet garantir 
l’operativa i especialment la seguretat de les bicicletes elèctriques. 
 
7. L’Ajuntament de Esplugues de Llobregat actua en base a les competències 
previstes als articles ......... 
 



8. L’AMB actua en base a les competències previstes als apartats 2 i 5 de 
l’article 13 i la lletra B.f)  de l’article 14 de la Llei 31/2010 de 3 d’agost de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona.  
 
Per tant, en virtut del que s’ha exposat, les parts acorden subscriure el present 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ que es regirà per les següents: 
 
CLÀUSULES 
 
Primera: Objecte 
L’objecte del present conveni és establir la col·laboració entre l’Ajuntament de 
Esplugues de Llobregat i l’AMB per a la implantació i gestió al municipi de 
l’abonament e-Bicibox, com a modalitat del servei Bicibox que permetrà l’ús 
compartit de bicicletes elèctriques per part dels ciutadans registrats com a 
usuaris del servei Bicibox.  
 
Segona: Dimensió de la prestació e-Bicibox al municipi de Esplugues de 
Llobregat. 
 
El desplegament de l’abonament e-Bicibox en el municipi de Esplugues de 
Llobregat, es concreta en l’establiment de 2 mòduls d’estacionament M14 i 
l’aportació de 12 bicicletes elèctriques que seran propietat de la contractista i 
que  entraran en servei l’any 2019. El desplegament necessari per a la 
implantació del servei es farà dins l’exercici 2018. 
 
Tercera: Compromisos de l’AMB. 
Per a la implantació i posterior gestió de l’abonament e-Bicibox, l’AMB es 
compromet a: 
 
- Dur a terme la implantació i la gestió, manteniment i explotació d’aquesta 
nova prestació del servei Bicibox, d’acord amb el que està establert en el 
contracte de gestió i manteniment.   
 
- Aprovar per part de l’òrgan competent de l’AMB i prèvia informació als 
ajuntaments que participen en el servei, de les taxes del servei i les seves 
revisions, així com les penalitzacions per ús indegut del material adscrit al 
servei.  
 
- Dissenyar la imatge del nou servei, de la seva pàgina web i la campanya de 
comunicació, en col·laboració amb els ajuntaments implicats i que seran 
assumits pel contractista. 
 
- Finançar els seus compromisos econòmics mitjançant el contracte del servei 
BICIBOX corresponent a l’expedient 900887/17 i la partida pressupostària 
T6010 44200 22759 (Diverses Bicibox) 
 
Quarta: Compromisos de l’Ajuntament de Esplugues de Llobregat. 
 
L’Ajuntament de Esplugues de Llobregat es compromet a: 
 



- Fer una aportació econòmica a les despeses de l’abonament e-Bicibox per 
import de 16.200 euros, corresponent a 1.350 euros per a bicicleta disposada al 
municipi, amb càrrec a l’aplicació pressupostària121720046400 del seu 
pressupost corresponent a l’exercici del 2018. L’Ajuntament abonarà la seva 
aportació a la signatura del conveni o en un màxim de tres mesos desprès, 
prèvia justificació de la despesa. En cas de que l’ajuntament vulgui disposar de 
més bicicletes en servei, l’aportació a la implantació del servei s’haurà 
d’incrementar proporcionalment al número de bicicletes addicionals. 
 
- Col·laborar en la instal·lació o l’adequació dels mòduls d’estacionament segur 
dedicats a la implantació de l’abonament e-Bicibox, facilitant els permisos o 
llicències de caire municipal que fossin necessàries, facilitant l’escomesa 
elèctrica si fos al cas, o qualsevol altre mesura que fos demanada per a la 
implantació dels mòduls. 
 
- Facilitar a l’AMB la gestió metropolitana del servei en aquells aspectes que 
requerís la col·laboració de l’ajuntament, per exemple pel que fa a la vigilància 
de les instal·lacions, o altres de competència municipal. 
 
Cinquena: Vigència 
La col·laboració que regula aquest conveni tindrà una durada fins a la 
finalització del contracte del servei del BICIBOX (exp 900887/17) previst pel 31 
de desembre del 2021 i com a màxim de quatre anys. Amb anterioritat a 
aquesta data podrà ser prorrogat de forma expressa per dos anys més per 
mutu acord de les parts amb la formalització de la corresponent addenda. 
 
Sisena: Comissió de Seguiment 
Es podrà crear una comissió de seguiment integrada per tècnics/ques de 
l’Ajuntament de esplugues de Llobregat i de l’AMB. Aquesta comissió tindria per 
funció la vigilància i control de l’execució del conveni i dels compromisos 
adquirits pels signants així com la resolució dels problemes d’interpretació i 
compliment que puguis plantejar-se respecte conveni.  
 
Setena: Règim jurídic  
Serà d'aplicació al present conveni l'establert en la Llei 26/2010 de 3 d'agost de 
règim jurídic i de procediment administratiu de les administracions públiques de 
Catalunya i en els articles 47 i següents de la Llei 40/2015, de 1 ‘octubre, de 
règim jurídic del sector públic, l’art. 144 del Text Refós de la Llei Municipal i de 
Règim Local de Catalunya i a l’art. 303 i següents del Reglament d’Obres, 
Activitats i Serveis dels Ens Locals, així com a la resta de normativa aplicable 
 
Vuitena: Causes de resolució del conveni: 
- El transcurs del termini de vigència del conveni sense haver-se acordat la 
seva pròrroga. 
- L’acord unànime dels signants. 
- Per l’incompliment de les obligacions i els compromisos assumits per part 
d’algun dels signants. En aquest cas, es notificarà a la part incomplidora un 
requeriment para a que compleixi les obligacions incomplertes, atorgant un 
termini de 3 mesos. Si un cop transcorregut el citat termini l’incompliment 



persistís, es notificarà a la part incomplidora la concurrència de la causa de 
resolució i s’entendrà resolt el conveni. 
- Per les altres causes previstes en aquest conveni o en altres lleis. 
 
L’incompliment o la resolució del present conveni donarà lloc a la liquidació del 
mateix amb determinació de les obligacions i compromisos de cadascuna de 
les parts. 
 
Novena: Resolució controvèrsies  
Les qüestions litigioses que poguessin suscitar-se sobre la interpretació i 
aplicació del present conveni es resoldran, en primer terme, per les parts de 
comú acord per la Comissió de Seguiment, i en defecte d'això, pels Jutjats i 
Tribunals de l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu de Barcelona. 
 
I per tal que així consti, i en prova de conformitat, les parts subscriuen el 
present document i el signen per duplicat, en el lloc i la data indicats a 
l’encapçalament. 
  
 
7. Proposta d’aprovació per contracte menor de les obres de reparació del 
paviment de parquet de la pista blava del CEM les Moreres a Esplugues 
de Llobregat (exp. 2018/36/1387). 
 
Atesa la necessitat de procedir a la contractació de les obres de reparació del 
paviment de parquet de la pista blava del CEM les Moreres d’Esplugues de 
Llobregat.  
 
Tipus de contracte: Obres. 
Objecte: obres de reparació del paviment de parquet de la pista blava del CEM 
les Moreres d’Esplugues de Llobregat.  
Procediment de contractació: Contracte menor. Tramitació: Ordinària. 
Codi CPV:45432113-9. 
Valor estimat del contracte: 21.337,50 € IVA: 4.480,88 €. 
Preu: 23.716,00 €. 
Duració: La durada de les obres seran fins a la finalització de les mateixes, 
tenint en compte que el termini màxim previst per la realització de la obra, serà 
de 3 setmanes, i es planificarà prèviament per realitzar-se durant la darrera 
setmana de Juliol i les dues primeres setmanes d’Agost de l’any 2019, que és 
el període en que la instal·lació romandrà tancada a l’ús habitual. 
 
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 VIA GLOBLAL FLOORING, 
S.L., amb NIF B65761868, per import de 23.716,00€ 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 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 les obres de 
reparació del paviment de parquet de la pista blava del CEM les Moreres 
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 
21.337,50  €, més 4.480,88 € corresponents al 21% d’IVA.  
 
4. Adjudicar el contracte a VIA GLOBAL FLOORING, S.L. B-65761868 per 
import de 19.600,00 .€, més 4.116,00 € corresponents al 21% d’IVA, sent un 
import total del 23.716,00 €, IVA inclòs. 
 
5. Aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent al present, per 
un import màxim de 23.716,00 euros, IVA inclòs, a càrrec de la partida 12-
34200-63200 REPARACIÓ PAVIMENT LES MORERES del pressupost 
municipal en vigor, a favor de VIA GLOBAL FLOORING, S.L. B-65761868. 
 
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, la durada de les obres seran fins a la finalització de les mateixes, tenint en 
compte que el termini màxim previst per la realització de la obra, serà de 3 
setmanes, i es planificarà prèviament per realitzar-se durant la darrera setmana 



de Juliol i les dues primeres setmanes d’Agost de l’any 2019, que és el període 
en que la instal·lació romandrà tancada a l’ús habitual. 
 
8. La persona responsable 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 . 
 
 
8. Proposta d’aprovació de la certificació final del contracte d’obres de 
reforma i millora de l’accessibilitat del carrer Francesc Llunell (exp. 
2017/23/1384). 
 
El contracte d’ obres de reforma i millora de l’accessibilitat del carrer Francesc 
Llunell, d’Esplugues de Llobregat, es va adjudicar per acord de la Junta de 
Govern Local de dia 9 de febrer de 2018 a l’empresa CONSTRUCCIONES 
FERTRES, S.L. (CIF B-64410327), per un import net de 578.341,68 €, més 
121.451,75 € en concepte d’IVA, en total 699.793,43 €, IVA inclòs. 
 
Atès l’informe emès pels Serveis Tècnics Municipals de data 4 de desembre de 
2018 del que resulta que s’han realitzat els amidaments de l’obra realment 
executada, comportant un increment en els amidaments aprovats, el que 
suposa un import total d’obra executada de 741.245,88 €, IVA inclòs,  resultant 
un increment de 41.452,45 €, IVA inclòs, que  equival al 5,923526604%, i 
proposen l’aprovació de la certificació final del contracte de la obra per l’import 
assenyalat. Segons aquest mateix l’informe, restava pendent de certificar una 
obra executada per import de 27,79 €. 
 
Aquest excés de medició no supera el 10% del preu definitiu del contracte que 
possibilita ometre la prèvia aprovació expressa de la modificació del contracte 
en els termes previstos en l’article 234.3 del Text Refós de la Llei de Contractes 
del Sector Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, de conformitat amb el previst a la Disposició Transitòria primera de 
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 
 
S’acorda: 
 
PRIMER.- Aprovar la certificació final del contracte d’ obres de reforma i millora 
de l’accessibilitat del carrer Francesc Llunell, d’Esplugues de Llobregat, 
adjudicat a CONSTRUCCIONES FERTRES, S.L. (CIF B-64410327), que recull 
l'amidament definitiu de l'obra realment executada amb una certificació final 
positiva que ascendeix a 41.452,45 € i que suposa un increment 
del 5,923526604 % respecte de l'import de l'adjudicació dels treballs, sent el 
preu final del contracte per import net de 612.599,90 €, més 128.645,98 € en 
concepte d'IVA, en total 741.245,88 €, IVA inclòs. 
 



SEGON.- Autoritzar, disposar i reconèixer una obligació per import de 
41.480,24€, IVA inclòs, a favor de CONSTRUCCIONES FERTRES, S.L. (CIF B-
64410327), amb càrrec a la partida pressupostària 12 15320 61900 
2018/2/INVER 42 LIQUIDACIÓ OBRES CARRER FRANCESC LLUNELL del 
Pressupost vigent. Aquest import (41.480,24 €) resulta del sumatori de l’import 
que resta pendent de certificar (27,79 €) i l’import relatiu a l’increment en els 
amidaments de l’obra realment executada (41.452,45 €). 
 
 
9. Proposta d’aprovació per contracte menor del servei de tractament 
antitermits del Museu de Can Tinturé d’Esplugues de Llobregat (exp. 
2018/331/1411). 
 
Es retira de l’ordre del dia. 
  
 
10. Proposta d’aprovació per contracte menor del servei d’auditoria i de 
redacció del projecte executiu per les obres de substitució de gespa 
artificial del camp de futbol el Molí d’Esplugues de Llobregat (exp. 
2018/380/1411). 
 
Atesa la necessitat de procedir a la contractació del serveis d’auditoria i de 
redacció de projecte executiu per les obres de substitució de gespa artificial del 
camp de futbol el Molí d’Esplugues de Llobregat. 
 
Tipus de contracte: Servei. 
Objecte: serveis d’auditoria i de redacció de projecte executiu per les obres de 
substitució de gespa artificial del camp de futbol el Molí d’Esplugues de 
Llobregat. 
Procediment de contractació: Contracte menor. Tramitació: Ordinària. 
Codi CPV: 71000000-8. 
Valor estimat del contracte:  14.150,00 € IVA: 2.971,50 €. 
Preu:16.456,00 €. 
Duració: L’auditoria tècnica i topogràfic seran duts a terme durant els primers 
10 dies un cop formalitzada l’adjudicació dels treballs. 
 
El termini màxim previst per la realització i entrega del projecte executiu serà de 
4 setmanes, amb data màxima de presentació del projecte executiu 8 de febrer 
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 TOP CONSULTING 
ESPORTIU, S.L.U., amb NIF B-17960956, per import de 16.456,00 € 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 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 els serveis 
d’auditoria i de redacció de projecte executiu per les obres de substitució de 
gespa artificial del camp de futbol el Molí 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 que regiran la realització del contracte, establint que el 
pressupost d’execució del contracte és d’import 14.150,00 €, més 2.971,50 € 
corresponents al 21 % d’IVA.  
 
4. Adjudicar el contracte a TOP CONSULTING ESPORTIU, S.L.U. B-17960956 
per import de 13.600,00 €, més 2.856,00 € corresponents a 21 % d’IVA, sent un 
import total del 16.456,00 €, IVA inclòs. 
 
5. Aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent al present, per 
un import màxim de 16.456,00 euros, IVA inclòs, a càrrec de la partida 12 
34000 62200 Suport redacció projectes instal·lacions esport, a favor de TOP 
CONSULTING ESPORTIU, S.L.U. B-17960956. 
 
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 l’auditoria tècnica i topogràfic seran duts a terme durant els primers 10 dies 
un cop formalitzada l’adjudicació dels treballs. El termini màxim previst per la 
realització i entrega del projecte executiu serà de 4 setmanes, amb data 
màxima de presentació del projecte executiu 8 de febrer de 2019. 



 
8. La persona responsable 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. 
 
 
11. Proposta d’aprovació per contracte menor de les obres corresponents 
a la reubicació del punt de recarrega elèctrica a la Casa Consistorial 
d’Esplugues de Llobregat (exp. 2018/46/1387). 
 
Atesa la necessitat de procedir a la contractació de les obres corresponents a 
la reubicació del punt de recarrega elèctrica a la casa consistorial d’Esplugues 
de Llobregat. 
 
Tipus de contracte: Obra. 
Objecte: obres corresponents a la reubicació del punt de recarrega elèctrica a 
la casa consistorial d’Esplugues de Llobregat. 
Procediment de contractació: Contracte menor. Tramitació: Ordinària. 
Codi CPV: 45315300-1. 
Valor estimat del contracte:  12.368,22 € IVA: 2.597,33 €. 
Preu: 14.225,37 €. 
 
Duració: La durada de les obres serà de 15 dies iniciant-se com a màxim 15 
dies, a comptar des de la notificació de l'acord de l'adjudicació del contracte 
menor i acabant en qualsevol cas abans del 28 de febrer de 2019, de forma 
improrrogable. 
 
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 COBRA INSTALACIONES Y 
SERVICIOS, S.A., amb NIF A46146387, per import de 14.225,37 € 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 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 les obres 
corresponents a la reubicació del punt de recarrega elèctrica a la casa 
consistorial 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 
12.368,22 €, més 2.597,33 € corresponents al 21% d’IVA.  
 
4. Adjudicar el contracte a COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A. A-
46146387 per import de 11.756,50 €, més 2.468,87 € corresponents al 21% 
d’IVA, sent un import total del 14.225,37 €, IVA inclòs. 
 
5. Aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent al present, per 
un import màxim de 14.225,37 euros, IVA inclòs, a càrrec de la partida 12 
17210 62300 2018 2 INVER 36 REINST. PUNT CARREGA ELECTRIC, del 
pressupost municipal en vigor, a favor de COBRA INSTALACIONES Y 
SERVICIOS, S.A. A-46146387. 
 
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 amb data 28 de febrer de 2019. 
 
8. La persona responsable 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. 
 
 



12. Proposta d’aprovació per contracte menor del servei per a la redacció 
del projecte d’instal·lació d’estació transformadora al CEM Can Vidalet 
d’Esplugues de Llobregat (exp. 2018/373/1411). 
 
Atesa la necessitat de procedir a la contractació del servei per la redacció del 
projecte d'instal·lació de estació transformadora (ET) al centre d'ús 
sociocultural i esportiu en l'àmbit del barri de Can Vidalet. 
 
Tipus de contracte: Servei. 
Objecte: servei per la redacció del projecte d'instal·lació de estació 
transformadora (ET) al centre d'ús sociocultural i esportiu en l'àmbit del barri de 
Can Vidalet. 
Procediment de contractació: Contracte menor. Tramitació: Ordinària. 
Codi CPV: 71242000-6. 
Valor estimat del contracte: 3.850,00 € IVA: 808,50 €. 
Preu:4.658,50 €. 
Duració: El termini de lliurament és de 5 dies desprès a comptar des de la 
notificació de l'acord d’adjudicació d'aquest contracte menor. 
 
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 MI Enginyeria NZEB, S.L.P., 
amb NIF B-25834425, per import de 4.658,50 € 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 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 servei per la 
redacció del projecte d'instal·lació de estació transformadora (ET) al centre d'ús 
sociocultural i esportiu en l'àmbit del barri de Can Vidalet. 



 
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 que regiran la realització del contracte, establint que el 
pressupost d’execució del contracte és d’import 3.850,00 €, més 808,50 € 
corresponents al 21 % d’IVA.  
 
4. Adjudicar el contracte a  MI Enginyeria NZEB, S.L.P. B-25834425 per import 
de 3.850,00 €, més 808,50 € corresponents a 21 % d’IVA, sent un import total 
del 4.658,50 €, IVA inclòs. 
 
5. Aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent al present, per 
un import màxim de 4.658,50 euros, IVA inclòs, a càrrec de la partida 12 34200 
62200 2017 2 INVER 6, a favor de MI Enginyeria NZEB, S.L.P. B-25834425. 
 
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. El 
termini de lliurament és de 5 dies desprès a comptar des de la notificació de 
l'acord d’adjudicació d'aquest contracte menor. 
 
La persona responsable del contracte, sota la supervisió de la qual es 
desenvoluparà el mateix, seran ... 
 
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 . 
 
 
13. Proposta d’aprovació per contracte menor de les obres de 
consolidació i tractament antifongs dels forns àrabs dret i esquerre del 
museu de ceràmica La Rajoleta d’Esplugues de Llobregat. (exp. 
2018/37/1387). 
 
Atesa la necessitat de procedir a la contractació de les obres de consolidació i 
tractament antifongs dels forns àrabs dret i esquerre del museu de ceràmica La 
Rajoleta d’Esplugues de Llobregat. 
 
Tipus de contracte: Obra. 
Objecte: obres de consolidació i tractament antifongs dels forns àrabs dret i 
esquerre del museu de ceràmica La Rajoleta d’Esplugues de Llobregat.  
Procediment de contractació: Contracte menor. Tramitació: Ordinària. 
Codi CPV: 45454100-5. 
Valor estimat del contracte:  6.100,00 € IVA: 1.281,00 €. 



Preu: 6.534,00 €. 
Duració: La durada de les obres serà de 10 setmanes. 
 
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 M.A.D., per import de 
6.534,00 € 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 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 les obres de 
consolidació i tractament antifongs dels forns àrabs dret i esquerre del museu 
de ceràmica La Rajoleta 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 
6.100,00 €, més 1.281,00 € corresponents al 21% d’IVA.  
 
4.- Adjudicar el contracte a M. A. D. per import de 5.400,00 €, més 1.134,00 € 
corresponents al 21% d’IVA, sent un import total del 6.534,00 €, IVA inclòs. 
 
5.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent al present, per 
un import màxim de 6.534,00 euros, IVA inclòs, a càrrec de la partida 33 33300 
21200 CONSERVACIO EDIFICIS CULTURALS, del pressupost municipal en 
vigor, a favor de ... 
 



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 en 10 setmanes. 
 
8.- La persona responsable 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 . 
 
 
14. Proposta d’aprovació per contracte menor de les obres d’adequació i 
millora de la zona verda enjardinada del talús de l’autopista B-23 (Juli 
Culebras) del carrer Lluís Domènech i Montaner en el tram comprès entre 
el número 12-20 i la intersecció amb el carrer Església a Esplugues de 
Llobregat (exp. 2018/43/1387). 
 
Atesa la necessitat de procedir a la contractació de  les obres d’adequació i 
millora de la zona verda ajardinada del talús de l’autopista B-23 (Juli Culebras) 
del carrer Lluís Domènech i Montaner en el tram comprès entre el número 12-
20 i la intersecció amb el carrer Església a Esplugues de Llobregat. 
 
Tipus de contracte: Obra. 
Objecte: obres d’adequació i millora de la zona verda ajardinada del talús de 
l’autopista B-23 (Juli Culebras) del carrer Lluís Domènech i Montaner en el tram 
comprès entre el número 12-20 i la intersecció amb el carrer Església a 
Esplugues de Llobregat. 
Procediment de contractació: Contracte menor. Tramitació: Ordinària. 
Codi CPV: 77311000-6. 
Valor estimat del contracte: 12.386,18 € IVA: 2.601,10 €. 
Preu: 14.962,88 €. 
Duració: La durada de les obres seran fins a la finalització de les mateixes, 
tenint en compte que el termini màxim previst per la realització de la obra, serà 
de 4 setmanes. Es planificarà prèviament per realitzar-se durant l’època de 
l’hivern de l’any 2019 (prèviament a la temporada de la primavera).  
 
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 MOIX SERVEIS I OBRES, 
S.L., amb NIF B-61420352, per import de 14.962,88 € 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 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 les obres  
d’adequació i millora de la zona verda ajardinada del talús de l’autopista B-23 
(Juli Culebras) del carrer Lluís Domènech i Montaner en el tram comprès entre 
el número 12-20 i la intersecció amb el carrer Església a 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 que regiran la realització del contracte, establint que 
el pressupost d’execució del contracte és d’import 12.386,18 €, més 2.601,10 € 
corresponents al 21 % d’IVA.  
 
4.- Adjudicar el contracte a MOIX SERVEIS I OBRES, S.L. B-61420352 per 
import de 12.366,02 €, més 2.596,86 € corresponents al 21% d’IVA, sent un 
import total del 14.962,88 €, IVA inclòs. 
 
5.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent al present, per 
un import màxim de 14.962,88 euros, IVA inclòs, a càrrec de la partida 12 
15320 61900 2018/2/INVER33 MILLORA DEL TAULS DEL CARRER JULI 
CULEBRAS, del pressupost municipal en vigor, a favor de  MOIX SERVEIS I 
OBRES, S.L. B-61420352. 
 
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 la durada de les obres seran fins a la finalització de les mateixes, tenint en 
compte que el termini màxim previst per la realització de la obra, serà de 4 
setmanes. Es planificarà prèviament per realitzar-se durant l’època de l’hivern 
de l’any 2019 (prèviament a la temporada de la primavera).  
 
8.- La persona responsable 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 . 
 
 
15. Proposta d’aprovació per contracte menor del servei de suport 
d’assistència tècnica a la direcció de les obres del pla de renovació i 
millora de l’enllumenat públic de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat 
(exp. 2018/359/1411). 
 
Atesa la necessitat de procedir a la contractació del servei de suport a la 
assistència tècnica a la direcció de les obres del pla de renovació i millora de 
l’enllumenat públic de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. 
 
Tipus de contracte: Servei. 
Objecte: servei de suport a la assistència tècnica a la direcció de les obres del 
pla de renovació i millora de l’enllumenat públic de l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat. 
Procediment de contractació: Contracte menor. Tramitació: Ordinària. 
Codi CPV: 71000000-8. 
Valor estimat del contracte: 14.950,00 € IVA: 3.139,50 €. 
Preu:17.980,60 €. 
Duració: La durada del contracte s’ajustarà a l’establert per l’execució de les 
obres, la qual, segons el projecte executiu es preveu en 12 mesos des de la 
firma de l’acta de replanteig i inici de les obres.  
 
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 SONINGEO SERVICIOS 
ENERGETICOS, S.L., amb NIF B-39709969, per import de 17.980,60 € 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 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 servei de 
suport a la assistència tècnica a la direcció de les obres del pla de renovació i 
millora de l’enllumenat públic de l’Ajuntament 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 que regiran la realització del contracte, establint que 
el pressupost d’execució del contracte és d’import 14.950,00 €, més 3.139,50 € 
corresponents al 21 % d’IVA.  
 
4.- Adjudicar el contracte a  SONINGEO SERVICOS ENERGETICOS, S.L. B-
39709969 per import de 14.860,00 €, més 3.120,60 € corresponents a 21 % 
d’IVA, sent un import total del 17.980,60 €, IVA inclòs. 
 
5.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent al present, per 
un import màxim de 17.980,60 euros, IVA inclòs, a càrrec de la partida 12 
16501 61900 Projecte 2017/2/Inver 44, del pressupost municipal en vigor, a 
favor de SONINGEO SERVICIOS ENERGETICOS, S.L. B-39709969. 
 
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 la durada del contracte s’ajustarà a l’establert per l’execució de les obres, la 
qual, segons el projecte executiu es preveu en 12 mesos des de la firma de 
l’acta de replanteig i inici de les obres.  
 
8.- La persona responsable 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. 
 
 
16. Proposta d’aprovació per contracte menor de les obres corresponents 
a la col·locació de barrera d’accés al pàrquing de l’edifici Baronda 
d’Esplugues de Llobregat (exp. 2018/45/1387). 
 
Atesa la necessitat de procedir a la contractació de les obres corresponents a 
la col·locació de barrera d’accés al pàrquing del edifici Baronda d’Esplugues de 
Llobregat. 
  
Tipus de contracte: Obra. 
Objecte: obres corresponents a la col·locació de barrera d’accés al pàrquing del 
edifici Baronda d’Esplugues de Llobregat . 
Procediment de contractació: Contracte menor. Tramitació: Ordinària. 
Codi CPV: 45315600-4. 
Valor estimat del contracte:  27.107,28 € IVA: 5.692,53 €. 
Preu: 30.799,37 €. 
Duració: La durada de les obres serà de 8 setmanes, iniciant-se com a màxim 
15 dies, a comptar des de la notificació de l'acord de l'adjudicació del contracte 
menor i acabant en qualsevol cas abans del 28 de febrer de 2019, de forma 
improrrogable. 
 
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 DOMYA SYSTEMS, S.L., 
amb NIF B-87603189, per import de 30.799,37 € 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 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 les obres 
corresponents a la col·locació de barrera d’accés al pàrquing del edifici 
Baronda 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 
27.107,28 €, més 5.692,53 € corresponents al 21% d’IVA.  
 
4.- Adjudicar el contracte a DOMYA SYSTEMS, S.L. B-87603189 per import de 
25.454,03 €, més 5.345,35 € corresponents al 21% d’IVA, sent un import total 
del 30.799,37 €, IVA inclòs. 
 
5.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent al present, per 
un import màxim de 30.799,37 euros, IVA inclòs, a càrrec de la partida 12 
93300 63200 2017/2/INVER 39 MILLORA I REPARACIÓ EQUIPAMENTS 
MUNICIPALS, del pressupost municipal en vigor, a favor de DOMYA 
SYSTEMS, S.L. B-87603189. 
 
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 amb data 28 de febrer de 2019. 
 
8.- La persona responsable 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 . 
 
 
17. Proposta d’aprovació de l’expedient de contractació, mitjançant 
procediment obert simplificat, del contracte d’obres ordinàries de reforma 
i millora de l’accessibilitat del carrer Emili Juncadella (entre avinguda 
Cornella i Mestre Joaquim Rosal) (exp. 2018/9/3084). 
 
Atesa la necessitat d’impulsar el contracte d’obres ordinàries de reforma i 
millora de l’accessibilitat del carrer Emili Juncadella (entre avinguda Cornellà i 



Joaquim Rosal) en els termes previstos en l’informe de necessitat i d’idoneïtat i 
de la memòria justificativa emesos pel Servei d’Obres Públiques d’aquest 
Ajuntament, amb la descripció d’acord amb el projecte redactat per l’arquitecte 
..., amb un pressupost total de 363.604,99 €, IVA inclòs, que acompanyen per a 
la seva aprovació.  
 
En funció del què disposen els articles 13, 25, 116 i 117 de la Llei 9/2017, de 8 
de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP), sobre 
disposicions comuns dels contractes, pel que fa referència a la naturalesa del 
contracte, i tot en relació amb l'article 274.2 del Text refós de la Llei municipal i 
de règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
i dels articles 122 i 124 de la LCSP, sobre plecs de clàusules particulars, on es 
fa preceptiva l'aprovació de l'expedient de contractació i els plecs de condicions 
tècniques i econòmiques que han de regir en el contracte.  
 
Vist l'informe dels Serveis Jurídics, i la fiscalització prèvia per part de la 
Intervenció municipal. 
 
S’acorda: 
 
1.- Aprovar la necessitat i idoneïtat d’iniciar l’expedient relatiu al contracte 
d’obres ordinàries de reforma i millora de l’accessibilitat del carrer Emili 
Juncadella (entre avinguda Cornellà i Joaquim Rosal) de conformitat amb el 
previst a l’informe de memòria justificativa emès pel Servei d’Obres Públiques i 
del projecte redactat per l’arquitecte ... 
 
2.- Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert simplificat 
i aprovar els plecs de condicions econòmiques administratives i tècniques, 
relatius contracte d’obres ordinàries de reforma i millora de l’accessibilitat del 
carrer Emili Juncadella (entre avinguda Cornellà i Joaquim Rosal), amb un 
pressupost total de licitació de 363.604,99 €, IVA inclòs, desglossat en un preu 
net de 300.499,99 € i un IVA de 63.105,00 €. 
 
3.- Aprovar inicialment el projecte de l’execució de les obres ordinàries de 
reforma i millora de l’accessibilitat del carrer Emili Juncadella (entre avinguda 
Cornellà i Joaquim Rosal), amb un pressupost total de licitació de 363.604,99 €, 
IVA inclòs, desglossat en un preu net de 300.499,99 € i un IVA de 63.105,00 € 
redactat per l’arquitecte ... 
 
4.- Sotmetre al tràmit d'informació pública l'esmentat projecte pel termini de 
trenta dies, mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província, al tauler de la 
Corporació, durant els quals es podrà examinar i formular-hi les al·legacions 
pertinents.  
 
Transcorregut aquest termini sense que s'hagi produït cap reclamació el 
projecte esdevindrà aprovat definitivament sense necessitat d'acord exprés. 
 
5.- Aprovar l’autorització de la despesa de l’expedient de contractació per les 
obres ordinàries de reforma i millora de l’accessibilitat del carrer Emili 
Juncadella (entre avinguda Cornellà i Joaquim Rosal), per import total de 



363.604,99 euros, IVA inclòs, imputable al pressupost municipal vigent a la 
partida 12 15320 61900 2018/2/INVER 32 REURBANITZACIÓ EMILI 
JUNCADELLA. 
 
6.- Convocar la licitació, d'acord amb el què estableixen els articles 135, 136 i 
159 de la LCSP, publicant el corresponent anunci de licitació al perfil del 
contractant de la pàgina web municipal. 
 
7.- Designar com a responsable del contracte amb les funcions previstes a 
l’article 62 de la LCSP a les següents persones: 
 
Arquitecte, Director de Projectes. 
Servei d’Obres Públiques. 
 
8.- Condicionar els anteriors acords a l’aprovació definitiva del projecte. 
 
 
18. Proposta d’aprovació de l’expedient de contractació, mitjançant 
procediment obert simplificat, del contracte d’obres ordinàries de reforma 
i millora de l’accessibilitat del carrer Ignasi Iglesias i carrer Tomàs Bretón 
(entre Ignasi Iglesias i Pep Ventura) (exp. 2018/11/3084). 
 
Atesa la necessitat d’impulsar el contracte d’obres ordinàries de reforma i 
millora de l’accessibilitat del carrer Ignasi Iglesias i carrer Tomàs Bretón (entre 
Ignasi Iglesias i Pep Ventura) en els termes previstos en l’informe de necessitat 
i d’idoneïtat i de la memòria justificativa emesos pel Servei d’Obres Públiques 
d’aquest Ajuntament, amb la descripció d’acord amb el projecte redactat pels 
arquitectes Sr. ... i Sr. ..., amb un pressupost total de 1.397.300,18 €, IVA 
inclòs, que acompanyen per a la seva aprovació.  
 
En funció del què disposen els articles 13, 25, 116 i 117 de la Llei 9/2017, de 8 
de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP), sobre 
disposicions comuns dels contractes, pel que fa referència a la naturalesa del 
contracte, i tot en relació amb l'article 274.2 del Text refós de la Llei municipal i 
de règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
i dels articles 122 i 124 de la LCSP, sobre plecs de clàusules particulars, on es 
fa preceptiva l'aprovació de l'expedient de contractació i els plecs de condicions 
tècniques i econòmiques que han de regir en el contracte.  
 
Vist l'informe dels Serveis Jurídics, i la fiscalització prèvia per part de la 
Intervenció municipal. 
 
S’acorda: 
 
1.- Aprovar la necessitat i idoneïtat d’iniciar l’expedient relatiu al contracte 
d’obres ordinàries de reforma i millora de l’accessibilitat del carrer Ignasi 
Iglesias i carrer Tomàs Bretón (entre Ignasi Iglesias i Pep Ventura) de 
conformitat amb el previst a l’informe de memòria justificativa emès pel Servei 
d’Obres Públiques i del projecte redactat pels arquitectes Sr. ... i Sr. ... 
 



2.- Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert simplificat 
i aprovar els plecs de condicions econòmiques administratives i tècniques, 
relatius contracte d’obres ordinàries de reforma i millora de l’accessibilitat del 
carrer Ignasi Iglesias i carrer Tomàs Bretón (entre Ignasi Iglesias i Pep 
Ventura), amb un pressupost total de licitació de 1.397.300,18 €, IVA inclòs, 
desglossat en un preu net de 1.154.793,54 € i un IVA de 242.506,64 €. 
 
3.- Aprovar inicialment el projecte de l’execució de les contracte d’obres 
ordinàries de reforma i millora de l’accessibilitat del carrer Ignasi Iglesias i 
carrer Tomàs Bretón (entre Ignasi Iglesias i Pep Ventura), amb un pressupost 
total de licitació de 1.397.300,18 €, IVA inclòs, desglossat en un preu net de 
1.154.793,54 € i un IVA de 242.506,64 € redactat pels arquitectes Sr. ... i Sr. ... 
 
4.- Sotmetre al tràmit d'informació pública l'esmentat projecte pel termini de 
trenta dies, mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província, al tauler de la 
Corporació, durant els quals es podrà examinar i formular-hi les al·legacions 
pertinents.  
 
Transcorregut aquest termini sense que s'hagi produït cap reclamació el 
projecte esdevindrà aprovat definitivament sense necessitat d'acord exprés. 
 
5.- Declarar que la despesa derivada de l’expedient de contractació relativa a 
les obres ordinàries de reforma i millora de l’accessibilitat del carrer Ignasi 
Iglesias i carrer Tomàs Breton (entre Ignasi Iglesias i Pep Ventura)té caràcter 
plurianual, de conformitat amb l'article 174 del Text refós de la Llei reguladora 
de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
i, per tant, l’adjudicació resta sotmesa a la condició suspensiva d’existència de 
crèdit adequat i suficient per al finançament de les obligacions derivades del 
contracte en els futurs exercicis pressupostaris. 
 
La despesa plurianual derivada d’aquesta contractació, IVA inclòs, es farà 
efectiva per un import màxim anual de 1.397.300,18.-€ (IVA inclòs), imputable 
al pressupost vigent en cada exercici, dels quals 958.606,00 € (IVA inclòs), 
aniran a càrrec de l’exercici econòmic de l’any 2018, a les partides 
pressupostàries següents: 
 
12 15320 61900 2018/2/INVER 5 REURBANITZACIÓ IGNASI IGLESIAS 
 
Per a les següents anualitats, l’import màxim anual serà el següent: 
 
Exercici 2019: 438.694,18 euros, IVA inclòs. 
 
6.- Convocar la licitació, d'acord amb el què estableixen els articles 135, 136 i 
159 de la LCSP, publicant el corresponent anunci de licitació al perfil del 
contractant de la pàgina web municipal. 
 
7.- Designar com a responsable del contracte amb les funcions previstes a 
l’article 62 de la LCSP a les següents persones: 
 
Arquitecte, Director de Projectes. 



Servei d’Obres Públiques. 
 
8.- Condicionar els anteriors acords a l’aprovació definitiva del projecte. 
 
 
19. Proposta d’aprovació de l’expedient de contractació, mitjançant 
procediment obert simplificat, del subministrament de materials pel 
muntatge i legalització dels actes que munta la brigada municipal de 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat (exp. 2018/3/3086). 
 
Atesa la necessitat de contractar el subministrament de materials pel muntatge 
i legalització dels actes que munta la brigada municipal de l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat en els termes previstos en l’informe de necessitat i 
d’idoneïtat i de la memòria justificativa emès pel Servei de Manteniment i Espai 
Públic d’aquest Ajuntament, amb la descripció tècnica realitzada pels mateixos 
serveis tècnics als plecs de condicions tècniques. 
 
En funció del què disposen els articles 16, 25, 116 i 117 de la Llei 9/2017, de 8 
de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP), sobre 
disposicions comuns dels contractes, pel que fa referència a la naturalesa del 
contracte, i tot en relació amb l'article 274.2 del Text refós de la Llei municipal i 
de règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
i dels articles 122 i 124 de la LCSP, sobre plecs de clàusules particulars, on es 
fa preceptiva l'aprovació de l'expedient de contractació i els plecs de condicions 
tècniques i econòmiques que han de regir en el contracte.  
 
Vist l'informe dels Serveis Jurídics, i la fiscalització prèvia per part de la 
Intervenció municipal. 
 
S’acorda: 
 
Primer.- Aprovar la necessitat i idoneïtat d’iniciar l’expedient de contractació del 
subministrament de materials pel muntatge i legalització dels actes que munta 
la brigada municipal de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat de conformitat 
amb el previst a l’informe emès pel Servei de Manteniment i Espai Públic. 
 
Segon.- Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert 
simplificat, i aprovar els plecs de condicions econòmiques administratives i 
tècniques, relatius al subministrament de materials pel muntatge i legalització 
dels actes que munta la brigada municipal de l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat, amb un pressupost màxim total de licitació de 45.454,52 euros, més 
9.545,45euros en concepte d’IVA (import total, 54.999,97 euros, IVA inclòs), 
per la duració inicial del contracte de tres anys. 
 
Tercer.-  Aprovar l’autorització de la despesa de l’expedient de contractació pel 
subministrament de materials pel muntatge i legalització dels actes que munta 
la brigada municipal de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, per import total 
de 54.999,97 euros, IVA inclòs, imputable al pressupost municipal vigent a la 
partida 12 33400 62300 2018/2/INVER 19 1 QUADRES ELÈCTRICS 
INSTAL·LACIONS PROVIS. 



 
Quart.- Convocar la licitació, d'acord amb el què estableixen els articles 135, 
136 i 159 de la LCSP, publicant el corresponent anunci de licitació al perfil del 
contractant de la pàgina web municipal. 
 
Cinquè.- Designar com a responsable del contracte amb les funcions previstes 
a l’article 62 de la LCSP:  
 
- Director de Manteniment i Espai Públic.  
- Coordinador Tècnic d’Instal·lacions. 
- Coordinador de la Unitat Operativa d’Instal·lacions. 
 
 
20. Proposta d’aprovació de l’expedient de contractació, mitjançant 
procediment obert simplificat, de les obres per a la implantació de tres 
pèrgoles al parc de la Solidaritat d’Esplugues de Llobregat (exp. 
2018/10/3084). 
 
Atesa la necessitat d’impulsar el contracte d’obres per a la implantació de tres 
pèrgoles al parc de la Solidaritat d’Esplugues de Llobregat en els termes 
previstos en l’informe de necessitat i d’idoneïtat i de la memòria justificativa 
emesos pel Servei d’Obres Públiques d’aquest Ajuntament, amb la descripció 
d’acord amb el projecte redactat per l’arquitecte ..., amb un pressupost total de 
249.388,77 €, IVA inclòs, que acompanyen per a la seva aprovació.  
 
En funció del què disposen els articles 13, 25, 116 i 117 de la Llei 9/2017, de 8 
de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP), sobre 
disposicions comuns dels contractes, pel que fa referència a la naturalesa del 
contracte, i tot en relació amb l'article 274.2 del Text refós de la Llei municipal i 
de règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
i dels articles 122 i 124 de la LCSP, sobre plecs de clàusules particulars, on es 
fa preceptiva l'aprovació de l'expedient de contractació i els plecs de condicions 
tècniques i econòmiques que han de regir en el contracte.  
 
Vist l'informe dels Serveis Jurídics, i la fiscalització prèvia per part de la 
Intervenció municipal. 
 
S’acorda: 
 
1.- Aprovar la necessitat i idoneïtat d’iniciar l’expedient relatiu al contracte 
d’obres per a la implantació de tres pèrgoles al parc de la Solidaritat 
d’Esplugues de Llobregat de conformitat amb el previst a l’informe de memòria 
justificativa emès pel Servei d’Obres Públiques i del projecte redactat per 
l’arquitecte ... 
 
2.- Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert simplificat 
i aprovar els plecs de condicions econòmiques administratives i tècniques, 
relatius contracte d’obres per a la implantació de tres pèrgoles al parc de la 
Solidaritat d’Esplugues de Llobregat, amb un pressupost total de licitació de 



249.388,77 €, IVA inclòs, desglossat en un preu net de 206.106,42 € i un IVA 
de 43.282,35 €. 
 
3.- Aprovar inicialment el projecte de l’execució de les contracte d’obres per a la 
implantació de tres pèrgoles al parc de la Solidaritat d’Esplugues de Llobregat, 
amb un pressupost total de licitació de 249.388,77€, IVA inclòs, desglossat en 
un preu net de 206.106,42 € i un IVA de 43.282,35€ redactat per l’arquitecte ... 
 
4.- Sotmetre al tràmit d'informació pública l'esmentat projecte pel termini de 
trenta dies, mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província, al tauler de la 
Corporació, durant els quals es podrà examinar i formular-hi les al·legacions 
pertinents.  
 
Transcorregut aquest termini sense que s'hagi produït cap reclamació el 
projecte esdevindrà aprovat definitivament sense necessitat d'acord exprés. 
 
5.- Aprovar l’autorització de la despesa de l’expedient de contractació de les 
obres per a la implantació de tres pèrgoles al parc de la Solidaritat d’Esplugues 
de Llobregat, per import total de 249.388,77 euros, IVA inclòs, imputable al 
pressupost municipal vigent a la partida 12 15320 61900 2017/2/INVER 3 
PRESSUPOST PARTICIPATIU 2017. 
 
6.- Convocar la licitació, d'acord amb el què estableixen els articles 135, 136 i 
159 de la LCSP, publicant el corresponent anunci de licitació al perfil del 
contractant de la pàgina web municipal. 
 
7.- Designar com a responsable del contracte amb les funcions previstes a 
l’article 62 de la LCSP a les següents persones: 
 
Arquitecte, Director de Projectes. 
Servei d’Obres Públiques. 
 
8.- Condicionar els anteriors acords a l’aprovació definitiva del projecte. 
 
 
21. Proposta d’aprovació de l’expedient de contractació, mitjançant 
procediment obert, del contracte d’obres del Pla de renovació i millora de 
l’enllumenat públic de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat (exp. 
2018/19/1384). 
 
Atesa la necessitat d’impulsar el contracte d’obres del Pla de renovació i millora 
de l’enllumenat públic de l’ajuntament d’Esplugues de Llobregat en els termes 
previstos en l’informe de necessitat i d’idoneïtat i de la memòria justificativa 
emesos pel Servei de Manteniment i Espai Públic d’aquest Ajuntament, amb la 
descripció d’acord amb el projecte redactat pel Sr. ..., amb un pressupost total 
de 3.496.746,64 €, IVA inclòs, que acompanyen per a la seva aprovació.  
 
En funció del què disposen els articles 13, 25, 116 i 117 de la Llei 9/2017, de 8 
de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP), sobre 
disposicions comuns dels contractes, pel que fa referència a la naturalesa del 



contracte, i tot en relació amb l'article 274.2 del Text refós de la Llei municipal i 
de règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
i dels articles 122 i 124 de la LCSP, sobre plecs de clàusules particulars, on es 
fa preceptiva l'aprovació de l'expedient de contractació i els plecs de condicions 
tècniques i econòmiques que han de regir en el contracte.  
 
Vist l'informe dels Serveis Jurídics, i la fiscalització prèvia per part de la 
Intervenció municipal. 
 
S’acorda: 
 
1.- Aprovar la necessitat i idoneïtat d’iniciar l’expedient relatiu al contracte 
d’obres del Pla de renovació i millora de l’enllumenat públic de l’ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat de conformitat amb el previst a l’informe de memòria 
justificativa emès pel Servei d’Obres Públiques i del projecte redactat pel Sr. ... 
 
2.- Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert i aprovar 
els plecs de condicions econòmiques administratives i tècniques, relatius 
contracte d’obres del Pla de renovació i millora de l’enllumenat públic de 
l’ajuntament d’Esplugues de Llobregat, amb un pressupost total de licitació de 
3.496.746,64 €, IVA inclòs, desglossat en un preu net de 2.889.873,26 € i un 
IVA de 606.873,38 €. 
 
3.- Aprovar inicialment el projecte de l’execució de les contracte d’obres del Pla 
de renovació i millora de l’enllumenat públic de l’ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat, amb un pressupost total de licitació de 3.496.746,64 €, IVA inclòs, 
desglossat en un preu net de 2.889.873,26 € i un IVA de 606.873,38 redactat 
pel Sr. ...  
 
4.- Sotmetre al tràmit d'informació pública l'esmentat projecte pel termini de 
trenta dies, mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província, al tauler de la 
Corporació, durant els quals es podrà examinar i formular-hi les al·legacions 
pertinents.  
 
Transcorregut aquest termini sense que s'hagi produït cap reclamació el 
projecte esdevindrà aprovat definitivament sense necessitat d'acord exprés. 
 
5.- Aprovar la tramitació anticipada d’aquest expedient de contractació, 
l’execució del qual hauria d’iniciar-se en l’exercici 2019. L’esmentada tramitació 
anticipada es realitza conforme l’article 117.2 de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic. Per tant, es condiciona de forma 
suspensiva l’autorització o realització de les despeses de caràcter plurianual 
imputable a cada exercici amb l’existència de crèdit adequat i suficient per a 
finançar les obligacions que se’n derivin. 
 
6.- Declarar que la despesa derivada de l’expedient de contractació relativa a 
les d’obres del Pla de renovació i millora de l’enllumenat públic de l’ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat té caràcter plurianual, de conformitat amb l'article 174 
del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i, per tant, l’adjudicació resta sotmesa a 



la condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient per al 
finançament de les obligacions derivades del contracte en els futurs exercicis 
pressupostaris. 
 
La despesa plurianual derivada d’aquesta contractació, IVA inclòs, es farà 
efectiva per un import màxim de 3.496.746,64.-€ (IVA inclòs), imputable al 
pressupost vigent en cada exercici, dels quals 2.594.154,89.-€ (IVA inclòs), 
aniran a càrrec de l’exercici econòmic de l’any 2018, a les partides 
pressupostàries següents: 
 
12 16501 61900 ACTUACIONS EFICIÈNCIA ENERGÈTICA ENLLUMENAT 
PÚBLIC 
 
Per a les següents anualitats, l’import màxim anual serà el següent: 
 
Exercici 2019: 902.591,75 euros, IVA inclòs. 
 
7.- Convocar la licitació, d'acord amb el què estableixen els articles 135, 136 i 
156 de la LCSP, publicant el corresponent anunci de licitació al perfil del 
contractant de la pàgina web municipal. 
 
8.- Designar com a responsable del contracte amb les funcions previstes a 
l’article 62 de la LCSP a la Direcció Facultativa nomenada en el moment 
oportú. 
 
9.- Condicionar els anteriors acords a l’aprovació definitiva del projecte. 
 
 
22. Proposta d’aprovació de l'adhesió a la segona pròrroga del contracte 
derivat de l’acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb 
destinació a les entitats locals de Catalunya, adjudicat pel Consorci 
Català pel desenvolupament local a l’empresa Endesa Energia, S.A.U. 
(exp. 2018/3/1424). 
 
Per acord de la Junta de Govern Local de 14 de desembre de 2012 es va 
aprovar l’adhesió d’aquest Ajuntament d’Esplugues de Llobregat al sistema de 
contractació centralitzada que amb destinació als ens locals de Catalunya es 
realitzi en les diverses categories d’adquisicions previstes en l’article 205 del 
TRLCSP, pel Consorci Català de Desenvolupament Local. 
 
El Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL), per encàrrec de 
l’Associació Catalana de Municipis (ACM), va aprovar en la sessió de la seva 
Comissió Executiva de data 6 d’octubre de 2016, i prèvia tramitació del 
corresponent procediment administratiu a tal efecte de conformitat amb els 
plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques aprovats 
en sessió de la  Comissió Executiva de data 9 de juny de 2016 i publicats al 
perfil de contractant de l’entitat, adjudicar l’Acord marc pel subministrament 
d’energia elèctrica, amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient 
2015.05), d’acord amb el següent detall d’empreses seleccionades per lots: 1) 
AURA ENERGIA, SL”: Lot AT, 2) “ENDESA ENERGIA, SAU”: Lots AT i BT, 3) 



“NEXUS ENERGIA, SA”: Lots AT i BT, 4) “GAS NATURAL FENOSA (Gas 
Natural Serveis SDG SA)”: Lots AT i BT, 5) “IBERDROLA CLIENTES, SAU”: 
Lots AT i BT i 6) “FACTOR ENERGIA, SA”: Lots AT i BT, procedint- se a la 
formalització efectiva dels citat Acord amb les empreses adjudicatàries, en data 
27 d’octubre de 2016. 
 
Posteriorment i prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu a 
tal efecte d’acord amb el plec de clàusules administratives particulars aprovat 
per Resolució de la Presidència del Consorci de data 27 d’octubre de 2016 i 
publicats al perfil de contactant de l’entitat, el CCDL va procedir a adjudicar, en 
virtut de l’acord adoptat en la sessió de la seva Comissió Executiva de data 10 
de novembre de 2016, el contracte derivat (Exp. D01-2015.05) de l’Acord marc 
pel subministrament d’energia elèctrica, mitjançant subhasta electrònica, a 
l’empresa ENDESA ENERGIA, SAU d’acord amb el detall de tarifes per lots 
que es relaciona a la part resolutiva del present acord i a l’empara dels articles 
25 i ss. del PCAP que va regir la licitació de l’Acord marc del que deriva 
referenciat a l’apartat anterior, i que preveu de conformitat amb els articles 
concordants aplicables del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic 
(TRLCSP), com una de les fórmules per a l’adjudicació dels corresponents 
contractes derivats de subministrament, la possibilitat de realitzar una subhasta 
electrònica entre els empreses seleccionades en l’Acord marc. 
 
En data 9 de desembre de 2016, es va formalitzar, entre el CCDL i l’entitat 
mercantil adjudicatària ENDESA ENERGIA, SAU, el corresponent contracte de 
subministrament elèctric, licitat de conformitat amb el procediment derivat 
referenciat a l’apartat anterior. 
 
En data 9 de març de 2017 la Comissió executiva del CCDL, prèvia tramitació 
del corresponent procediment administratiu a tal efecte i havent adoptat, el 
Comitè Executiu de l’ACM en la sessió celebrada el dia 13 de desembre de 
2016, un acord pel que es resolgué acceptar formalment la cessió del contracte 
derivat en qüestió, al seu favor, va acordar formalment la cessió del contracte 
derivat de l’Acord marc pel subministrament elèctric amb destinació a les 
entitats locals de Catalunya (Expedient de contractació núm. 2015.05 – D01) a 
favor de l’ACM, com a modificació subjectiva de l’òrgan de contractació, 
actuacions que es formalitzaren en data 17 de març de 2017 mitjançant la 
signatura del corresponent contracte. 
 
En data 17 d’octubre de 2017, l’òrgan de contractació de l’ACM ha aprovat la 
pròrroga del contracte de subministrament elèctric amb destinació a les entitats 
locals de Catalunya (EXP 2015.05-D01) per un període de 12 mesos a comptar 
des de l’1 de gener de 2018, en els mateixos termes i condicions d’execució del 
contracte i prestació del subministrament d’electricitat establerts al plec de 
clàusules administratives, abans citat. 
 
En data 26 d’octubre de 2018, fou adoptada una Resolució de la Central de 
Contractació de l’ACM, en virtut de la qual es disposà aprovar definitivament la 
segona pròrroga del contracte de subministrament elèctric amb destinació a les 
entitats locals de Catalunya (EXP 2015.05-D01) per un període de 12 mesos a 
comptar des de l’1 de gener de 2019, en els mateixos termes i condicions 



d’execució del contracte i prestació del subministrament d’electricitat establerts 
al plec de clàusules administratives, abans citat. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques 
aprovats per acord de la Comissió Executiva del CCDL de data 9 de juny de 
2016 i publicats al perfil de contractant de l’entitat,  que regeixen l’Acord marc 
pel subministrament d’energia elèctrica, amb destinació a les entitats locals de 
Catalunya (Exp. 2015.05). 
 
Plec de clàusules administratives particulars aprovat per Resolució de la 
Presidència del CCDL de data 27 d’octubre de 2016 i publicats al perfil de 
contactant de l’entitat que regeixen el contracte derivat de l'Acord marc del 
subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de 
Catalunya (Exp. 2014.05 D1). 
 
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei de contractes del sector públic, en especial articles 198 en relació al 156 
respecte a l’adjudicació i formalització de contractes derivats en un Acord marc 
i 23.2 respecte al règim de vigència i pròrrogues dels contractes, i resta de 
normativa concordant aplicable. 
 
Article 52 i ss. del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i resta de 
disposicions vigents concordants en matèria de règim local que regulen el 
règim de funcionament i competències de les entitats locals (...)/ o articles 
aplicables de Llei d’organització comarcal. 
 
Els serveis tècnics municipals informen en data 18 de desembre de 2018 sobre 
la necessitat i idoneïtat d’adherir-se a l’acord marc de referència. 
 
S’acorda: 
 
Primer.- Disposar l’adhesió del municipi d’Esplugues de Llobregat a la segona 
prorroga del contracte derivat (Exp. 2015.05 D1) de l’Acord marc de 
subministrament d’energia elèctrica destinat a les entitats locals de Catalunya 
(Exp. 2015.05 D01), per un termini de dotze mesos, des de l'1 de gener de 
2019 al 31 de desembre de 2019, d’acord amb el següent detall de condicions 
econòmiques especificades per lots i tarifes: 
 
Preus terme d’energia: 
 
Lot 1 Baixa Tensió (BT): 
 
Baixa tensió: Tarifa/període Preu €/MWh 

Sublot BT1 2.0A 129,783 
Sublot BT2 2.0DHAP1 154,200 
Sublot BT3 2.0DHAP2 74,509 



Sublot BT4 2.0DHSP1 152,915 
Sublot BT5 2.0DHSP2 81,936 
Sublot BT6 2.0DHSP3 70,383 
Sublot BT7 2.1A 145,923 
Sublot BT8 2.1DHAP1 167,925 
Sublot BT9 2.1DHAP2 89,864 
Sublot BT10 2.1DHSP1 168,383 
Sublot BT11 2.1DHSP2 97,518 
Sublot BT12 2.1DHSP3 83,025 
Sublot BT13 3.0AP1 114,705 
Sublot BT14 3.0AP2 100,729 
Sublot BT15 3.0AP3 73,115 
 
Lot 2 Alta Tensió (AT):  
 

Alta tensió: Tarifa/període Preu €/MWh 

Sublot AT1 3.1AP1 103,031 
Sublot AT2 3.1AP2 95,196 
Sublot AT3 3.1AP3 77,043 
Sublot AT4 6.1AP1 119,110 
Sublot AT5 6.1AP2 101,920 
Sublot AT6 6.1AP3 95,168 
Sublot AT7 6.1AP4 85,598 
Sublot AT8 6.1AP5 79,118 
Sublot AT9 6.1AP6 69,993 

 
Els preus del contracte seran actualitzats, d’acord amb el què preveu la 
clàusula 23 del Plec de clàusules administratives particulars del procediment 
derivat (Exp.2015.05 D1). 
 
Preus del terme de potència: 
 

Baixa tensió  €/kW i any 

Tarifa Període 1 Període 2 Període 3 

2.0 A 38,043426   
2.0 DHA 38,043426   
2.0 DHS 38,043426   

2.1 A 44,444710   
2.1 DHA 44,444710   
2.1 DHS 44,444710   

3.0 A 40,728885 24,437330 16,291555 
 



Alta tensió  €/kW i any 

Tarifa Període 1 Període 2 Període 3 Període 4 Període 5 Període 6 

3.1 A 59,173468 36,490689 8,367731    

6.1 A 39,139427 19,586654 14,334178 14,334178 14,334178 6,540177 
 
Els preus del terme de potència són fixats per la regulació vigent. Ordre 
IET/107/2014, de 31 de gener (BOE núm. 312, de 26 de desembre de 2014) i 
Ordre IET/2444/2014, de 19 de desembre (BOE núm. 28, d’1 de febrer de 
2014). 
 
Segon.- Fixar la duració de la segona pròrroga d’aquest contracte des de l'1 de 
gener de 2019 al 31 de desembre de 2019. 
 
Tercer.- Aprovar el preu del contracte en un import anual total màxim de 
1.197.430,00 euros (Iva inclòs),  que es distribueix de la següent forma: 
 

   DENOMINACIÓ PARTIDA Previsió 2019 

12 16500 22100 
SUBMINISTRAMENT ENERGIA 
ENLLUMENAT PUBLIC       565.226,00 €  

12 15320 22100 ENERGIA ELÈCTRICA FONTS PÚBLIQUES 16.550,00 € 
47 32300 22100 ENERGIA ELÈCTRICA ESCOLES       130.770,00 €  

33 33300 22100 
ENERGIA ELÈCTRICA INSTAL·LACIONS 
CULTURA       104.184,00 €  

36 34200 22100 
ENERGIA ELÈCTRICA INSTAL·LACIONS 
ESPORTIVES       158.200,00 €  

12 93300 22100 
ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS 
MUNICIPALS       222.500,00 €  

   TOTAL:    1.197.430,00 €  
 
Quart.- Notificar aquest acord a Endesa Energia SAU, com a empresa 
adjudicatària del contracte derivat de l’Acord marc de subministrament 
d’energia elèctrica tot donant-li els efectes de publicitat que siguin preceptius. 
 
Cinquè.- Comunicar aquest acord a la Central de contractació de l’ACM . 
 
 
23. Proposta relativa a la rectificació de l’error material existent a l’acord 
de prorroga del servei de suport a les unitats operatives per al muntatge 
d’actes i trasllats de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat (exp. 
2018/10/1408). 
  
La Junta de Govern Local en sessió ordinària del dia 15 de juny de 2018 va 
aprovar la pròrroga del servei de suport a les unitats operatives per al muntatge 
d’actes i trasllats de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, amb l’empresa 
ALIANCE-BROTHER, S.L. (CIF B-61529277), per un Import màxim anual de 
63.822,00 euros, més 13.402,62 euros en concepte d’IVA (import total anual  
77.224,62 euros, IVA inclòs).  
 
Així mateix es va establir la despesa plurianual següent: 



 
35.640,05 €, IVA inclòs, amb càrrec a la partida corresponent del pressupost de 
l’exercici de 2018. 
 
41.584,57 €, IVA inclòs, amb càrrec a la partida corresponent del pressupost de 
l’exercici de 2019. 
 
En data 13 de desembre de 2018 el Servei de Manteniment i Espai Públic 
informa i posa de manifest un error material en els imports establerts com a 
despesa plurianual, atès que els imports fixats per a l’exercici 2018 havien de 
correspondre a l’exercici 2019 i viceversa. Per tant, la distribució de la despesa 
plurianual correcta seria la següent: 
 
41.584,57 €, IVA inclòs, amb càrrec a la partida corresponent del pressupost de 
l’exercici de 2018. 
 
35.640,05 €, IVA inclòs, amb càrrec a la partida corresponent del pressupost de 
l’exercici de 2019. 
 
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 
les administracions públiques podran rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a 
instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en 
els seus actes. 
 
S’acorda: 
 
Primer.- Rectificar l’error material de l’acord de la Junta de Govern Local de 15 
de juny de 2018, relatiu a la pròrroga del servei de suport a les unitats 
operatives per al muntatge d’actes i trasllats de l’ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat, atès que existeix un error material a la distribució dels imports de la 
despesa plurianual d’aquesta pròrroga, sent correcta la següent distribució: 
 
41.584,57 €, IVA inclòs, amb càrrec a la partida corresponent del pressupost de 
l’exercici de 2018. 
35.640,05 €, IVA inclòs, amb càrrec a la partida corresponent del pressupost de 
l’exercici de 2019. 
 
Segon.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa addicional 
corresponent a l’anualitat del 2018 per import de 5.944,52 euros a càrrec de la 
partida 11 92003 22699 SUPORT UNITATS OPERATIVES MUNTATGES.  
 
Aquest import resulta de la diferència entre despesa autoritzada i disposada, 
erròniament, per a l’anualitat 2018 segons l’acord de la Junta de Govern Local 
de 15 de juny de 2018 i el que s’estableix per a l’anualitat 2018, de forma 
correcta, en el present acord.  
 
Tercer.- Notificar el present acord a l’empresa adjudicatària ALIANCE-
BROTHER, S.L. 
 



 
24. Proposta d’aprovació de la certificació final del contracte d’obres de 
millora de l’enllumenat de l’Av. Ciutat de l’Hospitalet i del carrer Pablo 
Ruiz Picasso (exp. 2017/3/1384). 
 
Per Decret d’Alcaldia número 2938 de 29 de desembre de 2016 es va adjudicar 
el contracte d’execució de les obres de millora de l’enllumenat de l’Avda. Ciutat 
de l’Hospitalet i del carrer Pablo Ruiz Picasso d’aquesta població, per 
procediment obert, de tramitació ordinària, aplicant varis criteris d’adjudicació a 
favor de l’empresa MUNTATGES LLEIDA, S.A. (CIF A-25022427), per un 
import net de 101.441,98 €, més 21.302,82 € en concepte d’IVA, en total 
122.744,21 €, IVA inclòs. 
 
Amb posterioritat, per acord de la Junta de Govern Local de 14 de juliol de 
2017 es va aprovar la modificació d’aquest contracte, fixant el preu del 
contracte en un import de 150.589,41 €. 
 
Atès l’informe emès pels Serveis Tècnics Municipals de data 14 de novembre 
de 2018 del que resulta que s’han realitzat els amidaments de l’obra realment 
executada, comportant un increment en els amidaments aprovats, el que 
suposa un import total d’obra executada de 154.301,18  €, IVA inclòs,  resultant 
un increment de  3.711,77 €, IVA inclòs, que  equival al  2,46 %, i proposen 
l’aprovació de la certificació final del contracte de la obra per l’import 
assenyalat. 
 
Aquest excés de medició no supera el 10% del preu definitiu del contracte que 
possibilita ometre la prèvia aprovació expressa de la modificació del contracte 
en els termes previstos en l’article 234.3 del Text Refós de la Llei de Contractes 
del Sector Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, de conformitat amb el previst a la Disposició Transitòria primera de 
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 
 
S’acorda: 
 
PRIMER.- Aprovar la certificació final del contracte d’ obres de millora de 
l’enllumenat de l’Avda. Ciutat de l’Hospitalet i del carrer Pablo Ruiz Picasso, 
adjudicat a MUNTATGES LLEIDA, S.A. (CIF A-25022427), que recull 
l'amidament definitiu de l'obra realment executada amb una certificació final 
positiva que ascendeix a 3.711,77 € i que suposa un increment del 2,46 
% respecte de l'import de l'adjudicació dels treballs, sent el preu final del 
contracte per import net de 127.521,64 €, més 26.779,54 € en concepte d'IVA, 
en total 154.301,18  €, IVA inclòs. 
 
SEGON.- Autoritzar, disposar i reconèixer una obligació per import de 3.711,77 
€, IVA inclòs, a favor de MUNTATGES LLEIDA, S.A. (CIF A-25022427), amb 
càrrec a la partida pressupostària 12 16500 61900 2017/2/inver57 del 
Pressupost vigent. 
 
 



25. Proposta d’aprovació de la certificació final del contracte d’obres del 
passatge Nebot (exp. 2017/27/1384). 
 
La Junta de Govern Local en data 23 de desembre de 2016 va adjudicar el 
contracte per l’execució de les obres del passatge Nebot, d’aquesta població a 
l’empresa CONSTRUCCIONES FERTRES, S.L. amb un import total 
d’adjudicació de 177.610,19 €, amb un import net de 146.785,28 €, i una part 
d’IVA de 30.824,91€. 
 
Amb posterioritat, per acord de la Junta de Govern Local de 15 de desembre de 
2017 es va aprovar la modificació d’aquest contracte, fixant el preu del 
contracte en un import de 194.610,18 € (IVA inclòs). 
 
Atès l’informe emès pels Serveis Tècnics Municipals de data 18 de desembre 
de 2018 del que resulta que s’han realitzat els amidaments de l’obra realment 
executada, comportant un increment en els amidaments aprovats, el que 
suposa un import total d’obra executada de 203.100,79 €, IVA inclòs,  resultant 
un increment de 8.490,61 €, IVA inclòs, que  equival al 4,362880708 %, i 
proposen l’aprovació de la certificació final del contracte de la obra per l’import 
assenyalat. Segons aquest mateix l’informe, restava pendent de certificar una 
obra executada per import de 9.310,05 €. 
 
Aquest excés de medició no supera el 10% del preu definitiu del contracte que 
possibilita ometre la prèvia aprovació expressa de la modificació del contracte 
en els termes previstos en l’article 234.3 del Text Refós de la Llei de Contractes 
del Sector Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, de conformitat amb el previst a la Disposició Transitòria primera de 
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 
  
S’acorda: 
 
PRIMER.- Aprovar la certificació final del contracte d’ obres del passatge Nebot, 
adjudicat a CONSTRUCCIONES FERTRES, S.L. (NIF B-64410327), que recull 
l'amidament definitiu de l'obra realment executada amb una certificació final 
positiva que ascendeix a 8.490,61€ i que suposa un increment del 4,362880708 
% respecte de l'import de l'adjudicació dels treballs, sent el preu final del 
contracte per import net de 167.851,89€, més 35.248,90€ en concepte d'IVA, 
en total 203.100,79€, IVA inclòs. 
 
SEGON.- Autoritzar, disposar i reconèixer una obligació per import de 
17.800,66€, IVA inclòs, a favor de CONSTRUCCIONES FERTRES, S.L. (NIF B-
64410327), amb càrrec a la partida pressupostària 12 15320 61900 
2017/2/INVER 48 LIQUIDACIÓ MILLORA I ACCESSIBILITAT PASSATGE 
NEBOT del Pressupost vigent. Aquest import (17.800,66€) resulta del sumatori 
de l’import que resta pendent de certificar (9.310,05€) i l’import relatiu a 
l’increment en els amidaments de l’obra realment executada (8.490,61€). 
 
  



26. Proposta d’aprovació de la certificació final del contracte mixt d’obres 
i serveis per a les reparacions importants de les infraestructures urbanes 
del municipi d’Esplugues de Llobregat (exp. 2017/4/1384). 
 
El contracte mixt d’obres i serveis per a les reparacions importants de les 
infraestructures urbanes del municipi d’Esplugues de Llobregat, es van 
adjudicar per acord de la Junta de Govern Local de dia 10 de novembre de 
2017 a l’empresa CONSTRAULA ENGINYERIA I OBRES, S.A.U. (NIF 
A58142639),  per un import net de 393.672,75 €, més 82.671,28 € en concepte 
d’IVA, en total 476.344,03€, IVA inclòs. 
 
Atès l’informe emès pels Serveis Tècnics Municipals de data 31 d’octubre de 
2018 del que resulta que s’han realitzat els amidaments de l’obra realment 
executada, comportant un increment en els amidaments aprovats, el que 
suposa un import total d’obra executada de 511.752,38€, IVA inclòs,  resultant 
un increment de 35.408,35 €, IVA inclòs, que  equival al 7,433356%, i proposen 
l’aprovació de la liquidació del contracte de la obra per l’import assenyalat. 
 
Aquest excés de medició no supera el 10% del preu definitiu del contracte que 
possibilita ometre la prèvia aprovació expressa de la modificació del contracte 
en els termes previstos en l’article 234.3 del Text Refós de la Llei de Contractes 
del Sector Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, de conformitat amb el previst a la Disposició Transitòria primera de 
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 
 
S’acorda: 
 
PRIMER.- Aprovar la certificació final del contracte mixt d’obres i serveis per a 
les reparacions importants de les infraestructures urbanes del municipi 
d’Esplugues de Llobregat, adjudicat a CONSTRAULA ENGINYERIA I OBRES, 
S.A.U  (NIF A58142639), que recull l'amidament definitiu de l'obra realment 
executada amb una liquidació positiva que ascendeix a 35.408,35€ i que 
suposa un increment del 7,433356% respecte de l'import de l'adjudicació dels 
treballs, sent el preu final del contracte per import net de 422.935,85€, més 
88.816,53€ en concepte d'IVA, en total 511.752,38€, IVA inclòs. 
 
SEGON.- Autoritzar, disposar i reconèixer una obligació per import de 
35.408,35€, IVA inclòs, a favor de CONSTRAULA ENGINYERIA I OBRES, 
S.A.U. (NIF A58142639), amb càrrec a la partida pressupostària 12 5320 61900 
Inversions en Infraestructures i bens us general. 
 
  

RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS 
 
27. Proposta d’aprovació de relacions de despeses i reconeixement 
d’obligacions (exp. 2018/55/1656). 
  
Per la Secció de Comptabilitat s’han elaborat les següents relacions de 
despesa: 
 



Relació núm. 224 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
1.048.924,36€. 
 
Relació núm. 261 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
25.682,68€. 
 
Relació núm. 262 de documents O en fase prèvia per un import total de 
595.558,13€. 
 
Relació núm. 264 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
20.869,17€. 
 
Relació núm. 265 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
43.537,82€. 
 
Relació núm. 266 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
68.145,05€. 
 
Relació núm. 267 de documents O en fase prèvia per un import total de 
17.358,40€. 
 
Relació núm. 268 de documents O en fase prèvia per un import total de   
654.751,09€. 
 
Relació núm. 269 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
343,57€. 
 
Relació núm. 270 de documents O en fase prèvia per un import total de   
731.323,62€. 
 
Tots el documents comptables “ADO” i “O” porten annexada la corresponent 
factura que ha estat conformada per la personal tècnica adient i fiscalitzada pel 
Servei d’Intervenció. 
  
S’acorda: 
 
1.- Aprovar la relació núm.  224 de documents ADO en fase prèvia per un 
import total de 1.048.924,36€. 
 
2.- Aprovar la relació  núm. 261 de documents ADO en fase prèvia per un 
import total de 25.682,68€. 
 
3.- Aprovar la relació núm. 262 de documents O en fase prèvia per un import 
total de 595.558,13€. 
 
4.- Aprovar la relació núm. 264 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 20.869,17€. 
 
5.- Aprovar la relació núm. 265 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 43.537,82€. 



 
6.- Aprovar la relació núm. 266 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 68.145,05€. 
 
7.- Relació núm. 267 de documents O en fase prèvia per un import total de 
17.358,40€. 
 
8.- Relació núm. 268 de documents O en fase prèvia per un import total de   
654.751,09€. 
 
9.- Relació núm. 269 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
343,57€. 
 
10- Relació núm. 270 de documents O en fase prèvia per un import total de   
731.323,62€. 
 
 
28. Proposta d'aprovació de reconeixement extra judicial de crèdit (exp. 
2018/59/1656). 
 
Les diferents àrees gestores han remés a la Intervenció Municipal en el present 
exercici de 2018, factures que corresponen a despeses realitzades sense 
observar els requisits establerts per als contractes menors en l’article 118 de la 
Llei de Contractes del Sector Públic Aquestes factures figuren detallades en les 
relacions Q/2018/259, Q/2018/263 i en la relació de factures de la Fundació 
Privada d’Asproseat Proa que s’annexen per un import total de 80.859,29€. 
 
En totes les factures trameses, figura explícitament la conformitat dels 
responsables, tant polítics com tècnics, en relació a la prestació d’obres, 
serveis o subministraments de que es tracta en cada cas concret, en 
compliment d’allò que estableix la normativa vigent. 
 
Vist l’informe emès per l’Interventor municipal en aplicació dels articles 188 i 
215 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text 
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
 
Vist els que disposa l’article 60.2 del Reial Decret 50/1990, de 20 d’abril, pel 
que es desenvolupa el capítol I del títol sisè del test refós de la Llei reguladora 
de les Hisendes Locals aprovat per Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
març. 
  
S’acorda: 
 
1.- Aprovar l’autorització, disposició i reconeixement de les obligacions 
derivades de les despeses realitzades sense observar els requisits establerts 
en l’article 118 de la Llei de Contractes del Sector Públic pels contractes 
menors detallades en les relacions Q/2018/259, Q/2018/263 i la relació de 
factures de la Fundació Privada d’Asproseat Proa que consten con annex per 
un import total de 54.539,22€ 16.179,66€ i 10.140,41€ respectivament. 
 



2.- Imputar l’import de les esmentades obligacions a les partides 
pressupostàries corresponents a l’Estat de despeses del pressupost vigent que 
s’indiquen en la relació. 
 
 
29. Proposta d’aprovació del contracte menor de serveis de manteniment i 
reparació de vehicles municipals de 4 rodes, 2019 (exp. 1411/2018/379). 
 
Atesa la necessitat de procedir a la contractació del servei de manteniment i 
reparació de vehicles municipals de 4 rodes de l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat: 
 
Tipus de contracte: menor de serveis. 
Objecte: la reparació d’avaries i manteniment dels vehicles de 4 rodes 
municipals. 
Procediment de contractació: Contracte menor. Tramitació: Ordinària. 
Codi CPV: 50110000-9 Serveis de reparació i manteniment de vehicles de 
motor i equips associats. 
Valor estimat del contracte: 14.788,80€ més 3.105,65€ del 21% d’IVA. 
Preu: 17.894,45€ IVA inclòs. 
Durada: El contracte estarà vigent des de l’1 de gener de 2019 i fins a 
l’adjudicació del contracte de reparació d’avaries i manteniment dels vehicles 
municipals de 4 rodes de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, el qual es 
tramita actualment pel procediment obert. En tot cas, la durada màxima del 
present contracte menor serà de 6 mesos. 
 
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 D.L.C. per import de 
17.894,45€ corresponent a un preu de mà d’obra ofertada de 37,75€, per 474 
hores treballades, IVA del 21% 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. 
 
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 facultats delegades atorgades mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 
1466, de data 18 de juny de 2015. 
 
S’acorda: 
 



1.- Aprovar la tramitació anticipada de l'expedient de contractació i la 
MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE MENOR, l’execució del qual 
hauria d’iniciar-se en l’exercici 2019 incorporada a l’expedient, aprovant 
expressament la necessitat de procedir a aquesta contractació que té per 
objecte la reparació d’avaries i manteniment dels vehicles de 4 rodes 
municipals. 
 
L’esmentada tramitació anticipada es realitza conforme l’article 117.2 de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 
 
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 14.788,80€, segons  
31,20€, preu mà d’obra per un màxim de 474 hores treballades. (31,20€, més 
6,55€ corresponent al 21% IVA, amb un càlcul de 474 hores treballades,  
17.894,45€, IVA inclòs)  
 
4.- Adjudicar el contracte al senyor ... per import de 14.788,80€, més 3.105,65€ 
corresponents al  21% d’IVA. 
 
5.- Especificacions tècniques del servei: 
- Segons l’oferta presentada el preu de la mà d’obra no podrà ser superior a 
31,20€ la hora, preu sense IVA.  
- Les reparacions i manteniments s’han de realitzar segons les indicacions o 
ordres de reparació lliurades des dels serveis de policia local o manteniment.  
- Abans de realitzar la reparació s’ha de comunicar el cost de la reparació i, 
únicament aquesta es durà a terme, quan el responsable municipal designat 
hagi aprovat la despesa. 
- Per a les revisions de manteniment ordinàries dels vehicles, es requereix que 
no es superi el termini de 24 hores des de l’entrada del vehicle al taller fins al 
seu lliurament, i per a la resta de reparacions no superar el temps 
imprescindible, per a la correcta realització de la reparació, tenint present la 
necessitat de que les reparacions es realitzin de la forma més ràpida possible, 
atenent a que aquest vehicles atenen serveis d’urgència. 
- Els vehicles no poden dipositar-se al carrer i han de romandre a l’interior de 
les instal·lacions del taller des de la seva entrada fins  a la seva sortida. 
- A les factures l’adjudicatari haurà de fer constar el número de l’ordre de 
reparació/núm. de pressupost aprovat, la matrícula,  els kilòmetres  del vehicle i 
la data d’entrada i sortida del vehicle al taller. 
- L’adjudicatari haurà de fer un seguiment de la despesa per tal de garantir que 
en cap moment es supera l’import d’aquest contracte, i en cas que així fos, 
abans de realitzar la reparació posar-ho en coneixement dels responsables del 
contracte. 

 
6.- Aprovar l’autorització i disposició corresponent al present contracte, per un 
import màxim de 17.894,54 euros, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 
8.947,22 euros, IVA inclòs, a càrrec de la partida 11.13200.21400 Reparació 
vehicles policia local, i de 8.947,22 euros, IVA inclòs, a càrrec de la partida 



12.15320.21400 Reparació vehicles urbans, totes dues del pressupost 
municipal 2019, a favor del senyor ... 
 
L’aprovació de la despesa resta subjecta a la condició suspensiva de 
l’aprovació definitiva del pressupost per a l’exercici 2019. 
 
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 l’1 de gener de 2019 i fins a l’adjudicació 
del contracte de reparació d’avaries i manteniment dels vehicles municipals de 
4 rodes de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, el qual es tramita actualment 
pel procediment obert. En tot cas, la durada màxima del present contracte 
menor serà de 6 mesos.  
 
9.- Els responsables del contracte són el Director de Policia Local i el Director 
de Manteniment i Espai Públic. 
 
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. 
 
 
30. Proposta d’aprovació del contracte menor de serveis de manteniment i 
reparació de vehicles municipals de 2 rodes, 2019 (exp. 1411/2018/387). 
 
Atesa la necessitat de procedir a la contractació del servei de manteniment i 
reparació de vehicles municipals de 2 rodes de l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat: 
 
Tipus de contracte: menor de serveis. 
Objecte: la reparació d’avaries i manteniment dels vehicles de 2 rodes 
municipals. 
Procediment de contractació: Contracte menor. Tramitació: Ordinària. 
Codi CPV: 50110000-9 Serveis de reparació i manteniment de vehicles de 
motor i equips associats. 
Valor estimat del contracte: 4.050,00€ més 850,50€ del 21% d’IVA. 
Preu: 4.900,50€ IVA inclòs. 
Durada: El contracte estarà vigent des de l’1 de gener de 2019 i fins a 
l’adjudicació del contracte de reparació d’avaries i manteniment dels vehicles 
municipals de 2 rodes de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, el qual es 
tramita actualment pel procediment obert. En tot cas, la durada màxima del 
present contracte menor serà de 6 mesos. 
 
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  N.O.P. per import de 
4.900,50€ corresponent a un preu de mà d’obra ofertada de 32,67€, per 150 
hores treballades, IVA del 21% 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. 
 
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 facultats delegades atorgades mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 
1466, de data 18 de juny de 2015. 
  
S’acorda: 
 
1.- Aprovar la tramitació anticipada de l'expedient de contractació i la 
MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE MENOR, l’execució del qual 
hauria d’iniciar-se en l’exercici 2019 incorporada a l’expedient, aprovant 
expressament la necessitat de procedir a aquesta contractació que té per 
objecte la reparació d’avaries i manteniment dels vehicles de 2 rodes 
municipals. 

 
L’esmentada tramitació anticipada es realitza conforme l’article 117.2 de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 

 
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 4.050,00€, segons  
27,00€, preu mà d’obra per un màxim de 150 hores treballades. (32,67€, preu 
hora mà d’obra, 21% IVA inclòs, amb un càlcul de 150 hores treballades,  
4.900,50€, IVA inclòs).  

 
4.- Adjudicar el contracte a N.O.P. per import de 4.050,00€, més 850,50€ 
corresponents al  21% d’IVA. 
 
5.- Especificacions tècniques del servei: 

 
- Segons l’oferta presentada el preu de la mà d’obra no podrà ser superior a 
27,00€ la hora, preu sense IVA.  
- Les reparacions i manteniments s’han de realitzar segons les indicacions o 
ordres de reparació lliurades des dels serveis de policia local o manteniment.  



- Abans de realitzar la reparació s’ha de comunicar el cost de la reparació i, 
únicament aquesta es durà a terme, quan el responsable municipal designat 
hagi aprovat la despesa. 
- Per a les revisions de manteniment ordinàries dels vehicles, es requereix que 
no es superi el termini de 24 hores des de l’entrada del vehicle al taller fins al 
seu lliurament, i per a la resta de reparacions no superar el temps 
imprescindible, per a la correcta realització de la reparació, tenint present la 
necessitat de que les reparacions es realitzin de la forma més ràpida possible, 
atenent a que aquest vehicles atenen serveis d’urgència. 
- Els vehicles no poden dipositar-se al carrer i han de romandre a l’interior de 
les instal·lacions del taller des de la seva entrada fins  a la seva sortida. 
- A les factures l’adjudicatari haurà de fer constar el número de l’ordre de 
reparació/núm. de pressupost aprovat, la matrícula,  els kilòmetres  del vehicle i 
la data d’entrada i sortida del vehicle al taller. 
- L’adjudicatari haurà de fer un seguiment de la despesa per tal de garantir que 
en cap moment es supera l’import d’aquest contracte, i en cas que així fos, 
abans de realitzar la reparació posar-ho en coneixement dels responsables del 
contracte. 
 
6.- Aprovar l’autorització i disposició corresponent al present contracte, per un 
import màxim de 4.900,50 euros, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 
3.920,40 euros, IVA inclòs, a càrrec de la partida 11.13200.21400 Reparació 
vehicles policia local, i de 980,10 euros, IVA inclòs, a càrrec de la partida 
12.15320.21400 Reparació vehicles urbans, totes dues del pressupost 
municipal 2019, a favor de ... 
 
L’aprovació de la despesa resta subjecta a la condició suspensiva de 
l’aprovació definitiva del pressupost per a l’exercici 2019. 
 
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 l’1 de gener de 2019 i fins a l’adjudicació 
del contracte de reparació d’avaries i manteniment dels vehicles municipals de 
2 rodes de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, el qual es tramita actualment 
pel procediment obert, En tot cas, la durada màxima del present contracte 
menor serà de 6 mesos. 
 
9.- Els responsables del contracte són el Director de Policia Local i el Director 
de Manteniment i Espai Públic. 

 
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. 
 
 



31. Proposta d’adjudicació del contracte obert simplificat per al 
subministrament d'una unitat mòbil per a la Policia Local (exp. 
1428/2018/4). 
 
La incorporació d’una furgoneta d’atestats permetria al Servei de la Policia 
Local el millor desenvolupament dels objectius del Pla Local de Seguretat 
2016-2019 i tindria un impacte directe en la productivitat i qualitat del servei 
ofert a la ciutadania.  
 
Altrament, s’han de tenir en compte les característiques del servei que permet 
oferir aquest recurs: a més de la operativitat ordinària de qualsevol vehicle 
policial logotipat amb distintius policials, s’hi afegeix la seva funcionalitat com a 
oficina de denúncies mòbil (mercats de venda no sedentària, actes recreatius i 
festes...), així com a centre logístic de suport directe  ubicat “in situ” en els llocs 
de realització dels controls policials, i/o possibilitar la millor gestió de situacions 
d’emergència o catàstrofe que requereixen l’establiment d’un Centre de 
Comandament Operatiu al lloc del sinistre. 
 
El director de la Policia local ha formulat informe tècnic justificatiu de la 
necessitat de contractar el subministrament amb compra, d’un vehicle 
furgoneta d’atestats, consistent en una unitat mòbil al servei de la Policia Local 
del municipi d’Esplugues de Llobregat i logotipat, amb equipament policial 
complert homologat i retolació complerta, de conformitat amb les normes 
bàsiques de la retolació dels vehicles de les Policies Locals de Catalunya. 
 
El pressupost d’aquest subministrament és de 59.653,00 euros, dels quals 
49.300,00 euros més 10.353,00 euros d’IVA 21%. El valor estimat del contracte 
és de 49.300,00 euros i la seva durada fixa un termini màxim d’entrega de 2 
mesos, des de la formalització del contracte. 
 
S’han previst uns criteris d’adjudicació totalment objectius, que permeten una 
valoració de les ofertes de les empreses licitadores a partir de l’aplicació de 
fórmules aritmètiques i puntuació per trams. En tot cas, les condicions 
especials d’execució i la descripció tècnica del vehicle, juntament amb la de la 
seva transformació a fi d’adequar-se a les funcions de vigilància i control propis 
del cos de la Policia local venen descrites en el Plec de prescripcions tècniques 
particulars del contracte. 
 
En base als articles 16, 25, 116 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 
per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del 
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 
2014 (LCSP, en endavant), estem davant d’un contracte subjecte a tramitació 
ordinària i mitjançant el procediment obert simplificat, en atenció a què el seu 
valor estimat és inferior a 100.000,00 euros i no resta subjecte a regulació 
harmonitzada. 
 
Vist l'informe dels Serveis Jurídics i la fiscalització prèvia per part de la 
Intervenció municipal. 
  
S’acorda: 



 
PRIMER.- Aprovar la despesa per a la contractació del subministrament en 
règim de compra d’un vehicle furgoneta d’atestats al servei de la Policia Local 
del municipi d’Esplugues de Llobregat, amb una durada de 2 mesos, des de la 
formalització del contracte, sense possibilitat de pròrroga, per un import màxim 
de 59.653,00 euros més 10.353,00 euros en concepte d’IVA (21%), a càrrec de 
l’aplicació pressupostària 11.13200.62600 Adquisició unitat mòbil i emissora del 
pressupost municipal 2018 en vigor. 
 
SEGON.- Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert 
simplificat, i aprovar els plecs de condicions econòmic administratives i 
tècniques relatius al subministrament en règim de compra d’un vehicle 
furgoneta d’atestats al servei de la Policia Local del municipi d’Esplugues de 
Llobregat, amb un pressupost màxim de 49.300,00 euros, més 10.353,00 euros 
en concepte d’IVA (21%). 
 
TERCER.- Convocar la licitació i ordenar la seva publicació en el perfil del 
contractant, als efectes de complir amb la tramitació establerta als articles 63, 
135 i següents de la LCSP. 
 
 
32. Proposta d’aprovació per contracte menor del servei d’assessorament 
i suport a la tramitació d’expedients de contractació (exp. 2018/395/1411). 
 
Atesa la necessitat de procedir a la contractació del servei d'assessorament i 
suport a la tramitació d'expedients de contractació. 
 
Tipus de contracte: Servei. 
Objecte: Servei d'assessorament i suport a la tramitació d'expedients de 
contractació. 
Procediment de contractació: Contracte menor. Tramitació: Ordinària. 
Codi CPV: 79100000-5 Serveis jurídics. 
Valor estimat del contracte: 14.800,00 € IVA: 3.108,00€. 
Preu: 13.431€. 
Duració: La durada del servei serà d’un any, a comptar des del dia següent al 
de la notificació de l’acord d’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 BUFET VALLBÉ, SLP (B-
61603007), per import de 13.431€ 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 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 Servei 
d'assessorament i suport a la tramitació d'expedients de contractació. 
 
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  BUFET VALLBÉ, SLP (B-61603007) per import de 
11.100,00€, més 2.331,00€ corresponents al 21% d’IVA, sent un import total 
del 13.431,00€, IVA inclòs. 
 
4.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent al present, per 
un import màxim de 13.431,00 euros, IVA inclòs, a càrrec de la partida 11 
92000 22706 – SUPORT SERVEI JURÍDIC DE CONTRACTACIÓ PER 
ACUMULACIÓ DE TASQUES, del pressupost municipal en vigor, a favor de 
BUFET VALLBÉ, SLP (B-61603007). 

 
5.- El pagament s’efectuarà segons les següents condicions, 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: 
 
- Un 30% en el moment de l’encàrrec. 
- Un 30% al cap de dos mesos de l’inici dels treballs. 
- La resta a la conclusió (això és, en el moment de la subscripció del document 
de formalització del corresponent contracte). 

 
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, la durada del servei serà com a màxim d’un any a comptar des del dia 
següent a la notificació de l’acord d’adjudicació d’aquest contracte menor. 
 
7.- La persona responsable del contracte, sota la supervisió de la qual es 
desenvoluparà el mateix, serà ... 
 



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. 
 
 
33. Proposta d’aprovació per contracte menor de serveis de verificació i 
certificació d’estructures desmuntables de l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat (exp. 2018/1411/322). 
 
Atesa la necessitat de procedir a la contractació d’un Servei de verificació i 
certificació d’estructures desmuntables de l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat. 
 
Tipus de contracte: Servei. 
Objecte: Servei de verificació i certificació d’estructures desmuntables de 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. 
Procediment de contractació: Contracte menor. Tramitació: Ordinària. 
Codi CPV: 71330000-0. 
Valor estimat del contracte: 5.775€   IVA: 1.212,75€. 
Preu: 6.987,75€. 
Durada: El contracte estarà vigent des de l’1 de gener de 2019 i fins a 
l’adjudicació del contracte de servei d’assistència tècnica, verificació i 
certificació d’estructures no permanents i desmuntables, en les activitats 
lúdiques organitzades per l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, el qual es 
tramita actualment pel procediment obert. En tot cas, la durada màxima del 
present contracte menor serà de 6 mesos. 
 
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 Sant Cugat Centre Tècnic, 
SRLP amb NIF B62394150, per import de 6.987,75€ 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. 
 
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 facultats delegades atorgades mitjançant Decret de l’Alcaldia 
núm.1466, de data 18 de juny de 2015. 
  
S’acorda: 



 
1.- Aprovar la tramitació anticipada de 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 verificació i certificació d’estructures 
desmuntables d’Esplugues de Llobregat. L’esmentada tramitació anticipada es 
realitza conforme l’article 117.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic. 

 
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 5.775€, més 1.212,75€ 
corresponents a 21% d’IVA. 
4.- Adjudicar el contracte a l’empresa Sant Cugat Centre Tècnic, SRLP. NIF: 
B62394150, per import de 5.775€, més 1.212,75€ corresponents a 21% d’IVA. 

 
5.- La prestació del contracte es realitzarà segons les especificacions tècniques 
del contracte menor i que es detallen a continuació: 

 
- Assistència obligatòria presencial del/a tècnic/a amb antelació en el lloc del 
muntatge. 
- Els serveis sempre es realitzaran a l’àmbit del municipi d’Esplugues de 
Llobregat. 
- Les certificacions es realitzaran una vegada el muntatge de l’element estigui 
finalitzat. 
- Les certificacions sempre es lliuraran abans de l’inici de l’activitat 
corresponent. 
- El servei compren una franja horària de dilluns a diumenge entre les 9:00 i les 
23:00h. 
- El servei pot representar diferents visites en un mateix dia. 
- El pressupost de cada verificació/certificació inclou totes les activitats 
necessàries per a la seva elaboració, inclosos els desplaçaments i altres 
despeses. 
- El tècnic/a competent ha de disposar de la titulació tècnica, experiència i 
capacitat adient per a poder certificar la solidesa de l'estructura no permanent 
desmuntable i conforme està correctament muntada pel seu funcionament, 
sense posar en risc la seguretat de les persones i els bens.  
- Per a la realització de les visites no serà necessària la presència del/a tècnic/a 
municipal. 
- Les certificacions es realitzaran en el moment que l’element es trobi 
completament muntat. 
- Les comunicacions es realitzaran per dispositius electrònics (mòbil, correu 
electrònic). 
- Les certificacions seran document original amb la signatura digital del/de la 
tècnic/a competent. 
- Les certificacions han d’incloure, descripció detallada de l’element amb tots 
els sistemes complementaris que contingui, activitat on es troba englobat 
l’element, data i hora, dades complertes del/a tècnic/a signant, normativa de 



referència, conclusió final que confirmi el correcte muntatge, funcionament i 
seguretat de l’ instal·lació.  
- Assistència obligatòria presencial del/a tècnic/a competent abans de la 
celebració de l’acte i fins la certificació. 
 
6.- Aprovar l’autorització i disposició corresponent al present contracte, per un 
import màxim de 6.987,75 euros, IVA inclòs, a càrrec de la partida 2019 36 
13500 22699, del pressupost municipal del 2019, a favor de l’empresa Sant 
Cugat Centre Tècnic, SRLP. NIF: B62394150. L’aprovació de la despesa resta 
subjecta a la condició suspensiva de l’aprovació definitiva del pressupost per a 
l’exercici 2019. 

 
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 l’1 de gener de 2019 i fins a l’adjudicació 
del contracte de servei d’assistència tècnica, verificació i certificació 
d’estructures no permanents i desmuntables, en les activitats lúdiques 
organitzades per l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, el qual es tramita 
actualment pel procediment obert. En tot cas, la durada màxima del present 
contracte menor serà de 6 mesos. 

 
9.- La persona responsable del contracte, sota la supervisió de la qual es 
desenvoluparà el mateix, serà ...., Tècnic de Protecció Civil. 

 
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. 
  
 
34. Proposta d’adjudicació per contracte menor del servei d’activitats de 
dinamització i recepció dels Museus d’Esplugues de Llobregat (exp. 
2018/1411/374). 
 
Atesa la necessitat de procedir a la contractació del Servei d’activitats de 
dinamització i recepció dels Museus d’Esplugues de Llobregat.   
 
Tipus de contracte: Contracte menor de servei. 
Objecte: Servei d’activitats de dinamització i recepció dels Museus d’Esplugues 
de Llobregat (Can Tinturé i “La Rajoleta”). 
Procediment de contractació: Contracte menor. Tramitació: Ordinària. 
Codi CPV: 92500000-6. 
Valor estimat del contracte: 14.753,10€ més 3.098,15€ (21% IVA) . 
Preu: 17.851,25€. 
Durada: El contracte estarà vigent des de l’1 de gener de 2019 i fins a 
l’adjudicació del contracte de servei de LA recepció al museu de Can Tinturé, 
visites guiades i activitats de dinamització del museu Can Tinturé i del Museu 



de Ceràmica “La Rajoleta” d’Esplugues de Llobregat, el qual es tramita 
actualment pel procediment obert. En tot cas, la durada màxima del present 
contracte menor serà de 4 mesos. 
 
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 l’empresa RE-CREA 
ACCIONS CULTURALS, S.L., amb NIF B61566279, per import de 17.851,25€ 
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. 
 
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 facultats delegades atorgades mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 
2018/2314, de data 9 de juliol de 2018, en matèria de contractes menors. 
  
S’acorda: 
 
- Aprovar la tramitació anticipada de 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 regular les condicions tècniques per a la contractació de serveis per 
a la realització de recepció a Can Tinturé, visites guiades i activitats de 
dinamització del museu Can Tinturé i del Museu de Ceràmica “La Rajoleta”. 
L’esmentada tramitació anticipada es realitza conforme l’article 117.2 de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 
- Declarar que s’ha procedit a la comprovació de la regla d’incompatibilitat de 
l’article 118.3 de la Llei 9/2017. 
- Aprovar el pressupost del contracte per import de 14.753,10€, més 3.098,15€ 
corresponents a 21% d’ IVA. 
- Adjudicar el contracte a RE-CREA ACCIONS CULTURALS, S.L. amb NIF 
B61566279 per import de 14.753,10€, més 3.098,15€ corresponents a 21% d’ 
IVA. 
- Aprovar les especificacions tècniques següents:  
 
Les tasques i serveis a desenvolupar són els següents: 
 
Realització del servei de recepció i atenció a Can Tinturé  segons l’horari 
establert d’obertura pública. Aquest servei inclou les tasques desenvolupades 
en la recepció i atenció al visitant: atenció telefònica, vigilància, inscripcions, 
incidències, gestió en el cobrament d’entrada, botiga,  recollida de dades per a 



la confecció de control estadístic de visitants així com altres que se’n puguin 
derivar en el desenvolupament propi del seu servei. 
 
- Monitoratge de les visites guiades i visites -taller a realitzar al museu de Can 
Tinturé i a “La  Rajoleta” d’Esplugues de Llobregat aportant tot el personal 
necessari. 

 
- Avaluació i seguiment de les activitats realitzades aportant les dades 
necessàries que l’Ajuntament precisi per a la realització dels sistemes 
d’obtenció i tractament de les dades, i  redacció de memòries. 
 
- Participació en les reunions a les que siguin convocats per l’Ajuntament 
d’Esplugues  per a la planificació de les activitats. 
 
- Preparació i formació dels monitors, amb les estratègies comunicatives i 
educatives adients d’acord a la programació i a l’oferta pedagògica dels 
Museus d’Esplugues. 
 
- Elaboració d’un informe-memòria escrit en finalitzar els diferents programes 
previstos de duració limitada (mensual, trimestral etc.) d’avaluació de les 
activitats objecte del present contracte i notificació immediata de les 
incidències. 
 
- Presentació de suggeriments per a la millora de les activitats i/o l’elaboració 
de noves. 
 
- Formulació de propostes per millorar i ampliar la difusió de les activitats 
objecte del present contracte. 
 
- Lliurament del servei, quan es requereixi, en llengua estrangera, anglès i 
francès. 
 
- Aprovar la despesa corresponent al present contracte, per un import màxim de 
17.851,25 euros, IVA inclòs, a càrrec de la partida 33 33410 22706  Serveis d’ 
externalització dels MEL del pressupost municipal 2019, a favor de l’empresa 
RE-CREA ACCIONS CULTURALS, S.L. amb NIF B61566279. L’aprovació de la 
despesa resta subjecta a la condició suspensiva de l’aprovació definitiva del 
pressupost per a l’exercici 2019. 
 
- 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. 
 
- El contracte estarà vigent des de l’1 de gener de 2019 i fins a l’adjudicació del 
contracte de servei de LA recepció al museu de Can Tinturé, visites guiades i 
activitats de dinamització del museu Can Tinturé i del Museu de Ceràmica “La 
Rajoleta” d’Esplugues de Llobregat, el qual es tramita actualment pel 
procediment obert. En tot cas, la durada màxima del present contracte menor 
serà de 4 mesos. 



 
- La persona responsable del contracte, sota la supervisió de la qual es 
desenvoluparà el mateix, serà ..., directora del Servei de Patrimoni Cultural. 
 
- Notificar la present resolució a la persona adjudicatària. 
 
- 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. 
  
 
35. Proposta d’adjudicació del contracte menor per al subministrament de 
material no inventariable –material d’oficina i altres elements- per 
l’Ajuntament (exp. 2018/1432/83). 
 
Atesa la necessitat de procedir a la contractació de subministrament de 
material no inventariable -material d’oficina i altres elements-  per l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat.   
  
Tipus de contracte: Subministrament. 
Objecte: Subministrament de material no inventariable -material d’oficina i altres 
elements-  per l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat.   
Procediment de contractació: Contracte menor. Tramitació: Ordinària. 
Codi CPV: 30197000-6. 
Valor estimat del contracte: 14.900,00€, més l’IVA d’acord amb el següent 
detall:   
- 13.358,00€ (material d’oficina) més 2.805,18 d’IVA 21%. 
- 1.314,50€ (begudes oficina) més 131,45€ d’IVA 10%. 
- 227,50€ (altres begudes oficina) més 9,10€ d’IVA 4%. 
Preu: 17.845,73€ 
Durada: El contracte estarà vigent des de l’1 de gener de 2019 i fins a 
l’adjudicació del contracte de subministrament de material no inventariable -
material d’oficina i altres elements- per l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, 
el qual es tramita actualment pel procediment obert. En tot cas, la durada 
màxima del present contracte menor serà de 6 mesos.  
 
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  LYRECO ESPAÑA SA, amb 
NIF A79206223, per import de  17.845,73 euros, 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. 
 
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 facultats delegades atorgades mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 
2018/2314, de data 9 de juliol de 2018 en matèria de contractes menors. 
 
S’acorda: 
 
- Aprovar la tramitació anticipada de l'expedient de contractació i la MEMÒRIA 
JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE MENOR incorporada a l’expedient, 
l’execució del qual hauria d’iniciar-se en l’exercici 2019, aprovant expressament 
la necessitat de procedir a la contractació del subministrament de material no 
inventariable -material d’oficina i altres elements-  per l’Ajuntament d’Esplugues 
de Llobregat. L’esmentada tramitació anticipada es realitza conforme l’article 
117.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 

 
- Declarar que s’ha procedit a la comprovació de la regla d’incompatibilitat de 
l’article 118.3 de la Llei 9/2017. 

 
- Aprovar el pressupost del contracte per import de 14.900,00€, més 2.945,73€ 
corresponent al següent desglossament d’IVA:  

 
13.358,00€ (material d’oficina) més 2.805,18 d’IVA 21%. 
1.314,50€ (begudes oficina) més 131,45€ d’IVA 10%. 
227,50€ (altres begudes oficina) més 9,10€ d’IVA 4%. 

 
- Adjudicar el contracte a LYRECO ESPAÑA SA, amb NIF A79206223 per 
import de 14.900,00€, més 2.945,73€ corresponent al següent desglossament 
d’IVA:  

 
13.358,00€ (material d’oficina) més 2.805,18 d’IVA 21%. 
1.314,50€ (begudes oficina) més 131,45€ d’IVA 10%. 
227,50€ (altres begudes oficina) més 9,10€ d’IVA 4%. 
 
- Aprovar les especificacions tècniques següents: 

 
- Objecte:  
Material d’oficina divers (marcadors, tòners d’impressora, paper 
d’impressora,...). 
Begudes bàsiques necessàries (aigua, cafè, llet) i els envasos corresponents 
(gots, sucre, culleretes, estovalles, tovallons,...). 

 
- Garantia del material: En cas de subministrament de material defectuós es 
comunicarà a la pròpia empresa per a que procedeixi al canvi o a la reparació 
del producte defectuós.  
 
- Procediment: La sol·licitud la duen a terme el personal i autoritats de 
l’Ajuntament d’Esplugues, els quals requereixen el material esmentat per 
desenvolupar adequadament les seves funcions, així com per proveir del servei 
de begudes esmentat als actes d’Alcaldia i altres actes programats per 



l’Ajuntament. A continuació, el coordinador de Serveis Subalterns i Compres 
efectua la comanda a l’empresa subministradora. L’empresa subministradora 
amb un termini màxim de 48 hores es compromet a subministrar els productes 
sol·licitats.  
 
- Aprovar l’autorització i disposició corresponent al present contracte per un 
import màxim de 17.845,73 euros, IVA inclòs, a càrrec de l’aplicació 
pressupostària 11-92000-22000 Material d’oficina del pressupost municipal 
2019, a favor LYRECO ESPAÑA SA, amb NIF A79206223.  

 
- L’aprovació de la despesa resta subjecta a la condició suspensiva de 
l’aprovació definitiva del pressupost per a l’exercici 2019.  

 
- 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. 

 
- El contracte estarà vigent des de l’1 de gener de 2019 i fins a l’adjudicació del 
contracte de subministrament de material no inventariable -material d’oficina i 
altres elements-  per l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, el qual es tramita 
actualment pel procediment obert. En tot cas, la durada màxima del present 
contracte menor serà de 6 mesos.  

 
- La persona responsable del contracte, sota la supervisió de la qual es 
desenvoluparà el mateix, serà el senyor ..., coordinador de Serveis Subalterns i 
Compres. 
 
- Notificar la present resolució a la persona adjudicatària. 

 
- 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. 

  
 
36. Proposta d’aprovació per contracte menor dels serveis de maquetació 
de la revista municipal El Pont (exp. 2018/375/1411). 
 
Atesa la necessitat de procedir a la contractació de serveis de maquetació de la 
revista municipal El Pont i diversos materials d’impressió a baix tiratge per 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat.  
 
Tipus de contracte: Serveis. 
Objecte: servei de maquetació de la revista El Pont i disseny de materials de 
baix tiratge tiratge per l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat.  
Procediment de contractació: Contracte menor. Tramitació: Ordinària. 
Codi CPV: 22314000-4 Dissenys. 
Valor estimat del contracte: 3.311,95€ IVA: 695,50€. 
Preu: 4.007,45€. 
Durada: El contracte estarà vigent des de l’1 de gener de 2019 i fins a 
l’adjudicació del contracte de serveis de maquetació de la revista municipal El 



Pont i diversos materials d’impressió a baix tiratge, el qual es tramita 
actualment pel procediment obert. En tot cas, la durada màxima del present 
contracte menor serà de 3 mesos.   
 
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 senyora ..., per import de 
4.007,45€, 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. 
 
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 facultats delegades atorgades mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 
2018/2314, de data 9 de juliol de 2018 en matèria de contractes menors. 
 
S’acorda: 
 
- Aprovar  la tramitació anticipada de l'expedient de contractació i la MEMÒRIA 
JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE MENOR, l’execució del qual hauria 
d’iniciar-se en l’exercici 2019 incorporada a l’expedient, aprovant expressament 
la necessitat de procedir a aquesta contractació que té per objecte els serveis 
de maquetació de la revista municipal El Pont i diversos materials d’impressió a 
baix tiratge per al primer trimestre de 2019. L’esmentada tramitació anticipada 
es realitza conforme l’article 117.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic. 

 
- Declarar que s’ha procedit a la comprovació de la regla d’incompatibilitat de 
l’article 118.3 de la Llei 9/2017. 

 
- Aprovar el pressupost del contracte per import de 3.311,95 euros, més  695,50 
euros corresponents al 21% d’IVA. 

 
- Adjudicar el contracte a G.E.O. per import de 3.311,95€, més 695,50€ 
corresponents al 21% d’IVA. 

 
- Aprovar les especificacions tècniques següents:  

 
En concret, es preveu que es realitzin els següents treballs: 

 
- Maquetació d’El Pont: 

 



Els treballs de maquetació per a la revista El Pont s’hauran de contractar per a 
3 edicions mensuals corresponents als mesos de febrer i març –al març hi 
haurà 2 revistes, perquè es publicarà El Pont Especial balanç de mandat, de 32 
pàgines-, que es publicaran entre l’1 de gener i el 31 de març del 2019, a fi i 
efecte de lliurar adequadament cada arxiu digital de la revista a impremta per a 
la seva correcta impressió. 
 
Els treballs de maquetació de la revista inclouen el retoc d’imatges (fotografies, 
gràfics, etc) que es reprodueixen a la publicació. 
 
- Maquetació i disseny gràfic de materials de baix tiratge: 
- Campanya sobre Dansa Metropolitana. 
- Entrades Carnaval i Sopar de les Dones. 
- Aprovar l’autorització i disposició corresponent al present contracte, per un 
import màxim de 4.007,45 euros, IVA inclòs, a càrrec de les següents partides: 
 
- 12 92401 24000 Confecció de publicacions municipals – 3.196,75€ 
- 12 33000 22602 Difusió d’Actes Públics: culturals, juvenils i esportius 810,70€ 
del pressupost municipal 2019, a favor de ... L’aprovació de la despesa resta 
subjecta a la condició suspensiva de l’aprovació definitiva del pressupost per a 
l’exercici 2019. 
 
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. 

 
- El contracte estarà vigent des de l’1 de gener de 2019 i fins a l’adjudicació del 
contracte de serveis de maquetació de la revista municipal El Pont i diversos 
materials d’impressió a baix tiratge, el qual es tramita actualment pel 
procediment obert. En tot cas, la durada màxima del present contracte menor 
serà de 3 mesos. 

 
- La persona responsable del contracte, sota la supervisió de la qual es 
desenvoluparà el mateix, serà la senyora ..., directora de Comunicació. 

 
- Notificar la present resolució a la persona adjudicatària. 

 
- 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. 

  
 
37. Proposta d’aprovació per contracte menor dels serveis per la 
cobertura fotogràfica d’esdeveniments municipals de l’activitat ciutadana 
per l’Ajuntament d’Esplugues (exp. 2018/378/1411). 
 
Atesa la necessitat de procedir a la contractació del servei consistent en la 
cobertura fotogràfica d’esdeveniments municipals de l’activitat ciutadana per 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. 
 



Tipus de contracte: servei. 
Objecte: servei consistent en la cobertura fotogràfica d’esdeveniments 
municipals de l’activitat ciutadana per l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. 
Procediment de contractació: Contracte menor. Tramitació: Ordinària. 
Codi CPV: 79961000-8  Servicios de fotografia. 
Valor estimat del contracte: 3.600,00€ IVA 756,00€. 
Preu: 4.356,00€. 
 
Durada: El contracte estarà vigent des de l’1 de gener de 2019 i fins a 
l’adjudicació del contracte de servei consistent en la cobertura fotogràfica 
d’esdeveniments municipals de l’activitat ciutadana per l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat, el qual es tramita actualment pel procediment obert. 
En tot cas, la durada màxima del present contracte menor serà de 3 mesos. 
 
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  DESVERN IMATGE, amb 
NIF B-62268461, per import de 4.356,00€, 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. 
 
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: 
 
- Aprovar  la tramitació anticipada de l'expedient de contractació i la MEMÒRIA 
JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE MENOR, l’execució del qual hauria 
d’iniciar-se en l’exercici 2019 incorporada a l’expedient, aprovant expressament 
la necessitat de procedir a aquesta contractació que té per objecte el servei 
consistent en la cobertura fotogràfica d’esdeveniments municipals de l’activitat 
ciutadana per l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. L’esmentada tramitació 
anticipada es realitza conforme l’article 117.2 de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic. 
 
- Declarar que s’ha procedit a la comprovació de la regla d’incompatibilitat de 
l’article 118.3 de la Llei 9/2017. 

 
- Aprovar el pressupost del contracte per import de 3.600,00€, més 756,00€ 
corresponents a 21% d’IVA. 

 



- Adjudicar el contracte a DESVERN IMATGE, amb NIF B-62268461 per import 
de 3.600,00€, més 756,00€ corresponents a 21% d’IVA. 
 
- Aprovar les especificacions tècniques següents:  

 
- L’empresa proposada per realitzar el servei haurà de lliurar amb suport digital 
el material fotogràfic de cada esdeveniment o acció que se li encarregui al 
departament de Comunicació, d’acord amb les indicacions que realitzi aquest 
departament pel que fa al calendari de lliurament, al tipus de fotografia que es 
requereixi (si cal que aparegui autoritats, persones participants, persones 
treballadores d’una empresa, si són fotografies d’espais públics o d’obres, si 
són fotografies per a un llibre o catàleg,...), així com també totes les 
especificacions que es donin a l’hora de fer la comanda de reportatge. 

 
- Així mateix, haurà de mantenir contacte regular amb el departament de 
Comunicació d’aquest Ajuntament. Quan es requereixi expressament per part 
del Departament de Comunicació, en el moment de fer un encàrrec d’un servei 
fotogràfic, aquest fotògraf haurà de desplaçar-se a l’Ajuntament a fi i efecte de 
mantenir reunions presencials amb una persona del departament de 
Comunicació per concretar tipus de fotografia a realitzar (reportatge, fotos 
d’estudi,...), per a quins suports gràfics es requereix, tipus de publicació 
(programa de mà, revista El Pont, catàleg o llibre imprès, exposició,...), tipus de 
resolució fotogràfica que es requereix (imatges a reproduir a gran format, 
imatges per a xarxes digitals, imatges per a publicacions impreses,...), etc. 

 
- Cada reportatge fotogràfic s’haurà de lliurar en un termini màxim de 5 hores, a 
comptar des de la finalització de cada acte o esdeveniment que es cobreixi 
fotogràficament. Per exemple: 

 
- En cas de ser fotografies en la franja horària nit, es lliuraran al matí del dia 
següent, a primera hora, abans de les 10h. 
 
- En cas de ser actes que se celebrin al matí, es lliuraran a la tarda del mateix 
dia. 
 
- En cas de ser actes de cap de setmana o festius, es mantindran les mateixes 
condicions horàries, ja que previsiblement es necessitaran per a xarxes socials. 
Si no es requereixen amb rapidesa, es lliuraran el primer dia lectiu a primera 
hora del matí (abans de les 10h).  
 
- S’haurà de lliurar preferentment mitjançant correu electrònic. També es 
podran descarregar en un ordinador del departament de Comunicació, un cop 
finalitzat l’acte. Les fotografies que es lliurin al departament, hauran d’estar 
prèviament retocades professionalment i seleccionades per a la seva utilització 
posterior. 
 
- Aprovar l’autorització i disposició corresponent al present contracte, per un 
import màxim de 4.356,00 euros, IVA inclòs, a càrrec de la partida 
129240422602 Difusió d’actes i activitats Ajuntament, del pressupost municipal 
2019, a favor de DESVERN IMATGE, amb NIF B-62268461 L’aprovació de la 



despesa resta subjecta a la condició suspensiva de l’aprovació definitiva del 
pressupost per a l’exercici 2019. 
 
- 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. 
 
- El contracte estarà vigent des de l’1 de gener de 2019 i fins a l’adjudicació del 
contracte de servei consistent en la cobertura fotogràfica d’esdeveniments 
municipals de l’activitat ciutadana per l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, el 
qual es tramita actualment pel procediment obert. En tot cas, la durada màxima 
del present contracte menor serà de 3 mesos.  

 
- La persona responsable del contracte, sota la supervisió de la qual es 
desenvoluparà el mateix, serà la senyora ... la directora de Comunicació. 

 
- 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. 
  
 
38. Proposta d’aprovació per contracte menor dels serveis per la 
impressió d’una sèrie de publicacions municipals per l’Ajuntament 
d’Esplugues (exp. 2018/382/1411). 
 
Atesa la necessitat de procedir a la contractació del servei consistent en la 
impressió d’una sèrie de publicacions municipals per l’Ajuntament d’Esplugues 
de Llobregat. 
 
Tipus de contracte: Servei. 
Objecte: servei consistent en la impressió d’una sèrie de publicacions 
municipals per l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. 
Procediment de contractació: Contracte menor. Tramitació: Ordinària. 
Codi CPV: 79820000-8. Servicios relacionados con la impresión. 
Valor estimat del contracte: 14.105,00€ IVA 564,20€. 
Preu: 14.669,20€. 
Durada: El contracte estarà vigent des de l’1 de gener de 2019 i fins a 
l’adjudicació del contracte de servei consistent en la impressió d’una sèrie de 
publicacions municipals per l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, el qual es 
tramita actualment pel procediment obert. En tot cas, la durada màxima del 
present contracte menor serà de 3 mesos. 

 
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 l’empresa 
PRODUCCIONES MIC SL, amb NIF B-24301871, per import de 14.669,20€, 
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. 
 
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 facultats delegades atorgades mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 
2018/2314, de data 9 de juliol de 2018 en matèria de contractes menors. 
 
S’acorda: 
 
- Aprovar la tramitació anticipada de l'expedient de contractació i la MEMÒRIA 
JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE MENOR, l’execució del qual hauria 
d’iniciar-se en l’exercici 2019 incorporada a l’expedient, aprovant expressament 
la necessitat de procedir a aquesta contractació que té per objecte el servei 
consistent en la impressió d’una sèrie de publicacions municipals per 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. L’esmentada tramitació anticipada es 
realitza conforme l’article 117.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic. 

 
- Declarar que s’ha procedit a la comprovació de la regla d’incompatibilitat de 
l’article 118.3 de la Llei 9/2017. 

 
- Aprovar el pressupost del contracte per import de 14.105,00€, més 564,20€ 
corresponents a 4% d’IVA. 

 
- Adjudicar el contracte a l’empresa PRODUCCIONES MIC SL, amb NIF B-
24301871, per import de 14.105,00€, més 564,20€ corresponents a 4% d’IVA. 

 
- Aprovar les especificacions tècniques següents:  

 
L’empresa adjudicatària realitzarà els següents treballs:  

 
A) Revista municipal ‘El Pont d'Esplugues’: 
- Número màxim de revistes a fer: 2. 
- Format: 24,5 x 33,5 cm (tancada). 
- Tintes: 4 + 4. 
- Paginació: 
- 1 edició de 32 pàgines (corresponent al mes de març) i 1 edició El Pont 
Especial balanç de mandat municipal, de 36 pàgines. 
- Paper: estucat mate de 90 gr., ecològic. 
- Manipulat: plegat i cosit amb dues grapes. 
- Tiratge: 20.200 exemplars de cada edició. 
- Manipulat final i lliurament: retractilar 3 elements: revista El Pont de març, El 
Pont Especial balanç de mandat i revista L’Agenda de març. 

 
B) Revista municipal ‘L’Agenda Cultural i d’Activitats d’Esplugues’: 



- Número màxim de revistes a fer: 1. 
- Format: 24,5x33,5 cm (tancada). 
- Tintes: 4 + 4. 
- Paginació: 1 edició de 12 pàgines (corresponent al mes de març). 
- Paper: estucat mate de 90 gr., ecològic. 
- Tiratge: 20.500 exemplars de cada edició. 
- Periodicitat: revista mensual (tots els mesos excepte agost). 
- Manipulat final i lliurament: Especificat a l’apartat 1) retractilat amb les revistes 
El Pont de març i El Pont Especial balanç de mandat. 

 
- Aprovar l’autorització i disposició corresponent al present contracte, per un 
import màxim de 14.105,00 euros, IVA inclòs, a càrrec de les aplicacions 
pressupostàries següents del pressupost municipal 2019, a favor de l’empresa  
PRODUCCIONES MIC SL, amb NIF B-24301871: 

 
- 12 92401 24000 - Confecció de publicacions municipals - 12.173,20€. 
- 12 33000 22602 - Difusió d’Actes Públics: culturals, juvenils i esportius  
2.496,00€. 
 
L’aprovació de la despesa resta subjecta a la condició suspensiva de 
l’aprovació definitiva del pressupost per a l’exercici 2019. 
 
- 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. 

 
- El contracte estarà vigent des de l’1 de gener de 2019 i fins a l’adjudicació del 
contracte de servei consistent en la impressió d’una sèrie de publicacions 
municipals per l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, el qual es tramita 
actualment pel procediment obert. En tot cas, la durada màxima del present 
contracte menor serà de 3 mesos. 

 
- La persona responsable del contracte, sota la supervisió de la qual es 
desenvoluparà el mateix, serà la directora de Comunicació. 

 
- Notificar la present resolució a la persona adjudicatària. 

 
- 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. 
 
 
39. Proposta d’aprovació per contracte menor per les renovacions dels 
manteniments correctius i preventius de les aplicacions corporatives de 
l’Ajuntament d’Esplugues (exp. 2018/364/1411). 
 
Atesa la necessitat de procedir a les contractacions de les renovacions dels 
manteniments correctius i preventius de les aplicacions corporatives de 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat per tal que el seu funcionament sigui 
adequat i de qualitat i adaptada a les normatives vigents. 



 
Tipus de contracte: Servei. 
Objecte: La prestació del servei del manteniment correctiu i preventiu de les 
aplicacions corporatives de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat per tal que 
el seu funcionament sigui adequat i de qualitat i adaptada a les normatives 
vigents. 
Procediment de contractació: Contracte menor. Tramitació: Ordinària. 
Codi CPV: 72267000-4  Serveis de manteniment i reparació de software.  
Durada: El contracte estarà vigent des de l’1 de gener de 2019 i fins a 
l’adjudicació del contracte de prestació del servei del manteniment correctiu i 
preventiu de les aplicacions corporatives de l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat, el qual es tramita actualment pel procediment obert. En tot cas, la 
durada màxima del present contracte menor serà d’un any. 
 
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 les ofertes presentades per  les empreses que 
consten en el quadre a continuació, amb el NIF  i import, 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 les 
empreses que es proposen com a contractistes no han subscrit amb aquest 
Ajuntament altres contractes menors que, individual o conjuntament, superin 
les xifres límit per aquest tipus de contracte. 
 

EMPRESA/ 
PRODUCTE NIF Valor 

Estimat IVA PREU DURADA 
SPAI INNOVA 
ASTIGITAS SL 
(Elector) 

B41805557 1.670,56 € 350,82 € 2.021,38 € 01/01/2019 al 
31/12/2019 

CARLOS CASTILLA 
INGENIEROS, S.A., 
(Epsilon) 

A43066299 7.175,46 € 1.506,85 € 8.682,31 € 01/01/2019 al 
31/12/2019 

T-INNOVA 
INGENIERIA 
APLICADA, S.A 
(Deporwin i control 
d’Accés) 

A64728918 4.496,41 € 944,25 € 5.440,66 € 01/01/2019 al 
31/12/2019 

CONSULTORIA 
TECNICA NEXUS 
GEOGRAFICS, S.L., 
(GIS Intranet, 
Servidor GIS. 
Geoportal i Guia) 

B17525429 5.878,00 € 1.234,38 € 7.112,38 € 01/01/2019 al 
31/12/2019 

INTERNATIONAL 
BUSINESS 
MACHINES, S.A 
(Cabina de discos) 

A28010791 3.960,00 € 832,00 € 4.792,00 € 01/01/2019 al 
31/12/2019 

PRIMION DIGITEK, 
S.L.U. (Rellotges 
Control de 
Presencia) 

B63965933 1.200,64 € 252,15 € 1.452,77 € 01/01/2019 al 
31/12/2019 

INCLUSITE, S.L 
(Adaptació web 
municipal a persones 
amb necessitats 
especials) 

B86685724 1.900,00 € 399,00 € 2.299,00 € 01/01/2019 al 
31/12/2019 

IVNOSYS B98333362 3.177,67 € 667,31 € 3.844,98 € 01/01/2019 al 



SOLUCIONES, SL 
(Servei 
interoperabilitat 
Agente SC 

31/12/2019 

T-INNOVA 
INGENIERIA 
APLICADA, SA 
(Hosting web 
inscripcions i 
reserves) 

A64728918 
 2.010,48 € 431,90 € 2.488,58 € 01/01/2019 al 

31/12/2019 

ATTENDRE, S.L. 
(Gestió  incidències 
Servei de 
Manteniment i Espai 
Públic) 

B66583311 2.755,00 € 578,55 € 3.333,55 € 01/01/2019 al 
31/12/2019 

AYTOS 
SOLUCIONES 
INFORMÁTICAS, 
S.L.U (SICALWIN, 
Firmadoc SW, Portal 
proveedor, Accede 
Subvenciones i 
GPMet) 

B41632332 9.849,91€ 2.068,48 € 11.918,40 € 01/01/2019 al 
31/12/2019 

POPULATE TOOLS 
S.L. (plataforma 
Gobierto) 

B87344099 2.000,00 € 420,00 € 2.420,00 € 01/01/2019 al 
31/12/2019 

INSTITUT DE 
TECNOLOGIA 
CONSTRUC.CATAL
UNYA (llicències 
ITEC, Pressupostos, 
seguiment econòmic, 
planificació, estudis 
seg. i salut  DIC 
PLA) 

G08546665 1.402,00 € 294,42 € 1.696,42 € 01/01/2019 al 
31/12/2019 

EINSMER (llicència 
APP Seguretat 
ciutadana,) 

B61808127 10.733 € 2.253,93 € 12.986,93 € 01/01/2019 al 
31/12/2019 

CLEVERTASK 
SOLUTIONS, SL. 
(140 llicencies Novell 
FILR) 

B66005687 4.206,49 € 883,37 € 6.158,74 € 01/01/2019 al 
31/12/2019 

UBILIBET, SL. 
(DOMINIS 
INTERNET) 

B64074230 2.500,00 € 525,00 € 3.025,00 € 01/01/2019 al 
31/12/2019 

 
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 facultats delegades atorgades mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 
2018/2314, de data 9 de juliol de 2018 en matèria de contractes menors. 
 
S’acorda: 
 
1.- Aprovar  la tramitació anticipada de l'expedient de contractació de les empre 
ses esmentades en l’apartat 3 següent i la MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL 
CONTRACTE MENOR, l’execució del qual hauria d’iniciar-se en l’exercici 2019 
incorporada a l’expedient, aprovant expressament la necessitat de procedir a 
aquesta contractació que té per objecte les renovacions dels manteniments 
correctius i preventius de les aplicacions corporatives de l’Ajuntament per tal 



que el seu funcionament sigui adequat i de qualitat i adaptada a les normatives 
vigents. 
 
L’esmentada tramitació anticipada es realitza conforme l’article 117.2 de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 
 
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 els pressupostos dels següents contractes pels imports següents: 
 

EMPRESA/PRODUCTE IMPORT IMPORT IVA % 
IVA 

SPAI INNOVA ASTIGITAS S.L. (Elector) 1.670,56 € 350,82 € 21% 
CARLOS CASTILLA INGENIEROS, S.A. (Epsilon) 7.175,46 € 1.506,85 € 21% 
T-INNOVA INGENIERIA APLICADA, S.A. (Deporwin i 
control d’Accés) 4.496,41€ 944,25 € 21% 

CONSULTORIA TECNICA NEXUS GEOGRAFICS, S.L. 
(GIS Intranet, Servidor GIS. Geoportal i Guia) 5.878,00 € 1.234,38 € 21% 

INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES, S.A. (Cabina 
de discos) 3.960,00 € 832,00 € 21% 

PRIMION DIGITEK, S.L.U. (Rellotges Control de 
Presència) 1.200,64 € 252,15 € 21% 

INCLUSITE, S.L. (Adaptació web municipal a persones 
amb necessitats especials) 1.900,00 € 399,00 € 21% 

IVNOSYS SOLUCIONES, S.L. (Servei interoperabilitat 
Agente SC) 3.177,67 € 667,31 € 21% 

T-INNOVA INGENIERIA APLICADA, S.A. (Hosting web 
inscripcions i reserves) 2.010,48 € 431,90 € 21% 

ATTENDRE S.L. (Gestió  incidències Servei de 
Manteniment i Espai Públic) 2.755,00 € 578,55 € 21% 

AYTOS SOLUCIONES INFORMÁTICAS, S.L.U. 
(SICALWIN, Firmadoc SW, Portal proveedor, Accede 
Subvenciones i GPMet) 

9.849,91 € 2.068,48 € 21% 

POPULATE TOOLS S.L. (plataforma Gobierto) 2.000,00 € 420,00 € 21% 
INSTITUT DE TECNOLOGIA CONSTRUC.CATALUNYA 
(llicències ITEC, Pressupostos, seguiment econòmic, 
planificació, estudis seg. i salut  DIC PLA) 

1.402,00 € 294,42 € 21% 

EINSMER (llicència APP Seguretat ciutadana) 10.733€ 2.253,93€ 21% 
CLEVERTASK SOLUTIONS, SL. (140 llicencies Novell 
FILR) 4.206,49 € 883,37 € 21% 

UBILIBET, SL. (DOMINIS INTERNET) 2.500,00 € 525,00 € 21% 
 
4.- Adjudicar els contractes a les empreses i pels imports següents: 
 

EMPRESA NIF IMPORT IMPORT 
IVA %IVA 

SPAI INNOVA ASTIGITAS SL B41805557 1.670,56 € 350,82 € 21% 
CARLOS CASTILLA INGENIEROS, 
S.A. A43066299 7.175,46 € 1.506,85 € 21% 

T-INNOVA INGENIERIA APLICADA, 
S.A A64728918 4.496,41 € 944,25 € 21% 

CONSULTORIA TECNICA NEXUS 
GEOGRAFICS, S.L. B17525429 5.878,00 € 1.234,38 € 21% 

INTERNATIONAL BUSINESS 
MACHINES, S.A A28010791 3.960,00 € 832,00 € 21% 

PRIMION DIGITEK, S.L.U. B63965933 1.200,64 € 252,15 € 21% 
INCLUSITE, S.L B86685724 1.900,00 € 399,00 € 21% 



IVNOSYS SOLUCIONES, SL B98333362 3.177,67 € 667,31 € 21% 
T-INNOVA INGENIERIA APLICADA, 
SA A64728918 2.010,48 € 431,90 € 21% 

ATTENDRE B66583311 2.755,00 € 578,55 € 21% 
AYTOS B41632332 9.849,91 € 2.068,48 € 21% 
POPULATE TOOLS S.L. B87344099 2.000,00 € 420,00 € 21% 
INSTITUT DE TECNOLOGIA 
CONSTRUC.CATALUNYA G08546665 1.402,00 € 294,42 € 21% 

EINSMER B61808127 10.733 € 2.253,93 € 21% 
CLEVERTASK SOLUTIONS, SL. B66005687 4.206,49 € 883,37 € 21% 
UBILIBET, SL B64074230 2.500,00 € 525,00 € 21% 

 
5.- Aprovar l’autorització i disposició corresponent als presents contractes, pels 
imports màxims, IVA inclòs, següents, a càrrec de les partides pressupostàries 
següents, del pressupost municipal 2019, a favor de les empreses establertes a 
continuació: 

 

EMPRESA/PRODUCTE NIF IMPORT MÀXIM, 
IVA INCLÒS 

APLICACIÓ 
PRESSUPOST
ÀRIA 

DENOMINACIÓ 

SPAI INNOVA ASTIGITAS 
S.L. (Elector) 

B418055
57 2.021,38 € 11 - 92001 - 

21600 

MANTENIMENT 
REPARACIO I 
CONSERVACIO E. 
INFORMATICS 

CARLOS CASTILLA 
INGENIEROS, S.A. 
(Epsilon) 

A430662
99 8.682,31 € 11 - 92001 - 

21600 

MANTENIMENT 
REPARACIO I 
CONSERVACIO E. 
INFORMATICS 

T-INNOVA INGENIERIA 
APLICADA, S.A. 
(Deporwin i control 
d’Accés) 

A647289
18 5.440,66 € 11 - 92001 - 

21600 

MANTENIMENT 
REPARACIO I 
CONSERVACIO E. 
INFORMATICS 

CONSULTORIA TECNICA 
NEXUS GEOGRAFICS, 
S.L. (GIS Intranet, Servidor 
GIS. Geoportal i Guia) 

B175254
29 7.112,38 € 11 - 92500 - 

21600 
MANTENIMENT 
WEB AJUNTAMENT 

INTERNATIONAL 
BUSINESS MACHINES, 
S.A. (Cabina de discos) 

A280107
91 4.792,00 € 11 - 92008 - 

22799 
MANTENIMENT 
SERVIDORS IBM 

PRIMION DIGITEK, S.L.U. 
(Rellotges Control de 
Presencia) 

B639659
33 1.452,77 € 11 - 92001 - 

21600 

MANTENIMENT 
REPARACIO I 
CONSERVACIO E. 
INFORMATICS 

INCLUSITE, S.L. 
(Adaptació web municipal 
a persones amb 
necessitats especials) 

B866857
24 2.299,00 € 11 - 92500 - 

21600 
MANTENIMENT 
WEB AJUNTAMENT 

IVNOSYS SOLUCIONES, 
SL. (Servei interoperabilitat 
Agente SC 

B983333
62 3.844,98 € 11 - 92001 - 

21600 

MANTENIMENT 
REPARACIO I 
CONSERVACIO E. 
INFORMATICS 

T-INNOVA INGENIERIA 
APLICADA, S.A. (Hosting 
web inscripcions i 
reserves) 

A647289
18 
 

2.488,58 € 11 - 92500 - 
21600 

MANTENIMENT 
WEB AJUNTAMENT 

ATTENDRE (Gestió  
incidències Servei de 
Manteniment i Espai 
Públic) 

B665833
11 3.333,55 € 11 - 92001 - 

21600 

MANTENIMENT 
REPARACIO I 
CONSERVACIO E. 
INFORMATICS 

AYTOS (SICALWIN, 
Firmadoc SW, Portal 
proveedor, Accede 

B416323
32 11.918,40 € 11 - 92001 - 

21600 

MANTENIMENT 
REPARACIO I 
CONSERVACIO E. 
INFORMATICS 



Subvenciones i GPMet) 

POPULATE TOOLS S.L. 
(plataforma Gobierto) 

B873440
99 2.420,00 € 11 - 92001 - 

21600 

MANTENIMENT 
REPARACIO I 
CONSERVACIO E. 
INFORMATICS 

INSTITUT DE 
TECNOLOGIA 
CONSTRUC.CATALUNYA 
(llicències ITEC, 
Pressupostos, seguiment 
econòmic, planificació, 
estudis seg. i salut  DIC 
PLA) 

G085466
65 1.696,42 € 11 - 92001 - 

21600 

MANTENIMENT 
REPARACIO I 
CONSERVACIO E. 
INFORMATICS 

EINSMER (llicència APP 
Seguretat ciutadana) 

B618081
27 12.986,93 € 11 - 92001 - 

21600 

MANTENIMENT 
REPARACIO I 
CONSERVACIO E. 
INFORMATICS 

CLEVERTASK 
SOLUTIONS, SL. (140 
llicencies Novell FILR) 

B660056
87 6.158,74 € 11 - 92001 - 

21600 

MANTENIMENT 
REPARACIO I 
CONSERVACIO E. 
INFORMATICS 

UBILIBET, SL. (DOMINIS 
INTERNET) 

B640742
30 3.025,00 € 11 - 92500 - 

21600 
MANTENIMENT 
WEB AJUNTAMENT 

 
L’aprovació de la despesa resta subjecta a la condició suspensiva de 
l’aprovació definitiva del pressupost per a 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 l’1 de gener de 2019 i fins a l’adjudicació 
del contracte de prestació del servei del manteniment correctiu i preventiu de 
les aplicacions corporatives de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, el qual 
es tramita actualment pel procediment obert. En tot cas, la durada màxima del 
present contracte menor serà d’un any. 

 
8.- La persona responsable del contracte, sota la supervisió de la qual es 
desenvoluparà el mateix, serà el senyor ..., director de Sistemes d’Informació. 

 
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.  
 
 
40. Proposta d’aprovació per procediment obert simplificat del contracte 
per l’assistència tècnica, verificació i certificació d’estructures no 
permanents no desmuntables (exp. 2018/27/1408). 
 
Es retira de l’ordre del dia.  
 
 
41. Proposta de desestimació d’una sol·licitud de subvenció de la taxa 
d’activitats econòmiques (exp. 2018/2641/12). 



 
La Junta de Govern Local, en sessió ordinària duta a terme en data 
07/04/2017, aprovà les bases reguladores per a la concessió de subvencions 
per afavorir la instal·lació d’activitats econòmiques i l’ocupació de qualitat a 
Esplugues de Llobregat. En data 13/04/2018 la Junta de Govern Local va 
aprovar la convocatòria d’aquesta línia de subvenció par a l’any 2018, que va 
sortir publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) del dia 
03/05/2018. 
 
Atès que en aquesta normativa es preveu subvencionar la Taxa per a la 
prestació dels serveis d’intervenció de l’administració municipal en activitats i 
instal·lacions i/o de l’Impost sobre Construccions Obres i Instal·lacions que 
reuneixin els requisits establerts.   
 
Atès que aquestes bases preveuen la subvenció del 50% per a les despeses 
d’inici d’activitat següents: despeses de gestoria o assessoria per a la 
legalització i els tres primers mesos de l’activitat, despeses notarials per a l’inici 
d’activitat i despeses per l’informe tècnic o projecte del negoci expedit per 
arquitecte o enginyer/a.     
 
Atès que la persona autònoma ... amb sol·licita una subvenció equivalent al 
50% de Taxa per a la prestació dels serveis d’intervenció de l’administració 
municipal en activitats i instal·lacions el 20 de setembre de 2018, amb número 
de registre d’entrada 17801.  
 
Atès, que una vegada revisada la documentació presentada, i feta la consulta 
de deute en data 5 de desembre,  el resultat és que el Sr. ... no es troba al 
corrent de les seves obligacions tributàries ni de la seguretat social, així com de 
l’Organisme Autònom de Gestió Tributària, i per tant no compleix amb l’apartat 
5) de les Bases reguladores de les subvencions esmentades. 
 
Atès l’informe emès pel Tècnic d’Empresa i Ocupació. 
  
S’acorda: 
 
PRIMER.- Desestimar la sol·licitud presentada pel Sr. ... en data 20 de 
setembre de 2018, número de registre d’entrada 17801, en concepte de 
subvenció equivalents al 50% de la quota líquida de la Taxa per la prestació 
dels serveis d’intervenció de l’administració municipal en activitats i 
instal·lacions, relatives a la instal·lació d’activitats econòmiques i l’ocupació a 
Esplugues de Llobregat, pels motius exposats. 
 
SEGON.-  Notificar la present resolució a la persona interessada. 
  
 
42. Proposta de desestimació de sol·licitud de subvenció presentada per 
Impremta Jordi per a la contractació de persones en situació d’atur (exp. 
2018/2641/38). 
 



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. 
 
El 30 de novembre de 2018, amb número de registre d’entrada 2018/24178, ... 
en representació de l’empresa IMPREMTA JORDI SL, amb CIF B63474233 
presentà sol·licitud de subvenció econòmica per a la contractació de persones 
en situació d’atur, concretament a la Sra. ... 
 
Atès que als requisits exigits al punt 4) de les Bases Reguladores, esmentades 
amb anterioritat, s’estableix que les entitats i empreses sol·licitants: 
 
-“Que no facin contractes objecte d’aquest ajut econòmic, amb independència 
que la modalitat contractual triada ho permeti, amb el cònjuge, ascendents,  
descendents i la resta de parents, per consanguinitat, afinitat o adopció, fins al 
segon grau inclusiu.  
 
-Que no facin contractes objecte d’aquest ajut econòmic amb persones 
membres dels òrgans d’administració de les empreses que tinguin la forma 
jurídica de societat o dels qui tinguin una participació del capital de l’empresa 
igual o superior al 25%.” 

 
Vist l’informe tècnic emès pel Servei de Promoció Econòmica on es desprèn 
que la persona a contractat té un grau de parentiu superior al 2n. Grau inclusiu i 
que la Sra. ... és sòcia de l’empresa IMPREMTA JORDI SL, amb una 
participació del capital de l’empresa, superior al 25%.  
 
Vist que la sol·licitud presentada no és conforme i no reuneix els elements 
necessaris per obtenir la subvenció.  
 
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.- Desestimar la sol·licitud presentada en data 30 de novembre 
d’enguany, amb número de registre d’entrada 2018/24178, per ... en 
representació de l’empresa IMPREMTA JORDI SL, amb CIF B63474233  
perquè no compleix amb els requisits establerts a l’apartat 4 de les Bases 



d’ajuts econòmics destinats a la contractació per empreses i entitats de 
persones en situació d’atur residents a Esplugues de Llobregat. 
 
SEGON.- Notificar el present acord a l’empresa esmentada. 
 
 
43. Proposta d’acceptació de renúncia de sol·licitud de subvenció 
presentada per Centro Sanitario Virgen de la Merced, S.L. per a la 
contractació de persones en situació d’atur (exp. 2018/2641/36). 
 
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.   
 
El 29 de novembre de 2018, amb número de registre d’entrada 2018/24114, 
l’empresa CENTRO SANITARIO VIRGEN DE LA MERCED SL, amb NIF 
B08696619 presentà sol·licitud de subvenció econòmica per a la contractació 
de persones en situació d’atur. 
  
En data 14 de desembre l’empresa CENTRO SANITARIO VIRGEN DE LA 
MERCED SL, amb NIF B08696619, manifesta que renuncia a la sol·licitud 
presentada en data 14 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 del 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 l’empresa CENTRO 
SANITARIO VIRGEN DE LA MERCED SL, amb NIF B08696619, en data 14 de 
desembre i deixar sense efectes la sol·licitud presentada en data 29 de 
novembre de 2018, registre d’entrada 2018/24114, 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. 



  
 
44. Proposta de personació en el recurs contenciós-administratiu núm. 
351/2018-D del Jutjat contenciós administratiu núm. 16 de Barcelona, 
contra reclamació per responsabilitat patrimonial (exp. 2017/22/1362). 
 
Mitjançant escrit de data 29 d’octubre de 2018, el Jutjat Contenciós 
Administratiu número 16 de Barcelona ha emplaçat a aquest Ajuntament per a 
que es personi davant el mateix jutjat en el recurs contenciós administratiu 
núm. 351/2018-D, interposat per la Sra. ..., contra reclamació per 
responsabilitat patrimonial.  
 
De conformitat amb allò previst a l’art. 49 i següents de la llei 29/1998, de 13 de 
juliol, 
  
S’acorda: 
 
1r.- Personar-se en l'esmentat recurs contenciós-administratiu núm. 351/2018-
D, que  es tramita en el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16 de Barcelona. 
 
2n.- Que la representació i defensa d'aquesta Corporació sigui assumida, 
indistintament, pels lletrats d'aquesta, J.A.F. i P.C.P. 
  
 

ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA 
 

45. Proposta d’adjudicació del contracte menor per al lloguer de vestuari 
pel personal de la comitiva reial amb motiu de la cavalcada de reis 2019 
(exp. 2018/367/1411). 
   
PRIMER.- Vista la Memòria relativa al contracte menor que seguidament es 
transcriu literalment: 
 
“Número d’expedient: 2018/367/1411. 
Assumpte: Contracte menor per al lloguer de vestuari per al personal de la 
Comitiva Reial amb motiu de la Cavalcada de Reis 2019. 
Tipus de contracte: Servei. 
Procediment i forma d’adjudicació. Contracte menor. 
 
ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ 
 
Junta de Govern Local, de conformitat amb el decret d’Alcaldia núm. 2018/2314 
de data 9 de juliol de 2018, en matèria de contractes menors. 
 
JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DEL CONTRACTE 
 
L’Ajuntament organitza cada any la Cavalcada emmarcada en les Festes de 
Reis, amb motiu de que es celebren activitats variades per a un públic molt 
ampli. La cavalcada de Reis comporta la realització d’un espectacle de 
benvinguda als Reis i d’un circuit urbà per part de Ses Majestats els Reis que 



van acompanyats de carrosses reials. Per acompanyar la comitiva i els Reis es 
proposa llogar vestuari pels acompanyants de la Cavalcada i robes decoratives 
per decorar les carrosses de les entitats. 
 
Les activitats de Reis es realitzen amb càrrec dels pressupost de 2019, 
aquestes activitats s’han de preparar i tramitar amb el temps necessari per 
portar-les a terme i l’Ajuntament no disposa de mitjans suficients per realitzar el 
servei objecte de contractació. 
 
Per aquest motiu l’Ajuntament d’Esplugues considera oportuna la tramitació 
anticipada de l’expedient per al lloguer de vestuari amb motiu de la Cavalcada 
de Reis 2019.  
 
DESCRIPCIÓ DE L’OBJECTE DEL CONTRACTE 
 
a) L’objecte del contracte és el lloguer de 28 vestits per al personal de la 
Comitiva Reial en el decurs de la Cavalcada, durant l’espectacle a la plaça 
Catalunya i el recorregut de la comitiva pels carrers d’Esplugues fins a la 
Rambla Verge de la Mercè. 
b) Es tracta d’un contracte de servei. 
c) Codi CPV: 18300000-2  Prendas de vestir. 
d) Aquest contracte no comporta, en cap cas, exercici d’autoritat públic. 
 
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 és, encara que té prestacions que podrien ser 
considerades equivalents a d’altres celebrats per l’Ajuntament, qualitativament 
diferent i no constitueix una unitat d’execució ni econòmicament, ni jurídica (en 
el sentit expressat per la Junta consultiva de Contractació Pública de l’Estat en 
Informe recaigut a l’Expedient 41/2017, sobre interpretació de l’article 118.3 de 
la LCSP); atès que el servei a prestar ho és en relació amb activitats diferents i 
diferenciades de les desenvolupades en altres expedients de contractació. 
 
VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE, TIPUS d’IVA, IMPORT I APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA 
 

Valor estimat IVA (21%) Pressupost 
per contracte 

Aplicació 
pressupostària Denominació 

3.542 € 743,82  € 4.285,82 € 33.33402.22609 
Despeses 

Dinamització 
Cultural 

 
La aplicació pressupostària 33.33402.22609 - Despeses de Dinamització 
Cultural es correspon amb el pressupost de 2019 i en conseqüència, el 
contracte resta condicionat a la seva inclusió en el pressupost de 2019 i a la 
seva aprovació definitiva. 
 
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.  
 
VIGÈNCIA DEL CONTRACTE 
La vigència del contracte és des de la seva adjudicació i fins a la finalització de 
la Cavalcada de Reis el dia 5 de gener de 2019.  
 
LLOC DE LA PRESTACIÓ 
 
El lloc de realització de l’activitat és des de la plaça Catalunya i fins a la rambla 
Verge de la Mercè, seguint un recorregut concret per determinar.  
 
TERMINI DE GARANTIA O JUSTIFICACIÓ DEL SEU NO ESTABLIMENT 
 
No en té, degut a la naturalesa de la prestació.  
 
FORMA DE PAGAMENT DEL PREU 
 
Prèvia presentació de factura i una vegada realitzat el servei.  
 
RESPONSABLE DEL CONTRACTE 
 
Directora de cultura.  
 
ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DE LA PRESTACIÓ 
 
La prestació consisteix en el lloguer de vestuari (28 vestits) per al personal que 
forma part de la Comitiva Reial en el decurs de la Cavalcada de Reis 2019. 
 
El vestuari s’utilitzarà durant la Cavalcada, que es desenvoluparà el dia 5 de 
gener de 2019 en el següent horaris: 
Hora inici: 18 hores. 
Hora finalització: 20.30 hores. 
Lloc inici: plaça Catalunya. 
Recorregut per circuit urbà encara per determinar, a partir de les 18:30 hores 
des de la plaça Catalunya i fins la rambla Verge de la Mercè aproximadament a 
les 20:30 hores. 
 
El vestuari a llogar és el següent: 
- 10 vestits amb la següent composició i característiques: Túnica blava, barret, 
barba blanca i bastó amb llum led.  
- 10 vestits amb la següent composició i característiques: Pantalons daurats, 
casaca, barret i 6 bosses per a xocolatines.  
- 8 vestits amb la següent composició i característiques: Pantaló negre, casaca 
blau marí i torxa amb encens. 

 



El vestuari haurà d’estar disponible el dia 4 de gener de 2019 a les 
dependències que determini l’Ajuntament.  

 
L’empresa haurà de fer les modificacions que calguin al vestuari per què 
s’ajustin al personal que el portarà (talles, llargada, amplada, etc..). 

 
L’Ajuntament tindrà la facultat de poder canviar qualsevol vestit per la talla que 
consideri adient, sempre i quan no siguin vestits de talla única. 

 
LA JUSTIFICACIÓ DE LA INSUFICIÈNCIA DE MITJANS PER A LA 
REALITZACIÓ DEL SERVEI 
 
L’Ajuntament no disposa dels mitjans materials ni personals per poder cobrir 
tots els serveis que es requereixen. 
 
SOL·LICITUD DE L’OFERTA ENVIADA A EMPRESA O EMPRESES AMB 
APTITUD PER A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
 
S’ha fet una única sol·licitud a Desvern Imatge, S.L. amb NIF B 62268461 que 
ha ofert realitzar l’objecte del contracte, que té la capacitat i l’habilitació 
professional adequades per tal d’executar el contracte.  
 
VALORACIÓ DE LES OFERTES PRESENTADES 
 
L’empresa Desvern Imatge, S.L. amb NIF B62268461 ha ofert realitzar l’objecte 
del contracte per un import de per un import de 3.542 euros sense IVA,  743,82 
euros corresponents al 21% d’IVA resultant la quantitat total d’import  4.285,82 
euros (IVA inclòs). L’oferta presentada s’ajusta a les necessitats de l’Ajuntament 
i compleix els requeriments i condicions del servei objecte del contracte.  
 
PERSONA FÍSICA O JURÍDICA A LA QUE ES PROPOSA REALITZAR 
L’ADJUDICACIÓ 
 
Es proposa realitzar l’adjudicació a Desvern Imatge, S.L. amb NIF B62268461- 
L’empresa proposada com a adjudicatària del contracte de servei, té la 
capacitat i l’habilitació professional adequades per tal d’executar el contracte.  
 
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 de 
28 vestits per al personal de la Comitiva Reial en el decurs de la Cavalcada. 
 
L’esmentada tramitació anticipada es realitza conforme l’article 117.2 de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 
 
L’acord anterior se sotmet a la condició suspensiva de comptar amb l’aprovació 
definitiva del pressupost municipal per a l’any 2019, amb caràcter definitiu. 
 
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 3.542€, més 743,82€ en 
concepte d’IVA (21%), i import final de 4.285,82€ (IVA inclòs). 
 
4.- Adjudicar el contracte a favor de l’empresa Desvern Imatge, S.L., amb NIF B 
62268461, per import de 3.542€, més 743,82€ en concepte d’IVA (21%), i 
import final de 4.285,82€ (IVA inclòs). 
 
5.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent al present, per 
import de 3.542€, més 743,82€ en concepte d’IVA (21%), i import final de 
4.285,82€ (IVA inclòs)., a càrrec de la partida 33.33402.22609 – Despeses 
Dinamització Cultural, del pressupost municipal de l’exercici 2019. 
 
6.- L’acord anterior se sotmet a la condició suspensiva de comptar amb la 
consignació pressupostària adequada i suficient, un cop aprovat el pressupost 
municipal per a l’any 2019, amb caràcter definitiu. 
 
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 del dia de la seva adjudicació i fins al dia 5 de 
gener de 2019. 
 
9.- La persona responsable del contracte, sota la supervisió de la qual es 
desenvoluparà el mateix, serà la Directora de Cultura. 
 
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. 
  
 
46. Proposta d’adjudicació del contracte menor pel servei d’instal·lació 
d’elements de sonorització i il·luminació pels espectacles de rebuda i final 
de la cavalcada de reis 2019 (exp. 2018/366/1411). 
 
PRIMER.- Vista la Memòria relativa al contracte menor que seguidament es 
transcriu literalment: 
 
“Número d’expedient:2018/366/1411. 
Assumpte: Servei d’instal·lació d’elements de sonorització de l’Espectacle de 
Rebuda i finalització dels Reis, instal·lació de canons de confeti, i instal·lació 
d’elements d’il·luminació a la plaça Catalunya i Rambla Verge de la Mercè, amb 
presència de personal tècnic.  
Tipus de contracte: Servei. 
Procediment i forma d’adjudicació. Contracte menor. 
 
ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ 
 
L’òrgan de contractació és la Junta de Govern Local, de conformitat amb el 
Decret d’Alcaldia núm. 2018/2314 de data 9 de juliol de 2018, en matèria de 
contractes menors. 
 
JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DEL CONTRACTE 
 
La Cavalcada de Reis comporta la realització d’un circuit urbà per part de Ses 
Majestats els Reis que van acompanyats de carrosses reials i la rebuda de Ses 
Majestats a la plaça Catalunya per part de les autoritats locals. Per aquest 
motiu a la plaça Catalunya i a la Rambla Verge de la Mercè es realitza alguna 
activitat que complementa la benvinguda als Reis i la finalització de la 
cavalcada de Reis. Per a la Rebuda dels Reis i espectacle de finalització de la 
cavalcada, es preveu contractar la instal·lació d’elements de sonorització, 
instal·lació de canons de confeti, instal·lació d’elements d’il·luminació a la Plaça 
Catalunya i a Rambla Verge de la Mercè. 
 
Les activitats de Reis es realitzen amb càrrec dels pressupost de 2019, i degut 
a la proximitat de la data de la cavalcada, aquestes activitats s’han de preparar 
i tramitar amb el temps necessari per portar-les a terme, i l’Ajuntament no 
disposa de mitjans suficients per realitzar el servei objecte de contractació. 
 
Per aquest motiu l’Ajuntament d’Esplugues considera oportuna la tramitació 
anticipada de l’expedient per a realitzar el servei de sonorització de l’espectacle 
de rebuda dels Reis a la Plaça Catalunya i l’espectacle que es fa a la 
finalització de la cavalcada a la Rambla Verge de la Mercè, i la instal·lació de 
canons de confeti i elements d’il·luminació a la Plaça Catalunya. 
 
DESCRIPCIÓ DE L’OBJECTE DEL CONTRACTE 
 



a) L’objecte del contracte és la instal·lació dels elements de sonorització de 
l’espectacle de rebuda dels Reis a la Plaça Catalunya i de l’espectacle que es 
fa a la finalització de la cavalcada a la Rambla Verge de la Mercè, la instal·lació 
de canons de confeti, la instal·lació d’elements d’il·luminació a la Plaça 
Catalunya i Rambla Verge de la Mercè, així com la presència de personal 
tècnic. 
b) Es tracta d’un contracte de servei. 
c) Codi CPV: 92370000-5  - Tècnic de so. 
d) Aquest contracte no comporta, en cap cas, exercici d’autoritat públic. 
 
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 és, encara que té prestacions que podrien ser 
considerades equivalents a d’altres celebrats per l’Ajuntament, qualitativament 
diferent i no constitueix una unitat d’execució ni econòmicament, ni jurídica (en 
el sentit expressat per la Junta consultiva de Contractació Pública de l’Estat en 
Informe recaigut a l’Expedient 41/2017, sobre interpretació de l’article 118.3 de 
la LCSP); atès que el servei a prestar ho és en relació amb activitats diferents i 
diferenciades de les desenvolupades en altres expedients de contractació. 
 
VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE, TIPUS d’IVA, IMPORT I APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA 
 

Valor estimat IVA (21%) Pressupost 
per contracte 

Aplicació 
pressupostària Denominació 

5.029,50 € 1.056,20 € 6.085,70 € 33.33402.22609 
Despeses 

Dinamització 
Cultural 

 
L’aplicació pressupostària 33.33402.22609 Despeses de Dinamització Cultural 
es correspon amb el pressupost de 2019 i en conseqüència, el contracte resta 
condicionat a la seva inclusió en el pressupost de 2019 i a la seva aprovació 
definitiva. 
 
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. 
 
VIGÈNCIA DEL CONTRACTE 
 
La vigència del contracte és d’un dia, el dia 5 de gener de 2019. 
 
LLOC DE LA PRESTACIÓ 
 



El lloc de realització de l’activitat és la plaça Catalunya (espectacle de rebuda) i 
la rambla Verge de la Mercè (espectacle de finalització de la Cavalcada). 
 
TERMINI DE GARANTIA O JUSTIFICACIÓ DEL SEU NO ESTABLIMENT 
 
No en té, per la naturalesa de la prestació. 
 
FORMA DE PAGAMENT DEL PREU 
 
Prèvia presentació de factura i una vegada realitzat el servei. 
 
RESPONSABLE DEL CONTRACTE 
 
Directora de cultura. 
 
ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DE LA PRESTACIÓ 
 
La prestació consisteix en la instal·lació d’elements de sonorització per a 
l’espectacle de rebuda dels Reis a la Plaça Catalunya i de l’espectacle que es 
fa a la finalització de la cavalcada a la Rambla Verge de la Mercè; la instal·lació 
de canons de confeti; i la instal·lació dels elements d’il·luminació a la Plaça 
Catalunya i Rambla Verge de la Mercè, i inclou la presència de personal tècnic. 
 
Obligacions de l’empresa: 

 
- Realitzar la instal·lació dels elements de sonorització i d’ il·luminació dels 
espectacles de rebuda dels Reis Mags i de finalització de la Cavalcada, i dels 
canons de confeti. 
- Realitzar el muntatge, les proves de so i il·luminació, i la instal·lació de tots els 
elements de so i il·luminació abans de les 16:00 hores del dia 5 de gener de 
2019. 
- Posar el següent material per la sonorització, il·luminació i llançament de 
confeti: 
 
Equip Plaça Catalunya  
 
- Equip de So Línia array de 20.000W/RMS (frontal).  
- Equip de So Línia array de 8.000W/RMS (laterals). 
- Taula de so i de llums digital. 
- Microfonia i monitoratge segons rider que facilitarà l’Ajuntament.  
- Pont de 20m d'amplada a 5,5m d'alçada + robòtica.  
- Il·luminació frontal.  
- 2 Canons de seguiment.  
- 8 Canons de Confeti.  
- Cal il·luminar la font de la plaça.  
- Cal il·luminar les columnes de la primera fila de la pèrgola.  

 
Equip Can Vidalet  
 
- Equip de So de 5.000W/RMS (repartit segons els requeriments que indiqui 
l'Ajuntament).  



- Instal·lació de Par Led i confeti a la pèrgola de sobre les grades.  
- Taula de so i de llums digital- Microfonia i monitoratge segons rider que 
facilitarà l’Ajuntament. 
- Pont de 6-9m a 5m d'alçada + robòtica.  
- Il·luminació frontal. 
- L’adjudicatari serà l’encarregat de realitzar la instal·lació de tot el material de 
sonorització (cablejat de senyal i del corrent corresponent). 
- L’empresa aportarà personal tècnic de so, que haurà d’estar present durant 
tota l’activitat, amb material de recanvi i substitució per evitar incidències del 
servei. 
- La instal·lació dels elements de sonorització, il·luminació i dels canons de 
confeti haurà d’estar conclosa abans de les 16:00 hores, i s’haurà de garantir el 
seu funcionament durant els espectacles de rebuda a Plaça de Catalunya i de 
finalització de la Cavalcada a Rambla verge de la Mercè, en l’horari de 18:00 a 
20:30 hores del dia 5 de gener de 2019. 
- El desmuntatge del material de sonorització, il·luminació i dels canons de 
confeti es farà a partir de les 20:30 hores del dia 5 de gener de 2019. 
- Els canons de confeti es posaran on determini l’Ajuntament. 
  
Obligacions de l’Ajuntament: 
 
- Posar a disposició de l’empresa el generador per endollar tot el material de 
so. 
- Facilitar els espais adients per poder realitzar el muntatge previ del servei a 
realitzar. 

 
LA JUSTIFICACIÓ DE LA INSUFICIÈNCIA DE MITJANS PER A LA 
REALITZACIÓ DEL SERVEI 
 
L’Ajuntament no disposa dels mitjans materials ni personals per poder cobrir 
tots els serveis que es requereixen. 

 
SOL·LICITUD DE L’OFERTA ENVIADA A EMPRESA O EMPRESES AMB 
APTITUD PER A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
 
S’ha fet una única sol·licitud a J.C.S.M. La persona proposada com a 
adjudicatària del contracte de servei, té la capacitat i l’habilitació professional 
adequades per tal d’executar el contracte. 
 
VALORACIÓ DE L’OFERTA PRESENTADA 
 
S’ha presentat una proposta per J.C.S.M. per import 5.029,50 euros sense Iva, 
1.056,20 euros corresponents al 21% d’Iva, i resultant la quantitat total de 
6.085,70 euros (IVA inclòs). L’oferta presentada s’ajusta a les necessitats de 
l’Ajuntament i compleix els requeriments i condicions del servei objecte del 
contracte. 
 
PERSONA FÍSICA O JURÍDICA A LA QUE ES PROPOSA REALITZAR 
L’ADJUDICACIÓ 
 



Es proposa realitzar l’adjudicació a ... La persona proposada com a 
adjudicatària del contracte de servei, té la capacitat i l’habilitació professional 
adequades per tal d’executar el contracte. 
 
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 la instal·lació 
dels elements de sonorització de l’espectacle de rebuda dels Reis a la Plaça 
Catalunya i de l’espectacle que es fa a la finalització de la cavalcada a la 
Rambla Verge de la Mercè, la instal·lació d’elements d’il·luminació a la Plaça 
Catalunya i Rambla Verge de la Mercè, la instal·lació de canons de confeti, així 
com la presència de personal tècnic. 
 
L’esmentada tramitació anticipada es realitza conforme l’article 117.2 de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 
 
L’acord anterior se sotmet a la condició suspensiva de comptar amb l’aprovació 
definitiva del pressupost municipal per a l’any 2019, amb caràcter definitiu. 
 
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 un import de 5.029,50 €, 1.056,20€ 
en concepte d’IVA (21%), i import total de 6.085,70€ (IVA inclòs). 
 
4.- Adjudicar el contracte a favor de ... per un import de 5.029,50 €, 1.056,20€ 
en concepte d’IVA (21%), i import total de 6.085,70€ (IVA inclòs). 
 
5.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent al present, per 
un import de 5.029,50€, 1.056,20€ en concepte d’IVA (21%), i import total de 



6.085,70€ (IVA inclòs), a càrrec de la partida 33.33402.22609 – Despeses 
Dinamització Cultural, del pressupost municipal de l’exercici 2018. 
 
L’acord anterior se sotmet a la condició suspensiva de comptar amb la 
consignació pressupostària adequada i suficient, un cop aprovat el pressupost 
municipal per a l’any 2019, amb caràcter definitiu. 
 
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 durant el dia 5 de gener de 2019. 
 
8.- La persona responsable del contracte, sota la supervisió de la qual es 
desenvoluparà el mateix, serà la Directora de Cultura. 
 
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. 
  
 
47. Proposta d’adjudicació de contracte menor per a la representació 
escenogràfica de l’astròleg amb motiu de la cavalcada de reis 2019 (exp. 
2018/361/1411). 
 
PRIMER.- Vista la Memòria relativa al contracte menor que seguidament es 
transcriu literalment: 
 
“Número d’expedient:2018/361/1411. 
Assumpte: Contracte menor per la representació escenogràfica de l’astròleg 
amb motiu de la Cavalcada de Reis 2019.   
Tipus de contracte: Servei. 
Procediment i forma d’adjudicació. Contracte menor. 
 
ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ 
 
Junta de Govern Local, de conformitat amb el decret d’Alcaldia núm. 2018/2314 
de data 9 de juliol de 2018, en matèria de contractes menors. 
 
JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DEL CONTRACTE 
 
La Cavalcada de Reis comporta la realització d’un circuit urbà per part de Ses 
Majestats els Reis que van acompanyats de carrosses reials. Per acompanyar 
la comitiva es vol incorporar una representació escenogràfica de l’astròleg per 
donar lluïment a la comitiva reial. 
 
Les activitats de Reis es realitzen amb càrrec dels pressupost de 2019, degut a 
la proximitat de la data de la cavalcada, que aquestes activitats s’han de 



preparar i tramitar amb el temps necessari per portar-les a terme i l’Ajuntament 
no disposa de mitjans suficients per realitzar el servei objecte de contractació. 
 
Per aquest motiu l’Ajuntament d’Esplugues considera oportuna la tramitació 
anticipada de l’expedient per al disseny i confecció de la carrossa de l’astròleg 
amb motiu de la Cavalcada de Reis 2019. 
 
DESCRIPCIÓ DE L’OBJECTE DEL CONTRACTE 
 
a) L’objecte del contracte és la representació escenogràfica  de l’astròleg, el 
que comporta el muntatge, desmuntatge i decoració de la carrossa de 
l’astròleg, que formarà part de la Cavalcada de Reis durant el recorregut de la 
Comitiva pels carrers d’Esplugues i de l’acompanyament amb d’una comparsa 
vestida d’Astròlegs/legues que realitzarà diferents quadres artístics. 
b) Es tracta d’un contracte de servei. 
c) Codi CPV: 92312000-1 Serveis artístics. 
d) Aquest contracte no comporta, en cap cas, exercici d’autoritat públic. 
 
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 és, encara que té prestacions que podrien ser 
considerades equivalents a d’altres celebrats per l’Ajuntament, qualitativament 
diferent i no constitueix una unitat d’execució ni econòmicament, ni jurídica (En 
el sentit expressat per la Junta consultiva de Contractació Pública de l’Estat en 
Informe recaigut a l’Expedient 41/2017, sobre interpretació de l’article 118.3 de 
la LCSP); atès que el servei a prestar ho és en relació amb activitats diferents i 
diferenciades de les desenvolupades en altres expedients de contractació. 
 
VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE, TIPUS d’IVA, IMPORT I APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA 
 

Valor estimat IVA (21%) Pressupost per 
contracte 

Aplicació 
pressupostària Denominació 

3.695 € 777,95 € 4.470,95 € 33.33402.22609 
Despeses 

Dinamització 
Cultural 

 
La aplicació pressupostària 33.33402.22609 Despeses de Dinamització 
Cultural es correspon amb el pressupost de 2019 i en conseqüència, el 
contracte resta condicionat a la seva inclusió en el pressupost de 2019 i a la 
seva aprovació definitiva. 
 
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. 
 
VIGÈNCIA DEL CONTRACTE 
 
La vigència del contracte és des del 21 de desembre i fins al desmuntatge de la 
carrossa, no més tard del 14 de gener de 2019. 
 
LLOC DE LA PRESTACIÓ 
 
El lloc de realització de l’activitat és des de la plaça Catalunya i fins a la rambla 
Verge de la Mercè, per un circuit urbà concret encara per determinar. 
 
TERMINI DE GARANTIA O JUSTIFICACIÓ DEL SEU NO ESTABLIMENT 
 
No en té, per la naturalesa de la prestació. 
 
FORMA DE PAGAMENT DEL PREU 
 
Prèvia presentació de factura i una vegada realitzat el servei. 
 
RESPONSABLE DEL CONTRACTE 
 
Directora de cultura. 
 
ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DE LA PRESTACIÓ 
 
L’objecte del contracte és la representació escenogràfica  de l’astròleg, el que 
comporta el muntatge, desmuntatge i decoració de la carrossa de l’astròleg, 
que formarà part de la Cavalcada de Reis durant el recorregut de la Comitiva 
pels carrers d’Esplugues i de l’acompanyament amb d’una comparsa vestida 
d’Astròlegs/legues que realitzarà diferents quadres artístics; participarà en la 
mateixa una entitat del municipi. 
 
L’activitat es desenvoluparà el dia 5 de gener de 2019 dins dels actes de la 
Cavalcada de Reis. 
Dia: 5 de gener. 
Hora inici: 18 hores. 
Lloc: plaça Catalunya. 
Recorregut per circuit urbà encara per determinar, a partir de les 18,30 hores 
des de la plaça Catalunya i fins la rambla Verge de la Mercè aproximadament a 
les 20,30 hores. 
 
La carrossa ha de contar amb: 
- 1 estructura instal·lada d’un planeta il·luminat de 2 m de diàmetre. 
- Decoració de tota la carrossa amb elements de temàtica planetària i 
d’astrologia amb teles serigrafiades i pintura. 
- Instal·lació de dos cadires decorades per que puguin seure personal que anirà 
a la carrossa. 
- Instal·lació de dos telescopis davant les cadires, amb subjecció a la carrossa.  



- Instal·lació de bateria autònoma per la il·luminació dels elements durant tota 
la durada de la cavalcada. 
- El muntatge i desmuntatge de la carrossa de l’astròleg es farà sobre la 
plataforma que subministra l’Ajuntament, de mides 4 x 2,20 metres. 
- El muntatge dels elements  a la plataforma destinada a aquesta carrossa serà 
revisat pel personal especialitzat de l’Ajuntament. 
- La carrossa ha d’estar enllestida abans del dia 4 de gener de 2019. En 
finalitzar l’activitat es desmuntarà la carrossa en dates convingudes entre 
l'empresa adjudicatària i l'Ajuntament, no més tard del 14 de gener. 
 
LA JUSTIFICACIÓ DE LA INSUFICIÈNCIA DE MITJANS PER A LA 
REALITZACIÓ DEL SERVEI 
 
L’Ajuntament no disposa dels mitjans materials ni personals per poder cobrir 
tots els serveis que es requereixen. 
 
SOL·LICITUD DE L’OFERTA ENVIADA A EMPRESA O EMPRESES AMB 
APTITUD PER A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
 
S’ha fet  una única sol·licitud a l’empresa Artistalia Videodrone, S.L. amb NIF 
B66718313  que té la capacitat i l’habilitació professional adequades per tal 
d’executar el contracte. 
 
VALORACIÓ DE LES OFERTES PRESENTADES 
 
L’empresa Artistalia Videodrone, S.L. amb NIF B66718313 presenta oferta per 
import de 3.695 euros sense IVA, 777,95 euros corresponen al 21% d’IVA, i 
resultant la quantitat total d’import 4.470,95 euros (IVA inclòs). L’empresa 
Artistalia Videodrone, S.L. L’oferta presentada s’ajusta a les necessitats de 
l’Ajuntament i compleix els requeriments i condicions del servei objecte del 
contracte. 
 
PERSONA FÍSICA O JURÍDICA A LA QUE ES PROPOSA REALITZAR 
L’ADJUDICACIÓ 
 
Es proposa realitzar l’adjudicació a Artistalia Videodrone, S.L., amb NIF 
B66718313. L’empresa proposada com a adjudicatària del contracte de servei, 
té la capacitat i l’habilitació professional adequades per tal d’executar el 
contracte.  
 
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 la tramitació anticipada de 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 representació escenogràfica de l’astròleg, el 
que comporta el muntatge, desmuntatge i decoració de la carrossa de 
l’astròleg. 
 
L’esmentada tramitació anticipada es realitza conforme l’article 117.2 Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 
 
L’acord anterior se sotmet a la condició suspensiva de comptar amb l’aprovació 
definitiva del pressupost municipal per a l’any 2019, amb caràcter definitiu. 
 
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 3.695 €, més 777,95 € en 
concepte de 21% d’IVA (import total del contracte 4.470,95€ IVA inclòs). 
 
4.- Adjudicar el contracte a favor de l’empresa Artistalia Videodrone, S.L., amb 
NIF B66718313, per import de 3.695€, més 777,95€ en concepte de 21% d’IVA 
(import total del contracte 4.470,95€ IVA inclòs). 
 
5.- l’autorització i disposició de la despesa corresponent al present, per import 
per import de 3.695€, més 777,95€ en concepte de 21% d’IVA (import total del 
contracte 4.470,95€ IVA inclòs), a càrrec de la partida 33.33402.22609 – 
Despeses Dinamització Cultural, del pressupost municipal de l’exercici 2019. 
 
L’acord anterior se sotmet a la condició suspensiva de comptar amb l’aprovació 
definitiva del pressupost municipal per a l’any 2019, amb caràcter definitiu. 
 
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 del dia 21 de desembre i fins com a màxim el 
dia 14 de gener de 2019. 
 
8.- La persona responsable del contracte, sota la supervisió de la qual es 
desenvoluparà el mateix, serà la Directora de Cultura. 
 



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. 
 
 
48. Proposta d’adjudicació de contracte menor per la escenogràfica de 6 
planetes amb vestuari i un estel gegant amb motiu de la cavalcada de reis 
2019 (exp. 2018/362/1411). 
 
PRIMER.- Vista la Memòria relativa al contracte menor que seguidament es 
transcriu literalment: 
 
“Número d’expedient:2018/362/1411. 
Assumpte: Contracte menor per l’escenografia de “planetes” i estel gegant 
inflable. 
Tipus de contracte: Servei. 
Procediment i forma d’adjudicació. Contracte menor. 
 
ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ 
 
Junta de Govern Local, de conformitat amb el decret d’Alcaldia núm. 2018/2314 
de data 9 de juliol de 2018, en matèria de contractes menors. 
 
JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DEL CONTRACTE 
 
L’Ajuntament organitza cada any la Cavalcada emmarcada en les Festes de 
Reis, amb motiu de que es celebren activitats variades per a un públic molt 
ampli. La cavalcada de Reis comporta la realització d’un circuit urbà per part de 
Ses Majestats els Reis que van acompanyats de carrosses reials.  
 
Per acompanyar la comitiva es vol incorporar una escenografia consistent en 
un conjunt de planetes (6) i una estel inflable gegant que acompanya als Reis 
Mags en el circuit urbà. 
 
Les activitats de Reis es realitzen amb càrrec dels pressupost de 2019, degut a 
la proximitat de la data de la cavalcada aquestes activitats s’han de preparar i 
tramitar amb el temps necessari per portar-les a terme, l’Ajuntament no disposa 
de mitjans suficients per realitzar el servei objecte de contractació. 
 
Per aquest motiu l’Ajuntament d’Esplugues considera oportuna la tramitació 
anticipada d’aquesta contractació. 
 
DESCRIPCIÓ DE L’OBJECTE DEL CONTRACTE 
 
a) L’objecte del contracte és l’escenografia de “planetes” i estel gegant inflable, 
amb la dotació de personal tècnic que presti assistència, i del vestuari per a les 
persones portadores d’aquests elements, amb motiu de la cavalcada de reis 
2019. 
b) Es tracta d’un contracte de servei artístic 



c) Codi CPV: 92312000-1 Serveis artístics. 
d) Aquest contracte no comporta, en cap cas, exercici d’autoritat públic. 
 
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 és, encara que té prestacions que podrien ser 
considerades equivalents a d’altres celebrats per l’Ajuntament, qualitativament 
diferent i no constitueix una unitat d’execució ni econòmicament, ni jurídica (en 
el sentit expressat per la Junta consultiva de Contractació Pública de l’Estat en 
Informe recaigut a l’Expedient 41/2017, sobre interpretació de l’article 118.3 de 
la LCSP); atès que el servei a prestar ho és en relació amb activitats diferents i 
diferenciades de les desenvolupades en altres expedients de contractació. 
 
VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE, TIPUS d’IVA, IMPORT I APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA 
 

Valor estimat IVA (21%) Pressupost per 
contracte 

Aplicació 
pressupostària Denominació 

6.023 € 1.264,83 € 7.287,83 € 33.33402.22609 
Despeses 

Dinamització 
Cultural 

 
L’aplicació pressupostària 33.33402.22609 - Despeses de Dinamització 
Cultural es correspon amb el pressupost de 2019 i en conseqüència, el 
contracte resta condicionat a la seva inclusió en el pressupost de 2019 i a la 
seva aprovació definitiva. 
 
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. 
 
VIGÈNCIA DEL CONTRACTE 
 
La vigència del contracte és durant el dia 5 de gener de 2019, amb motiu de la 
cavalcada de Reis 2019. 
 
LLOC DE LA PRESTACIÓ 
 
El lloc de realització de l’activitat és des de la plaça Catalunya i fins a la rambla 
Verge de la Mercè, seguint un recorregut concret per determinar. 
 
TERMINI DE GARANTIA O JUSTIFICACIÓ DEL SEU NO ESTABLIMENT 
 
No en té, degut a la naturalesa de la prestació. 



 
FORMA DE PAGAMENT DEL PREU 
 
Prèvia presentació de factura i una vegada realitzat el servei. 
 
RESPONSABLE DEL CONTRACTE 
 
Directora de cultura. 
 
ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DE LA PRESTACIÓ 
 
La prestació consisteix en la realització l’escenografia de “planetes” i estel 
gegant inflable, amb la dotació de personal tècnic que presti assistència, i del 
vestuari per a les persones portadores d’aquests elements, amb motiu de la 
cavalcada de reis 2019. 
 
L’empresa contractista aportarà 6 elements inflables amb temàtica de planetes, 
un Estel gegant inflable, persones portadores dels 6 elements inflables i de 
l’estel inflable, vestuari  d’aquetes persones, que haurà d’esser acord amb la 
temàtica dels elements inflables, i la presència de personal tècnic per prestar 
assistència durant el desenvolupament de l’escenografia. 
 
L’activitat es desenvoluparà el dia 5 de gener de 2019 dintre dels actes de la 
Cavalcada de Reis. 
 
Dia: 5 de gener 
Hora: 18 hores 
Lloc: plaça Catalunya 
Recorregut per circuit urbà, encara per determinar, a partir de les 18,30 hores 
des de la plaça Catalunya i arribada a la rambla Verge de la Mercè a les 20,30 
hores aproximadament. 
 
De la prestació del servei es deriven les següents obligacions: 
 
- Aportar els 6 planetes inflables. La selecció dels planetes serà a càrrec de 
l’Ajuntament dins del catàleg que pugui oferir l’empresa adjudicatària. Els 
planetes hauran de tenir il·luminació interior RGB, bateries autònomes i unes 
dimensions mínimes d’1 metre de diàmetre. 
- L’empresa posarà a disposició de l’Ajuntament 3 persones que seran les 
encarregades de portar l’estel amb unes perxes extensibles; una persona 
tècnica encarregada de d’assistir en el canvi de bateries (en cas de ser 
necessari) i de prestar assistència per a qualsevol necessitat tècnica que derivi 
dels planetes inflables mòbils; i una persona portadora encarregada de 
coordinar la coreografia de les persones portadores. 
- Aportar un estel inflable de dimensions mínimes de 6 metres, de color blanc i 
amb il·luminació autònoma.  
- L’empresa aportarà, a més, una persona tècnica encarregada de coordinar les 
necessitats i el timming, i de donar assistència als portadors de l’estel inflable i  
en el canvi de bateries de l’estel inflable (si fos necessari). 
- 17 vestuaris. L’empresa adjudicatària haurà d’aportar: 



- 8 vestuaris per el personal que acompanya l’Estel. 
- 3 vestuaris per al personal portador de l’Estel. 
- 6 vestuaris per al personal que acompanya els planetes.  

 
El vestuari haurà de tenir la temàtica corresponent en concordança amb els 
elements que acompanya. 
 
Els elements s’hauran de lliurar el dia 5 de gener de 2019 com a molt tard a les 
16 hores, (2 hores abans de l’inici de la cavalcada que comença a les18:00 
hores), el lloc de l’entrega serà determinat per l’Ajuntament, que ho comunicarà 
amb antelació suficient. 
 
LA JUSTIFICACIÓ DE LA INSUFICIÈNCIA DE MITJANS PER A LA 
REALITZACIÓ DEL SERVEI 
 
L’Ajuntament no disposa dels mitjans materials ni personals per poder cobrir 
tots els serveis que es requereixen. 
 
SOL·LICITUD DE L’OFERTA ENVIADA A EMPRESA O EMPRESES AMB 
APTITUD PER A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
 
S’ha fet  una única sol·licitud a Artistalia Videodrone, S.L., amb NIF B66718313, 
que té la capacitat i l’habilitació professional adequades per tal d’executar el 
contracte que ha ofert realitzar l’objecte del contracte.  
 
VALORACIÓ DE LES OFERTES PRESENTADES 
 
L’empresa a Artistalia Videodrone, S.L., amb NIF B66718313  ha ofert realitzar 
l’objecte del contracte per un import de 6.023 euros sense IVA, 264,83 euros 
corresponen al 21% d’IVA resultant la quantitat total d’import 7.287,83 euros IVA 
inclòs. L’oferta presentada s’ajusta a les necessitats de l’Ajuntament i compleix 
els requeriments i condicions del servei objecte del contracte. 
 
PERSONA FÍSICA O JURÍDICA A LA QUE ES PROPOSA REALITZAR 
L’ADJUDICACIÓ 
 
Es proposa realitzar l’adjudicació a Artistalia Videodrone, S.L amb NIF 
B66718313. L’empresa proposada com a adjudicatària del contracte de servei, 
té la capacitat i l’habilitació professional adequades per tal d’executar el 
contracte.  
 
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 l’escenografia 
de “planetes” i estel gegant inflable, amb la dotació de personal tècnic que 
presti assistència, i del vestuari per a les persones portadores d’aquests 
elements, amb motiu de la cavalcada de reis 2019. 
 
L’esmentada tramitació anticipada es realitza conforme l’article 117.2 de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 
 
L’acord anterior se sotmet a la condició suspensiva de comptar amb l’aprovació 
definitiva del pressupost municipal per a l’any 2019, amb caràcter definitiu. 
 
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 6.023€, més 1.264,83€ en 
concepte d’IVA (21%), i import total de 7.287,83€ (IVA inclòs). 
 
4.- Adjudicar el contracte a favor de l’empresa Artistalia Videodrone, S.L., amb 
NIF B66718313, per import de 6.023€, més 1.264,83€ en concepte d’IVA 
(21%), i import total de 7.287,83€ (IVA inclòs). 
 
5.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent al present, per 
import de 6.023€, més 1.264,83€ en concepte d’IVA (21%), i import total de 
7.287,83€ (IVA inclòs)., a càrrec de la partida 33.33402.22609 – Despeses 
Dinamització Cultural, del pressupost municipal de l’exercici 2019. 
 
L’acord anterior se sotmet a la condició suspensiva de comptar amb la 
consignació pressupostària adequada i suficient, un cop aprovat el pressupost 
municipal per a l’any 2019, amb caràcter definitiu. 
 
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 durant el dia 5 de gener de 2019. 
 
8.- La persona responsable del contracte, sota la supervisió de la qual es 
desenvoluparà el mateix, serà la Directora de Cultura. 



 
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. 
  
 
49. Proposta d’adjudicació de contracte menor per al lloguer de cotxes 
4x4 per a la cavalcada de reis 2019 (exp. 2018/363/1411). 
 
PRIMER.- Vista la Memòria relativa al contracte menor que seguidament es 
transcriu literalment: 
 
“Número d’expedient: 2018/363/1411. 
Assumpte: Contracte menor per al lloguer de vehicles 4x4 amb persona 
conductora amb motiu de la Cavalcada de Reis. 
Tipus de contracte: Servei. 
Procediment i forma d’adjudicació. Contracte menor. 
 
ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ 
 
Junta de Govern Local, de conformitat amb el decret d’Alcaldia núm. 2018/2314 
de data 9 de juliol de 2018, en matèria de contractes menors. 
 
JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DEL CONTRACTE 
 
L’Ajuntament d’Esplugues necessita llogar vehicles 4x4 amb motiu de la 
Cavalcada de Reis. La Cavalcada de Reis forma part del calendari festiu 
tradicional d’Esplugues. Per aquest motiu es porten a terme un conjunt 
d’activitats. El recorregut de la Cavalcada requereix el servei de lloguer de 
vehicles 4x4. 
 
Les activitats de Reis es realitzen amb càrrec al pressupost de 2019, degut a la 
proximitat de la data de la cavalcada aquestes activitats s’han de preparar i 
tramitar amb el temps necessari per portar-les a terme, i l’Ajuntament no 
disposa de mitjans suficients per realitzar el servei objecte de contractació. 
 
Per aquest motiu l’Ajuntament d’Esplugues considera oportuna la tramitació 
anticipada de l’expedient per al lloguer de 8 vehicles 4x4 amb persona 
conductora per a  la Cavalcada de Reis. 
 
DESCRIPCIÓ DE L’OBJECTE DEL CONTRACTE 
 
a) L’objecte del contracte és el lloguer de 8 vehicles 4x4, amb persona 
conductora, per atendre les necessitats tècniques derivades de la rua que 
s’organitza amb motiu de la Cavalcada de Reis. 
b) Es tracta d’un contracte de servei. 
c) Codi CPV: 60183000-4. Lloguer de camionetes amb conductor. 
d) Aquest contracte no comporta, en cap cas, exercici d’autoritat pública. 
 



JUSTIFICACIÓ QUE NO S’ESTÀ ALTERANT L’OBJECTE DEL 
CONTRACTE PER EVITAR L’APLICACIÓ DE LES REGLES GENERALS DE 
CONTRACTACIÓ 
 
L’ajuntament d’Esplugues no disposa de vehicles 4x4 per poder atendre les 
necessitats de la Cavalcada de Reis. 

 
VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE, TIPUS d’IVA, IMPORT I APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA 
 

Valor estimat IVA (21%) Pressupost per 
contracte 

Aplicació 
pressupostària Denominació 

3.200 € 672 € 3.872 € 33.33402.22609 
Despeses de 
Dinamització 

Cultural 
 
L’aplicació pressupostària 33.33402.22609 Despeses de Dinamització Cultural 
es correspon amb el pressupost de 2019 i en conseqüència, el contracte resta 
condicionat a la seva inclusió en el pressupost de 2019 i a la seva aprovació 
definitiva 
 
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. 
 
VIGÈNCIA DEL CONTRACTE 
 
La vigència del contracte és d’un dia, el 5 de gener de 2019, durant la 
Cavalcada de Reis 2019. 
 
LLOC DE LA PRESTACIÓ 
 
Circuit urbà per diferents carrers d’Esplugues per determinar, amb inici a plaça 
Catalunya i finalització a rambla Verge de la Mercè.  
 
TERMINI DE GARANTIA O JUSTIFICACIÓ DEL SEU NO ESTABLIMENT 
 
No en té, per la naturalesa de la prestació. 
 
FORMA DE PAGAMENT DEL PREU 
 
Prèvia presentació de factura i una vegada realitzat el servei. 
 
RESPONSABLE DEL CONTRACTE 
 
Directora de Cultura. 



 
ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DE LA PRESTACIÓ 
 
La prestació consisteix en el  lloguer de 8 vehicles 4x4 amb persona 
conductora, preferentment de color negre, que han d’arrossegar totes les 
carrosses i elements inclosos a la Cavalcada de Reis el dia 5 de gener de 
2019. 
 
L’empresa adjudicatària tindrà les següents obligacions: 
 
- Recollir totes les carrosses de la Cavalcada a partir de les 16:00 hores 
aproximadament i portar-los a l’inici de la rua (plaça Catalunya). Serà 
l’Ajuntament qui determini les carrosses a recollir. 
- Posar tots elements a l’inici de la sortida de la cavalcada, alineats d’acord 
amb l’ordre establert per l’Ajuntament. 
- Fer el recorregut de tota la cavalcada fins arribar a la Rambla Verge de la 
Mercè, seguint les recomanacions de la Policia Local i les indicacions de 
l’Ajuntament. 
- Els vehicles tractors amb tracció 4x4 no poden excedir dels 3.500kg de massa 
màxima.  
- Retornar els elements de la Cavalcada al punt de recollida inicial una vegada 
fet el recorregut de la Cavalcada. Aproximadament a partir de les 20:30 hores. 
- L’empresa adjudicatària haurà de disposar de combustible suficient per tota la 
cavalcada. 
- Els vehicles llogats han de portar rodes de recanvi i barres de subjecció al 
sostre. 
- Els vehicles han de tenir assegurança obligatòria i complir amb la normativa 
de trànsit per que puguin circular, així com assegurança de responsabilitat civil. 
- Les persones conductores hauran de disposar de la llicència de conducció 
d’acord amb el que estableix la normativa vigent.  
- Les persones conductores han de estar en possessió del permís de conduir B 
que habilita per conduir automòbils de fins a 3.500kg, i que permet a la persona 
conductora dur remolc (carrossa) amb una massa màxima de 750kg. El vehicle 
tractor (4x4), i el remolc (carrossa) de massa màxima de 750kg, no poden 
excedir en conjunt els 4.250kg.  

 
Si la massa màxima del vehicle i remolc excedeix dels 4.250kg, hauran de 
disposar dels permisos superiors o complementaris corresponents.  

 
- L’Ajuntament determinarà el lloc on s’han de recollir els elements i on s’han de 
retornar, i els horaris d’inici de la cavalcada. 
 
LA JUSTIFICACIÓ DE LA INSUFICIÈNCIA DE MITJANS PER A LA 
REALITZACIÓ DEL SERVEI 
 
L’Ajuntament no disposa de mitjans ni personal suficients per poder cobrir 
aquest tipus de servei. 
 
SOL.LICITUD DE L’OFERTA ENVIADA A EMPRESA O EMPRESES AMB 
APTITUD PER A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 



 
S’ha fet una única sol·licitud a Desvern Imatge, S.L., amb NIF B 62268461, que 
té la capacitat i l’habilitació professional adequades per tal d’executar el 
contracte. 
 
VALORACIÓ DE L’OFERTA PRESENTADA 
 
Desvern Imatge, S.L., amb NIF B 62268461, ha presentat oferta per import de 
3200 euros sense IVA, 672 euros corresponen al 21% d’IVA, resultant la 
quantitat total de 3.872 euros (IVA inclòs). L’oferta presentada s’ajusta a les 
necessitats de l’Ajuntament i compleix els requeriments i condicions del servei 
objecte del contracte. 
 
PERSONA FÍSICA O JURÍDICA A LA QUE ES PROPOSA REALITZAR 
L’ADJUDICACIÓ 
 
Es proposa realitzar l’adjudicació a Desvern Imatge, S.L., amb NIF B-
62268461, que té la capacitat i l’habilitació professional adequades per tal 
d’executar el contracte. L’empresa proposada com a adjudicatària del contracte 
de servei, té la capacitat i l’habilitació professional adequades per tal d’executar 
el contracte. 
 
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 la el lloguer de 
8 vehicles 4x4 amb persona conductora. 
 
L’esmentada tramitació anticipada es realitza conforme l’article 117.2 de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 
 
L’acord anterior se sotmet a la condició suspensiva de comptar amb l’aprovació 
definitiva del pressupost municipal per a l’any 2019, amb caràcter definitiu. 



 
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 3.200€, més 672€ en 
concepte d’IVA (21%), resultant en la quantitat total de 3.872€ (IVA inclòs). 
 
4.- Adjudicar el contracte a favor de Desvern Imatge, S.L., amb NIF B 
62268461, per import de 3.200€, més 672€ en concepte d’IVA (21%), resultant 
en la quantitat total de 3.872€ (IVA inclòs). 
 
5.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent al present, per 
import de 3.200€, més 672€ en concepte d’IVA (21%), resultant en la quantitat 
total de 3.872€ (IVA inclòs), a càrrec de la partida 33.33402.22609 – Despeses 
Dinamització Cultural, del pressupost municipal de l’exercici 2019. 
 
L’acord anterior se sotmet a la condició suspensiva de comptar amb la 
consignació pressupostària adequada i suficient, un cop aprovat el pressupost 
municipal per a l’any 2019, amb caràcter definitiu. 
 
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 durant el dia 5 de gener de 2019. 
 
8.- La persona responsable del contracte, sota la supervisió de la qual es 
desenvoluparà el mateix, serà la Directora de Cultura. 
 
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. 
 
 
50. Proposta d’adjudicació del contracte menor per al subministrament de 
2 armaris box per a l’entitat Club Futbol Associació Espluguenc (exp. 
2018/105/1432). 
 
PRIMER.- Vista la Memòria relativa al contracte menor que seguidament es 
transcriu literalment: 

 
“MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE MENOR 
 
Número d’expedient: 2018/105/1432. 
Assumpte: Contracte menor de subministrament de dos armaris box de 
fenòlic.2018. 
Tipus de contracte: Subministrament. 
Procediment i forma d’adjudicació: Contracte menor. 



 
ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ 
 
L’òrgan competent de contractació és la Junta de Govern Local, de conformitat 
amb el Decret d’Alcaldia núm. 2018/2314 de data 9 de juliol de 2018, en 
matèria de contractes menors. 
 
JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DEL CONTRACTE 
 
A conseqüència de la sol·licitud formulada per l’entitat Club Futbol Associació 
Espluguenc en la qual demana la incorporació de nou material per millorar la 
seguretat en la custodia del material esportiu del seu col·lectiu, l’Ajuntament 
d’Esplugues, representat per la Regidora d’Esports, assumeix el compromís de 
dotar al Camp Municipal de Futbol Salt del Pi  de dos armaris box de fenòlic. 
 
DESCRIPCIÓ DE L’OBJECTE DEL CONTRACTE  
 
a) El contracte té per objecte la contractació del subministrament de 2 armaris 
box de fenòlic pels usuaris de l’entitat Club Futbol Associació Espluguenc que 
realitzen la seva activitat al Camp Municipal de Futbol Salt del Pi. 
b) Es tracta d’un contracte de subministrament. 
c) Codi CPV: 39160000-1. 

 
JUSTIFICACIÓ QUE NO S’ESTÀ ALTERANT L’OBJECTE DEL 
CONTRACTE PER EVITAR L’APLICACIÓ DE LES REGLES GENERALS DE 
CONTRACTACIÓ. 
 
Les necessitats a cobrir amb aquest contracte són de caràcter puntual.  
 
Així mateix, i considerant que amb anterioritat  no ha estat necessària altra 
contractació amb objecte similar, i que per tant no cal fer el sumatori d’altres  
quanties que puguin sobrepassar  el límit establert pels contractes menors de  
subministrament, i que no hi ha unitat jurídica i econòmica en el sentit 
expressat per la Junta Consultiva de Contractació pública de l’Estat sobre 
l’Expedient 41/2017 (sobre interpretació de l’art. 118.3 LCSP). 
 
VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE, TIPUS d’IVA, IMPORT I APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA 
 

Valor estimat IVA (21%) Pressupost 
per contracte 

Aplicació 
pressupostària Denominació 

3.145,80 € 660,62 € 3.806,42 € 119200062500 

Projecte 
2018/inver/11 
adquisició de 

mobiliari 
 
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 2018 que 
superin els 15.000 euros més IVA, inclòs el contracte aquí proposat. 
 
VIGÈNCIA DEL CONTRACTE 
 
La vigència del contracte és des de la seva adjudicació fins un cop realitzat el 
subministrament esmentat (31 de desembre de 2018). 
 
LLOC DE LA PRESTACIÓ 
 
El lloc de lliurament dels armaris esmentats serà el Camp Municipal de Futbol 
Salt del Pi. (C/ Sever Ochoa s/n 08950 Esplugues de Llobregat). 
 
TERMINI DE GARANTIA O JUSTIFICACIÓ DEL SEU NO ESTABLIMENT 
 
S’estableix un període de garantia del material subministrat de dos anys 
comptats des del seu lliurament a l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. 
 
FORMA DE PAGAMENT DEL PREU 
 
Prèvia presentació de factura i una vegada realitzat el subministrament. 
 
RESPONSABLE DEL CONTRACTE 
 
Director del Servei d’Esports i Equipaments. 
 
ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DE LA PRESTACIÓ 
 
El material específic a subministrar, és el que es relaciona a continuació: 
- 2 armaris box de fenòlic. 

 
LA JUSTIFICACIÓ DE LA INSUFICIÈNCIA DE MITJANS PER A LA 
REALITZACIÓ DEL SERVEI 
 
L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat no disposa dels recursos necessaris 
per tal de prestar aquest servei, pel que és precís procedir a la seva 
contractació per a satisfer la necessitat anteriorment descrita. 
 
SOL.LICITUD DE L’OFERTA ENVIADA A EMPRESA O EMPRESES AMB 
APTITUD PER A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
 
S’ha fet una única sol·licitud d’oferta a l’empresa MOBLES GRAU SA, amb NIF. 
A 08726556, per considerar que té la capacitació i l’habilitació professional 
adequades per a la realització de l’objecte contractual. 
 
VALORACIÓ DE L’OFERTA PRESENTADA 
 
L’oferta presentada per l’empresa MOBLES GRAU SA per un import import de 
3.145,80€, més  IVA de 660,62 € (21%), que dona un total (IVA inclòs) de 



3.806,42€ relativa al subministrament dues cadires de rodes amfíbies, s’ajusta 
a les necessitats de l’Ajuntament i compleix els requeriments i condicions del 
servei objecte del contracte. 
 
PERSONA FÍSICA O JURÍDICA A LA QUE ES PROPOSA REALITZAR 
L’ADJUDICACIÓ 
 
Es proposa realitzar l’adjudicació a l’empresa MOBLES GRAU SA, amb NIF A 
08726556. 
 
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 la contractació 
del subministrament de 2 armaris box de fenòlic. 

 
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 total de 3.145,80€, més 
660,62€ en concepte d’IVA (21%), resultant en la quantitat final de 3.806,62€ 
(IVA inclòs). 

 
4.- Adjudicar el contracte a favor de l’empresa MOBLES GRAU, S.L., amb NIF 
A 08726556, per import total de 3.145,80€, més 660,62€ en concepte d’IVA 
(21%), resultant en la quantitat final de 3.806,62€ (IVA inclòs). 

 
5.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent al present, per 
import total de 3.145,80€, més 660,62€ en concepte d’IVA (21%), resultant en 
la quantitat final de 3.806,62€ (IVA inclòs), a càrrec de la partida 119200062500 
- Projecte 2018/inver/11 adquisició de mobiliari, del pressupost municipal de 
l’exercici 2018. 



 
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 del dia de la seva adjudicació i fins un cop 
realitzat el subministrament (31 de desembre de 2018). 
 
8.- La persona responsable del contracte, sota la supervisió de la qual es 
desenvoluparà el mateix, serà el Director del Servei d’Esports i Equipaments. 

 
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. 
  
 
51. Proposta d’adjudicació d’un contracte menor per a la realització del 
servei d’il·luminació de la cavalcada de reis 2019 i subministrament de 
barretes leds (exp. 2018/389/1411). 
 
PRIMER.- Vista la Memòria relativa al contracte menor que seguidament es 
transcriu literalment: 
 
“Número d’expedient: 2018/389/1411. 
Assumpte: Servei d’instal·lació de la il·luminació de la cavalcada i 
subministrament de barretes leds. 
Tipus de contracte: Servei. 
Procediment i forma d’adjudicació. Contracte menor. 
 
ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ 
L’òrgan de contractació és la Junta de Govern Local, de conformitat amb el 
d’Alcaldia núm. 2018/2314 de data 9 de juliol de 2018, en matèria de contractes 
menors. 
 
JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DEL CONTRACTE 
 
La Cavalcada de Reis comporta la realització d’un circuit urbà per part de Ses 
Majestats els Reis que van acompanyats de carrosses reials i la rebuda de Ses 
Majestats a la plaça Catalunya per part de les autoritats locals. Per aquest 
motiu a la plaça Catalunya es realitza alguna activitat que complementa la 
benvinguda als Reis. Per a la Cavalcada 2019 es preveu contractar elements 
d’il·luminació amb el subministrament de barretes leds i contractació d’un servei 
d’il·luminació de la cavalcada. 
 
Les activitats de Reis es realitzen amb càrrec dels pressupost de 2019, degut a 
la proximitat de la data de la cavalcada, que aquestes activitats s’han de 
preparar i tramitar amb el temps necessari per portar-les a terme i l’Ajuntament 
no disposa de mitjans suficients per realitzar el servei objecte de contractació. 



 
Per aquest motiu l’Ajuntament d’Esplugues considera oportuna la tramitació 
anticipada de l’expedient per a contractar el servei d’instal·lació de la 
il·luminació de la Cavalcada i subministrament de barretes de leds, amb motiu 
de la Cavalcada de Reis 2019. 
 
DESCRIPCIÓ DE L’OBJECTE DEL CONTRACTE 
 
a) L’objecte del contracte és la instal·lació de la il·luminació a les carrosses dels 
tres reis, amb dotació de personal tècnic que segueixi la rua durant el 
recorregut de la cavalcada, i subministrament de barretes leds. 
b) Es tracta d’un contracte de servei. 
c) Codi CPV: 71318100-1 Serveis de luminotècnia i d’enllumenament.  
d) Aquest contracte no comporta, en cap cas, exercici d’autoritat públic. 
 
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 és, encara que té prestacions que podrien ser 
considerades equivalents a d’altres celebrats per l’Ajuntament, qualitativament 
diferent i no constitueix una unitat d’execució ni econòmicament, ni jurídica (en 
el sentit expressat per la Junta consultiva de Contractació Pública de l’Estat en 
Informe recaigut a l’Expedient 41/2017, sobre interpretació de l’article 118.3 de 
la LCSP); atès que el servei a prestar ho és en relació amb activitats diferents i 
diferenciades de les desenvolupades en altres expedients de contractació. 
 
VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE, TIPUS d’IVA, IMPORT I APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA 
 

Valor estimat IVA (21%) Pressupost 
per contracte 

Aplicació 
pressupostària Denominació 

3.024,60 € 635,17 € 3.659,77 € 33.33402.22609 
Despeses 

Dinamització 
Cultural 

 
L’aplicació pressupostària 33.33402.22609 - Despeses de Dinamització 
Cultural es correspon amb el pressupost de 2019 i en conseqüència, el 
contracte resta condicionat a la seva inclusió en el pressupost de 2019 i a la 
seva aprovació definitiva. 
 
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. 
 
VIGÈNCIA DEL CONTRACTE 



 
La vigència del contracte és des del dia de la seva adjudicació i fins al dia 5 de 
gener de 2019. 
 
LLOC DE LA PRESTACIÓ 
 
El lloc de realització de l’activitat va de la plaça Catalunya, seguint un 
recorregut pel circuit urbà pels carrers d’Esplugues, i fins la rambla Verge de la 
Mercè. 
 
TERMINI DE GARANTIA O JUSTIFICACIÓ DEL SEU NO ESTABLIMENT 
 
No en té, per la naturalesa de la prestació. 
 
FORMA DE PAGAMENT DEL PREU 
 
Prèvia presentació de factura i una vegada realitzat el servei. 
 
RESPONSABLE DEL CONTRACTE 
 
Directora de cultura. 
 
ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DE LA PRESTACIÓ 
 
La prestació consisteix en la instal·lació de la il·luminació a les tres carrosses 
de reis, amb presència de persona tècnica, i durant el circuit urbà de la 
Cavalcada fins a rambla Verge de la Mercè, així com el subministrament de 
barretes de leds.  
 
Obligacions de l’empresa: 

 
- Realitzar la instal·lació de la il·luminació de la cavalcada de reis mitjançant  
il·luminació làser i tipus led.  
- Realitzar el muntatge en les dependències que determini l’Ajuntament 
- Per a cada carrossa, la il·luminació haurà de comptar amb un mínim de: 
2 Caps mòbils de 50w LED per cada vehicle (1 per costat).  
4 Làsers Multipin tricolor per cada vehicle (2 per costat). 
Cablejat i senyal de corrent (a 220v). 

 
- Aportar una persona tècnica d’il·luminació, que realitzarà la manipulació del 
elements lumínics a través d’una única taula de control, i que estarà present 
durant tot el recorregut de la Cavalcada amb material de recanvi per evitar 
incidències del servei. 
- L’adjudicatari serà l’encarregat de realitzar la instal·lació del material sobre els 
tres vehicles tractors de les carrosses de reis i realitzar la instal·lació del 
cablejat de senyal i la corrent corresponent. 
- La instal·lació de la il·luminació haurà d’estar conclosa abans de les 18:00 
hores del dia 5 de gener de 2019, i s’haurà de garantir el seu funcionament 
durant tot el recorregut de la cavalcada, en horari de 18:00 a 20:30 hores, del 
dia 5 de gener de 2019.  



- El desmuntatge de la il·luminació es farà a partir de les 20:30 hores en el lloc 
que determini l’Ajuntament. 
- L’empresa haurà de subministrar barretes leds de les següents 
característiques: 
 3000 barretes de led de 0,5x20cm Color Blau. 
 3000 barretes de led de 0,5x20cm Color Taronja. 
 3000 barretes de led de 0,5x20cm Color Verd. 
- Les barretes leds hauran de subministrar-se abans del dia 5 de gener de 
2019, en el lloc que determini l’Ajuntament. 
 
Obligacions de l’Ajuntament: 
 
- Posar a disposició de l’empresa el generador per endollar tot el material 
lumínic. 
- Facilitar els espais adients per poder realitzar el muntatge previ del servei a 
realitzar. 

 
LA JUSTIFICACIÓ DE LA INSUFICIÈNCIA DE MITJANS PER A LA 
REALITZACIÓ DEL SERVEI 
 
L’Ajuntament no disposa dels mitjans materials ni personals per poder cobrir 
tots els serveis que es requereixen. 
 
SOL.LICITUD DE L’OFERTA ENVIADA A EMPRESA O EMPRESES AMB 
APTITUD PER A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
 
S’ha fet  una única sol·licitud a Raibor Espectacles, S.L., amb NIF B-25742456, 
que té la capacitat i l’habilitació professional adequades per tal d’executar el 
contracte. 
 
VALORACIÓ DE LES OFERTES PRESENTADES 
 
L’empresa Raibor Espectacles, S.L. amb NIF B-25742456 ha ofert realitzar 
l’objecte del contracte per un import de 3.024,60 euros sense IVA, 635,17 euros 
corresponen al 21% d’IVA, i resultant la quantitat total d’import 3.659,77 euros 
IVA inclòs. L’oferta presentada s’ajusta a les necessitats de l’Ajuntament i 
compleix els requeriments i condicions del servei objecte del contracte. 
 
PERSONA FÍSICA O JURÍDICA A LA QUE ES PROPOSA REALITZAR 
L’ADJUDICACIÓ 
 
Es proposa realitzar l’adjudicació a Raibor Espectacles, S.L. amb NIF B-
25742456. L’empresa proposada com a adjudicatària del contracte de servei, té 
la capacitat i l’habilitació professional adequades per tal d’executar el contracte.  
 
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 la instal·lació 
de la il·luminació a les carrosses dels tres reis, amb dotació de personal tècnic, 
i subministrament de barretes leds. 
 
L’esmentada tramitació anticipada es realitza conforme l’article 117.2 de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 
 
L’acord anterior se sotmet a la condició suspensiva de comptar amb l’aprovació 
definitiva del pressupost municipal per a l’any 2019, amb caràcter definitiu. 
 
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 3.024,60€, més 635,17€ 
en concepte d’IVA (21%), i import final de 3.659,77€ (IVA inclòs). 
 
4.- Adjudicar el contracte a favor de l’empresa Raibor Espectacles, S.L., amb 
NIF B-25742456, per import de 3.024,60€, més 635,17€ en concepte d’IVA 
(21%), i import final de 3.659,77€ (IVA inclòs). 
 
5.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent al present, per 
import de 3.024,60€, més 635,17€ en concepte d’IVA (21%), i import final de 
3.659,77€ (IVA inclòs). a càrrec de la partida 33.33402.22609 - Despeses de 
Dinamització Cultural, del pressupost municipal de l’exercici 2019. 
 
L’acord anterior se sotmet a la condició suspensiva de comptar amb la 
consignació pressupostària adequada i suficient, un cop aprovat el pressupost 
municipal per a l’any 2019, amb caràcter definitiu. 
 
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 del dia de la seva adjudicació i fins al dia 5 de 
gener de 2019. 
 
8.- La persona responsable del contracte, sota la supervisió de la qual es 
desenvoluparà el mateix, serà la Directora de Cultura. 
 
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. 
  
 
52. Proposta d’adjudicació d’un contracte menor relatiu a la contractació 
del servei d’activació de l’aplicatiu del sistema d’indicadors de gènere del 
III Pla d’Igualtat de Ciutadania d’Esplugues de Llobregat (exp. 
2018/388/1411). 
 
PRIMER.- Vista la Memòria relativa al contracte menor que seguidament es 
transcriu literalment: 
 
“MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE  MENOR DE CONTRACTACIÓ 
DEL SERVEI DE REVISIÓ, ACTUALITZACIÓ I ACTIVACIÓ DE L’APLICATIU  
DEL SISTEMA D’INDICADORS DE GÈNERE DEL III PLA D’IGUALTAT DE 
CIUTADANIA D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT. 
 
Núm. d’expedient: 2018/388/1411. 
Assumpte: Contracte menor  relatiu a la contractació del servei de revisió i 
actualització del Sistema d’Indicadors de Gènere; així com la seva integració i 
activació en l’aplicatiu del Sistema d’Indicadors de Gènere. 
Tipus de contracte:  Servei. 
Procediment i forma d’adjudicació.  Contracte menor. 
 
ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ 
 
L’òrgan de contractació serà la Junta de Govern Local, segons acord adoptat 
per decret d’Alcaldia núm. 2018/2314 de data 9 de juliol de 2018, en matèria de 
contractes menors. 

 
JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DEL CONTRACTE 
 
L’Ajuntament d’Esplugues necessita contractar la prestació del servei de 
revisió, actualització i activació de l’aplicatiu del Sistema d’Indicadors de 
Gènere del III Pla d’igualtat de Ciutadania. 
 
A l’actualitat, està vigent el III Pla d’Igualtat d’Esplugues, 2017-2021, que va 
néixer amb l’objectiu de donar resposta al compromís municipal d’impulsar una 
ciutat més igualitària entre dones i homes. 
 
Com a valor d’eficiència i qualitat de la gestió pública municipal a Esplugues, 
aquest III Pla d’Igualtat ha apostat per realitzar un seguiment anual a partir del 



monitoreig de les activitats dutes a terme cada any. Partint d’aquesta premissa, 
es va crear el Sistema d’Indicadors de Gènere: com a una eina pel seguiment i 
l’avaluació de la política i la gestió municipal d’igualtat a Esplugues, i un 
aplicatiu informàtic.  

 
En aquests moments, és necessari donar un pas més en la transparència i 
racionalització dels recursos públics en l’adaptació del sistema d'indicadors de 
gènere al nou III Pla d’Igualtat a través de l’aplicatiu informàtic ja dissenyat.  
 
L’aplicatiu informàtic es basa en la solució de Business Intelligence en entorn 
web que permet la visualització de tots els objectius i indicadors plantejats en 
temps real a través d’un quadre de comandament i d’informes d’anàlisi. 
 
Pel nostre coneixement, no hi ha cap Ajuntament que tingui un Sistema 
d’Indicadors de Gènere com a eina pel seguiment i l’avaluació de la política i la 
gestió municipal d’igualtat, amb l’afegit que disposem d’una aplicació que dona 
suport en la gestió i control d’aquest indicadors. 
 
Per la proximitat de les dates en que ha de començar el servei, des de 
l’ajuntament es considera oportuna la tramitació anticipada de l’expedient de 
contractació del servei de revisió, actualització i activació de l’aplicatiu del 
Sistema d’Indicadors de Gènere. 

 
LA DESCRIPCIÓ DE L’OBJECTE DEL CONTRACTE 
 
a) El contracte té per objecte el servei de revisió i actualització del Sistema 
d’Indicadors de Gènere; així com la seva integració i activació en l’aplicatiu del 
Sistema d’Indicadors de Gènere. 
b) Es tracta d’un contracte de servei. 
c) Codi CPV: 98200000-5. Serveis d’assessorament sobre igualtat 
d’oportunitats.  
d) Aquest contracte no comporta, en cap cas, exercici d’autoritat pública. 
 
LA JUSTIFICACIÓ QUE NO S’ESTÀ ALTERANT L’OBJECTE DEL 
CONTRACTE PER EVITAR L’APLICACIÓ DE LES REGLES GENERALS DE 
CONTRACTACIÓ 
 
El contracte preveu la realització de totes les actuacions necessàries per a la 
realització del seu objecte i l’entrada en servei del sistema d’indicadors de 
gènere, sense que es requereixin posteriors actuacions.  

 
EL VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE, EL TIPUS D’IVA APLICABLE I 
L’IMPORT DE L’IMPORT DE L’IVA CORRESPONENT I APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA 
 

Valor estimat IVA (21%) Pressupost 
per contracte 

Aplicació 
pressupostària Denominació 

7.100 € 1.491 € 8.591 € 11 23100 22799 

Contracte 
Sistema 

Indicadors de 
Gènere 



 
El contracte queda condicionat a la seva inclusió en el pressupost 2019 i a la 
seva aprovació definitiva. 
 
LA JUSTIFICACIÓ QUE EL CONTRACTISTA QUE ES PROPOSA NO HA 
SUBSCRIT MÉS CONTRACTES MENORS AMB L’AJUNTAMENT 
D’ESPLUGUES QUE INDIVIDUALMENT O CONJUNTA SUPERIN LA XIFRA 
QUE CONSTA A LA INSTRUCCIÓ PRIMERA (REGLA 
D’INCOMPATIBILITAT DE L’ARTICLE 118.2 DE LA LLEI 9/2017). 
 
El contractista proposat no ha subscrit contractes menors dins l’any 2019 que 
superin els 15.000 € més IVA, inclòs el present contracte. 

 
VIGÈNCIA DEL CONTRACTE 
 
El contracte s’executarà entre els dies  1 de gener de 2019 i el 28 de juny de 
2019.  
 
LLOC DE LA PRESTACIÓ  
 
El servei es prestarà al Centre d’Informació i Recursos per a Dones – CIRD 
VIL.LA PEPITA, ubicat al carrer Sant Francesc Xavier, núm. 1 d’Esplugues de 
Llobregat. 

 
TERMINI DE GARANTIA O JUSTIFICACIÓ DEL SEU NO ESTABLIMENT 
 
Atesa la seva naturalesa no queda subjecte a termini de garantia. 

 
FORMA DE PAGAMENT DEL PREU 
 
El pagament es farà efectiu prèvia presentació de la corresponent factura 
mensual per part de l’empresa adjudicatària un cop prestat el servei. 

 
RESPONSABLE DEL CONTRACTE 
 
Tècnica d’igualtat. 
 
ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DE LA PRESTACIÓ 
 
La prestació d’aquest contracte consisteix en la servei de revisió, actualització i 
activació de l’aplicatiu del Sistema d’Indicadors de Gènere, que estan 
integrades tant en la gestió estratègica i transversal de l’Ajuntament i de la 
Regidoria, com en l’avaluació continuada de gènere. 
 
Aquest servei es realitzarà en tres fases: 

 
Fase 1:  
- Revisar i actualitzar el Sistema d’Indicadors de Gènere, SIG, d’acord els 
objectius de l’actual III Pla d’Igualtat. 



- S’actualitzarà el Sistema d’Indicadors de Gènere seguint el III Pla d’Igualtat, a 
través de la constitució d’un grup motor de treball amb les principals àrees de 
treball implicades al Pla.  
- Una vegada obtinguts tots els indicadors claus, es consensuarà la idoneïtat de 
mantenir, corregir, suprimir o readaptar i innovar les accions que són precises 
desenvolupar en els propers 4 anys de vigència del nou III Pla d’Igualtat.   

 
Fase 2: 
- Acompanyar a les diferents àrees implicades en el III Pla d’Igualtat en el 
disseny d’indicadors de gènere que fomentin la transparència municipal. 

  
Aquesta segona fase és paral·lela a la primera, donat que mentre que a nivell 
global el grup motor actualitzarà el Sistema d’Indicadors de Gènere seguint el 
III Pla d’Igualtat, a nivell més concret es treballarà amb les àrees implicades per 
tal de dissenyar tots els indicadors de transparència des de la perspectiva de 
gènere necessari per cada àmbit del SIG: 

 
- Indicadors de transparència d’Efectivitat. 
- Indicadors de transparència de la Percepció. 
- Indicadors de transparència del Rendiment. 
- Indicadors de transparència dels Recursos. 

 
Fase 3: 
- Incorporar el nou Sistema d’Indicadors de Gènere i activar l’aplicatiu 
informàtic a fi de que sigui totalment operatiu. 
 
La tercera fase serà clau per assolir el projecte, perquè una vegada els 
indicadors dissenyats i introduïts a l’aplicatiu, cal que les àrees s’impliquin en la 
seva alimentació per tal de poder rendir comptes amb les ciutadania anualment 
sobre l’evolució del III Pla d’Igualtat.  

 
LA JUSTIFICACIÓ DE LA INSUFICIÈNCIA DE MITJANS PER A LA 
REALITZACIÓ DEL SERVEI 
 
L’Ajuntament no disposa de personal propi suficient per prestar aquest servei, 
per la qual cosa resulta necessària la contractació de la seva prestació en el 
termes contemplats al present contracte. 
 
SOL·LICITUD DE L’OFERA ENVIADA A EMPRESA O EMPRESES AMB 
APTITUD PER A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
 
S’ha fet una única sol·licitud d’oferta a la Consultoria Mètodes i Tècniques 
Aplicades, S.L. per considerar que va ser aquesta consultoria la que va 
treballar en l’elaboració del Sistema d’Indicador de Gènere i es coneixedora 
d’aquest l’aplicatiu. El seu coneixement farà que sigui més efectiva la revisió i 
actualització del sistema. 
 
VALORACIÓ DE L’OFERTA O OFERTES PRESENTADES 
 



L’empresa CONSULTORIA MÈTODES I TÈCNIQUES APLICADES, S.L., amb 
(NIF:B-65522906) ha ofert realitzar l’objecte del contracte per un import de 
7.100€ més 1.491€ en concepte d’IVA -21%-. L’import total del contracte 
ascendeix a 8.591€.  

 
L’oferta presentada per l’empresa METODES I TÈCNIQUES APLICADES, S.L. 
relativa a la prestació servei de revisió, actualització i activació de l’aplicatiu del 
Sistema d’Indicadors de Gènere s’ajusta a les necessitats de l’Ajuntament.  
 
PERSONA FÍSICA O JURÍDICA A LA QUE ES PROPOSA REALITZAR 
L’ADJUDICACIÓ 
 
Es proposa realitzar l’adjudicació a l’empresa CONSULTORIA MÈTODES I 
TECNIQUES APLICADES, S.L., amb NIF: B-65522906. La persona de contacte 
és B. M. 

 
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 servei de 
revisió i actualització del Sistema d’Indicadors de Gènere; així com la seva 
integració i activació en l’aplicatiu del Sistema d’Indicadors de Gènere. 
 
L’esmentada tramitació anticipada es realitza conforme l’article 117.2 de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 
 
L’acord anterior se sotmet a la condició suspensiva de comptar amb l’aprovació 
definitiva del pressupost municipal per a l’any 2019, amb caràcter definitiu. 

 
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 7.100€, més 1.491€ en 
concepte d’IVA (21%), i import total de 8.591€ (IVA inclòs). 
 
4.- Adjudicar el contracte a favor de l’empresa CONSULTORIA MÈTODES I 
TECNIQUES APLICADES, S.L, amb NIF B-65522906, per un import màxim de 
per import de 7.100€, més 1.491€ en concepte d’IVA (21%), i import total de 
8.591€ (IVA inclòs). 
 
5.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent al present, per 
import de 7.100€, més 1.491€ en concepte d’IVA (21%), i import total de 8.591€ 
(IVA inclòs)., a càrrec de la partida 11.23100.22799 – Contracte Sistema 
Indicadors de Gènere, del pressupost municipal de l’exercici 2019. 
 
L’acord anterior se sotmet a la condició suspensiva de comptar amb la 
consignació pressupostària adequada i suficient, un cop aprovat el pressupost 
municipal per a l’any 2019, amb caràcter definitiu. 
 
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 del dia 1 de gener de 2019 fins al dia 28 de 
juny de 2019. 
 
8.- La persona responsable del contracte, sota la supervisió de la qual es 
desenvoluparà el mateix, serà la Tècnica d’Igualtat. 
 
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. 
  
 
53. Proposta d’aprovació de la modificació de contracte relatiu al servei 
de dinamització, emancipació i participació juvenil (exp. 2017/4/1408). 
 
Primer.- En la Junta de Govern Local de data 23 de juny de 2017 es va 
adjudicar la contractació del servei de dinamització i emancipació i participació 
juvenil a favor de la Fundació Pere Tarrés, durant els anys 2018 i 2019. 
 
El contracte va entrar en vigor en data 21 de juliol de 2017, sotmès a la 
condició suspensiva de comptar amb la consignació pressupostària adequada 
i suficient respecte els pressupostos dels anys 2018 i 2019, respectivament, de 
conformitat amb el que disposava l’article 110 del Reial Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós la Llei de 
Contractes del Sector Públic, essent la distribució de la despesa del contracte 
la següent: 
 
- Exercici 2017 (21 juliol -31 desembre): 43.111,25 euros. 
- Exercici 2018 (1 gener - 31 de desembre): 83.845, 92 euros. 



- Exercici 2019 (1 gener - 17 de juliol): 40.734,67 euros. 
 
Segon.- El preu del contracte actual, no contempla l’import dels tallers 
trimestrals i puntuals que sí es contemplaven als plecs de condicions tècniques 
de la licitació  del servei de dinamització, emancipació i participació juvenil, com 
a possible servei a incorporar darrerament, a l’apartat de  Funcions i tasques en 
relació als cursos i tallers (Bloc 5 apartat  (3. 5)) el següent: 
 
"L’adjudicatari haurà de dissenyar i executar la proposta dels tallers, cursos i 
altres activitats de formació cultural, basades en l'aprenentatge no formal. Així 
com proposar accions formatives que apropin a la població jove a les diferents 
disciplines artístiques, tecnològiques o de creació. 
  
L'oferta de cursos serà trimestral i es confeccionarà d'acord amb la demanda. 
  
La programació de cursos i tallers s’organitzarà amb mòduls setmanals, amb 
formats i horaris diversos per garantir el màxim d’interessos. Els taller destinats 
a adolescents hauran d’adequar-se a l’especificitat d’aquest sector de població. 
 
De forma trimestral la programació de cada centre ha de completar una oferta 
que de forma equilibrada, que tingui en compte: 
- potenciï el foment a la creació. 
- potenciï la divulgació de disciplines artístiques i tecnològiques, amb especial 
atenció a les especialització del centre. 
- ofereixi espais de trobada, relació i que impulsin l’associacionisme entre la 
joventut. 
- tallers d’interès i contingut adequat a l’adolescència. 
 
Executar i implantar directament les accions acordades a la planificació anual, 
els tallers, cursos, jornades, xerrades, així com les activitats puntals previstes 
sota les directrius i criteris d’intervenció definits per l’Ajuntament. 
 
L’adjudicatari gestiona i administra els pagaments i cobraments de quotes, 
preus… derivades de les activitats que s’executin mitjançant programari 
informàtic de l’Ajuntament. 
 
Realitzar un control de l’assistència als cursos i tallers realitzats, així com a les 
activitats i al servei de l’Oficina Jove d’Emancipació”. 

 
Per aquest motiu, i segons informa la Directora d’Educació i Ciutadania; 
 
“en el temps transcorregut des de la formalització del contracte l’empresa 
adjudicatària ha vingut planificant, programant i executant els tallers trimestrals 
i mensuals del servei de dinamització, emancipació i participació juvenil,  en els 
termes recollits en el contracte, però la seva retribució ha estat assumida per 
l’Ajuntament mitjançant facturació realitzada com a conseqüència del contracte, 
però de forma desglossada del mateix. 
 
A la vista de la situació generada, i resultant coneguda la programació d’aquest 
tipus de cursos, així com el seu cost, es considera més adequat procedir a la 



modificació del contracte als efectes d’incorporar els costos derivats d’aquests 
tallers que hi ha previst realitzar durant el temps restant de vigència del 
contracte l’import dels quals és de 12.000 euros corresponents als tallers 
trimestrals i puntuals a realitzar entre l’1 de gener i el 17 de juliol de 2019. 
 
Això suposaria per tant una modificació contractual de les condicions actuals 
amb un cost afegit fins a data 17 de juliol, previst de 12.000 euros, exempts  
d’IVA, segons pressupost de l’empresa adjudicatària. 
 
Tercer.- D’altra banda, el servei d’assessoria laboral i formativa que es presta a  
l’oficina jove s’ofereix a tots els joves d’Esplugues de dimarts a dijous de 17h a 
20h, establint-se una hora setmanal addicional per al treball intern i coordinació. 
 
Durant aquest últim any el volum dels joves atesos s’ha vist exponencialment 
incrementat per diversos motius: 
 
- Degut a l’absència de la figura de la impulsora juvenil des de juliol de 2018, i 
malgrat ser una tasca específica de l’assessora laboral, si és competència seva 
atendre a tots els joves que venen derivats del SOC on s’han inscrit a la 
registre de garantia juvenil si ho sol·liciten. 
 
- La centralització de l’atenció a l’oficina jove com a punt de referència de joves 
derivats dels punts d’atenció a la ciutadania i d’altres serveis de l’Ajuntament 
com de  diversos processos selectius d’ofertes de feina impulsades des del 
servei d’ocupació. 

 
Actualment el servei només s’ofereix a la tarda, i la coordinació amb altres 
serveis de l’Ajuntament és difícil amb aquest horari en tant que el volum de 
gestió interna que genera cada atenció no es pot resoldre en una hora 
setmanal de gestió interna, de la mateixa manera que molts joves han 
manifestat poder ser atesos en horari de matí. 
 
Per aquests motius i amb la finalitat de millorar la qualitat de l’atenció i poder 
atendre a més joves proposem ampliar l’horari tant d’atenció com de 
coordinació interna, oferint 4 hores setmanals més a partir de l’1 de gener de 
2019,  distribuïdes en horari de matí, en parts iguals de dedicació a coordinació 
i atenció i assessorament presencial de joves. 
 
Això suposaria una modificació contractual de les condicions actuals amb un 
cost fins a data 17 de juliol,  previst de 1.810,94 euros, exclosos d’IVA, segons 
pressupost de l’empresa adjudicatària.” 
 
Quart.- També informa la Directora d’Acció Social i Ciutadania que la clàusula 
27 del plec de condicions tècniques contempla la possible modificació del 
contracte,  per la qual cosa  proposa modificar el contracte per al període de l’1 
de gener de 2019 a 17 de juliol de 2019 data prevista de finalització del 
contracte, per incloure les actuacions descrites, el que comportaria un 
increment de la despesa, pel període d’1 de gener a 17 de juliol de 2019 de 
13.810,94 euros, de forma que l’import total del contracte per aquest període 



seria de 40.734,67 €, més 13.810,94 euros per ampliació de contracte, amb un 
total de 54.545,610 euros. 
 
L’entitat contractista, la Fundació Pere Tarrés, ha expressat la seva conformitat 
a la modificació proposada. 
  
Els Serveis Jurídics han informat al respecte i la Intervenció municipal ha 
fiscalitzat oportunament. 
  
S’acorda: 
 
PRIMER.- Declarar oportuna i convenient per a l’interès públic la modificació 
del contracte de relatiu al servei de dinamització, emancipació i participació 
juvenil, per atendre les necessitats posades de relleu a l’informe tècnic 
incorporat a l’expedient. 
 
SEGON.- Aprovar la modificació del contracte relatiu al servei de dinamització, 
emancipació i participació juvenil, adjudicat per la Junta de Govern Local, en 
data 23 de juny de 2017 a la Fundació Pere Tarrés, durant els anys 2018 i 
2019. 
 
La modificació es concreta en el període comprés des de l’1 de gener fins al 17 
de juliol de 2019, data prevista de finalització del contracte, i als següents 
efectes: 
 
1- Incorporar la realització dels tallers descrits a la part expositiva d’aquesta 
resolució, que s’ha  previst realitzar durant el temps restant de vigència del 
contracte entre l’1 de gener i el 17 de juliol de 2019, per un import total de 
12.000 euros. 
2- Ampliar l’horari tant d’atenció com de coordinació interna, oferint 4 hores 
setmanals més a partir de l’1 de gener de 2019,  distribuïdes en horari de matí, 
en parts iguals de dedicació a coordinació i atenció i assessorament presencial 
de joves, per un import total de 1.810,94 euros. 
 
Aquesta modificació, i consegüent ampliació de la despesa té caràcter anticipat 
i resta condicionada suspensivament fins a l’aprovació definitiva del pressupost 
de la corporació per a l’exercici 2019. 
 
TERCER.- Aprovar l’autorització i disposició corresponent a l’increment de 
despesa per import de 13.810,94 euros a favor de la Fundació Pere Tarrés, 
amb CIF R5800395E, pel període comprés des de l’1 de gener al 17 de juliol de 
2019, data prevista de finalització del contracte. L’import total del contracte per 
aquest període queda establert en 54.545,61 euros, a càrrec de la partida 36 
33400 22706-Dinamització espais juvenils. 
 
QUART.- Reajustar l’import de la garantia que ha de cobrir el compliment de les 
obligacions contractuals i, en aquest sentit, requerir a la Fundació Pere Tarrés 
per tal de que dipositi la quantitat de 690,55 euros com a complement de la 
garantia definitiva ja ingressada (aquesta quantitat és el 5% sobre l’import 
d’increment del contracte, exempt d’IVA). 



  
 
54. Proposta de pròrroga del contracte per a realitzar el servei de 
prevenció i control de la legionel·losi (exp. 2018/31/1408). 
 
Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 23 de desembre de 2016 
es va adjudicar el contracte relatiu al servei de prevenció i control de la 
legionel·losi del municipi d’Esplugues de Llobregat a l’empresa LEGISERVICE, 
MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN S.L. amb CIF B63217376, 
per un import màxim anual de 16.395,00 euros, més 3.442,95 en concepte 
d’IVA (import total anual màxim del contracte 19.837,95 euros, IVA inclòs). 
 
El contracte es va signar en data 29 de desembre de 2016, amb una durada 
inicial de dos anys, des de l’1 de gener de 2017 fins al 31 de desembre de 
2018, i possibilitat de dues pròrrogues anuals de mutu acord, bé d’any en any o 
una sola pròrroga de dos anys més. 
 
En data 4 de desembre de 2018 d’engany, amb número de registre d’entrada 
2018/24429, l’empresa LEGISERVICE, MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y 
DESINFECCIÓN S.L. ha presentat escrit manifestant la seva voluntat de 
prorrogar el contracte per un any més, la qual ha estat informada favorablement 
per el Tècnic de Salut Pública. 
 
És d’aplicació l’article 303 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic, en relació a la clàusula sisena dels plecs de condicions econòmic 
administratives i la clàusula novena dels plecs de condicions tècniques, que 
habiliten per a la pròrroga del present contracte. 
 
Atesos els informes dels serveis tècnics i jurídics al respecte, amb la 
conformitat de l’Interventor. 
  
S’acorda: 
 
PRIMER.- Aprovar la tramitació anticipada de la pròrroga relativa al contracte 
del servei de prevenció i control de legionel·losi de les instal·lacions municipals 
del municipi d’Esplugues de Llobregat, subscrit amb l’empresa LEGISERVICE, 
MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN S.L, amb NIF B63217376, 
pel període comprès entre l’1 de gener de 2019 i el 31 de desembre  de 2019, 
per un import anual màxim de 16.395,00 euros, més un import de 3.442,92 
euros en concepte d’IVA (21%), import total anual màxim de 19.837,95 euros 
(IVA inclòs). 

 
SEGON.- Aprovar i disposar una despesa anual per import màxim anual de  
19.837,95 euros, IVA inclòs, a favor de l’empresa LEGISERVICE, 
MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN S.L. de NIF B63217376, a 
càrrec de la partida 68 31100 22706 –Protecció Salut, del pressupost municipal 
de l’any 2019, per fer front a les obligacions contractuals derivades de la 
pròrroga aprovada, per un import anual màxim de 16.395,00 euros, més un 



import de 3.442,95 euros en concepte d’IVA (21%), import total anual màxim de 
19.837,95 euros (IVA inclòs). 
 
Els anteriors acords es sotmeten a la condició suspensiva de comptar amb la 
consignació pressupostària adequada i suficient, un cop aprovats els 
pressupostos municipals per l’any 2019, amb caràcter definitiu. 
  
 
55. Proposta de pròrroga i modificació de contracte del servei de formació 
per a persones estrangeres nouvingudes i acompanyament al 
reagrupament familiar (exp. 2017/4/1407). 
 
La Directora d’Educació i Ciutadania ha emès informe en el que s’indica: 

 
“Primer.- La Junta de Govern  va aprovar en data 18 de desembre de 2015  
l’adjudicació a l’empresa ... del contracte relatiu al servei de formació per a 
persones estrangeres nouvingudes i acompanyament al reagrupament familiar. 
 
De conformitat amb el plec de clàusules tècniques el tipus de licitació pels dos 
anys de contracte és de 23.140 euros, més 4.859,50 euros en concepte d’IVA 
(21%). El valor estimat del contracte, els efectes d’allò que disposen els articles 
88 i concordants dels TRLCSP, és de 46.281 euros incloses les dues possibles 
pròrrogues. 
 
El preu d’adjudicació del contracte va ser de 13.915  euros, IVA inclòs.  
 
Segon.- De conformitat amb el que s’estableix al punt 9, del Plec de condicions 
tècniques que ha de regir aquest contracte:  
 
“El preu  estimat màxim del contracte és de 11.570, 25 euros, més 2.429,75 
euros en concepte d’IVA. Amb això l’import total del contracte ascendeix a 
14.00 euros IVA inclòs”  
 
Tercer.- D’una banda les hores del servei de formació per a persones 
estrangeres es distribueixen de la següent manera: 4 hores setmanals de 
formació i 2 hores d’atenció directa a usuaris dels nostres serveis d’acollida i 
una petita borsa d’hores anuals per activitats de xarxa comunitària. 
 
Amb posterioritat a la formalització del contracte, ni de manera prevista, ni 
previsible al moment de formular les seves condicions,  la direcció general per 
la immigració ha establert l’obligació municipal de tramitar el certificat de 
primera acollida a totes les persones  usuàries que ho sol·licitin; però a hores 
d’ara aquest tràmit no s’està executant per que no es disposem de recursos 
suficients en el servei contractat, sense que els recursos propis de l’Ajuntament 
tinguin capacitat per realitzar el tràmit. 
 
La realització d’aquest tràmit en la nova forma establerta per la Generalitat de 
Catalunya, requereix d’una dedicació d’una hora setmanal més, del es 
actualment incorporades al contracte; ja que per obtenir el certificat, la persona 
usuària ha de realitzar 15 hores de formació en coneixement de l’entorn i la 



societat catalana (mòdul C), 15 hores de formació laboral (mòdul B)  i obtenir 
un certificat de 90 hores de català i/o castellà. Això implica fer un seguiment de 
la formació d’aquesta persona fins a l’obtenció de l’acreditació per tramitar 
finalment la petició de certificat per mitjà de la plataforma EACAT que la 
Generalitat lliurarà al ciutadà o ciutadana. 
 
D’altra banda el programa d’acollida compren l’impartició del mòdul C que 
ofereix directament l’Ajuntament amb la col·laboració de la Directora del servei 
d’educació i ciutadania, l’advocat de l’assessoria legal d’AMIC, la policia local i 
el cos dels mossos d’esquadra, però que requereix de la amb la col·laboració 
de persones formadores  expertes en acollida, que realitzen unes sessions que 
són el punt de partida del programa.  
 
Aquest programa, fins ara, s’ha desenvolupat mitjançant contractació, a banda 
del present contracte i suposaven un total de 4 hores cada dos mesos. 
 
A la vista de les característiques d’aquestes sessions, del seu objecte, de les 
persones usuàries destinatàries de la formació, es considera oportú i integrar 
en el mateix servei ambdues prestacions descrites; considerant, així mateix, 
que ambdues són d’interès públic i necessàries per donar un servei de primera 
acollida de qualitat i per complir amb la llei d’acollida de les persones 
estrangeres nouvingudes que insta als ajuntaments a oferir al ciutadans que ho 
sol·licitin el certificat de primera acollida. 
 
Això suposaria una modificació contractual de les condicions actuals amb un 
cost anual previst de 2.050 euros IVA inclòs pel còmput total d’hores més de 
servei, segons pressupost de l’adjudicatària, 1.694,21 euros, més 355,79 euros 
en concepte d’IVA. 
 
Quart.- Així mateix, des de fa dos anys l’Ajuntament impulsa un programa 
d’activitats formatives de caire lúdic, dirigides a la acollida i integració social i 
escolar d’un col·lectiu de persones joves estrangeres nouvingudes  
escolaritzades en instituts d’Esplugues. L’actuació formativa es realitza  durant 
el  mes de juliol, deriva del pla educatiu d’entorn. 
 
Aquesta activitat formativa, també està alineada amb els objectius i funcions 
d’aquest  contracte, tot i que no s’havia previst, ni era previsible, a l’inici del 
mateix. 
 
Aquesta actuació té un cost de 1.936 euros IVA inclòs i la seva execució es 
realitzarà des de el 25 de juny fins el 25 de juliol del 2019, en horari de matí. 
 
Cinquè.- L’adjudicatària M. F. M. ha sol·licitat mitjançant instancia una pròrroga 
fins el 31 de desembre del 2019, en forma ajustada a les determinacions del 
plec de condicions vigent; no obstant, als efectes de no superar el valor estimat 
del contracte, es considerar oportú proposar una prorrogar únicament fins al 25 
de juliol de 2019. 
 



L’adjudicatària també ha expressat també la seva conformitat a la modificació 
del contracte en els termes expressats en aquest informe i amb la limitació del 
termini de la pròrroga en els termes expressats. 
 
Sisè.-  El servei prestat per la Sra. ... ha estat plenament satisfactori i s’ha 
ajustat al contingut dels plecs de condicions tècniques.” 
 
Atès que el plec de condicions tècniques contempla la possible modificació del 
contracte,  i en virtut de tot l’exposat, es proposa: 
 
1.- Modificar el contracte adjudicat en data 18 de desembre de 2015  a 
l’empresària Sra. ... als efectes d’incloure entre les activitats de formació, 
atenció i seguiment i per a persones nouvingudes objecte del servei contractat 
les següent: 

 
- L’atenció i seguiment necessàries per a l’obtenció del certificat de primera 
acollida, el que comporta un increment de 28 hores i un import de 839 euros, 
IVA inclòs, pel període d’1 de gener a 25 a juliol de 2019. 
- La impartició del mòdul C d’acollida euros el que comporta un increment de 22 
hores i un import de 1.211 euros IVA inclòs pel període d’1 de gener a 25 a 
juliol de 2019. 
- La impartició del programa d’activitats formatives de caire lúdic, dirigides a la 
acollida i integració social i escolar d’un col·lectiu de persones joves 
estrangeres nouvingudes escolaritzades en instituts d’Esplugues, el que 
comporta un increment de 40 hores i un import de 1.936 euros Iva inclòs, pel 
període d’1 de gener a 25 a juliol de 2019. 

 
El conjunt de les modificacions descrites comporten, pel període d’1 de gener a 
25 a juliol de 2019, un import de 3.986 euros IVA inclòs, per la qual cosa 
l’import del contracte passarà a ser de 12.208,5 euros, IVA inclòs, referit al 
període indicat, amb càrrec a la partida 36 32700 22699 programa d’atenció a 
persones nouvingudes. 

 
2.- Prorrogar el contracte del servei de formació del contracte de formació per a 
persones nouvingudes i acompanyament al reagrupament familiar, limitant la 
seva vigència al període d’1 de gener de 2019 i fins a 25 de juliol de 2019. 

 
La contractista ha expressat l’acceptació a la modificació proposada. 
 
Els Serveis Jurídics han informat al respecte i la Intervenció municipal ha 
fiscalitzat oportunament. 
  
S’acorda: 
 
PRIMER.- Declarar oportuna i convenient per a d’interès públic la modificació 
del contracte de relatiu al servei de formació per a persones nouvingudes i 
acompanyament al reagrupament familiar, per atendre les necessitats posades 
de relleu a l’informe tècnic incorporat a l’expedient. 
  



SEGON.- Aprovar la modificació del contracte relatiu al servei de formació per a 
persones nouvingudes i acompanyament al reagrupament familiar, adjudicat 
per la Junta de Govern Local, en data 18 de desembre de 2015 M. F. M. 
 
La modificació es concreta en:  
 
- L’atenció i seguiment necessàries per a l’obtenció del certificat de primera 
acollida, el que comporta un increment de 28 hores i un import de 839 euros, 
IVA inclòs, pel període d’1 de gener a 25 a juliol de 2019. 
- La impartició del mòdul C d’acollida euros el que comporta un increment de 22 
hores i un import de 1.211 euros IVA inclòs pel període d’1 de gener a 25 a 
juliol de 2019. 
- La impartició del programa d’activitats formatives de caire lúdic, dirigides a la 
acollida i integració social i escolar d’un col·lectiu de persones joves 
estrangeres nouvingudes escolaritzades en instituts d’Esplugues, el que 
comporta un increment de 40 hores i un import de 1.936 euros Iva inclòs, pel 
període d’1 de gener a 25 a juliol de 2019. 
- La limitació del període contractual de la pròrroga prevista en els plecs de 
condicions, pròrroga que restaria compresa entre l’1 de gener i el 25 de juliol de 
2019. 
 
El conjunt de les modificacions descrites comporten, pel període d’1 de gener a 
25 a juliol de 2019, un import  de 3.986 euros IVA inclòs, per la qual cosa 
l’import del contracte passarà a ser de 12.208,5 euros, IVA inclòs, referit al 
període indicat, amb càrrec a la partida 36 32700 22699 programa d’atenció a 
persones nouvingudes. 
 
Aquesta modificació, i consegüent ampliació de la despesa té caràcter anticipat 
i resta condicionada suspensivament fins a l’aprovació definitiva del pressupost 
de la corporació per a l’exercici 2019. 
 
TERCER.- Aprovar la pròrroga del contracte relatiu al servei de formació per a 
persones nouvingudes i acompanyament al reagrupament familiar pel període 
comprés des de l’1 de gener al 25 de juliol de 2019. 
 
QUART.- Aprovar l’autorització i disposició d’una despesa, corresponent a 
l’increment de l’import de contractació, de 3.986 euros a favor de ... pel període 
comprés des de l’1 de gener al 25 de juliol de 2019, nova data prevista de 
finalització del contracte.  
 
L’import total del contracte per aquest període queda establert en 12.208,50 
euros, a càrrec de la partida 36 32700 22699 programa d’atenció a persones 
nouvingudes. 
 
CINQUÈ.- Reajustar l’import de la garantia que ha de cobrir el compliment de 
les obligacions contractuals i, en aquest sentit, requerir a M. F. M. per tal de 
que dipositi la quantitat de 164,71 euros com a complement de la garantia 
definitiva ja ingressada (aquesta quantitat és el 5% sobre l’import d’increment 
del contracte IVA exclòs). 
 



 
56. Proposta de pròrroga de contracte del servei d’assessorament legal 
en matèria d’estrangeria (exp. 2017/3/1407). 
 
Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 18 de desembre de 2015 
es va adjudicar el contracte relatiu al servei d’informació i assessorament legal 
en matèria d’estrangeria del municipi d’Esplugues de Llobregat a favor de 
l’empresa ASSOCIACIÓ D’AJUDA MUTUA D’IMMIGRANTS A CATALUNYA 
(AMIC), amb CIF G60267580, per un import màxim anual de 7.286,12 euros, 
més exempts d’IVA. 
 
El contracte es va signar en data 30 de desembre de 2015, amb una durada 
inicial de dos anys, des del 2 de gener de 2016 fins al 31 de desembre de 
2017, i possibilitat de dues pròrrogues anuals de mutu acord, bé d’any en any o 
una sola pròrroga de dos anys més. 
 
La Junta de Govern Local de data 1 de desembre de 2017 va aprovar una 
primera pròrroga del contracte del servei d’informació i assessorament legal en 
matèria d’estrangeria del municipi d’Esplugues de Llobregat a favor de 
l’empresa ASSOCIACIÓ D’AJUDA MUTUA D’IMMIGRANTS A CATALUNYA 
(AMIC), amb CIF G60267580, pel període comprès entre el dia 2 gener i el 31 
de desembre de 2018. 
 
En data 11 de desembre de 2018 d’engany, amb número de registre d’entrada 
2018/24429, l’empresa ASSOCIACIÓ D’AJUDA MUTUA D’IMMIGRANTS A 
CATALUNYA (AMIC), ha presentat escrit manifestant la seva voluntat de 
prorrogar el contracte per un any més, la qual ha estat informada favorablement 
per la Directora d’Educació i Ciutadania. 
 
És d’aplicació l’article 303 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic, en relació a la clàusula sisena dels plecs de condicions econòmic 
administratives i la clàusula novena dels plecs de condicions tècniques, que 
habiliten per a la pròrroga del present contracte. 
 
Vist l’informe emès per els serveis jurídics al respecte, amb la conformitat de 
l’Interventor. 
  
S’acorda: 
 
PRIMER.- Aprovar la tramitació anticipada de la pròrroga del contracte relatiu al 
servei d’informació i assessorament legal en matèria d’estrangeria del municipi 
d’Esplugues de Llobregat, subscrit amb l’empresa ASSOCIACIÓ D’AJUDA 
MUTUA D’IMMIGRANTS A CATALUNYA (AMIC), amb CIF G60267580, pel 
període comprès entre el 2 de gener de 2019 i el 31 de desembre de 2019, per 
un import anual màxim de 7.286,12 euros, exempts d’IVA (21%). 

 
SEGON.- Aprovar i disposar una despesa anual per import màxim anual de  
7.286,12 euros, IVA inclòs, a favor de l’empresa l’empresa ASSOCIACIÓ 
D’AJUDA MUTUA D’IMMIGRANTS A CATALUNYA (AMIC), amb CIF 



G60267580, a càrrec de la partida 36 32700 22699, del pressupost municipal 
de l’any 2019, per fer front a les obligacions contractuals derivades de la 
pròrroga aprovada, per un import anual màxim de 7.286,12 euros, exempts 
d’IVA. 
 
Els anteriors acords es sotmeten a la condició suspensiva de comptar amb la 
consignació pressupostària adequada i suficient, un cop aprovats els 
pressupostos municipals per l’any 2019, amb caràcter definitiu. 
  
 
57. Proposta de liquidació del contracte de gestió del servei públic de 
l’escola municipal de música curs 2017-2018 (exp. 2017/1/1395). 
 
Vista la factura número 8S 8S/2018/007, número de factura intern 2018/5522 i 
de data 24 d’agost de 2018, presentada per la mercantil TRANSIT 
PROJECTES, S.L., per un import d’13.350,00 euros, en concepte de liquidació 
del contracte per a la gestió de l’Escola Municipal de Música d’Esplugues de 
Llobregat, curs 2017–2018. 
 
Vist l’informe favorable emès per la Directora de Cultura i la fiscalització de la 
despesa realitzada per la Intervenció municipal. 
  
S’acorda: 
 
PRIMER.- Aprovar la factura número 8S 8S/2018/007, (número de factura 
intern 2018/5522) presentada per la mercantil TRANSIT PROJECTES, S.L, per 
un import de 13.350,00 euros, en concepte de liquidació del contracte per a la 
gestió de l’Escola Municipal de Música d’Esplugues de Llobregat, curs 2017–
2018, comptabilitzada a la partida 33.33401.22706 de l’estat de despeses del 
Pressupost Municipal de l’any 2018. 
  
 
58. Aprovació d'ajuts econòmics puntuals en concepte d'emergències 
socials (exp. 2018/41/2883). 
 
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 4 sol·licituds de 13 ajuts presentades pels tècnics referents dels 
Serveis Socials Bàsics municipals, amb el vist-i-plau 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 13 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 

10/1042 K.Z., I. SUBMINISTRAMENTS AIGÜES DE BARCELONA, EMG.CIA, 
SA 

CAN 
VIDALET 34,93 € 

10/1042 K.Z., I. SUBMINISTRAMENTS AIGÜES DE BARCELONA, EMG.CIA, 
SA 

CAN 
VIDALET 7,36 € 

10/1042 K.Z., I. SUBMINISTRAMENTS AIGÜES DE BARCELONA, EMG.CIA, 
SA 

CAN 
VIDALET 74,27 € 

13/523 B., N. SUBMINISTRAMENTS AIGÜES DE BARCELONA, EMG.CIA, 
SA 

CAN 
VIDALET 5,62 € 

10/1042 K.Z., I. SUBMINISTRAMENTS ENDESA ENERGIA S.A CAN 
VIDALET 278,33 € 

10/1042 K.Z., I. SUBMINISTRAMENTS ENDESA ENERGIA S.A CAN 
VIDALET 95,19 € 

10/1042 K.Z., I. SUBMINISTRAMENTS NATURGY IBERIA, S.A CAN 
VIDALET 79,41 € 

10/1042 K.Z., I. SUBMINISTRAMENTS GAS NATURAL SERVICIOS SDG, 
S.A. 

CAN 
VIDALET 37,86 € 

10/1042 K.Z., I. SUBMINISTRAMENTS GAS NATURAL SERVICIOS SDG, 
S.A. 

CAN 
VIDALET 75,47 € 

13/523 B., N. SUBMINISTRAMENTS GAS NATURAL SERVICIOS SDG, 
S.A. 

CAN 
VIDALET 87,92 € 

13/523 B., N. SUBMINISTRAMENTS GAS NATURAL SERVICIOS SDG, 
S.A. 

CAN 
VIDALET 25,74 € 

14/361 V.R., A.R. ÀPATS REINA LOPEZ, MARI CARMEN EL GALL 1.482,25 
€ 

18/213 J.Q., J.C. MEDICAMENTS PEÑA SANCHEZ, LUIS CAN 
VIDALET 67,48 € 

 
SEGON.- Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions corresponents a una 
despesa total de 2.351,83 €, 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 DOC_USUARI CREDITOR IMPORT 

10/1042 K.Z., I.  AIGÜES DE BARCELONA, EMG.CIA, SA 34,93 € 

10/1042 K.Z., I.  AIGÜES DE BARCELONA, EMG.CIA, SA 7,36 € 

10/1042 K.Z., I.  AIGÜES DE BARCELONA, EMG.CIA, SA 74,27 € 

13/523 B., N.  AIGÜES DE BARCELONA, EMG.CIA, SA 5,62 € 

10/1042 K.Z., I.  ENDESA ENERGIA S.A 278,33 € 

10/1042 K.Z., I.  ENDESA ENERGIA S.A 95,19 € 

10/1042 K.Z., I.  NATURGY IBERIA, S.A 79,41 € 



10/1042 K.Z., I.  GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 37,86 € 

10/1042 K.Z., I.  GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 75,47 € 

13/523 B., N.  GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 87,92 € 

13/523 B., N.  GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 25,74 € 

14/361 V.R., A.R.  REINA LOPEZ, MARI CARMEN 1.482,25 € 

18/213 J.Q., J.C.  PEÑA SANCHEZ, LUIS 67,48 € 
 
 
TERCER.- Les quantitats reconegudes en la present proposta, per valor total 
de 2.351,83 euros, seran pagades de forma individualitzada, als creditors 
següents: 
 
EXP.SIAS CREDITOR NIF_CREDITO

R DADES BANCÀRIES IMPORT 

10/1042 AIGÜES DE BARCELONA, EMG.CIA, SA A66098435 ES6121008740560200268061 34,93 € 

10/1042 AIGÜES DE BARCELONA, EMG.CIA, SA A66098435 ES6121008740560200268061 7,36 € 

10/1042 AIGÜES DE BARCELONA, EMG.CIA, SA A66098435 ES6121008740560200268061 74,27 € 

13/523 AIGÜES DE BARCELONA, EMG.CIA, SA A66098435 ES6121008740560200268061 5,62 € 

10/1042 ENDESA ENERGIA S.A A81948077 ES3801980601662023216928 278,33 € 

10/1042 ENDESA ENERGIA S.A A81948077 ES3801980601662023216928 95,19 € 

10/1042 NATURGY IBERIA, S.A A08431090 ES4321000900910211395503 79,41 € 

10/1042 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. A08431090 ES4321000900910211395503 37,86 € 

10/1042 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. A08431090 ES4321000900910211395503 75,47 € 

13/523 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. A08431090 ES4321000900910211395503 87,92 € 

13/523 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. A08431090 ES4321000900910211395503 25,74 € 

14/361 REINA LOPEZ, MARI CARMEN 52626031F ES5921003071772200301742 1.482,25 € 

18/213 PEÑA SANCHEZ, LUIS 34788263G ES9521000028730200598329 67,48 € 

 
 
QUART.- Proposar el pagament corresponent a les quantitats econòmiques 
aprovades en la present resolució. 
 
 
59. Proposta d’aprovació de les bases específiques reguladores de 
l’atorgament de subvencions de l’àmbit d’Acció Social i Ciutadania i del 
departament de Comerç de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, any 
2019 (exp. 2018/5/2992). 
 
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. 
 
En data 16 de desembre de 2015, el Ple de l’Ajuntament va 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. 
 



Donant compliment a l’article 9 de l’esmentada Ordenança, la Junta de Govern 
Local, en data 14 de desembre de 2018, va aprovar el Pla Estratègic de 
Subvencions per a l’any 2019, eina que ha d’implementar polítiques municipals 
de promoció del capital social amb un fil conductor coherent amb la normativa 
reguladora de subvencions de l’Ajuntament d’Esplugues. 
 
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 seguir per a la sol·licitud, tramitació, 
concessió, pagament i justificació dels ajuts que atorgui l’Ajuntament 
d’Esplugues a entitats i persones pel desenvolupament d’activitats i serveis a la 
ciutat, així com a entitats ciutadanes pel  desenvolupament de projectes de 
desenvolupament en els països del sud i brigadistes. Aquestes bases regulen 
també les subvencions a atorgar pel Departament de Comerç municipal. 
 
Les Bases defineixen també 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 
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 concurrència 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 de l’àmbit d’Acció Social i Ciutadania i del 
Departament de Comerç de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, 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 (a través de la 
“Base de Datos Nacional de Subvenciones”) i al Tauler Virtual d’Edictes de la 
Corporació. 
 
En el cas que es presentin al·legacions, hauran de ser resoltes expressament i 
implicaria la suspensió automàtica del procediment de concurs. 
 



SEGON.- Aprovar les següents despeses màximes, a càrrec de les partides 
pressupostària que tot seguit s’indiquen, per fer front a les obligacions 
pressupostàries derivades de l’aprovació de les presents bases: 
 

ÀMBIT APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA DESCRIPCIÓ IMPORT 

Acció social 68 23100 48000 Suport entitats serveis socials 3.000,00 € 

Cooperació al 
desenvolupament 47 32700 48001 Suport solidaritat i cooperació 84.038,40 € 

Cultura 33 33400 48004 Suport entitats culturals 33.298,00 € 

Educació 47 32600 48000 Subvencions activitats 
extraescolars 33.000,00 € 

Esports 36 34100 48001 Suport entitats esportives 21.290,00 € 

Igualtat 11 23101 48000 Suport entitats dones 600,00 € 

Infància i Joventut 36 33700 48000 Suport entitats juvenils 2.800,00 € 

Nova ciutadania 65 32700 48000 Subvencions entitats projectes 
nova ciutadania 1.000,00 € 

Salut pública 68 31100 48000 Suport entitats salut 1.000,00 € 

 
Els anteriors acords es sotmeten a la condició suspensiva de comptar amb la 
consignació pressupostària adequada i suficient, un cop aprovat el pressupost 
municipal de l’any 2019, amb caràcter definitiu. 
  
 
60. Proposta d’aprovació de la modificació puntual del document “Barems 
i criteris per a l’atorgament d’ajuts econòmics individuals, en concepte de 
beques, de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, curs 2018-2019”.  
 
L’Ajuntament d’Esplugues, com ens amb competències en l’àmbit dels serveis 
socials i amb voluntat d’evitar l’exclusió social al municipi, ofereix ajuts i suports 
econòmics a les famílies que pateixen més necessitats, i que estan afectades 
per situacions més desafavorides. 
 
Per al curs 2018-2019, els serveis tècnics i administratius corresponents van 
formulat el document de “Barems i criteris per a l’atorgament d’ajuts econòmics 
individuals, en concepte de beques, de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat” 
que conté tota la tipologia d’ajuts destinats a la infància i a l’adolescència i 
també, aquelles activitats adreçades a persones adultes però que coincideixen 
amb la temporalitat del curs escolar.  
 
En concret, els tipus d’ajuts familiars i econòmics inclosos en aquest document 
són els següents: 
 
SERVEI D’ACCIÓ SOCIAL: Menjador escolar, menjador per a persones 
assistides en la Fundació Privada Asproseat Proa Esplugues I menjador 
d’escoles bressol, educació especial i tractament psicoterapèutic, escoles 
esportives, cursos d’activitats físiques, educació en el lleure, assistència a 
esplais per a persones amb diversitat funcional, activitats d’estiu susceptibles 
d’ajut (detallades al programa Espluestiu). 



 
SERVEI D’ESPORTS servei de natació escolar, servei de transport de natació 
escolar i servei de natació d’educació especial. 
 
SERVEI DE CULTURA: Escola de música, Escola de ceràmica i Tallers de 
pintura i dibuix. 
 
La Junta de Govern Local, en sessió de data 29 de juny de 2018, va acordar 
aprovar el document “Barems i criteris per a l’atorgament d’ajuts econòmics 
individuals, en concepte de beques, de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, 
curs 2018-2019”. 
 
En l’àmbit de  l’acció social adreçada a garantir al menys un àpat a menors de 
les famílies més desafavorides els barems i criteris contemplaven el suport a 
les famílies amb menors que assisteixen a les escoles bressol de titularitat 
municipal. 
 
No obstant, i desprès de diverses valoracions s’estima convenient i oportú que 
aquest suport també a famílies que trobant-se en la mateixa situació de 
necessitat tinguin menors que assisteixin a les escoles bressol de titularitat 
pública.  
 
En l’actualitat, l’única escola bressol pública del municipi que no és de titularitat 
municipal és la escola bressol El Sucre, que és de titularitat de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
Per la qual cosa, i vist l’informe emès per la Unitat Jurídic - Administrativa de 
l’Acció Social i Ciutadania incorporat a l’expedient,  
 
S’acorda: 
 
Primer.- Modificar la FITXA IV. ajuts econòmics per al menjador d’escoles 
bressol dels barems i criteris per a l’atorgament d’ajuts econòmics individuals, 
en concepte de beques, de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, curs 2018-
2019, aprovats per la Junta de Govern Local en data 29 de juny de 2018, en el 
sentit que els ajuts econòmics destinats a facilitar l’assistència al menjador de 
menors (0 a 3 anys) tingui per beneficiaries a menors que assisteixen a les 
escoles bressol de titularitat pública ubicades al municipi d’Esplugues de 
Llobregat. El text íntegre de la FITXA IV, s’incorpora com ANNEX I al present 
acord. 
 
Segon.- Aquesta modificació entrarà en vigor en data 1 de gener de 2019 i serà 
aplicable fins a la conclusió del curs 2018-2019. 
 
Tercer.- De conformitat amb l’apartat 7. Funcionament i/o procediment d’accés. 
Terminis, dels barems i criteris per a l’atorgament d’ajuts econòmics individuals, 
en concepte de beques, de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, curs 2018-
2019, les sol·licituds d’ajuts referides a menors assistents a l’escola bressol El 
Sucre, de titularitat de la Generalitat de Catalunya, poden presentar-se durant 



tot el curs escolar restant, és a dir, entre l’1 de gener de 2019 i fins a la 
conclusió del curs 2018-2019.  
 
A aquestes sol·licituds els hi seran d’aplicació la resta de determinacions dels 
Barems i Criteris vigents en l’actualitat; i, pel càlcul del seu import, el límit 
temporal a prendre en consideració serà, com a màxim, el comprès entre l’1 de 
gener de 2019 i fins a la conclusió del curs 2018-2019. 
 
 
61. Proposta d’aprovació de l’aportació econòmica municipal 
corresponent al funcionament de la biblioteca municipal La Bòbila (exp. 
2018/196/2244). 
 
La Biblioteca de La Bòbila va ser inaugurada el 27 de març de 1999 i està 
ubicada a la plaça d’aquest mateix nom (La Bòbila). 
 
Aquesta biblioteca està compartida entre els municipis de L’Hospitalet de 
Llobregat i d’Esplugues de Llobregat i integrada a la xarxa de Biblioteques 
promoguda des de la Diputació de Barcelona. 
 
El funcionament de la biblioteca La Bòbila està basat i regulat en tres convenis 
que detallen les obligacions i condiciones dels dos ajuntament i la Diputació de 
Barcelona. 
 
1-. Conveni per al finançament de la seva construcció 
- Institucions signants: Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat i Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat. 
- Data d’aprovació per l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat: 24 de juliol de 
1996. 
 
2.- Conveni per a regular l’àmbit d’assistència tècnica i cooperació i els serveis 
de suport de la Diputació 
- Institucions signants: Diputació de Barcelona, Ajuntament de L’Hospitalet de 
Llobregat  i Ajuntament  d’Esplugues de Llobregat. 
- Data d’aprovació per l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat: 21 de juliol de 
1998. 

 
3.- Per al funcionament de la Biblioteca 
- Institucions signants: Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat i Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat. 
- Data d’aprovació per l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat: 21 de juliol de 
1998. 

 
4.- Finançament 
5.1. La financiació del pressupost de funcionament de la biblioteca anirà a 
càrrec dels dos Ajuntaments, per parts iguals, de conformitat amb allò que 
estableix l’acord novè del conveni citat en el punt 5 de l’apartat manifesten. 
5.2. Actualment les previsions del pressupost total de funcionament d’aquesta 
biblioteca s’han estimat en 30 milions anuals. (…) 



5.3. L’ajuntament d’Esplugues de Llobregat efectuarà dues transferències amb 
caràcter finalista durant el primer quatrimestre de cada any (…)” 
 
Vist l’informe emès per la Directora de Cultura. 
  
S’acorda: 
 
PRIMER.- Aprovar l’autorització, disposició i reconeixement d’una despesa a 
favor de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, amb CIF P0810000J, per un 
import de 90.152,00 euros a càrrec de la partida 33 33210 46200 en concepte 
de pagament de l’aportació municipal pel funcionament de la Biblioteca de la 
Bòbila durant l’any 2018, segons el condicions dels convenis. 
 
SEGON.- Proposar el pagament de l’aportació corresponent a l’any 2018, per al 
funcionament de la Biblioteca de la Bòbila, a l’Ajuntament de l’Hospitalet de 
Llobregat (N.I.F P-0810000-J), per un import de 90.152 euros. 
  
 
62. Proposta d’aprovació de revisió del preu per sol·licitud d’augment 
d’IPC corresponent a la despesa referent a la gestió del Servei de l’escola 
bressol municipal La Montserrat (Exp. 2018/2/1400). 
 
Mitjançant acord de Ple en sessió ordinària del dia 15 de juliol de 2009, es va 
procedir a l’adjudicació del contracte relatiu a la gestió, mitjançant concessió 
administrativa, del servei públic de la Llar d’Infants municipal Montserrat, a la 
SOCIEDAD COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO GUARDERÍA 
INFANTIL CAN VIDALET, DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, per un import 
anual per curs de 146.454,04 euros. 
 
Mitjançant acord del Ple en sessió ordinària de data 22 de desembre de 2010 
es va acordar actualitzar el preu d’aquest contracte pel curs 2010-2011, restant 
fixat el seu preu en 149.529,57, preu que correspon també al curs 2011-2012. 
 
El servei que es presta és remunerat de la percepció de dos conceptes : 
 
- El preu públic que mensualment satisfan les famílies usuàries del servei era 
de 83,20 euros fins el curs 2011-2012. 
- Aportació municipal amb caràcter anual, liquidada mensualment. L’aportació 
municipal anual era de 149.529,57 euros. 
 
Mitjançant acord Plenari municipal de data 21 de juny de 2012 s’ha aprovat un 
increment del preu públic mensual a partir del curs 2012/2013 fins arribar a 114 
euros, i la introducció per a les famílies del sistema de tarifació social. 
 
Per aquest motiu, sorgeix la necessitat de modificar a la baixa l’aportació 
municipal anual, per tal que l’equilibri econòmic de la concessió guardi la 
mateixa proporció que existia fins ara entre preu públic mensual i l’aportació 
municipal anual i l’aportació econòmica municipal anual a partir del curs 
2012/2013 va ser de 111.824,64 euros amb l’acceptació al respecte de 
l’empresa. 



 
El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària del sia 26 de juliol de 2012, va 
aprovar el següent : 
 
- Modificar, a partir del curs 2012-2013, l’aportació municipal anual màxima del 
contracte relatiu a la gestió, mitjançant concessió administrativa, del servei 
públic de la Llar d’Infants municipal Montserrat, essent un import total del curs 
2012-2013 de 111.824,64 euros, dels quals 37.274,88 euros aniran a càrrec del 
pressupost municipal en vigor i 74.549,76 euros a càrrec del pressupost 
municipal de l’any 2013. 
 
- Adquirir el compromís municipal d’ ingressar mensualment a l’Escola Bressol 
les quantitats econòmiques resultants de l’aplicació de la tarifació social a les 
famílies (quantitat del preu públic que les famílies no han de satisfer en 
aplicació d’aquesta tarifació social). 
 
En data 7 de novembre de 2018 l’adjudicatària SOCIEDAD COOPERATIVA DE 
TRABAJO ASOCIADO GUARDERÍA INFANTIL CAN VIDALET, DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA, ha presentat escrit sol·licitant l’increment de 
l’IPC interanual fixat per l’Institut Nacional d’Estadística, pel curs 2018-2019. 
 
En aquest sentit, la Coordinadora Tècnica d’Educació ha informat 
favorablement aquesta revisió, tenint en compte que es compleixen els 
requisits exigits legalment i que, per tant, procedeix revisar el preu, amb efectes 
octubre 2018, en un 2,3%, corresponent a l’increment interanual experimentat 
per l’IPC, de forma que el preu anual per curs del contracte relatiu a la gestió, 
mitjançant concessió administrativa, del servei públic de la Llar d’Infants 
municipal Montserrat passa a ser de 114.396,60 euros, dels quals 28.559,15 
euros aniran a càrrec del pressupost municipal en vigor i 85.797,45 euros a 
càrrec del pressupost municipal de l’any 2019. 
 
Amb això, la variació experimentada per l’IPC pel 2018 suposen 598,80 euros 
de més en el contracte, corresponent als mesos d’octubre, novembre i 
desembre de 2018. 
 
Resulten d’aplicació els articles 77 a 82 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de 
Contractes del Sector Públic, així com la clàusula novena dels plecs de 
condicions econòmic-administratives i tècniques, que habiliten per a poder 
procedir a la revisió de preus del present contracte. 
 
Vist l’informe emès per la Intervenció Municipal i els serveis d’aquest 
Ajuntament. 
  
S’acorda: 
 
PRIMER.- Actualitzar el preu del contracte relatiu a la gestió, mitjançant 
concessió administrativa, del servei públic de la Llar d’Infants municipal 
Montserrat,  amb un increment del 2,3% pel curs 2018-2019. 
 



SEGON.- Establir en 598,80 euros la variació experimentada per l’IPC per al 
present exercici, que hauran de ser satisfets a favor de la SOCIEDAD 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO GUARDERÍA INFANTIL CAN 
VIDALET, DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, amb CIF número F-08619074, 
adjudicatària de l’esmentat contracte, a través de la facturació que, 
periòdicament, es realitzarà, restant fixat el preu definitiu del contracte pel curs 
2018-2019 en 114.396.60 euros, dels quals 28.559,19 euros aniran a càrrec del 
pressupost municipal en vigor i 85.797,45 euros a càrrec del pressupost 
municipal de l’any 2019. 
 
TERCER.- Autoritzar, disposar i reconèixer una despesa a favor de la 
SOCIEDAD COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO GUARDERÍA 
INFANTIL CAN VIDALET, DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, amb CIF 
número F-08619074, adjudicatària de l’esmentat contracte, d’import total de 
598,80 euros relativa a la variació experimentada per l’IPC i corresponent a 
període d’octubre a desembre de 2019 (curs 2018-2019) a càrrec de la partida 
47 32300 47200, del pressupost municipal de l’any 2019. 
 
Els anteriors acords es sotmeten a la condició suspensiva de comptar amb la 
consignació pressupostària adequada i suficient, un cop aprovat el pressupost 
municipal per l’any 2019, amb caràcter definitiu. 
  
 
63. Proposta d’aprovació de la justificació presentada per ESPLUGA VIVA 
relativa al programa de casals d’estiu 2018, monitoratge de suport per a la 
integració d’infants i joves amb diversitat funcional, i aprovació de 
l’aportació econòmica corresponent (exp. 2018/182/2244). 
 
L’Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions i les Bases 
Reguladores per a l’atorgament de subvencions per a l’any 2018 defineixen, 
entre d’altres, els requisits exigits a les entitats beneficiàries dels ajuts atorgats, 
per aquest Ajuntament, pel desenvolupament d’activitats i /o projectes en 
qualsevol dels àmbits reflectits a les esmentades bases, en quant a l’obligació 
de justificar l’aplicació donada als fons rebuts, referida tant a la forma 
d’acreditar la realització de l’activitat o projecte pel qual es va concedir la 
subvenció, com al procediment intern a seguir per valorar i aprovar aquesta 
justificació. 
 
Vist que en data 11 d’octubre de 2018, amb número de registre d’entrada 
20.123, l’entitat ESPLUGA VIVA presenta comptes justificatius relatius a la 
despesa executada pel desenvolupament del “Programa d’activitats Casal 
d’estiu, monitoratge de suport per a la integració d’infants i joves amb 
discapacitat”, any 2018, i que aquests contenen tots els requisits exigits a 
l‘Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions i a les Bases 
Reguladores per a l’atorgament de subvencions, segons informe emes per la 
Unitat Jurídic administrativa de l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania. 
 
Vistos els informes emesos pels serveis tècnics municipals. 
 



Vista la regulació de l’Ordenança general reguladora de la concessió de 
subvencions i les Bases d’Execució del pressupost en vigor. 
 
En virtut de la delegació conferida a la Junta de Govern local, al punt g. del 
Decret d’alcaldia núm. 1.466, de 18 de juny de 2015, per a la concessió de 
subvencions amb càrrec a crèdit pressupostari disponible a tal efecte. 
  
S’acorda: 
 
PRIMER.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat ESPLUGA 
VIVA (NIF G-58698424), en relació al desenvolupament del Programa 
d’activitats Casal d’estiu, monitoratge de suport per a la integració d’infants i 
joves amb discapacitat, any 2018, per un import total de 8.598,65 euros. 
 
SEGON.- Autoritzar, disposar i reconèixer una obligació a favor de l’entitat 
ESPLUGA VIVA (NIF G-58698424), per import de 8.598,65 euros, a càrrec de 
la partida 68.23100.48021 (Conveni col·laboració Esplai Espluga Viva-monitors 
suport integració) pel desenvolupament del Programa d’activitats Casal d’estiu, 
monitoratge de suport per a la integració d’infants i joves amb discapacitat, any 
2018. 
 
TERCER.- Proposar el pagament, per un import de 8.598,65  euros, a l’entitat 
ESPLUGA VIVA (NIF G-58698424), pel concepte descrit anteriorment. 
 
 
64. Proposta d’aprovació de la justificació presentada per ESPLAI 
ESPURNES, al programa de casals d’estiu 2018, monitoratge de suport 
per a la integració d’infants i joves amb diversitat funcional, i aprovació 
de l’aportació econòmica (exp.2018/183/2244). 
 
L’Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions i les Bases 
Reguladores per a l’atorgament de subvencions per a l’any 2018 defineixen, 
entre d’altres, els requisits exigits a les entitats beneficiàries dels ajuts atorgats, 
per aquest Ajuntament, pel desenvolupament d’activitats i /o projectes en 
qualsevol dels àmbits reflectits a les esmentades bases, en quant a l’obligació 
de justificar l’aplicació donada als fons rebuts, referida tant a la forma 
d’acreditar la realització de l’activitat o projecte pel qual es va concedir la 
subvenció, com al procediment intern a seguir per valorar i aprovar aquesta 
justificació. 
 
Vist que en data 10 d’octubre de 2018, amb número de registre d’entrada 
20.004, l’entitat  presenta comptes justificatius relatius a la despesa executada 
pel desenvolupament del “Programa d’activitats Casal d’estiu, monitoratge de 
suport per a la integració d’infants i joves amb discapacitat”, any 2018, i que 
aquests contenen tots els requisits exigits a l‘Ordenança General reguladora de 
la concessió de subvencions i a les Bases Reguladores per a l’atorgament de 
subvencions, segons informe emes per la Unitat Jurídic administrativa de 
l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania. 
 
Vistos els informes emesos pels serveis tècnics municipals. 



 
Vista la regulació de l’Ordenança general reguladora de la concessió de 
subvencions i les Bases d’Execució del pressupost en vigor. 
 
En virtut de la delegació conferida a la Junta de Govern local, al punt g. del 
Decret d’alcaldia núm. 1.466, de 18 de juny de 2015, per a la concessió de 
subvencions amb càrrec a crèdit pressupostari disponible a tal efecte. 
  
S’acorda: 
  
PRIMER.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat GRUP 
D’ESPLAI ESPURNES (NIF G-58433418), en relació al desenvolupament del 
Programa d’activitats Casal d’estiu, monitoratge de suport per a la integració 
d’infants i joves amb discapacitat, any 2018, per un import total de 16.490,13 
euros. 
 
SEGON.- Autoritzar, disposar i reconèixer una obligació a favor de l’entitat 
GRUP D’ESPLAI ESPURNES (NIF G-58433418), per import de 16.490,13 
euros, a càrrec de la partida 68.23100.48020 (Conveni col·laboració Esplai 
Espurnes-monitors suport integració) pel desenvolupament del Programa 
d’activitats Casal d’estiu, monitoratge de suport per a la integració d’infants i 
joves amb discapacitat, any 2018. 
 
TERCER.- Proposar el pagament, per un import de 16.490,13 euros, a l’entitat 
GRUP D’ESPLAI ESPURNES (NIF G-58433418), pel concepte descrit 
anteriorment.  
 
 
65. Proposta d’aprovació de la justificació presentada per ASSOCIACIÓ 
CLUB ESPLAI PUBILLA CASES-CAN VIDALET, relativa al programa de 
casals d’estiu 2018, monitoratge de suport per a la integració d’infants i 
joves amb diversitat funcional, i aprovació de l’aportació econòmica 
corresponent (exp. 2018/171/2244). 
 
L’Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions i les Bases 
reguladores per a l’atorgament de subvencions per a l’any 2018 defineixen, 
entre d’altres, els requisits exigits a les entitats beneficiàries dels ajuts atorgats, 
per aquest Ajuntament, pel desenvolupament d’activitats i/o projectes en 
qualsevol dels àmbits reflectits a les esmentades bases, en quant a l’obligació 
de justificar l’aplicació donada als fons rebuts, referida tant a la forma 
d’acreditar la realització de l’activitat o projecte pel qual es va concedir la 
subvenció, com al procediment intern a seguir per valorar i aprovar aquesta 
justificació. 
 
Vist que en data 14 de setembre de 2018 la Junta de Govern Local va aprovar 
una subvenció a favor de l’entitat CLUB D’ESPLAI PUBILLA CASES-CAN 
VIDALET, d’import 9.865,64 euros, en concepte de desenvolupament del 
“Casal d’estiu, monitoratge de suport per a la integració d’infants i joves amb 
discapacitat”, any 2018. 
 



Vist que en data 15 d’octubre de 2018 l’entitat presenta comptes justificatius 
relatius a la despesa executada pel desenvolupament de l’esmentada activitat i 
que aquests contenen tots els requisits exigits a l’Ordenança general 
reguladora de la concessió de subvencions i a les Bases Reguladores per a 
l’atorgament de subvencions, segons informe emès per la Unitat Jurídic 
administrativa de l’Àmbit d’Acció social i Ciutadania. 
 
Vistos els informes emesos pels serveis tècnics municipals. 
 
Vista la regulació de l’Ordenança general reguladora de la concessió de 
subvencions i les Bases d’Execució del pressupost en vigor. 
 
En virtut de la delegació conferida a la Junta de Govern local, al punt g. del 
Decret d’alcaldia núm. 1.466, de 18 de juny de 2015, per a la concessió de 
subvencions amb càrrec a crèdit pressupostari disponible a tal efecte. 
  
S’acorda: 
  
PRIMER.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat CLUB 
D’ESPLAI PUBILLA CASES-CAN VIDALET (NIF G-58300237), en relació a la 
subvenció atorgada per aquest Ajuntament pel desenvolupament del Programa 
d’activitat Casal d’estiu, monitoratge de suport per a la integració d’infants i 
joves amb discapacitat, any 2018, en els termes següents: 
 

ACTIVITAT SUBVENCIÓ 
APROVADA 

SUBVENCIÓ EN 
FUNCIÓ 

D’OCUPACIÓ REAL 

SUBVENCIÓ DEL 
80% (Pagament 

25/09/2018) 
Monitoratge de suport per a la 
integració d’infants i joves amb 
discapacitat al Casal d’estiu  

9.865,64 € 9.201,49 € 7.892,51 € 

 
SEGON.- Proposar el pagament de 1.308,98 euros a l’entitat CLUB D’ESPLAI 
PUBILLA CASES-CAN VIDALET (NIF G-58300237), a càrrec de la partida 
pressupostària 68 23100 48008 (Conveni col·laboració Esplai Pubilla Cases 
monitors estiu integració), pel desenvolupament de l’activitat “Casal d’estiu, 
monitoratge de suport per a la integració d’infants i joves amb discapacitat”, any 
2018. 
 
La quantitat econòmica restant fins arribar al 20%, per valor de 664,15 euros, 
no ha estat justificada i no resulta exigible a l’Ajuntament. 
 
 
66. Proposta d’aprovació de la justificació d'una subvenció atorgada l'any 
2018 a ESPLUGA VIVA pel desenvolupament del programa d’activitats 
“Casal d’estiu” (exp. 2018/153/2244). 
 
L’Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions i les Bases 
Reguladores per a l’atorgament de subvencions per a l’any 2018 defineixen, 
entre d’altres, els requisits exigits a les entitats beneficiàries dels ajuts atorgats, 
per aquest Ajuntament, pel desenvolupament d’activitats i /o projectes en 
qualsevol dels àmbits reflectits a les esmentades bases, en quant a l’obligació 



de justificar l’aplicació donada als fons rebuts, referida tant a la forma 
d’acreditar la realització de l’activitat o projecte pel qual es va concedir la 
subvenció, com al procediment intern a seguir per valorar i aprovar aquesta 
justificació. 
 
Vist que la Junta de Govern Local, en data 15 de juny  de 2018, va aprovar una 
subvenció a favor de l’entitat ESPLUGA VIVA, per import de 13.613,61 euros 
pel desenvolupament del Casal d’estiu (infantil i jove), any 2018.  
 
Vist que en data 11 d’octubre de 2018, amb número de registre d’entrada 
20.122, l’entitat ESPLUGA VIVA presenta comptes justificatius relatius a la 
despesa executada pel desenvolupament del Programa d’activitats Casal 
d’estiu (infantil i jove), any 2018 i que aquests contenen tots els requisits exigits 
a l‘Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions i a les 
Bases Reguladores per a l’atorgament de subvencions, segons informe emès 
per la Unitat Jurídic administrativa de l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania. 
 
Vistos els informes emesos pels serveis tècnics municipals. 
 
Vista la regulació de l’Ordenança general reguladora de la concessió de 
subvencions i les Bases d’Execució del pressupost en vigor. 
 
En virtut de la delegació conferida a la Junta de Govern local, al punt g. del 
Decret d’alcaldia núm. 1.466, de 18 de juny de 2015, per a la concessió de 
subvencions amb càrrec a crèdit pressupostari disponible a tal efecte.  
 
S’acorda: 
  
PRIMER.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat ESPLUGA 
VIVA (NIF G-58698424), en relació a la subvenció atorgada per aquest 
Ajuntament pel desenvolupament del Programa d’activitats Casal d’estiu 
(infantil i jove), any 2018, en els termes següents: 
 

ACTIVITAT 
SUBVENCIÓ 
APROVADA 

(aportació màxima) 

SUBVENCIÓ 80% DE 
L’APORTACIÓ 

MUNICIPAL 
(pagament 28/6/2018) 

SUBVENCIÓ 
ATORGADA 

(en funció ocupació 
real casal) 

Casal d’estiu infantil i jove 13.613,61 € 10.890,89 € 11.509,15 € 
 
SEGON.- Proposar el pagament de 618,26 euros a l’entitat ESPLUGA VIVA 
((NIF G-58698424)), a càrrec de la partida pressupostària 36 33700 48009 
(Conveni amb Agrupament Escolta Espluga Viva. Casals) pel desenvolupament 
del Programa d’activitats Casal d’estiu (infantil i jove), any 2018. 
 
La quantitat econòmica restant fins arribar al 20% aprovat el 15 de juny de 
2018, per valor de 2.104,46 no ha estat justificada i no resulta exigible a 
l’Ajuntament.  
 
 



67. Proposta d’aprovació de la justificació d'una subvenció atorgada l'any 
2018 a ESPLAI ESPURNES pel desenvolupament del programa d’activitats 
“Casal d’estiu” (exp. 2018/151/2244). 
 
L’Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions i les Bases 
Reguladores per a l’atorgament de subvencions per a l’any 2018 defineixen, 
entre d’altres, els requisits exigits a les entitats beneficiàries dels ajuts atorgats, 
per aquest Ajuntament, pel desenvolupament d’activitats i /o projectes en 
qualsevol dels àmbits reflectits a les esmentades bases, en quant a l’obligació 
de justificar l’aplicació donada als fons rebuts, referida tant a la forma 
d’acreditar la realització de l’activitat o projecte pel qual es va concedir la 
subvenció, com al procediment intern a seguir per valorar i aprovar aquesta 
justificació. 
 
Vist que la Junta de Govern Local, en data 1 de juny  de 2018, va aprovar una 
subvenció a favor de l’entitat GRUP D’ESPLAI ESPURNES, per import de 
29.773,23 euros pel desenvolupament del programa d’activitats Casal d’estiu 
(infantil i jove), any 2018.  
 
Vist que en data 10 d’octubre de 2018, amb número de registre d’entrada 
20.003, l’entitat GRUP D’ESPLAI ESPURNES presenta comptes justificatius 
relatius a la despesa executada pel desenvolupament del Programa d’activitats 
Casal d’estiu (infantil i jove), any 2018 i que aquests contenen tots els requisits 
exigits a l‘Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions i a 
les Bases Reguladores per a l’atorgament de subvencions, segons informe 
emès per la Unitat Jurídic administrativa de l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania. 
 
Vistos els informes emesos pels serveis tècnics municipals. 
 
Vista la regulació de l’Ordenança general reguladora de la concessió de 
subvencions i les Bases d’Execució del pressupost en vigor. 
 
En virtut de la delegació conferida a la Junta de Govern local, al punt g. del 
Decret d’alcaldia núm. 1.466, de 18 de juny de 2015, per a la concessió de 
subvencions amb càrrec a crèdit pressupostari disponible a tal efecte. 
  
S’acorda: 
 
PRIMER.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat GRUP 
D’ESPLAI ESPURNES (NIF G-58433418), en relació a la subvenció atorgada 
per aquest Ajuntament pel desenvolupament del Programa d’activitats Casal 
d’estiu (infantil i jove), any 2018, en els termes següents: 
 

ACTIVITAT 
SUBVENCIÓ 

APROVADA (aportació 
màxima) 

SUBVENCIÓ 80% DE 
L’APORTACIÓ 

MUNICIPAL 
(pagament 28/6/2018) 

SUBVENCIÓ 
ATORGADA  

(en funció ocupació 
real casal) 

Casal d’estiu infantil i jove 29.773,23 € 23.818,58 € 28.783,86 € 
 
SEGON.- Proposar el pagament de 4.965,28 euros a l’entitat GRUP D’ESPLAI 
ESPURNES (NIF G-58433418), a càrrec de la partida pressupostària 36 33700 



48008 (Conveni amb Grup d’Esplai Espurnes. Casals Joves) pel 
desenvolupament del Programa d’activitats Casal d’estiu (infantil i jove), any 
2018. 
 
La quantitat econòmica restant fins arribar al 20% aprovat el 1 de juny de 2018, 
de 2018, per valor de 989,37€, no ha estat justificada i no resulta exigible a 
l’Ajuntament. 
 
 
68. Proposta de rectificació de l’aprovació de la justificació d'una 
subvenció atorgada l'any 2018 a ASSOCIACIÓ CLUB ESPLAI PUBILLA 
CASES-CAN VIDALET pel desenvolupament del programa d’activitats 
“Casal d’estiu” (exp. 2017/138/2244). 
 
La Junta de Govern Local, en sessió de data 22 de desembre de 2017, va 
aprovar la justificació econòmica presentada per l’ASSOCIACIÓ CLUB 
D’ESPLAI PUBILLA CASES-CAN VIDALET (NIF G-58300237), en relació a les 
subvencions atorgades per aquest Ajuntament pel desenvolupament del 
Programa d’activitats Casal d’Estiu, any 2017 i, en conseqüència, va abonar a 
l’entitat la quantitat de 3.116,33 euros pel desenvolupament del Programa 
d’Activitats Casal d’Estiu Infantil. 
 
Posteriorment s’ha detectat, a l’informe tècnic, un error material que va 
excloure del còmput final la quantitat a abonar corresponent a la part justificada 
del Casal d’Estiu Jove, per import de 1.889,00 euros, quantitat que s’hauria 
d’haver abonat a l’ASSOCIACIÓ CLUB D’ESPLAI PUBILLA CASES-CAN 
VIDALET. 
 
Atès el que disposa l’article 109.2 de la Llei 39/2015 de 1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, que preveu 
que les administracions públiques podran rectificar en qualsevol moment, d’ofici 
o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents 
en els seus actes. 
 
S’acorda: 
 
PRIMER.- Rectificar parcialment l’acord número 75 de la Junta de Govern 
Local de data 22 de de desembre de 2017 i autoritzar, disposar i reconèixer una 
obligació per import de 1.889,00 euros, a favor de l’ASSOCIACIÓ CLUB 
D’ESPLAI PUBILLA CASES-CAN VIDALET, amb CIF G58300237, a càrrec de 
la partida 36 33700 48006  del pressupost municipal en vigor, en concepte 
d’aportació econòmica corresponent a la justificació econòmica aprovada del 
Programa d’Activitats Casal d’Estiu Jove, any 2017. 
 
SEGON.- Proposar el pagament de la despesa aprovada, a favor de 
l’ASSOCIACIÓ CLUB D’ESPLAI PUBILLA CASES-CAN VIDALET, amb CIF 
G58300237, per import total de 1.889,00 euros. 
 



TERCER.- Efectuar l’adequació de les dades incorporades en compliment de 
les obligacions de transparència i publicitat dels acords d’atorgament de 
subvencions per part de l’Administració Local. 
 
 
69. Proposta d’aprovació de la justificació d'una subvenció atorgada l'any 
2017 al CLUB BÀSQUET NOU ESPLUGUES pel desenvolupament de 
l’activitat “Torneig de Bàsquet Femení Ciutat d'Esplugues” (exp. 
2018/66/2244). 
 
L’Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions i les Bases 
Reguladores per a l’atorgament de subvencions per a l’any 2017 defineixen, 
entre d’altres, els requisits exigits a les entitats beneficiàries dels ajuts atorgats, 
per aquest Ajuntament, pel desenvolupament d’activitats i /o projectes en 
qualsevol dels àmbits reflectits a les esmentades bases, en quant a l’obligació 
de justificar l’aplicació donada als fons rebuts, referida tant a la forma 
d’acreditar la realització de l’activitat o projecte pel qual es va concedir la 
subvenció, com al procediment intern a seguir per valorar i aprovar aquesta 
justificació. 
 
En data 7 de juliol de 2017, la Junta de Govern Local va atorgar a l’entitat 
CLUB DE BASQUET NOU ESPLUGUES una subvenció de 1.335,19 euros pel 
desenvolupament de l’activitat “Torneig de bàsquet femení “Ciutat d’Espanya”, 
any 2017. 
 
Vist que en data 27 de febrer de 2018 l’entitat  presenta comptes justificatius 
relatius a la despesa executada pel desenvolupament de l’esmentada activitat i 
que aquests contenen tots els requisits exigits a l‘Ordenança General 
reguladora de la concessió de subvencions i a les Bases Reguladores per a 
l’atorgament de subvencions, segons informes emesos per la Unitat Jurídic 
administrativa de l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania i el Servei d’Esports. 
  
S’acorda: 
 
Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat CLUB DE 
BASQUET NOU ESPLUGUES, amb NIF G-64.941.552, per valor de 5.378,77 
euros, en relació a la subvenció de 1.335,19 euros atorgada pel 
desenvolupament de l’activitat “Torneig de bàsquet femení “Ciutat d’Espanya”, 
any 2017. 
 
 
70. Proposta d’aprovació de la justificació d'una subvenció atorgada l'any 
2017 a ASSOCIACIO FAMILIARS ALZHEIMER BAIX LLOBREGAT pel 
desenvolupament de l’activitat de conveni (exp. 2018/50/2244). 
 
L’Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions i les Bases 
Reguladores per a l’atorgament de subvencions per a l’any 2017 defineixen, 
entre d’altres, els requisits exigits a les entitats beneficiàries dels ajuts atorgats, 
per aquest Ajuntament, pel desenvolupament d’activitats i/o projectes en 
qualsevol dels àmbits reflectits a les esmentades bases, en quant a l’obligació 



de justificar l’aplicació donada als fons rebuts, referida tant a la forma 
d’acreditar la realització de l’activitat o projecte pel qual es va concedir la 
subvenció, com al procediment intern a seguir per valorar i aprovar aquesta 
justificació. 
 
En data 16 de maig de 2017, la Junta de Govern Local va atorgar a l’entitat 
ASSOCIACIÓ FAMILIARS ALZHEIMER BAIX LLOBREGAT una subvenció de 
1.624,00 euros pel desenvolupament de la Programació anual 2017. 
 
Vist que en data 8 de març de 2018 l’entitat  presenta comptes justificatius 
relatius a la despesa executada pel desenvolupament de l’esmentada activitat i 
que aquests contenen tots els requisits exigits a l‘Ordenança General 
reguladora de la concessió de subvencions i a les Bases Reguladores per a 
l’atorgament de subvencions, segons informes emesos per la Unitat Jurídic 
administrativa de l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania i el Servei d’Acció Social. 
  
S’acorda: 
 
Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat ASSOCIACIÓ 
FAMILIARS ALZHEIMER BAIX LLOBREGAT, amb NIF G-61516746, per valor 
de 2.031,50 euros, en relació a la subvenció de 1.624,00 euros atorgada pel 
desenvolupament de la Programació anual 2017. 
 
 
71. Proposta d’aprovació de la justificació d'una subvenció atorgada l'any 
2017 a ASSOCIACIÓ D'AMICS DEL MODELISME FERROVIARI 
D'ESPLUGUES, pel desenvolupament de l’activitat de conveni (exp. 
2018/115/2244). 
 
L’Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions i les Bases 
Reguladores per a l’atorgament de subvencions per a l’any 2017 defineixen, 
entre d’altres, els requisits exigits a les entitats beneficiàries dels ajuts atorgats, 
per aquest Ajuntament, pel desenvolupament d’activitats i /o projectes en 
qualsevol dels àmbits reflectits a les esmentades bases, en quant a l’obligació 
de justificar l’aplicació donada als fons rebuts, referida tant a la forma 
d’acreditar la realització de l’activitat o projecte pel qual es va concedir la 
subvenció, com al procediment intern a seguir per valorar i aprovar aquesta 
justificació. 
 
En data 23 de juny de 2018, la Junta de Govern Local va atorgar a l’entitat 
ASSOCIACIÓ D’AMICS DEL MODELISME FERROVIARI D’ESPLUGUES una 
subvenció de 1.400,00 euros pel desenvolupament de la Programació anual 
2017. 
 
Vist que en data 5 d’abril de 2018 l’entitat  presenta comptes justificatius 
relatius a la despesa executada pel desenvolupament de l’esmentada activitat i 
que aquests contenen tots els requisits exigits a l‘Ordenança General 
reguladora de la concessió de subvencions i a les Bases Reguladores per a 
l’atorgament de subvencions, segons informes emesos per la Unitat Jurídic 
administrativa de l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania i el Servei de Cultura. 



 
S’acorda: 
 
Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat ASSOCIACIÓ 
D’AMICS DEL MODELISME FERROVIARI D’ESPLUGUES (NIF G-60364775) 
en relació a la subvenció atorgada per aquest Ajuntament pel desenvolupament  
de  les  activitats  que a continuació s’esmenten, d’acord amb el següent: 

 
Activitat / projecte 

subvencionat Import atorgat Import justificat 

Programació anual 2017 1.400,00 € 

Justificació: 1.585,15 € 

Reintegrament: 94,85 € 

TOTAL 1.680,00 € 

 
 
72. Proposta d’aprovació de la justificació d'una subvenció atorgada l'any 
2017 a ASOCIACIÓN CULTURAL ANDALUZA DE ESPLUGUES pel 
desenvolupament de l’activitat de conveni (exp. 2017/88/2244). 
 
L’Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions i les Bases 
Reguladores per a l’atorgament de subvencions per a l’any 2017 defineixen, 
entre d’altres, els requisits exigits a les entitats beneficiàries dels ajuts atorgats, 
per aquest Ajuntament, pel desenvolupament d’activitats i /o projectes en 
qualsevol dels àmbits reflectits a les esmentades bases, en quant a l’obligació 
de justificar l’aplicació donada als fons rebuts, referida tant a la forma 
d’acreditar la realització de l’activitat o projecte pel qual es va concedir la 
subvenció, com al procediment intern a seguir per valorar i aprovar aquesta 
justificació. 
 
En data 22 de desembre de 2017, la Junta de Govern Local va atorgar a 
l’entitat ASOCIACIÓN CULTURAL ANDALUZA DE ESPLUGUES una 
subvenció de 6.758,00 euros pel desenvolupament de la Programació Anual 
2017. 
 
Vist que en data 26 d’octubre de 2018 l’entitat  presenta comptes justificatius 
relatius a la despesa executada pel desenvolupament de l’esmentada activitat i 
que aquests contenen tots els requisits exigits a l‘Ordenança General 
reguladora de la concessió de subvencions i a les Bases Reguladores per a 
l’atorgament de subvencions, segons informes emesos per la Unitat Jurídic 
administrativa de l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania i el Servei de Cultura. 
  
S’acorda: 
 
Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat ASOCIACIÓN 
CULTURAL ANDALUZA DE ESPLUGUES, amb NIF G-58623737, per valor de 
17.335,84 euros, en relació a la subvenció de 6.758,00 euros atorgada pel 
desenvolupament de la Programació Anual 2017. 
  
 



73. Proposta d’aprovació de la justificació d'una subvenció atorgada l'any 
2017 a AGRUPAMENT ESCOLTA I GUIA SANT JORDI pel desenvolupament 
de l’activitat de conveni (exp. 2018/68/2244). 
 
L’Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions i les Bases 
Reguladores per a l’atorgament de subvencions per a l’any 2017 defineixen, 
entre d’altres, els requisits exigits a les entitats beneficiàries dels ajuts atorgats, 
per aquest Ajuntament, pel desenvolupament d’activitats i /o projectes en 
qualsevol dels àmbits reflectits a les esmentades bases, en quant a l’obligació 
de justificar l’aplicació donada als fons rebuts, referida tant a la forma 
d’acreditar la realització de l’activitat o projecte pel qual es va concedir la 
subvenció, com al procediment intern a seguir per valorar i aprovar aquesta 
justificació. 
 
En data 15 de setembre de 2017, la Junta de Govern Local va atorgar a l’entitat 
AGRUPAMENT ESCOLTA I GUIA SANT JORDI una subvenció de 9.348,94 
euros pel desenvolupament de la Programació anual 2017. 
 
Vist que en data 1 de març de 2018 l’entitat  presenta comptes justificatius 
relatius a la despesa executada pel desenvolupament de l’esmentada activitat i 
que aquests contenen tots els requisits exigits a l‘Ordenança General 
reguladora de la concessió de subvencions i a les Bases Reguladores per a 
l’atorgament de subvencions, segons informes emesos per la Unitat Jurídic 
administrativa de l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania i el Servei d’Infància i 
Joventut.  
 
S’acorda: 
 
Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat AGRUPAMENT 
ESCOLTA I GUIA SANT JORDI, amb NIF G08931974, per valor de 13.204,95 
euros, en relació a la subvenció de 9.348,94 euros atorgada pel 
desenvolupament de la Programació anual 2017.  
 
 
74. Proposta d’aprovació d’una subvenció al CLUB NATACIÓ ESPLUGUES 
pel desenvolupament de l’activitat "Campionat d'Espanya Infantil de 
Natació 2018 a Pontevedra" (exp. 2018/7/2242). 
 
Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 15 de desembre de 2017 
es van aprovar les Bases específiques reguladores de l’atorgament de 
subvencions de l’àmbit d’Acció Social i Ciutadania i del Departament de 
Comerç de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, any 2018, bases que 
defineixen el conjunt de condicions i el procediment a seguir per a la sol·licitud, 
tramitació, concessió, pagament i justificació dels ajuts que atorgui l’Ajuntament 
d’Esplugues a entitats i persones pel desenvolupament d’activitats i serveis a la 
ciutat. 
 
En data 26 de juliol de 2018, l’entitat CLUB DE NATACIÓ ESPLUGUES ha 
presentat instància per sol·licitar l’atorgament d’una subvenció amb caràcter 



extraordinari per a la realització de l’activitat ”CAMPIONAT D’ESPANYA 
INFANTIL DE NATACIÓ PONTEVEDRA”. 
 
Vist l’informe emès pel Servei d’Esports, informant favorablement la resolució 
de la sol·licitud de manera extraordinària. 
 
Vist l’informe emès per la Unitat Jurídic - Administrativa de l’Acció Social i 
Ciutadania i la Intervenció Municipal. 
 
Vista la regulació de l’ordenança general reguladora de la concessió de 
subvencions i les Bases d’Execució del pressupost en vigor. 
 
En virtut de la delegació conferida a la Junta de Govern local, al punt g. del 
Decret d’alcaldia núm. 1.466, de 18 de juny de 2015, per a la concessió de 
subvencions amb càrrec a crèdit pressupostari disponible a tal efecte. 
 
S’acorda: 
 
PRIMER.- Resoldre individualment la sol·licitud de subvenció amb caràcter 
extraordinari presentada per l’entitat CLUB DE NATACIÓ ESPLUGUES, amb 
NIF G58436494, i  atorgar una subvenció de 103,45 euros, atesa la motivació 
argumentada pels serveis tècnics, pel desenvolupament de l’activitat 
“Campionat d’Espanya infantil de natació a Pontevedra 2018”. 
 
SEGON.- Autoritzar, disposar i reconèixer una obligació per import de  103,45 
euros, amb càrrec a la partida 36.34101.48015 del pressupost municipal en 
vigor, a favor de l’entitat CLUB DE NATACIÓ ESPLUGUES, amb NIF 
G58436494, pel desenvolupament de l’esmentada activitat. 
 
El reconeixement de la obligació i el pagament de la subvenció se sotmeten a 
la condició suspensiva de resoldre positivament els comptes justificatius de les 
subvencions rebudes durant l'any 2017, presentats per l'entitat CLUB DE 
NATACIÓ ESPLUGUES en data 6 de febrer de 2018. 
 
TERCER.- Establir que s'entendrà acceptada la corresponent subvenció per 
part de l’entitat beneficiària si en el termini de 15 dies hàbils, comptat a partir de 
la recepció de la notificació dels presents acords, no ha manifestat 
expressament la renúncia. 
 
 
75. Proposta d’aprovació d’una subvenció al CLUB NATACIÓ ESPLUGUES  
pel desenvolupament de l’activitat "Campionat d'Espanya Infantil de 
Natació estiu 2018 a Madrid" (exp. 2018/8/2242). 
 
Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 15 de desembre de 2017 
es van aprovar les Bases específiques reguladores de l’atorgament de 
subvencions de l’àmbit d’Acció Social i Ciutadania i del Departament de 
Comerç de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, any 2018, bases que 
defineixen el conjunt de condicions i el procediment a seguir per a la sol·licitud, 
tramitació, concessió, pagament i justificació dels ajuts que atorgui l’Ajuntament 



d’Esplugues a entitats i persones pel desenvolupament d’activitats i serveis a la 
ciutat. 
 
En data 7 de desembre de 2018, l’entitat CLUB DE NATACIÓ ESPLUGUES ha 
presentat instància per sol·licitar l’atorgament d’una subvenció amb caràcter 
extraordinari per a la realització de l’activitat “CAMPIONAT D’ESPANYA 
INFANTIL  MADRID 2018”. 
 
Vist l’informe emès pel Servei d’Esports, informant favorablement la resolució 
de la sol·licitud de manera extraordinària. 
 
Vist l’informe emès per la Unitat Jurídic - Administrativa de l’Acció Social i 
Ciutadania i la Intervenció Municipal. 
 
Vista la regulació de l’ordenança general reguladora de la concessió de 
subvencions i les Bases d’Execució del pressupost en vigor. 
 
En virtut de la delegació conferida a la Junta de Govern local, al punt g. del 
Decret d’alcaldia núm. 1.466, de 18 de juny de 2015, per a la concessió de 
subvencions amb càrrec a crèdit pressupostari disponible a tal efecte. 
  
S’acorda: 
 
PRIMER.- Resoldre individualment la sol·licitud de subvenció amb caràcter 
extraordinari presentada per l’entitat CLUB DE NATACIÓ ESPLUGUES, amb 
NIF G58436494, i  atorgar una subvenció de 103,45 euros, atesa la motivació 
argumentada pels serveis tècnics, pel desenvolupament de l’activitat 
“Campionat d’Espanya infantil a Madrid 2018”. 
 
SEGON.- Autoritzar, disposar i reconèixer una obligació per import de  103,45 
euros, amb càrrec a la partida 36.34101.48015 del pressupost municipal en 
vigor, a favor de l’entitat CLUB DE NATACIÓ ESPLUGUES, amb NIF 
G58436494, pel desenvolupament de l’esmentada activitat. 
 
El reconeixement de la obligació i el pagament de la subvenció se sotmeten a 
la condició suspensiva de resoldre positivament els comptes justificatius de les 
subvencions rebudes durant l'any 2017, presentats per l'entitat CLUB DE 
NATACIÓ ESPLUGUES en data 6 de febrer de 2018. 
 
TERCER.- Establir que s'entendrà acceptada la corresponent subvenció per 
part de l’entitat beneficiària si en el termini de 15 dies hàbils, comptat a partir de 
la recepció de la notificació dels presents acords, no ha manifestat 
expressament la renúncia. 
  
 
76. Proposta de formalització d’un conveni de col·laboració amb ESCOLA 
LOLA ANGLADA, pel desenvolupament del programa d’activitats de l’any 
2018 (exp. 2018/156/2244). 
 



L’Ordenança General Reguladora de la Concessió de Subvencions de 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat defineix, entre d’altres, les condicions, 
requisits i procediments a seguir per a la concessió de subvencions a càrrec del 
pressupost municipal. 
 
Dins l’àmbit d’Acció Social i Ciutadania, l’ESCOLA LOLA ANGLADA, amb CIF 
Q5856020B, ha sol·licitat, en data 21 de març de 2018 la formalització d’un 
conveni de col·laboració per a l’any 2018 i l’aportació econòmica corresponent. 
 
En data 20 de juliol de 2018 la Junta de Govern Local va aprovar els comptes 
justificatius presentats per l’entitat, en relació a la subvenció atorgada pel 
desenvolupament de l’activitat del conveni, any 2017. 
 
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals, informant favorablement 
l’atorgament de subvencions en el marc del nou conveni, per les activitats i 
quanties en ell expressat. 
 
Vist l’informe emès per la Unitat Jurídic - Administrativa de l’Àmbit d’Acció 
Social i Ciutadania i la Intervenció Municipal. 
 
Vista l’Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions i les 
Bases d’Execució del pressupost en vigor. 
 
En virtut de la delegació conferida a la Junta de Govern local, al punt g. del 
Decret d’alcaldia núm. 1.466, de 18 de juny de 2015, per a la concessió de 
subvencions amb càrrec a crèdit pressupostari disponible a tal efecte. 
 
S’acorda: 
 
PRIMER.- Aprovar el text del conveni de col·laboració a formalitzar amb 
l’ESCOLA LOLA ANGLADA, amb CIF Q5856020B, per al desenvolupament de 
l’activitat “Projecte Smartclassroom Project – Biblioteca del futur.”, any 2018. 
 
SEGON.- Resoldre la sol·licitud presentada per l’ESCOLA LOLA ANGLADA, 
amb CIF Q5856020B, i atorgar una subvenció de 7.750,00 euros, pel 
desenvolupament de l’esmentada activitat. 
 
TERCER.- Autoritzar, disposar i reconèixer una obligació per import de 
7.750,00 euros, a favor de l’ESCOLA LOLA ANGLADA, amb CIF Q5856020B, a 
càrrec de la partida 47.32600.45394 del pressupost municipal en vigor, en 
concepte d’aportació econòmica corresponent a l’any 2018. 
 
QUART.- Proposar el pagament corresponent a la despesa aprovada, a favor 
de l’entitat l’ESCOLA LOLA ANGLADA, amb CIF Q5856020B, per import total 
de 7.750,00 euros. 
 
CINQUÈ.- Establir que s'entendrà acceptada la corresponent subvenció per 
part de l’entitat beneficiària si en el termini de 15 dies hàbils, comptat a partir de 
la recepció de la notificació dels presents acords, no ha manifestat 
expressament la renúncia. 



 
 
77. Proposta de formalització d’un conveni de col·laboració amb ESCOLA 
GRAS I SOLER pel desenvolupament del programa d’activitats de l’any 
2018 (exp. 2018/194/2244). 
 
L’Ordenança General Reguladora de la Concessió de Subvencions de 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat defineix, entre d’altres, les condicions, 
requisits i procediments a seguir per a la concessió de subvencions a càrrec del 
pressupost municipal. 
 
Dins l’àmbit d’Acció Social i Ciutadania, l’ESCOLA GRAS SOLER, amb CIF 
Q0868038A, ha sol·licitat, en data 15 de novembre de 2018 la formalització 
d’un conveni de col·laboració i l’aportació econòmica corresponent a l’any 
2018. 
 
En data 20 de juliol de 2018 la Junta de Govern Local va aprovar els comptes 
justificatius presentats per l’ESCOLA GRAS SOLER, amb CIF Q0868038A en 
relació a les subvencions atorgades amb anterioritat. 
 
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals, informant favorablement 
l’atorgament de subvencions en el marc de dit conveni, per les activitats i 
quanties en ell expressat. 
 
Vist l’informe emès per la Unitat Jurídic - Administrativa de l’Àmbit d’Acció 
Social i Ciutadania i la Intervenció Municipal. 
 
Vista l’Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions i les 
Bases d’Execució del pressupost en vigor. 
 
En virtut de la delegació conferida a la Junta de Govern local, al punt g. del 
Decret d’alcaldia núm. 1.466, de 18 de juny de 2015, per a la concessió de 
subvencions amb càrrec a crèdit pressupostari disponible a tal efecte. 
  
S’acorda: 
 
PRIMER.-Aprovar el text del conveni de col·laboració a formalitzar amb 
l’ESCOLA GRAS SOLER, amb CIF Q0868038A, per el període de vigència de l’ 
any 2018, per al desenvolupament de l’activitat següent:  
 
Programa anual Projecte Nou Currículum de Primària: Millora dels Espais 
situats al vestíbul. 

 
SEGON.- Resoldre la sol·licitud presentada per  l’ESCOLA GRAS SOLER, amb 
CIF Q0868038A, i atorgar una subvenció de 7.751,00 euros, pel 
desenvolupament de l’ esmentada activitat. 
 
TERCER.- Autoritzar, disposar i reconèixer una obligació per import de 
7.751,00 euros, a favor de l’ESCOLA GRAS SOLER, amb CIF Q0868038A, a 



càrrec de la partida 47.32600.45392  del pressupost municipal en vigor, en 
concepte d’aportació econòmica corresponent a l’any 2018. 
 
QUART.- Proposar el pagament corresponent a la despesa aprovada, a favor 
de l’entitat l’ESCOLA GRAS SOLER, amb CIF Q0868038A, per import total de 
7.751,00 euros. 
 
CINQUÈ.- Establir que s'entendrà acceptada la corresponent subvenció per 
part de l’entitat beneficiària si en el termini de 15 dies hàbils, comptat a partir de 
la recepció de la notificació dels presents acords, no ha manifestat 
expressament la renúncia. 
 
 
78. Proposta de formalització d’un conveni de col·laboració amb ESCOLA 
MATILDE ORDUÑA pel desenvolupament del programa d’activitats de 
l’any 2018 (exp. 2018/191/2244). 
 
L’Ordenança General Reguladora de la Concessió de Subvencions de 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat defineix, entre d’altres, les condicions, 
requisits i procediments a seguir per a la concessió de subvencions a càrrec del 
pressupost municipal. 
 
Dins l’àmbit d’Acció Social i Ciutadania, L’ESCOLA  MATILDE ORDUÑA, amb 
CIF Q5855033F, ha sol·licitat, en data 13 de novembre de 2018 la formalització 
d’un conveni de col·laboració pel període 2018 i l’aportació econòmica 
corresponent a l’any 2018. 
 
En data 23 de novembre de 2018 la Junta de Govern Local va aprovar els 
comptes justificatius presentats per l’entitat L’ESCOLA  MATILDE ORDUÑA, 
amb CIF Q5855033F en relació a les subvencions atorgades amb anterioritat. 
 
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals, informant favorablement 
l’atorgament de subvencions en el marc de dit conveni, per les activitats i 
quanties en ell expressat. 
 
Vist l’informe emès per la Unitat Jurídic - Administrativa de l’Àmbit d’Acció 
Social i Ciutadania i la Intervenció Municipal. 
 
Vista l’Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions i les 
Bases d’Execució del pressupost en vigor. 
 
En virtut de la delegació conferida a la Junta de Govern local, al punt g. del 
Decret d’alcaldia núm. 1.466, de 18 de juny de 2015, per a la concessió de 
subvencions amb càrrec a crèdit pressupostari disponible a tal efecte. 
  
S’acorda: 
 
PRIMER.- Aprovar el text del conveni de col·laboració a formalitzar amb 
L’ESCOLA MATILDE ORDUÑA, amb CIF Q5855033F, per un període de 
vigència d’un any, per al desenvolupament de l’activitat següent:  



 
Projecte Renovació material tecnològic. Implementació de noves activitats 
esportives 2018. 
 
SEGON.- Resoldre la sol·licitud presentada per L’ESCOLA MATILDE 
ORDUÑA, amb CIF Q5855033F, i  atorgar una subvenció de 7.752,00 euros, 
pel desenvolupament de les esmentades activitats. 
 
 
TERCER.- Autoritzar, disposar i reconèixer una obligació per import de 
7.752,00 euros, a favor de L’ESCOLA MATILDE ORDUÑA, amb CIF 
Q5855033F, a càrrec de la partida 47.32600.45396  del pressupost municipal 
en vigor, en concepte d’aportació econòmica corresponent a l’any 2018. 
 
QUART.- Proposar el pagament corresponent a la despesa aprovada, a favor 
de l’entitat L’ESCOLA MATILDE ORDUÑA amb CIF Q5855033F, per import 
total de 7.752,00 euros. 
 
CINQUÈ.- Establir que s'entendrà acceptada la corresponent subvenció per 
part de l’entitat beneficiària si en el termini de 15 dies hàbils, comptat a partir de 
la recepció de la notificació dels presents acords, no ha manifestat 
expressament la renúncia. 
 
 
79. Proposta de formalització d’un conveni de col·laboració amb ESCOLA 
CAN VIDALET pel desenvolupament del programa d’activitats de l’any 
2018 (exp. 2018/157/2244). 
 
L’Ordenança General Reguladora de la Concessió de Subvencions de 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat defineix, entre d’altres, les condicions, 
requisits i procediments a seguir per a la concessió de subvencions a càrrec del 
pressupost municipal. 
 
Dins l’àmbit d’Acció Social i Ciutadania, l’ESCOLA CAN VIDALET, amb CIF 
Q5856054A, ha sol·licitat, en data 21 de març de 2018 la formalització d’un 
conveni de col·laboració per a l’any 2018 i l’aportació econòmica corresponent. 
 
En data 20 de setembre de 2018 la Junta de Govern Local va aprovar els 
comptes justificatius presentats per l’entitat, en relació a la subvenció atorgada 
pel desenvolupament de l’activitat del conveni, any 2017. 
 
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals, informant favorablement 
l’atorgament de subvencions en el marc del nou conveni, per les activitats i 
quanties en ell expressat. 
 
Vist l’informe emès per la Unitat Jurídic - Administrativa de l’Àmbit d’Acció 
Social i Ciutadania i la Intervenció Municipal. 
 
Vista l’Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions i les 
Bases d’Execució del pressupost en vigor. 



 
En virtut de la delegació conferida a la Junta de Govern local, al punt g. del 
Decret d’alcaldia núm. 1.466, de 18 de juny de 2015, per a la concessió de 
subvencions amb càrrec a crèdit pressupostari disponible a tal efecte. 
  
S’acorda: 
 
PRIMER.- Aprovar el text del conveni de col·laboració a formalitzar amb 
l’ESCOLA CAN VIDALET, amb CIF Q5856054A, per al desenvolupament de 
l’activitat “Projecte Adequació dels espais de l’escola a les noves funcions 
metodològiques”, any 2018. 
 
SEGON.- Resoldre la sol·licitud presentada per l’entitat l’ESCOLA CAN 
VIDALET, amb CIF Q5856054A, i  atorgar una subvenció de 7.752,00 euros, 
pel desenvolupament de l’esmentada activitat. 
 
TERCER.- Autoritzar, disposar i reconèixer una obligació per import de 
7.752,00 euros, a favor de l’ESCOLA CAN VIDALET, amb CIF Q5856054A, a 
càrrec de la partida 47.32600.45398  del pressupost municipal en vigor, en 
concepte d’aportació econòmica corresponent a l’any 2018. 
 
QUART.- Proposar el pagament corresponent a la despesa aprovada, a favor 
de l’entitat l’ESCOLA CAN VIDALET, amb CIF Q5856054A, per import total de 
7.752,00 euros. 
 
CINQUÈ.- Establir que s'entendrà acceptada la corresponent subvenció per 
part de l’entitat beneficiària si en el termini de 15 dies hàbils, comptat a partir de 
la recepció de la notificació dels presents acords, no ha manifestat 
expressament la renúncia. 
 
 
80. Proposta de formalització d’un conveni de col·laboració amb la 
CONGREGACIÓ DE MONGES DOMINIQUES DE SANTA MARIA DE 
MONTSIÓ, any 2018 (exp. 2018/184/2244). 
 
El Monestir de Santa Maria de Mont-Sió, traslladat l’any 1948 des de Barcelona 
a Esplugues de Llobregat, ubicat al carrer Església, 101, és un conjunt 
arquitectònic amb un claustre gòtic del segle XIV, que alguns autors han definit 
com joia arquitectònica d’Esplugues de Llobregat. 
 
L’Entitat propietària del Monestir de Santa Maria de Mont–Sió, és la 
Congregació de Monges Dominiques de Santa Maria de Mont–Sió. 
 
L’entitat ha manifestat fa anys la voluntat de contribuir al coneixement cultural 
d’Esplugues de Llobregat, i en aprofundir en el coneixement de la riquesa 
arquitectònica municipal. En aquest sentit, tenen la predisposició de facilitat 
l’obertura i l’accés al Claustre Gòtic de Mont–Sió, un dia al mes. 
 
Així mateix, l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat ha identificat com a 
important possibilitat les visites culturals de la població al Claustre de Mont–Sió. 



De fet, fa més de deu anys que l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat 
contribueix econòmicament a les depeses originades per l’obertura i exposició 
a la ciutadania de l’esmentat Claustre. 
 
L’Ordenança General Reguladora de la Concessió de Subvencions de 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat defineix, entre d’altres, les condicions, 
requisits i procediments a seguir per a la concessió de subvencions a càrrec del 
pressupost municipal. 
 
Vist que en data 19 d’octubre de 2018, la Congregació de Monges Dominiques 
de Santa Maria de Mont–Sió, amb CIF R0800911J, sol·licita una nova pròrroga 
de l’esmentat conveni per a l’exercici 2018 i l’ajut econòmic corresponent. 
 
Vist que l’entitat ha presentat els comptes justificatius de la subvenció 
corresponent a l’aportació econòmica 2017 i que aquests han estat aprovats 
per la Junta de Govern Local de data 5 de desembre de 2018. 
 
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals, mitjançant el qual es 
proposa l’atorgament de la subvenció en el marc de dit conveni, per l’activitat i 
quantia en ell expressat. 
 
Vist l’informe emès per la Unitat Jurídic - Administrativa d’Acció Social i 
Ciutadania i la Intervenció Municipal. 
 
Vista l’ordenança general reguladora de la concessió de subvencions i les 
Bases d’Execució del pressupost en vigor. 
 
En virtut de la delegació conferida a la Junta de Govern local, al punt g. del 
Decret d’alcaldia núm. 1.466, de 18 de juny de 2015, per a la concessió de 
subvencions amb càrrec a crèdit pressupostari disponible a tal efecte. 
 
S’acorda: 
 
PRIMER.- Aprovar el text del conveni de col·laboració a formalitzar amb la 
Congregació de Monges Dominiques de Santa Maria de Mont–Sió, amb CIF 
R0800911J, per al desenvolupament de l’activitat “Obertura i accés al Claustre 
Gòtic de Mont–Sió”. 
 
SEGON.- Resoldre la sol·licitud de subvenció presentada per la Congregació 
de Monges Dominiques de Santa Maria de Mont–Sió, amb NIF R0800911J, i 
atorgar una subvenció de 1.608,00 euros. 
 
TERCER.- Autoritzar, disposar i reconèixer una obligació per import de 
1.608,00 euros, a favor de l’entitat Congregació de Monges Dominiques de 
Santa Maria de Mont–Sió, amb NIF R0800911J, a càrrec de la partida 
33.33400.48011 del pressupost municipal en vigor, en concepte d’aportació 
econòmica corresponent a l’any 2018. 
 



QUART.- Proposar el pagament corresponent a la despesa aprovada, a favor 
de l’entitat Congregació de Monges Dominiques de Santa Maria de Mont–Sió, 
amb NIF R0800911J, per import total de 1.608,00 euros. 
 
CINQUÈ.- Establir que s'entendrà acceptada la corresponent subvenció per 
part de l’entitat beneficiària si en el termini de 15 dies hàbils, comptat a partir de 
la recepció de la notificació dels presents acords, no ha manifestat 
expressament la renúncia. 
 
 
81. Proposta d’aprovació de l’aportació econòmica 2018 a ASSOCIACIO 
FAMILIARS ALZHEIMER BAIX LLOBREGAT, en execució del conveni en 
vigor (exp. 2018/71/2244). 
 
La Junta de Govern Local va acordar, en sessió del 12 de maig del 2017, 
l’aprovació del conveni de col·laboració amb l’entitat ASSOCIACIÓ FAMILIARS 
ALZHEIMER BAIX LLOBREGAT, amb una vigència prevista pel període 2017-
2020.  
 
En data 8 de març de 2018 l’entitat ha sol·licitat la subvenció corresponent a 
l’any 2018, acompanyada del programa d’activitats. 
 
D’acord amb el que estableix el text del conveni de col·laboració,  pel que 
afecta a l’any 2018, l’aportació municipal restarà condicionada suspensivament 
a l’aprovació anual i expressa per l’òrgan competent de l’Ajuntament i a 
l’efectiva consignació pressupostària de la despesa. En aquest sentit, el 
pressupost municipal en vigor conté la partida nominativa 68.31100.48004 amb 
una dotació pressupostària de 1624,00 euros. 
 
Vist que l’entitat ha presentat els comptes justificatius de la subvenció 
corresponent a l’aportació econòmica 2017 i que aquests han estat aprovats 
per la Junta de Govern Local de data 21 de desembre de 2018. 
 
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals, informant favorablement 
l’atorgament de subvencions en el marc de dit conveni, per les activitats i 
quanties en ell expressat. 
 
Vist l’informe emès per la Unitat Jurídic - Administrativa d’Acció Social i 
Ciutadania i la Intervenció Municipal. 
 
Vista l’ordenança general reguladora de la concessió de subvencions i les 
Bases d’Execució del pressupost en vigor. 
 
En virtut de la delegació conferida a la Junta de Govern local, al punt g. del 
Decret d’alcaldia núm. 1.466, de 18 de juny de 2015, per a la concessió de 
subvencions amb càrrec a crèdit pressupostari disponible a tal efecte. 
  
S’acorda: 
 



PRIMER.- Resoldre la sol·licitud presentada per l’entitat ASSOCIACIÓ 
FAMILIARS ALZHEIMER BAIX LLOBREGAT, amb CIF G 61516746, i  aprovar 
la concessió d’una subvenció per import 1.624,00 euros, per al 
desenvolupament de les activitats següents: 
 
- Activitats del programa d’atenció al malalt d’Alzheimer i la seva família. 
 
SEGON.- Autoritzar, disposar i reconèixer una obligació per import de  1.624,00 
euros, a favor de l’entitat ASSOCIACIÓ FAMILIARS ALZHEIMER BAIX 
LLOBREGAT, amb CIF G 61516746, amb càrrec a la partida 68.31100.48004 
del pressupost municipal en vigor, en concepte d’aportació econòmica 
corresponent a l’any 2018. 
 
TERCER.- Proposar el pagament corresponent a la despesa aprovada, a favor 
de l’entitat ASSOCIACIÓ FAMILIARS ALZHEIMER BAIX LLOBREGAT, amb 
CIF G 61516746, per import total de 1.624,00 euros. 
 
QUART.- Establir que s'entendrà acceptada la corresponent subvenció per part 
de l’entitat beneficiària si en el termini de 15 dies hàbils, comptat a partir de la 
recepció de la notificació dels presents acords, no ha manifestat expressament 
la renúncia. 
 
 
82. Proposta d’aprovació de l’aportació econòmica 2018 a ASSOCIACIÓ 
D'AMICS DEL MODELISME FERROVIARI D'ESPLUGUES, en execució del 
conveni en vigor (exp. 2018/172/2244). 
 
La Junta de Govern Local va acordar, en sessió del 23 de juny del 2017, 
l’aprovació del conveni de col·laboració amb l’entitat ASSOCIACIÓ D'AMICS 
DEL MODELISME FERROVIARI D'ESPLUGUES (AMFE), amb una vigència 
prevista pel període 2017-2020.  
 
En data 26 de juliol de 2018 l’entitat ha sol·licitat la subvenció corresponent a 
l’any 2018, acompanyada del programa d’activitats. 
 
D’acord amb el que estableix el text del conveni de col·laboració,  pel que 
afecta a l’any 2018, l’aportació municipal restarà condicionada suspensivament 
a l’aprovació anual i expressa per l’òrgan competent de l’ajuntament i a 
l’efectiva consignació pressupostària de la despesa. En aquest sentit, el 
pressupost municipal en vigor conté la partida nominativa 33.33400.48008 amb 
una dotació pressupostària de 1.400,00 euros. 
 
Vist que l’entitat ha presentat els comptes justificatius de la subvenció 
corresponent a l’aportació econòmica 2017 i que aquests han estat aprovats 
per la Junta de Govern Local de data 21 de desembre de 2018. 
 
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals, informant favorablement 
l’atorgament de subvencions en el marc de dit conveni, per les activitats i 
quanties en ell expressat. 
 



Vist l’informe emès per la Unitat Jurídic - Administrativa d’Acció Social i 
Ciutadania i la Intervenció Municipal. 
 
Vista l’ordenança general reguladora de la concessió de subvencions i les 
Bases d’Execució del pressupost en vigor. 
 
En virtut de la delegació conferida a la Junta de Govern local, al punt g. del 
Decret d’alcaldia núm. 1.466, de 18 de juny de 2015, per a la concessió de 
subvencions amb càrrec a crèdit pressupostari disponible a tal efecte. 
  
S’acorda: 
 
PRIMER.- Resoldre la sol·licitud presentada per l’entitat ASSOCIACIÓ 
D'AMICS DEL MODELISME FERROVIARI D'ESPLUGUES (AMFE), amb CIF 
G60364775, i  aprovar la concessió d’una subvenció per import 1.400,00 euros, 
per al desenvolupament de les activitats següents: 
- Construcció i manteniment de maquetes. 
- Circuit de tren viu en Festa Major. 
- Trobades de mòduls. 
- Presentació i circulació de trens en els mòduls de l’associació. 
- Programació anual (biblioteca, portes obertes, etc.). 
 
SEGON.- Autoritzar, disposar i reconèixer una obligació per import de  1.400,00 
euros, a favor de l’entitat ASSOCIACIÓ D'AMICS DEL MODELISME 
FERROVIARI D'ESPLUGUES (AMFE), amb CIF G60364775, amb càrrec a la 
partida 33.33400.48008 del pressupost municipal en vigor, en concepte 
d’aportació econòmica corresponent a l’any 2018. 
 
TERCER.- Proposar el pagament corresponent a la despesa aprovada, a favor 
de l’entitat ASSOCIACIÓ D'AMICS DEL MODELISME FERROVIARI 
D'ESPLUGUES (AMFE), amb CIF G60364775, per import total de 1.400,00 
euros. 
 
QUART.- Establir que s'entendrà acceptada la corresponent subvenció per part 
de l’entitat beneficiària si en el termini de 15 dies hàbils, comptat a partir de la 
recepció de la notificació dels presents acords, no ha manifestat expressament 
la renúncia. 
 
 
83. Proposta d’aprovació de l’aportació econòmica 2018 a ASOCIACIÓN 
CULTURAL ANDALUZA DE ESPLUGUES, en execució del conveni en 
vigor (exp. 2018/185/2244). 
 
La Junta de Govern Local va acordar, en sessió del 28 de juliol del 2017, 
l’aprovació del conveni de col·laboració amb l’entitat ASOCIACIÓN CULTURAL 
ANDALUZA DE ESPLUGUES, amb una vigència prevista pel període 2017-
2020.  
 
En data 26 d’octubre de 2018 l’entitat ha sol·licitat la subvenció corresponent a 
l’any 2018, acompanyada del programa d’activitats. 



 
D’acord amb el que estableix el text del conveni de col·laboració,  pel que 
afecta a l’any 2018, l’aportació municipal restarà condicionada suspensivament 
a l’aprovació anual i expressa per l’òrgan competent de l’ajuntament i a 
l’efectiva consignació pressupostària de la despesa. En aquest sentit, el 
pressupost municipal en vigor conté la partida nominativa 33.33400.48016 amb 
una dotació pressupostària de 6.758,00 euros. 
 
Vist que l’entitat ha presentat els comptes justificatius de la subvenció 
corresponent a l’aportació econòmica 2017 i que aquests han estat aprovats 
per la Junta de Govern Local de data 21 de desembre de 2018. 
 
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals, informant favorablement 
l’atorgament de subvencions en el marc de dit conveni, per les activitats i 
quanties en ell expressat. 
 
Vist l’informe emès per la Unitat Jurídic - Administrativa d’Acció Social i 
Ciutadania i la Intervenció Municipal. 
 
Vista l’ordenança general reguladora de la concessió de subvencions i les 
Bases d’Execució del pressupost en vigor. 
 
En virtut de la delegació conferida a la Junta de Govern local, al punt g. del 
Decret d’alcaldia núm. 1.466, de 18 de juny de 2015, per a la concessió de 
subvencions amb càrrec a crèdit pressupostari disponible a tal efecte. 
  
S’acorda: 
 
PRIMER.- Resoldre la sol·licitud presentada per l’entitat ASOCIACIÓN 
CULTURAL ANDALUZA DE ESPLUGUES, amb CIF G58623737, i  aprovar la 
concessió d’una subvenció per import 6.758,00 euros, per al desenvolupament 
de les activitats següents: 
- Cavalcada de Reis. 
- Carnestoltes. 
- Dia d’Andalusia. 
- Concurs de truites de Festa Major. 
- Castanyada. 
- Programació Anual. 
 
SEGON.- Autoritzar, disposar i reconèixer una obligació per import de  6.758,00 
euros, a favor de l’entitat ASOCIACIÓN CULTURAL ANDALUZA DE 
ESPLUGUES, amb CIF G58623737, amb càrrec a la partida 33.33400.48016 
del pressupost municipal en vigor, en concepte d’aportació econòmica 
corresponent a l’any 2018. 
 
TERCER.- Proposar el pagament corresponent a la despesa aprovada, a favor 
de l’entitat ASOCIACIÓN CULTURAL ANDALUZA DE ESPLUGUES, amb CIF 
G58623737, per import total de 6.758,00 euros. 
 



QUART.- Establir que s'entendrà acceptada la corresponent subvenció per part 
de l’entitat beneficiària si en el termini de 15 dies hàbils, comptat a partir de la 
recepció de la notificació dels presents acords, no ha manifestat expressament 
la renúncia. 
 
 
84. Proposta d’aprovació de l’aportació econòmica 2018 a l’ASSEMBLEA 
COMARCAL CREU ROJA D’ESPLUGUES-SANT JUST DESVERN, en 
execució del conveni en vigor (exp. 2018/178/2244). 
 
La Junta de Govern Local va acordar, en sessió del 22 de desembre de 2017, 
l’aprovació del conveni de col·laboració amb l’entitat ASSEMBLEA COMARCAL 
CREU ROJA A ESPLUGUES DE LLOBREGAT, amb una vigència prevista pel 
període 2017-2018.  
 
En data 4 d’octubre de 2018 l’entitat ha sol·licitat la subvenció corresponent a 
l’any 2018, acompanyada del programa d’activitats. 
 
D’acord amb el que estableix el text del conveni de col·laboració, pel que afecta 
a l’any 2018, l’aportació municipal restarà condicionada suspensivament a 
l’aprovació anual i expressa per l’òrgan competent de l’ajuntament i a l’efectiva 
consignació pressupostària de la despesa. En aquest sentit, el pressupost 
municipal en vigor conté la partida nominativa 68.23100.48001 amb una 
dotació pressupostària de 19.128,53 euros. 
 
Vist que l’entitat ha presentat els comptes justificatius de la subvenció 
corresponent a l’aportació econòmica 2017 i que aquests han estat aprovats 
per la Junta de Govern Local de data 5 d’octubre de 2018. 
 
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals, informant favorablement 
l’atorgament de subvencions en el marc de dit conveni, per les activitats i 
quanties en ell expressat. 
 
Vist l’informe emès per la Unitat Jurídic - Administrativa d’Acció Social i 
Ciutadania i la Intervenció Municipal. 
 
Vista l’ordenança general reguladora de la concessió de subvencions i les 
Bases d’Execució del pressupost en vigor. 
 
En virtut de la delegació conferida a la Junta de Govern local, al punt g. del 
Decret d’alcaldia núm. 1.466, de 18 de juny de 2015, per a la concessió de 
subvencions amb càrrec a crèdit pressupostari disponible a tal efecte. 
  
S’acorda: 
 
PRIMER.- Resoldre la sol·licitud presentada per l’entitat ASSEMBLEA 
COMARCAL CREU ROJA A ESPLUGUES DE LLOBREGAT, amb CIF 
Q2866001G, i aprovar la concessió d’una subvenció per import 19.128,53 
euros, per al desenvolupament de les activitats següents: 
 



-Projectes per cobrir les necessitats bàsiques (ajuts sanitaris, beques menjador 
primària, campanya de vestuari infantil d’hivern, intoleràncies en alimentació 
infantil, lots de suport social, pobresa energètica, prevenció de l’exclusió 
residencial, retorn a l’escola i targetes d’alimentació infantil). 
-Activitats de sensibilització, prevenció i intervenció social amb la Infància i la 
Joventut per activar la seva autonomia i desenvolupament personal. 
-Atenció i protecció a víctimes que viuen violència de gènere (ATENPRO). 
-Projectes per a persones amb diversitat funcional: Transport adaptat i 
T’acompanyem. 
- Acció Humanitària i Cooperació al Desenvolupament a tot el món. 
- Espai de recerca activa de feina. 
- Activitats destinades a persones grans i persones amb dependència. 
- Prevenció i Assistència: Preventius Terrestres. 
- Formació: En Salut i Socors, en Intervenció Social, Escola d’educadors i 
educadores de Creu Roja Joventut, Formació a distància. 

 
SEGON.- Autoritzar, disposar i reconèixer una obligació per import de  
19.128,53 euros, a favor de l’entitat ASSEMBLEA COMARCAL CREU ROJA A 
ESPLUGUES DE LLOBREGAT, amb CIF Q2866001G, amb càrrec a la partida 
68.23100.48001 del pressupost municipal en vigor, en concepte d’aportació 
econòmica corresponent a l’any 2018. 
 
TERCER.- Proposar el pagament corresponent a la despesa aprovada, a favor 
de l’entitat ASSEMBLEA COMARCAL CREU ROJA A ESPLUGUES DE 
LLOBREGAT, amb CIF Q2866001G, per import total de 19.128,53 euros. 
 
QUART.- Establir que s'entendrà acceptada la corresponent subvenció per part 
de l’entitat beneficiària si en el termini de 15 dies hàbils, comptat a partir de la 
recepció de la notificació dels presents acords, no ha manifestat expressament 
la renúncia. 
 
 
85. Proposta d’aprovació de l’aportació econòmica 2018 a CLUB NATACIÓ 
ESPLUGUES en execució del conveni en vigor (exp. 2018/195/2244). 
 
La Junta de Govern Local va acordar, en sessió del 23 de desembre del 2016, 
l’aprovació del conveni de col·laboració amb l’entitat CLUB DE NATACIÓ 
ESPLUGUES, amb una vigència prevista pel període 2016-2019.  
 
En data 11 de desembre de 2017 l’entitat ha sol·licitat la subvenció 
corresponent a l’any 2018, acompanyada del programa d’activitats. 
 
D’acord amb el que estableix el text del conveni de col·laboració,  pel que 
afecta a l’any 2018, l’aportació municipal restarà condicionada suspensivament 
a l’aprovació anual i expressa per l’òrgan competent de l’ajuntament i a 
l’efectiva consignació pressupostària de la despesa. En aquest sentit, el 
pressupost municipal en vigor conté la partida nominativa 36.34100.48013 amb 
una dotació pressupostària de 6.500,00 euros. 
 



Vist que l’entitat ha presentat els comptes justificatius de la subvenció 
corresponent a l’aportació econòmica 2017 i que aquests han estat aprovats 
per la Junta de Govern Local de data 23 de novembre de 2018. 
 
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals, informant favorablement 
l’atorgament de subvencions en el marc de dit conveni, per les activitats i 
quanties en ell expressat. 
 
Vist l’informe emès per la Unitat Jurídic - Administrativa d’Acció Social i 
Ciutadania i la Intervenció Municipal. 
 
Vista l’ordenança general reguladora de la concessió de subvencions i les 
Bases d’Execució del pressupost en vigor. 
 
En virtut de la delegació conferida a la Junta de Govern local, al punt g. del 
Decret d’alcaldia núm. 1.466, de 18 de juny de 2015, per a la concessió de 
subvencions amb càrrec a crèdit pressupostari disponible a tal efecte. 
  
S’acorda: 
 
PRIMER.- Resoldre la sol·licitud presentada per l’entitat CLUB DE NATACIÓ 
ESPLUGUES, amb CIF G58436494, i aprovar la concessió d’una subvenció 
per import 6.500,00 euros, per al desenvolupament de les activitats següents: 
 
- Programes de foment de l’esport en edat escolar. 
- Programes de promoció de l’esport federat. 
- Esdeveniments i actes esportius. 
 
SEGON.- Autoritzar, disposar i reconèixer una obligació per import de  6.500,00 
euros, a favor de l’entitat CLUB DE NATACIÓ ESPLUGUES, amb CIF 
G58436494, amb càrrec a la partida 36.34100.48013 del pressupost municipal 
en vigor, en concepte d’aportació econòmica corresponent a l’any 2018.  
 
TERCER.- Establir que s'entendrà acceptada la corresponent subvenció per 
part de l’entitat beneficiària si en el termini de 15 dies hàbils, comptat a partir de 
la recepció de la notificació dels presents acords, no ha manifestat 
expressament la renúncia. 
 
 
86. Proposta de formalització d’un conveni de col·laboració amb 
AGRUPAMENT ESCOLTA I GUIA SANT JORDI, pel desenvolupament del 
programa d’activitats de l’any 2018 (exp. 2018/192/2244). 
 
L’Ordenança General Reguladora de la Concessió de Subvencions de 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat defineix, entre d’altres, les condicions, 
requisits i procediments a seguir per a la concessió de subvencions a càrrec del 
pressupost municipal. 
 
Dins l’àmbit d’Acció Social i Ciutadania, l’entitat AGRUPAMENT ESCOLTA I 
GUIA SANT JORDI, amb CIF G08931974, ha sol·licitat, en data 5 de desembre 



de 2018 la formalització d’un conveni de col·laboració i l’aportació econòmica 
corresponent a l’any 2018. 
 
En data 21 de desembre de 2018 la Junta de Govern Local va aprovar els 
comptes justificatius presentats per l’entitat AGRUPAMENT ESCOLTA I GUIA 
SANT JORDI, amb CIF G08931974 en relació a les subvencions atorgades 
amb anterioritat. 
 
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals, informant favorablement 
l’atorgament de subvencions en el marc de dit conveni, per les activitats i 
quanties en ell expressat. 
 
Vist l’informe emès per la Unitat Jurídic - Administrativa de l’Àmbit d’Acció 
Social i Ciutadania i la Intervenció Municipal. 
 
Vista l’Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions i les 
Bases d’Execució del pressupost en vigor. 
 
En virtut de la delegació conferida a la Junta de Govern local, al punt g. del 
Decret d’alcaldia núm. 1.466, de 18 de juny de 2015, per a la concessió de 
subvencions amb càrrec a crèdit pressupostari disponible a tal efecte. 
 
S’acorda: 
 
PRIMER.- Aprovar el text del conveni de col·laboració a formalitzar amb l’entitat 
AGRUPAMENT ESCOLTA I GUIA SANT JORDI, amb CIF G08931974, any 
2018, per al desenvolupament del projecte d’activitats i serveis infantils i 
juvenils. 
 
SEGON.- Resoldre la sol·licitud presentada per l’entitat AGRUPAMENT 
ESCOLTA I GUIA SANT JORDI amb CIF G08931974, i  atorgar una subvenció 
de 9.348,94 euros, pel desenvolupament de l’esmentada activitat. 
 
TERCER.- Autoritzar, disposar i reconèixer una obligació per import de 
9.348,94 euros, a favor de l’entitat AGRUPAMENT ESCOLTA I GUIA SANT 
JORDI, amb CIF G08931974, a càrrec de la partida 36.33700.48003 del 
pressupost municipal en vigor, en concepte d’aportació econòmica 
corresponent a l’any 2018. 
 
QUART.- Proposar el pagament corresponent a la despesa aprovada, a favor 
de l’entitat AGRUPAMENT ESCOLTA I GUIA SANT JORDI, amb CIF 
G08931974, per import total de 9.348,94 euros. 
 
CINQUÈ.- Establir que s'entendrà acceptada la corresponent subvenció per 
part de l’entitat beneficiària si en el termini de 15 dies hàbils, comptat a partir de 
la recepció de la notificació dels presents acords, no ha manifestat 
expressament la renúncia. 
 
 



87. Proposta d’aprovació d’una subvenció a l’ ASSEMBLEA COMARCAL 
CREU ROJA D’ESPLUGUES-SANT JUST DESVERN pel desenvolupament 
del projecte d’atenció urgent a les necessitats bàsiques-alimentació dirigit 
a famílies vulnerables d’Esplugues mitjançant targetes de prepagament, 
en execució del conveni en vigor, any 2018 (exp. 2018/190/2244). 
 
L’Assemblea Local de Creu Roja Esplugues de Llobregat – Sant Just Desvern 
col·labora amb l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat atenent les demandes 
referides a emergències municipals, donant suport a col·lectius vulnerables o 
promovent campanyes de capacitació i gestió del voluntariat, cooperació 
internacional i medi ambient. 
 
La Junta de Govern Local va acordar, en sessió ordinària del 24 de novembre 
de 2017, l’aprovació del conveni de col·laboració amb l’entitat ASSEMBLEA 
COMARCAL CREU ROJA A ESPLUGUES DE LLOBREGAT, per al 
desenvolupament del Projecte d’atenció urgent a les necessitats bàsiques-
alimentació dirigit a famílies vulnerables d’Esplugues mitjançant targetes de 
prepagament, amb una vigència prevista pel període setembre 2017 fins el 31 
de desembre de 2018. 
 
En data 5 de desembre de 2018 l’entitat ha presentat la documentació 
justificativa del consum de targetes d’alimentació i de la despesa executada 
entre els mesos de gener i setembre de 2018, per valor total de 15.483,54 
euros i ha sol·licitat la subvenció corresponent a aquest període. 
 
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals, valorant favorablement 
l’atorgament d’una subvenció de 15.483,54 euros, atès que “la despesa 
justificada es correspon amb els objectius pactats al conveni els quals estan 
alineats amb els les obligacions municipals de suport a col·lectius més 
vulnerables”. 
 
Vist l’informe emès per la Unitat Jurídic - Administrativa d’Acció Social i 
Ciutadania i la Intervenció Municipal. 
 
Vista l’ordenança general reguladora de la concessió de subvencions i les 
Bases d’Execució del pressupost en vigor. 
 
En virtut de la delegació conferida a la Junta de Govern local, al punt g. del 
Decret d’alcaldia núm. 1.466, de 18 de juny de 2015, per a la concessió de 
subvencions amb càrrec a crèdit pressupostari disponible a tal efecte. 
 
S’acorda: 
 
PRIMER.- Resoldre la sol·licitud presentada per l’entitat ASSEMBLEA 
COMARCAL CREU ROJA A ESPLUGUES DE LLOBREGAT, amb CIF 
Q2866001G, i aprovar la concessió d’una subvenció per import 15.483,54 
euros, per al desenvolupament del projecte d’atenció urgent a les necessitats 
bàsiques d’alimentació dirigit a famílies vulnerables d’Esplugues mitjançant 
targetes de prepagament, en execució del conveni en vigor. 

 



SEGON.- Autoritzar, disposar i reconèixer una obligació per import de  
15.483,54 euros, a favor de l’entitat ASSEMBLEA COMARCAL CREU ROJA A 
ESPLUGUES DE LLOBREGAT, amb CIF Q2866001G, amb càrrec a la partida 
68.23100.48025 del pressupost municipal en vigor, en concepte d’aportació 
econòmica corresponent al període de gener a setembre de 2018. 
 
TERCER.- Proposar el pagament corresponent a la despesa aprovada, a favor 
de l’entitat ASSEMBLEA COMARCAL CREU ROJA A ESPLUGUES DE 
LLOBREGAT, amb CIF Q2866001G, per import total de 15.483,54 euros. 
 
QUART.- Establir que s'entendrà acceptada la corresponent subvenció per part 
de l’entitat beneficiària si en el termini de 15 dies hàbils, comptat a partir de la 
recepció de la notificació dels presents acords, no ha manifestat expressament 
la renúncia. 
 
 
88. Proposta d’aprovació d’una aportació econòmica, en execució del 
conveni en vigor, a FUNDACIÓ PRIVADA CASAL DELS AVIS 
D’ESPLUGUES per a la prestació del servei de menjador social i del servei 
d’àpats per a persones sense sostre, corresponent al segon semestre de 
2018 (exp. 2018/3/1378). 
 
El servei de menjador social s’inclou al Catàleg de Serveis Socials Bàsics de 
competència municipal, d’acord amb la Llei 12/2007 de Serveis socials.  
 
El Departament d’Acció Social i Ciutadania defineix el servei de menjador com 
serveis que proporcionen àpats, de forma temporal, a persones i/o famílies amb 
greus necessitats socials i que necessiten ajuda per a la seva subsistència.  
 
Poden prestar-se en un establiment social, mitjançant un servei d’ajuda a 
domicili o qualsevol altre recurs que aconsegueix la mateixa finalitat. 
 
En data 23 de setembre de 2016 la Junta de Govern Local va aprovar un  
conveni entre l’Ajuntament d’Esplugues i la Fundació Privada Casal dels Avis 
d’Esplugues per a la prestació d’un servei de menjador social per a persones 
grans i dependents i àpats per a persones en situació de vulnerabilitat i/o sense 
sostre (servei de pícnic), amb una vigència des de l’1 de gener de 2016 i fins al 
31 de desembre de 2016, prorrogable per un any més. 
 
Són beneficiaris del servei els ciutadans i ciutadanes, valorats pels serveis 
socials municipals, que reuneixin els criteris indicats al mateix.   
 
Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 20 de juliol de 2018 es va 
acordar la pròrroga del conveni per l’any 2018, regularitzant el cost dels àpats a 
5,55 euros i el del servei de pícnic a 2,70 euros. 
 
L’aportació màxima anual pel servei de menjador social es va preveure en 
9.000,00 euros, i l’aportació màxima anual pel servei de pícnic es va preveure 
en 1.000,00 euros, a càrrec de la partida corresponent, imports que s’havien de 



descomptar semestralment justificant els informes mensuals de les despeses 
amb la relació nominal de les persones beneficiàries i serveis satisfets. 
 
Els serveis prestats durant l’any 2018 han estat els següents: 
 

 Àpats 2n semestre Import 
Servei de menjador 445 àpats 1.814,85 € 
Servei d’àpats per a persones 
sense sostre 54 àpats 145,80 € 

 
Vist l’informe emès per la Tècnica d’Atenció Social. 
 
S’acorda: 
 
PRIMER.- Reconèixer una obligació econòmica per import de 1.814,85 euros, 
amb càrrec a la partida 68.23100.48015, a favor de l’entitat Fundació Privada 
Casal dels Avis d’Esplugues (NIF G-63.049.167) per a la prestació del servei de 
menjador social, corresponent al segon semestre de 2018. 
 
SEGON.- Reconèixer una obligació econòmica per import de 145,80 euros, 
amb càrrec a la partida 68.23100.48015, a favor de l’entitat Fundació Privada 
Casal dels Avis d’Esplugues (NIF G-63.049.167) per a la prestació del servei 
d’àpats per a persones sense sostre (pic-nic), corresponent al segon semestre 
de 2018. 
 
TERCER.- Proposar el pagament de les quantitats reconegudes en el present 
acord a l’entitat Fundació Privada Casal dels Avis d’Esplugues (NIF G-
63.049.167). 
 
 
89. Proposta de resolució de sol·licituds d'ajuts econòmics, dins l'àmbit 
d'Acció Social, en concepte de beques de Menjador Escolar, curs 2018-
2019 (exp. 2018/1084/2779). 
 
L’Ajuntament d’Esplugues, amb la finalitat de garantir les necessitats bàsiques 
en l’àmbit de la infància i adolescència, atorga uns ajuts econòmics 
complementaris en concepte de beques de menjador escolar per als menors 
empadronats a Esplugues i escolaritzats en centres públics d’Esplugues o de 
poblacions veïnes. 
 
La Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada en data 29 de juny de 
2018, va aprovar el document “Barems i criteris per a l’atorgament d'ajuts 
econòmics”, curs 2018-2019. 
 
Ateses les 109 sol·licituds d’ajuts econòmics presentades i vist l’informe emès 
per la UJA de l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania, on fa constar que  s’ha 
realitzat la valoració 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 que excepcionalment, per aquelles famílies amb una situació 
socioeconòmica de vulnerabilitat, i prèvia valoració dels serveis socials bàsics 
municipals es podrà subvencionar la part que es consideri necessària, que en 
alguns casos arribar al 100% del cost total del servei. 
 
Vist el Reglament d'obres, activitats i serveis aprovat mitjançant Decret 
179/1995 de la Generalitat de Catalunya, en la part que regula l'activitat 
subvencionadora de l'Administració. 
 
En virtut de la delegació conferida a la Junta de Govern local, al punt g. del 
Decret d’alcaldia núm. 1.466, de 18 de juny de 2015, per a la concessió de 
subvencions amb càrrec a crèdit pressupostari disponible a tal efecte. 
  
S’acorda: 
 
PRIMER.- Estimar un total de 93 sol·licituds d’ajuts econòmics per a la 
integració dels següents menors en concepte de beques de menjador escolar, 
pel curs 2018-2019, amb els percentatges de bonificació valorats per cada cas 
que s’indiquen: 
 

ALUMNE/A         
Primer Cognom Segon Cognom Nom Cost Activitat % Beca 

A S L 1.091,20 € 40% 
A A A 1.091,20 € 40% 
A A J 1.091,20 € 40% 
A P I 1.091,20 € 40% 
A P P 1.091,20 € 40% 
A G C 1.091,20 € 40% 
A G I 1.091,20 € 40% 
A B N 1.091,20 € 40% 
A Y S 1.091,20 € 40% 
A E F 1.091,20 € 20% 
B R Y 1.091,20 € 40% 
B M I 1.091,20 € 40% 
B G A 1.091,20 € 40% 
B E A 1.091,20 € 40% 
B E M 1.091,20 € 40% 
B E S 1.091,20 € 40% 
B M E 1.091,20 € 40% 
C R B 1.091,20 € 40% 
C K M 1.091,20 € 40% 
C K N 1.091,20 € 40% 
D S J 1.091,20 € 50% 
D S J 1.091,20 € 50% 
D S J 1.091,20 € 50% 
D C M 1.091,20 € 40% 
E E I 1.091,20 € 40% 
E  M 1.091,20 € 40% 
E E B 1.091,20 € 40% 
E E M 1.091,20 € 40% 
E B A 1.091,20 € 40% 
E B F 1.091,20 € 40% 
F M N 1.091,20 € 40% 



G B L 1.091,20 € 40% 
G M L 1.091,20 € 40% 
G M S 1.091,20 € 40% 
G G S 1.091,20 € 50% 
G R S 1.091,20 € 40% 
G O P 1.091,20 € 40% 
G P N 1.091,20 € 40% 
G P N 1.091,20 € 40% 
H L O 1.091,20 € 40% 
H A G 1.091,20 € 90% 
H M J 1.091,20 € 40% 
H P R 1.091,20 € 40% 
J F M 1.091,20 € 40% 
J F P 1.091,20 € 40% 
K  P 1.091,20 € 40% 
L T N 1.091,20 € 40% 
L T S 1.091,20 € 40% 
M L G 1.091,20 € 40% 
M S J 1.091,20 € 40% 
M A A 1.091,20 € 40% 
M A N 1.091,20 € 40% 
M B L 1.091,20 € 40% 
M K E 1.091,20 € 40% 
M K M 1.091,20 € 40% 
M A A 1.091,20 € 40% 
M A I 1.091,20 € 40% 
N  M 1.091,20 € 50% 
N  R 1.091,20 € 40% 
P  O 1.091,20 € 40% 
P G V 1.091,20 € 40% 
P F L 1.091,20 € 40% 
P F M 1.091,20 € 40% 
P R M 1.091,20 € 100% 
R A F 1.091,20 € 40% 
R A P 1.091,20 € 40% 
R M A 1.091,20 € 20% 
S I V 1.091,20 € 40% 
S Q M 1.091,20 € 40% 
S G I 1.091,20 € 40% 
S  B 1.091,20 € 40% 
S  F 1.091,20 € 40% 
S  A 1.091,20 € 40% 
S P D 1.091,20 € 40% 
S G A 1.091,20 € 40% 
S G S 1.091,20 € 40% 
S D I 1.091,20 € 40% 
S D V 1.091,20 € 40% 
S A C 1.091,20 € 40% 
S A S 1.091,20 € 40% 
T B X 1.091,20 € 40% 
U C C 1.091,20 € 40% 
U C D 1.091,20 € 40% 
V S P 1.091,20 € 40% 
V P T 1.091,20 € 40% 



V C N 1.091,20 € 40% 
V C P 1.091,20 € 40% 
V G J 1.091,20 € 40% 
V S A 1.091,20 € 90% 
V C A 1.091,20 € 40% 
V C I 1.091,20 € 40% 
V C M 1.091,20 € 40% 
V C E 1.091,20 € 40% 

 
SEGON.- Desestimar un total de 13 sol·licituds d’ajuts econòmics en concepte 
de beques de menjador escolar, curs 2018-2019, que es detallen a continuació 
pels motius que al mateix s’indiquen: 
 
ESCOLA MENENDEZ PIDAL    
TUTOR/A LEGAL    
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom NIF Motiu de desestimació 

C C KI  BECA DESESTIMADA PEL CCBL 
 
 
ESCOLA MATILDE ORDUÑA 

   

TUTOR/A LEGAL    
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom NIF Motiu de desestimació 

M S GM   EMPADRONAMENT FORA DEL 
MUNICIPI 

P B S  
ACTIVITAT SUBVENCIONADA AL 100% 
PEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX 
LLOBREGAT 

V B K  EMPADRONAMENT FORA DEL 
MUNICIPI 

D  R  EMPADRONAMENT FORA DEL 
MUNICIPI 

D  R  EMPADRONAMENT FORA DEL 
MUNICIPI 

B V K  EMPADRONAMENT FORA DEL 
MUNICIPI 

 
 
ESCOLA JOAN MARAGALL 

   

TUTOR/A LEGAL   
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom NIF Motiu de desestimació 

G A L  EMPADRONAMENT FORA DEL 
MUNICIPI 

H G Y  
ACTIVITAT SUBVENCIONADA AL 100% 
PEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX 
LLOBREGAT 

H G Y  
ACTIVITAT SUBVENCIONADA AL 100% 
PEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX 
LLOBREGAT 

 
 
ESCOLA FOLCH I TORRES    
TUTOR/A LEGAL    
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom NIF Motiu de desestimació 



B G R  EMPADRONAMENT FORA DEL MUNICIPI 
   
    
ESCOLA PRAT DE LA RIBA    
TUTOR/A LEGAL    
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom NIF Motiu de desestimació 

V R G M  
ACTIVITAT SUBVENCIONADA  AL 100% 
PEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX 
LLOBREGAT 

 
ESCOLA L’ARENY    
TUTOR/A LEGAL    
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom NIF Motiu de desestimació 

M C EB  
ACTIVITAT SUBVENCIONADA AL 100% 
PEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX 
LLOBREGAT 

 
    

CENTRE PILOT SANT JUST ASPROSEAT  
TUTOR/A LEGAL    
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom NIF Motiu de desestimació 

H S LN  ACTIVITAT NO SUBVENCIONABLE 
  
TERCER.- No admetre a tràmit les 2 sol·licituds d’ajuts econòmics presentades 
per I. L. V. V. amb número de registre d’entrada 2018/18509, i per E. R. S. amb 
número de registre d’entrada 2018/13121 en concepte de beques de menjador 
escolar, curs 2018-2019, atès que els interessats han presentat anteriorment 
una altra sol·licitud per idèntic concepte i curs. 

ESCOLA FOLCH I TORRES (CIF Centre: Q-0868051-D) 
TUTOR/A LEGAL     

Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom N.I.F. Cost 

Ajuntament 
Exercici 
2018 

Exercici 
2019 

B C M  436,48 € 174,59 € 261,89 € 
C P M  436,48 € 174,59 € 261,89 € 
C  S  436,48 € 174,59 € 261,89 € 
G S N  436,48 € 174,59 € 261,89 € 
Q N I  436,48 € 174,59 € 261,89 € 
R L E  436,48 € 174,59 € 261,89 € 
S W M  436,48 € 174,59 € 261,89 € 
S Q K  436,48 € 174,59 € 261,89 € 
T B S  436,48 € 174,59 € 261,89 € 
T B S  436,48 € 174,59 € 261,89 € 
   TOTALS: 4.364,80€ 1.745,90 € 2.618,90 € 
 
 
ESCOLA MATILDE ORDUÑA (CIF Centre: Q-5855033-F) 
TUTOR/A LEGAL    

Primer 
 Cognom 

Segon 
 Cognom Nom Cost 

Ajuntament 
Exercici 
2018 Exercici 2019 



 
QUART.- Autoritzar i disposar una despesa plurianual màxima de 39.719,68 
euros, dels quals 15.887,71 euros aniran a càrrec de la partida pressupostària 
68.23100.48018 del pressupost vigent i 23.831,97 euros aniran a càrrec de la 
partida corresponent del pressupost de l’exercici 2019, en concepte de beques 
de menjador escolar, a favor dels tutors legals que es relacionen, amb el 
imports resultants que així mateix s’indiquen: 
 
 
ESCOLA GRAS I SOLER (CIF Centre: Q-0868038-A) 
TUTOR/A LEGAL      

Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom N.I.F. Cost 

Ajuntament 
Exercici 
2018 

Exercici 
2019 

A D T  436,48 € 174,59 € 261,89 € 
A D T  436,48 € 174,59 € 261,89 € 
B G N  436,48 € 174,59 € 261,89 € 
P F R  436,48 € 174,59 € 261,89 € 
R  E  1.091,20 € 436,48 € 654,72 € 
V A G  436,48 € 174,59 € 261,89 € 
   TOTALS: 3.273,60 € 1.309,43 € 1.964,17 € 
 
 
ESCOLA JOAN MARAGALL (CIF Centre: Q-5855043-E) 
TUTOR/A LEGAL      

Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom N.I.F. Cost 

Ajuntament 
Exercici 
2018 

Exercici 
2019 

A O B  436,48 € 174,59 € 261,89 € 
A O B  436,48 € 174,59 € 261,89 € 
A E M  218,24 € 87,30 € 130,94 € 
B V A  436,48 € 174,59 € 261,89 € 
B E A  436,48 € 174,59 € 261,89 € 
B E A  436,48 € 174,59 € 261,89 € 
B E A  436,48 € 174,59 € 261,89 € 
C P L  436,48 € 174,59 € 261,89 € 
C P L  436,48 € 174,59 € 261,89 € 
E  A  436,48 € 174,59 € 261,89 € 
E R S  436,48 € 174,59 € 261,89 € 
E R S  436,48 € 174,59 € 261,89 € 
F S N  436,48 € 174,59 € 261,89 € 
F S N  436,48 € 174,59 € 261,89 € 
G P K  436,48 € 174,59 € 261,89 € 
G P B  436,48 € 174,59 € 261,89 € 
I T K  436,48 € 174,59 € 261,89 € 
K M P  436,48 € 174,59 € 261,89 € 
K M P  436,48 € 174,59 € 261,89 € 
M M N  436,48 € 174,59 € 261,89 € 
M S G  436,48 € 174,59 € 261,89 € 
P V O  436,48 € 174,59 € 261,89 € 

K  H 174,59 € 261,89 € 436,48 € 
O M N 174,59 € 261,89 € 436,48 € 
S G E 392,83 € 589,25 € 982,08 € 
  TOTALS: 742,01€ 1.113,03€ 1.855,04 € 



P G S  436,48 € 174,59 € 261,89 € 
P P V  436,48 € 174,59 € 261,89 € 
R M B  436,48 € 174,59 € 261,89 € 
R M B  436,48 € 174,59 € 261,89 € 
S G D  436,48 € 174,59 € 261,89 € 
S G D  436,48 € 174,59 € 261,89 € 
V P V  436,48 € 174,59 € 261,89 € 
V R C  436,48 € 174,59 € 261,89 € 
V R C  436,48 € 174,59 € 261,89 € 
V R C  436,48 € 174,59 € 261,89 € 
   TOTALS: 13.749,12 € 5.499,59 € 8.249,53 € 
 
 
ESCOLA PRAT DE LA RIBA (CIF Centre: Q-5855037-G) 
TUTOR/A LEGAL      

Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom N.I.F. Cost 

Ajuntament 
Exercici 
2018 

Exercici 
2019 

C P M  436,48 € 174,59 € 261,89 € 
G P A  436,48 € 174,59 € 261,89 € 
G P A  436,48 € 174,59 € 261,89 € 
L V M  436,48 € 174,59 € 261,89 € 
S C V  436,48 € 174,59 € 261,89 € 
   TOTALS: 2.182,40 € 872,95€ 1.309,45€ 
 
 
ESCOLA ISIDRE MARTI (CIF Centre: Q5855027H) 
TUTOR/A LEGAL      

Primer  
Cognom 

Segon 
Cognom Nom N.I.F. Cost 

Ajuntament 
Exercici 
2018 

Exercici 
2019 

B L P  436,48 € 174,59 € 261,89 € 
B R F  436,48 € 174,59 € 261,89 € 
B M L  436,48 € 174,59 € 261,89 € 
B M L  436,48 € 174,59 € 261,89 € 
F R B  436,48 € 174,59 € 261,89 € 
H R G  982,08 € 392,83 € 589,25 € 
L L Y  436,48 € 174,59 € 261,89 € 
M C E  436,48 € 174,59 € 261,89 € 
M E Y  436,48 € 174,59 € 261,89 € 
M E Y  436,48 € 174,59 € 261,89 € 
M M M  218,24 € 87,30 € 130,94 € 
P H D  436,48 € 174,59 € 261,89 € 
P C M  436,48 € 174,59 € 261,89 € 
R C C  436,48 € 174,59 € 261,89 € 
S D C  436,48 € 174,59 € 261,89 € 
S D C  436,48 € 174,59 € 261,89 € 
   TOTALS: 7.311,04 € 2.924,39 € 4.386,65 € 

 
 
ESCOLA CAN VIDALET (CIF Centre: Q-5856054-A) 
TUTOR/A LEGAL      

Primer 
 Cognom 

Segon 
 Cognom Nom N.I.F. Cost 

Ajuntament 
Exercici 
2018 

Exercici 
2019 



A G E  436,48 € 174,59 € 261,89 € 
A G E  436,48 € 174,59 € 261,89 € 
A V C  436,48 € 174,59 € 261,89 € 
C B A  436,48 € 174,59 € 261,89 € 
C B A  436,48 € 174,59 € 261,89 € 
K  N  436,48 € 174,59 € 261,89 € 
K  N  436,48 € 174,59 € 261,89 € 
P R V  436,48 € 174,59 € 261,89 € 
S  V  436,48 € 174,59 € 261,89 € 
S  V  436,48 € 174,59 € 261,89 € 
S  V  436,48 € 174,59 € 261,89 € 
Y A H  436,48 € 174,59 € 261,89 € 
   TOTALS: 5.237,76 € 2.095,08€ 3.172,68 € 
 
 
ESCOLA LOLA ANGLADA (CIF Centre: Q-5856020-B) 
TUTOR/A LEGAL      

Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom N.I.F. Cost 

Ajuntament 
Exercici 
2018 

Exercici 
2019 

A B M  436,48 € 174,59 € 261,89 € 
A B M  436,48 € 174,59 € 261,89 € 
E  A  436,48 € 174,59 € 261,89 € 
P F R  436,48 € 174,59 € 261,89 € 
   TOTALS: 1.745,92€ 698,36€ 1.047,56€ 

 
CINQUÈ.- Autoritzar i disposar una despesa plurianual màxima de 2.728,00 
euros, dels quals 1.091,20 euros aniran a càrrec de la partida pressupostària 
68.23100.48018 del pressupost vigent i 1.636,80 euros aniran a càrrec de la 
partida corresponent del pressupost de l’exercici 2019, a favor de les Escoles 
que es relacionen a continuació, amb el imports resultants que així mateix 
s’indiquen i en concepte de beques d’assistència al Menjador Escolar de cinc 
menors tutelats per la Generalitat de Catalunya a través del Centre Residencial 
d’Acció Educativa Ferrer i Guàrdia. 
 

CENTRE ESCOLAR C.I.F. COST 
AJUNTAMENT 

EXERCICI 
2018 

EXERCICI 
2019 

Folch i Torres Q0868051D 545,60 € 218,24 € 327,36 € 
Matilde Orduña Q5855033F 545,60 € 218,24 € 327,36 € 
Gras i Soler Q0868038A 1.636,80 € 654,72 € 982,08 € 

 
 
SISÈ.- Reconèixer les obligacions i proposar el pagament de 16.978,91 euros, 
corresponents al primer trimestre del curs 2018-2019, en concepte de beques 
de menjador escolar. 
 
SETÈ.- Les quantitats compromeses en la present proposta, per valor total de 
42.447,68 euros, previ el reconeixement de les obligacions, les corresponents 
als trimestres lectius de l’exercici 2019, seran pagades proporcionalment en 
tres terminis, durant els mesos de gener, febrer i juliol de 2019, als centres 
escolars següents: 
 

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



Folch i Torres Q0868051D 1.964,14 € 1.473,08 € 1.473,18 € 4.910,40 € 
Matilde Orduña Q5855033F 960,25 € 720,18 € 720,21 € 2.400,64 € 
Gras i Soler Q0868038A 1.964,15 € 1.473,10 € 1.473,15 € 4.910,40 € 
Joan Maragall Q5855043E 5.499,59 € 4.124,61 € 4.124,92 € 13.749,12 € 
Prat de la Riba Q5855037G 872,95 € 654,70 € 654,75 € 2.182,40 € 
Isidre Martí Q5855027H 2.924,39 € 2.193,25 € 2.193,40 € 7.311,04 € 
Can Vidalet Q5855027H 2.095,08 € 1.571,28 € 1.571,40 € 5.237,76 € 
Lola Anglada Q5856020B 698,36 € 523,76 € 523,80 € 1.745,92 € 

 
El pagament de les quantitats corresponents al tercer termini, es realitzarà de 
manera proporcional en funció del nivell d’assistència a l’activitat dels alumnes 
becats, efectivament acreditada pels centres durant tot el curs. 
 
Els acords anteriors se sotmeten a la condició suspensiva de comptar amb la 
consignació pressupostària adequada i suficient, un cop aprovat el pressupost 
municipal per a l’any 2019, amb caràcter definitiu. 
 
 
90. Proposta de resolució de sol·licituds d'ajuts econòmics, dins l'àmbit 
d'Acció Social, en concepte de beques d'Activitats Esportives, curs 2018-
2019 (exp. 2018/1085/2779). 
 
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 d’activitats esportives per 
a persones empadronades a Esplugues i que assisteixen a cursos d’activitats 
físiques o escoles esportives d’Esplugues. 
 
La Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada en data 29 de juny de 
2018, va aprovar el document “Barems i criteris per a l’atorgament d'ajuts 
econòmics”, curs 2018-2019. 
 
Ateses les 86 sol·licituds d’ajuts econòmics presentades i vist l’informe emès 
per la UJA de l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania, on fa constar que  s’ha 
realitzat la valoració 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 que excepcionalment, per aquelles famílies amb una situació 
socioeconòmica de vulnerabilitat, i prèvia valoració dels serveis socials bàsics 
municipals es podrà subvencionar la part que es consideri necessària, que en 
alguns casos arribar al 100% del cost total del servei. 
 
Vist el Reglament d'obres, activitats i serveis aprovat mitjançant Decret 
179/1995 de la Generalitat de Catalunya, en la part que regula l'activitat 
subvencionadora de l'Administració. 
 
En virtut de la delegació conferida a la Junta de Govern local, al punt g. del 
Decret d’alcaldia núm. 1.466, de 18 de juny de 2015, per a la concessió de 
subvencions amb càrrec a crèdit pressupostari disponible a tal efecte. 
 
S’acorda: 



 
PRIMER.- Estimar un total de 63 sol·licituds d’ajuts econòmics, dels següents 
menors, en concepte de beques d’activitats esportives, pel curs 2018-2019, 
amb els percentatges de bonificació valorats per cada cas que s’indiquen: 
 
         
ALUMNE/A   
Primer Cognom Segon Cognom Nom Cost Activitat % Beca 
A S J      450,00 €  90% 
A Y L      490,00 €  90% 
A Y P      450,00 €  90% 
A D B      450,00 €  40% 
A G C      450,00 €  90% 
A Y S      493,00 €  90% 
A G E      450,00 €  90% 
B G A      450,00 €  90% 
B F P      540,00 €  40% 
B F P      410,00 €  40% 
B F R      465,00 €  40% 
B E A      350,00 €  90% 
B E M      350,00 €  90% 
B Z W      265,00 €  25% 
B O M      450,00 €  25% 
B A L      465,00 €  40% 
C H A      450,00 €  90% 
C G A      450,00 €  40% 
C Z C        97,60 €  40% 
C Z C      152,76 €  40% 
C P F      370,00 €  90% 
C C F      450,00 €  90% 
D S J      152,76 €  50% 
D S J      450,00 €  50% 
D G L      450,00 €  25% 
E E M      450,00 €  90% 
E  M      450,00 €  90% 
E  T      450,00 €  90% 
E B A      370,00 €  90% 
E B R      400,00 €  90% 
G M L      265,00 €  90% 
G G A      265,00 €  90% 
G G A      493,64 €  90% 
H  M      543,10 €  100% 
M L G      325,00 €  90% 
M V J      430,00 €  90% 
M G R      400,00 €  90% 
M A A      152,76 €  65% 
M A I      183,66 €  65% 
M B J      405,00 €  40% 
M M A      490,00 €  65% 
M M D      540,00 €  65% 
O  A      540,00 €  90% 
P G H      350,00 €  90% 
P G T      350,00 €  90% 
R R G      400,00 €  90% 
R C A      430,00 €  90% 
R G A      400,00 €  90% 
R S R      400,00 €  65% 
R V A      430,00 €  90% 
R P E      400,00 €  40% 



S S N      540,00 €  90% 
S S V      540,00 €  90% 
S G I      430,00 €  25% 
S P B      430,00 €  90% 
S D I      978,90 €  90% 
S H E      430,00 €  90% 
T B X      152,76 €  65% 
T R J      430,00 €  65% 
U C C      430,00 €  90% 
V H A      265,00 €  40% 
V H E      183,66 €  40% 
V B P      370,00 €  40% 
 
SEGON.- Desestimar un total de 20 sol·licituds d’ajuts econòmics en concepte 
de beques d’activitats esportives, curs 2018-2019, que es detallen a 
continuació pels motius que al mateix s’indiquen: 
 
 
CLUB PATINATGE ARTISTIC 
ESPLUGUES     
TUTOR/A LEGAL   
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom N.I.F. Motiu de la Desestimació 

Y E S  CENTRE NO SUBVENCIONAT 
L G M  CENTRE NO SUBVENCIONAT 
M P V  CENTRE NO SUBVENCIONAT 
 
 
CLUB DE FUTBOL CAN VIDALET 

    

TUTOR/A LEGAL   
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom N.I.F. Motiu de la Desestimació 

A  H  EMPADRONAMENT FORA DEL 
MUNICIPI 

E  F  EMPADRONAMENT FORA DEL 
MUNICIPI 

E C W  EMPADRONAMENT FORA DEL 
MUNICIPI 

          
FEDERACIÓ CATALANA TENIS TAULA     
TUTOR/A LEGAL   
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom N.I.F. Motiu de la Desestimació 

V M V  CENTRE ESCOLAR NO 
SUBVENCIONAT 

 
 
FUTBOL ASSOCIACIÓ ESPLUGUENC 

    

TUTOR/A LEGAL   
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom N.I.F. Motiu de la Desestimació 

P G M  SUPERA BAREMS ECONÒMICS 
C S A  SUPERA BAREMS ECONÒMICS 
 
 
CLUB DE TENIS EL MOLI 

    

TUTOR/A LEGAL   



Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom N.I.F. Motiu de la Desestimació 

S A A  CENTRE NO SUBVENCIONAT 
 
 
DUET ESPLUGUES, S.A. 

    

TUTOR/A LEGAL   
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom N.I.F. Motiu de la Desestimació 

T A I  ACTIVITAT NO SUBVENCIONADA A 
PERSONES ADULTES 

V V I  NO REALITZA L'ACTIVITAT 

P M V  EMPADRONAMENT FORA DEL 
MUNICIPI 

A  H  EMPADRONAMENT FORA DEL 
MUNICIPI 

A  H  EMPADRONAMENT FORA DEL 
MUNICIPI 

V B R  NO REALITZA L'ACTIVITAT 
 
 
ESCOLA NATZARET 

      

TUTOR/A LEGAL   
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom N.I.F. Motiu de la Desestimació 

D J IC  ACTIVITAT NO SUBVENCIONABLE 
 
 
SENSE ENTITAT ASSOCIADA  
TUTOR/A LEGAL   
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom N.I.F. Motiu de la Desestimació 

V B R  NO REALITZA L'ACTIVITAT 
 
 
C.N. KALLÍPOLIS 

      

TUTOR/A LEGAL   
Primer 

Cognom 
Segon 

Cognom Nom N.I.F. Motiu de la Desestimació 

S S M  CENTRE NO SUBVENCIONAT 
S S M  CENTRE NO SUBVENCIONAT 

 
 
TERCER.- No admetre a tràmit les 3 sol·licituds d’ajuts econòmics, en concepte 
de beques d’activitats esportives, curs 2018-2019, que es detallen a 
continuació atès que les persones interessades han renunciat a la sol·licitud 
d’ajut econòmic: 
        
TUTOR/A LEGAL  

Primer Cognom Segon Cognom Nom N.I.F. 

P R V  
F R BI  
I   H  

 
QUART.- Autoritzar i disposar una despesa plurianual màxima de 18.505,90 
euros, dels quals 6.155,14 euros aniran a càrrec de la partida pressupostària 



68.23100.48018 del pressupost vigent i 12.350,76 euros aniran a càrrec de la 
partida corresponent del pressupost de l’exercici 2019, en concepte de beques 
d’activitats esportives, a favor dels tutors legals que es relacionen, amb el 
imports resultants que així mateix s’indiquen: 
 
CLUB DE FUTBOL CAN VIDALET (CIF Centre: G-58.798.364)    
TUTOR/A LEGAL     
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom N.I.F. Cost 

Ajuntament 
Exercici 
2018 

Exercici 
2019 

A S V  405,00 € 135,00 € 270,00 € 
B M R  112,50 € 37,50 € 75,00 € 
C C K  405,00 € 135,00 € 270,00 € 
D J I  180,00 € 60,00 € 120,00 € 
E Z A  405,00 € 135,00 € 270,00 € 
E  A  405,00 € 135,00 € 270,00 € 
G G R  112,50 € 37,50 € 75,00 € 
G P K  405,00 € 121,50 € 283,50 € 
G G M  180,00 € 60,00 € 120,00 € 
G A L  405,00 € 135,00 € 270,00 € 
G P A  405,00 € 135,00 € 270,00 € 
H P C  405,00 € 135,00 € 270,00 € 
M B A  405,00 € 135,00 € 270,00 € 
Y E L  405,00 € 135,00 € 270,00 € 

 
 
CLUB BASQUET NOU ESPLUGUES (CIF Centre: G-64.941.552)    
TUTOR/A LEGAL     
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom N.I.F. Cost 

Ajuntament 
Exercici 
2018 

Exercici 
2019 

B C C  216,00 € 72,00 € 144,00 € 
M E M  318,50 € 106,17 € 212,33 € 
M E M  351,00 € 117,00 € 234,00 € 
O  F  486,00 € 162,00 € 324,00 € 
S R M  486,00 € 162,00 € 324,00 € 
S R M  486,00 € 162,00 € 324,00 € 
Y E L  441,00 € 147,00 € 294,00 € 

 
 
CLUB ESCOLA ESPORTIVA ESPLUGUENC D'ESCACS (CIF Centre: G-65.004.038)  
TUTOR/A LEGAL     
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom N.I.F. Cost 

Ajuntament 
Exercici 
2018 

Exercici 
2019 

B C C  164,00 € 54,67 € 109,33 € 
B C C  186,00 € 62,00 € 124,00 € 
B A P  186,00 € 62,00 € 124,00 € 
B A P  162,00 € 54,00 € 108,00 € 

 
  
CLUB GIMNASTICA ESPLUGUES LES MORERES (CIF Centre: G-58.761.289)     
TUTOR/A LEGAL     
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom N.I.F. Cost 

Ajuntament 
Exercici 
2018 

Exercici 
2019 

S D C  881,01 € 293,67 € 587,34 € 
Z E H  543,10 € 181,03 € 362,07 € 

 
 
GIMNASIO JUDO-TAO (CIF Centre: G-58.589.037)        
TUTOR/A LEGAL     



Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom N.I.F. Cost 

Ajuntament 
Exercici 
2018 

Exercici 
2019 

C Z OA  39,04 € 13,01 € 26,03 € 
 
 
CLUB NATACIÓ ESPLUGUES (CIF Centre: G-58.436.494)  

    
TUTOR/A LEGAL     
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom N.I.F. Cost 

Ajuntament 
Exercici 
2018 

Exercici 
2019 

G G E  444,28 € 148,10 € 296,18 € 
Y A H  443,70 € 147,90 € 295,80 € 

 
 
ASSOCIACIÓ ESPORTIVA PENYA ESPLUGUES (CIF Centre: G-58.510.876) 
TUTOR/A LEGAL     
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom N.I.F. Cost 

Ajuntament 
Exercici 
2018 

Exercici 
2019 

B B I  148,00 € 49,33 € 98,67 € 
B M L  333,00 € 111,00 € 222,00 € 
G B R  238,50 € 79,50 € 159,00 € 
H C J  106,00 € 35,33 € 70,67 € 
L L Y  292,50 € 97,50 € 195,00 € 
M E Y  238,50 € 79,50 € 159,00 € 
P L M  333,00 € 111,00 € 222,00 € 
Z  M  66,25 € 22,08 € 44,17 € 

 
 
FUTBOL ASSOCIACIÓ ESPLUGUENC (CIF Centre: G-61.396.065)      
TUTOR/A LEGAL     
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom N.I.F. Cost 

Ajuntament 
Exercici 
2018 

Exercici 
2019 

B E A  315,00 € 105,00 € 210,00 € 
B E A  315,00 € 105,00 € 210,00 € 
B M L  360,00 € 120,00 € 240,00 € 
C B A  387,00 € 129,00 € 258,00 € 
C G A  387,00 € 129,00 € 258,00 € 
G C R  315,00 € 105,00 € 210,00 € 
G C R  315,00 € 105,00 € 210,00 € 
G G M  360,00 € 120,00 € 240,00 € 
G G E  360,00 € 120,00 € 240,00 € 
G F M  107,50 € 35,83 € 71,67 € 
M P C  387,00 € 129,00 € 258,00 € 
P V O  387,00 € 129,00 € 258,00 € 
P O R  160,00 € 53,33 € 106,67 € 
R C D  279,50 € 93,17 € 186,33 € 
R C G  360,00 € 120,00 € 240,00 € 
S H A  260,00 € 86,67 € 173,33 € 
V A L  387,00 € 129,00 € 258,00 € 
V C J  387,00 € 129,00 € 258,00 € 

 
 
DUET ESPLUGUES, S.A. (CIF Centre: A-63.876.346)      
TUTOR/A LEGAL     
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom N.I.F. Cost 

Ajuntament 
Exercici 
2018 

Exercici 
2019 

A G E  119,38 € 39,79 € 79,59 € 
A G E  99,29 € 33,10 € 66,19 € 
B G N  99,29 € 33,10 € 66,19 € 
C Z O  61,10 € 20,37 € 40,73 € 



H C J  73,46 € 24,49 € 48,97 € 
 
CINQUÈ.- Autoritzar i disposar una despesa plurianual màxima de 301,38 
euros, dels quals 100,46 euros aniran a càrrec de la partida pressupostària 
68.23100.48018 del pressupost vigent i 200,92 euros aniran a càrrec de la 
partida corresponent del pressupost de l’exercici 2019, a favor de les entitats 
que es relacionen a continuació, amb el imports resultants que així mateix 
s’indiquen i en concepte de beques d’activitats esportives de dos menors 
tutelats per la Generalitat de Catalunya a través del Centre Residencial d’Acció 
Educativa Ferrer i Guàrdia. 
 

ENTITATS C.I.F. COST 
AJUNTAMENT 

EXERCICI 
2018 

EXERCICI 
2019 

CLUB DE FUTBOL CAN 
VIDALET G-58.798.364 225,00 € 75,00 € 150,00 €  

DUET ESPLUGUES, S.A. A-63.876.346 76,38 € 25,46 € 50,92 € 

 
SISÈ.- Reconèixer les obligacions i proposar el pagament de 6.255,60 euros, 
corresponents al primer trimestre del curs 2018-2019, en concepte de beques 
d’activitats esportives. 
 
SETÈ.- Les quantitats compromeses en la present proposta, per valor total de 
18.457,28 euros, previ el reconeixement de les obligacions, les corresponents 
als trimestres lectius de l’exercici 2019, seran pagades proporcionalment en 
tres terminis, durant els mesos de gener, febrer i juliol de 2019, als centres 
escolars següents: 
 

ENTITAT N.I.F. Tram 1 Tram 2 Tram 3 TOTAL 

CLUB DE FUTBOL 
CAN VIDALET G-58.798.364     

1.606,50 €     1.626,75 €    1.626,75 €  4.860,00 € 

CLUB BÀSQUET 
NOU ESPLUGUES G-64.941.552 928,17 € 928,17 € 928,17 € 2.784,50 € 

CLUB ESCOLA 
ESPORTIVA 
ESPLUGUENC 
D’ESCACS 

G-65.004.038 116,00 € 116,00 € 116,00 € 348,00 € 

CLUB GIMNÀSTICA 
ESPLUGUES LES 
MORERES 

G-58.761.289 474,70 € 474,70 € 474,70 € 1.424,11 € 

GIMNASIO JUDO – 
TAO G-58.589.037 13,01 € 13,02 € 13,02 € 39,04 € 

CLUB NATACIÓ 
ESPLUGUES G-58.436.494 296,00 € 295,99 € 295,99 € 887,98 € 

ASSOCIACIÓ 
ESPORTIVA PENYA 
ESPLUGUES 

G-58.510.876 585,24 € 585,26 € 585,26 € 1.755,75 € 

FUTBOL 
ASSOCIACIÓ 
ESPLUGUENC 

G-58.510.876 1.943,00 € 1.943,00 € 1.943,00 € 5.829,00 € 

DUET ESPLUGUES, 
S.A. A-63.876.346 176,31 € 176,30 € 176,30 € 455,44 € 

 



El pagament de les quantitats corresponents al tercer termini, es realitzarà de 
manera proporcional en funció del nivell d’assistència a l’activitat dels alumnes 
becats, efectivament acreditada pels centres durant tot el curs. 
 
Els acords anteriors se sotmeten a la condició suspensiva de comptar amb la 
consignació pressupostària adequada i suficient, un cop aprovat el pressupost 
municipal per a l’any 2019, amb caràcter definitiu. 
 
 
91. 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. 2018/1086/2779). 
 
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. 
 
En aquest sentit, la Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada en 
data 29 de juny de 2018, va aprovar el document “Barems i criteris per a 
l’atorgament d'ajuts econòmics”, curs 2018-2019 i va acordar la convocatòria de 
presentació de sol·licituds per aquests tipus d’ajuts. 
 
Ateses les 72 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 49 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 S L 115,98 € 90% 
A P P 75,44 € 90% 
B R Y 103,09 € 90% 



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

 
 
TRANSPORT DE NATACIÓ ESCOLAR 
ALUMNE/A COST 

ACTIVITAT % BECA 

A S L 60,00 € 90% 
A P P 79,80 € 90% 
A J C 43,00 € 90% 
B R Y 79,80 € 90% 
B Z W 79,80 € 25% 
C G A 60,00 € 40% 
F D E 43,00 € 25% 
F M N 70,80 € 90% 
G P P 60,00 € 65% 
G M L 79,80 € 90% 
G R S 60,00 € 90% 
G H V 43,00 € 90% 
G G A 79,80 € 90% 
G S A 60,00 € 90% 
H A G 79,80 € 90% 
L M S 43,00 € 90% 
L T S 60,00 € 90% 
M B A 60,00 € 40% 
M B L 60,00 € 90% 
M A A 43,00 € 90% 
P Z I 43,00 € 90% 
P T I 43,00 € 90% 
R O D 70,80 € 40% 
V G J 60,00 € 90% 
V V S 60,00 € 90% 
Y C N 70,80 € 90% 
 
SEGON.- Desestimar un total de 23 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 DUET ESPLUGUES, S.A. 

 

TUTOR/A LEGAL   



Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom N.I.F. Motiu de la Desestimació 

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

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

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

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

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

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

P G A  SUPERA BAREMS DE CAPITAL 
IMMOBILIARI 

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

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

S S L  SUPERA BAREMS DE CAPITAL 
IMMOBILIARI 

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

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

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

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

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

J A E  
ACTIVITAT SUBVENCIONADA A 
TRAVÉS D'ALTRES 
PROGRAMES 

Z L L  
ACTIVITAT SUBVENCIONADA A 
TRAVÉS D'ALTRES 
PROGRAMES 

C E J  
ACTIVITAT SUBVENCIONADA A 
TRAVÉS D'ALTRES 
PROGRAMES 

          
          
TRANSPORT DE NATACIÓ ESCOLAR ESCOLA FOLCH I TORRES 
TUTOR/A LEGAL   
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom N.I.F. Motiu de la Desestimació 

P G A P  SUPERA BAREMS DE CAPITAL 



IMMOBILIARI 
          
          
ESCOLA JOAN MARAGALL     
TUTOR/A LEGAL   
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom N.I.F. Motiu de la Desestimació 

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

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

          
         
ESCOLA ISIDRE MARTI       
TUTOR/A LEGAL   
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom N.I.F. Motiu de la Desestimació 

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

          
          
ESCOLA GARBÍ       
TUTOR/A LEGAL   
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom N.I.F. Motiu de la Desestimació 

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

 
 
TERCER.- Autoritzar i disposar una despesa plurianual màxima de 3.086,57 
euros, dels quals 1.104,19 euros aniran a càrrec de la partida pressupostària 
36.34100.48000 del pressupost vigent i 1.982,39 euros aniran a càrrec de la 
partida corresponent del pressupost de l’exercici 2019, 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 DUET ESPLUGUES, S.A. (CIF Centre: A-63.876.346) 
ESCOLA FOLCH I TORRES (9 mesos) 
TUTOR/A LEGAL     

Primer 
Cognom Segon Cognom Nom N.I.F. Cost 

Ajuntament 
Exercici 
2018 

Exercici 
2019 

B C M  104,38 € 34,79 € 69,59 € 

G P M  75,39 € 25,13 € 50,26 € 

G L J  104,38 € 34,79 € 69,59 € 

G S N  104,38 € 34,79 € 69,59 € 

M G E  33,95 € 11,32 € 22,63 € 

R L E  104,38 € 34,79 € 69,59 € 

S Q K  104,38 € 34,79 € 69,59 € 

T B S  76,38 € 25,46 € 50,92 € 

V A M  104,38 € 34,79 € 69,59 € 



      TOTALS: 812,00 € 270,65 € 541,35 € 
             
            
ESCOLA LOLA ANGLADA           
TUTOR/A LEGAL       
Primer 
Cognom Segon Cognom Nom N.I.F. Cost 

Ajuntament 
Exercici 
2018 

Exercici 
2019 

A B M  92,78 € 34,79 € 57,99 € 

D C J  25,77 € 9,66 € 16,11 € 

H B C  92,78 € 34,79 € 57,99 € 

M C E  92,78 € 34,79 € 57,99 € 

T B C  67,90 € 25,46 € 42,44 € 
      TOTALS:  372,01 € 139,49 € 232,52 € 
              
             
ESCOLA ISIDRE MARTI           
TUTOR/A LEGAL     

Primer 
Cognom Segon Cognom Nom N.I.F. Cost 

Ajuntament 
Exercici 
2018 

Exercici 
2019 

B L P  92,78 € 34,79 € 57,99 € 

C C E  92,78 € 34,79 € 57,99 € 

F R B  92,78 € 34,79 € 57,99 € 

G B R  92,78 € 34,79 € 57,99 € 

H R G  67,90 € 25,46 € 42,44 € 

M E Y  92,78 € 34,79 € 57,99 € 

O I M  41,24 € 15,47 € 25,78 € 

P C M  67,90 € 25,46 € 42,44 € 

Z  M  18,86 € 7,07 € 11,79 € 
       TOTALS: 659,80 € 247,41 € 412,40 € 
               
TRANSPORT DE NATACIÓ ESCOLAR ESCOLA FOLCH I TORRES (CIF Centre: Q-
0868051-D) 9 mesos   
TUTOR/A LEGAL       
Primer 
Cognom Segon Cognom Nom N.I.F. Cost 

Ajuntament 
Exercici 
2018 

Exercici 
2019 

B C M  54,00 € 18,00 € 36,00 € 
C E J  24,00 € 8,00 € 16,00 € 
G P M  39,00 € 13,00 € 26,00 € 
G L J  54,00 € 18,00 € 36,00 € 
G S N  54,00 € 18,00 € 36,00 € 
M G E  24,00 € 8,00 € 16,00 € 
R L E  54,00 € 18,00 € 36,00 € 
S Q K  54,00 € 18,00 € 36,00 € 
T B S  54,00 € 18,00 € 36,00 € 
V A M  54,00 € 18,00 € 36,00 € 
      TOTALS:  465,00 € 155,00 € 310,00 € 
              
              



ESCOLA LOLA ANGLADA (CIF Centre:Q-5856020-B)       
TUTOR/A LEGAL     

Primer 
Cognom Segon Cognom Nom N.I.F. Cost 

Ajuntament 
Exercici 
2018 

Exercici 
2019 

A B M  38,70 € 14,51 € 24,19 € 
D C J  10,75 € 4,03 € 6,72 € 
H B C  38,70 € 14,51 € 24,19 € 
J A E  38,70 € 14,51 € 24,19 € 
M C E  38,70 € 14,51 € 24,19 € 
T B C  38,70 € 14,51 € 24,19 € 
Z L L  38,70 € 14,51 € 24,19 € 
      TOTALS:  242,95 € 91,09 € 151,86 € 
              
              
ESCOLA ISIDRE MARTI (CIF Centre: Q-5855027-H)     
TUTOR/A LEGAL       
Primer 
Cognom Segon Cognom Nom N.I.F. Cost 

Ajuntament 
Exercici 
2018 

Exercici 
2019 

B L P  71,82 € 26,93 € 44,89 € 

C C E  63,72 € 23,90 € 39,82 € 

F R B  63,72 € 23,90 € 39,82 € 

G B R  71,82 € 26,93 € 44,89 € 

H R G  71,82 € 26,93 € 44,89 € 

M E Y  71,82 € 26,93 € 44,89 € 

O I M  28,32 € 10,62 € 17,70 € 

P C M  71,82 € 26,93 € 44,89 € 

Z  M  19,95 € 7,48 € 12,47 € 
      TOTALS:  534,81 € 200,55 € 334,26 € 

 
 
QUART.- Reconèixer les obligacions i proposar el pagament de 1.104,19 euros, 
corresponents al primer trimestre del curs 2018-2019, en concepte de beques 
de natació escolar i transport. 
 
CINQUÈ.- Les quantitats compromeses en la present proposta, per valor total 
de 3.086,57 euros, previ el reconeixement de les obligacions, les corresponents 
als trimestres lectius de l’exercici 2018, seran pagades proporcionalment en la 
següent forma a les entitats que a continuació s’esmenten: 
 

 N.I.F. Tram 1 Tram 2 Tram 3 TOTAL 
DUET ESPLUGUES, S.A. A63876346 657,55 € 657,55 € 528,71 € 1.843,81 € 

ESCOLA FOLCH I TORRES Q0868051D 155,00 € 155,00 € 155,00 € 465,00 € 

ESCOLA LOLA ANGLADA Q5856020B 91,09 € 91,09 € 60,77 € 242,95 € 

ESCOLA ISIDRE MARTÍ Q5855027H 200,55 € 200,55 € 133,71 € 534,81 € 
 
 



Durant el mes de gener de 2018, les corresponents al primer trimestre del curs 
per valor de 1.104,19 euros i durant els mesos de febrer i juliol de 2019, les 
corresponents als trimestres lectius de l’exercici 2019, per valor de 1.982,39 
euros. 
 
El pagament de les quantitats corresponents al tercer trimestre, es realitzarà de 
manera proporcional en funció del nivell d’assistència a l’activitat dels alumnes 
becats, efectivament acreditada per les empreses gestores durant tot el curs. 
 
Els acords anteriors se sotmeten a la condició suspensiva de comptar amb la 
consignació pressupostària adequada i suficient, un cop aprovat el pressupost 
municipal per a l’any 2019, amb caràcter definitiu. 
 
 

PUNTS D’URGÈNCIA 
 

1. Proposta d’aprovació del contracte de renovacions de llicència, 
dominis i hostalatges webs municipals i drets d’ús (exp. 2018/1343/3). 
 
Atesa la necessitat de procedir a les contractacions de les renovacions de les 
llicències, dominis, hostalatges webs municipals i drets d’ús que l’ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat requereix per al normal funcionament dels seus 
serveis per al 2019, segons l’informe efectuat pel Director de Sistemes 
d’Informació. 
 
Tipus de contracte: Subministrament. 
 
Objecte: Les renovacions de les llicències, dominis internet, hostings webs 
municipals i drets d’ús que l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat  requereix 
per al normal funcionament dels seus serveis. 
 
Procediment de contractació: Contracte menor. Tramitació: Ordinària. 
 
Codi CPV: 48800000-6 Sistemas y servidores de información.  
 
Durada: El contracte estarà vigent des de l’1 de gener de 2019 i fins a 
l’adjudicació del contracte de les renovacions de les llicències, dominis internet, 
Hosting webs municipals i drets d’ús que l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat, el qual es tramita actualment pel procediment obert. En tot cas, la 
durada màxima del present contracte menor serà d’un any. 
 
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 les ofertes presentades per  les empreses que 
consten en el quadre a continuació, amb el NIF i import, 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 les 
empreses que es proposen com a contractistes no han subscrit amb aquest 



Ajuntament altres contractes menors que, individual o conjuntament, superin 
les xifres límit per aquest tipus de contracte. 
 

EMPRESA/ 
PRODUCTE NIF Valor 

Estimat IVA PREU DURADA 
LOGICALIS SPAIN, 
SLU (Servidors de 
xarxa LENOVO). 

B2832155 6.290,50 € 1.321,01 € 7.611,51 € 01/01/2019 al 
31/12/2019 

VODAFONE ONO 
SAU Hosting 
Esplugues.org i 
correu ciutadà. 

B96490867 8.130 € 1.707,30 € 9.837,36 € 01/01/2019 al 
31/12/2019 

SAYTEL 
SERVICIOS 
INFORMATICOS 
SA. (llicències 
Fortinet; Fortimail,; 
Fortianalicer i 
Fortigate). 

A61172219 8.458,53 € 1.776,29 € 10.234,82 € 01/01/2019 al 
31/12/2019 

SEMICONDUCTOR
ES Y SISTEMAS, 
S.A. (llicències 
Autodesk, Autoturn, 
Autocad, Autocad 
LT, Autocad Civil i 
AEC Collection). 

A08747388 11.025 € 2.315,25 € 13.3340,25 € 01/01/2019 al 
31/12/2019 

INTERN.PERIFER. 
Y MEMORIAS 
(Llicències 
VMWARE) 

B62758602 14.999,94 
€ 3.149,99 € 18.149,93 € 01/01/2019 al 

31/12/2019 

APLICACIONS 
MULTIMEDIA 
INTERACTIVES, 
S.L. (Programari 
Biblioteca Pare 
Miquel) 

B61077020 3.607,74 € 757,63 € 4365,37 € 01/01/2019 al 
31/12/2019 

MCMLABS S.L. 
(Llicències Adobe 
Creative Cloud i 
Ilustrator) 

B63276174 3.100 € 651 € 3.751 € 01/01/2019 al 
31/12/2019 

TRINITECH 
EUROPE,S.L. 
(Llicències 
Arcserver) 

B61156485 4.153,80 € 872,30 € 5.026,10 € 01/01/2019 al 
31/12/2019 

TRINITECH 
EUROPE,S.L. 
(Llicències 
Manteniment 
Netapp) 

B61156485 2.230 € 468,30 € 2.698,30 € 01/01/2019 al 
31/12/2019 

SAYTEL 
SERVICIOS 
INFORMÁTICOS 
SA. 
(Suport memicsys) 

A61172219 2.739,03 € 575,20 € 3.314,23 € 01/01/2019 al 
31/12/2019 

MCMLABS 
Manteniment  Aules 
Informatiques 

B63276174 3.140,50 € 659,51 € 3.800 € 01/01/2019 al 
31/12/2019 

MCMLABS 
(Hosting Museus, 
Crea, 
alcaldessadesplugu
es, espaidelesarts, 

B63276174 901,51 € 189,32 € 1090,83 € 01/01/2019 al 
31/12/2019 



branding, patrimoni, 
pla educatiu,  Pla 
Estratègic 2025, 
App Camins 
Saludables) 
MCMLABS 
(Programari de 
Monitorització 
Monitis) 

B63276174 950 € 199,50 € 1.149,50 € 01/01/2019 al 
31/12/2019 

MC Networking, 
S.L.  (Llicències 
Lotus Notes) 

B67148247 4.012 € 842,52 € 4854,52 € 01/01/2019 al 
31/12/2019 

CJSERVEIS 
Manteniment Mac’s 
de Comunicació 

A59144816 1.429,87 € 300,27 € 1.730,15 € 01/01/2019 al 
31/12/2019 

MC Networking, 
S.L. Maintenance 
for RollBack Rx Pro: 
25   

B67148247 675.00 € 141,75 € 816,75 € 01/01/2019 al 
31/12/2019 

 
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 facultats delegades atorgades mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 
2018/2314, de data 9 de juliol de 2018 en matèria de contractes menors. 
 
S’acorda: 
 
1. Aprovar la tramitació anticipada de l'expedient de contractació de les 
empreses esmentades en l’apartat 3 següent i la MEMÒRIA JUSTIFICATIVA 
DEL CONTRACTE MENOR, l’execució del qual hauria d’iniciar-se en 
l’exercici 2019 incorporada a l’expedient, aprovant expressament la 
necessitat de procedir a aquesta contractació que té per objecte la prestació 
del servei de les renovacions de les llicències, dominis i drets d’ús que 
l’ajuntament  d’Esplugues  de  Llobregat requereix per al normal funcionament 
dels seus serveis. 
L’esmentada tramitació anticipada es realitza conforme l’article 117.2 de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 
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 els pressupostos dels següents contractes pels imports següents: 

EMPRESA/ PRODUCTE IMPORT IMPORT IVA % IVA 

LOGICALIS SPAIN, SLU 
(Servidors de xarxa LENOVO) 

6.290,50 € 1.321,01 € 21% 

VODAFONE ONO SAU 
Hosting Esplugues.org i correu ciutadà. 

8.130 € 1.707,3 € 21% 

SAYTEL SERVICIOS INFORMATICOS SA. 
(llicències Fortinet; Fortimail,; Fortianalicer i 
Fortigate 

8.458,53 € 1.776,29 € 21% 



SEMICONDUCTORES Y SISTEMAS, SA 
(llicències Autodesk, Autoturn, Autocad, 
Autocad LT, Autocad Civil i AEC Collection) 

11.025 € 2.315,25 € 21% 

INTERN.PERIFER. Y MEMORIAS 
(Llicències VMWARE) 

14.999,94 € 3.149,99 € 21% 

APLICACIONS MULTIMEDIA 
INTERACTIVES,S.L. 
(Programari Biblioteca Pare Miquel) 

3.607,74 € 757,63 € 21% 

MCMLABS S.L. (Llicències Adobe Creative 
Cloud i Ilustrator) 

3.100 € 651 € 21% 

TRINITECH EUROPE,S.L. (Llicències 
Arcserver) 

4.153,80 € 872,30 € 21% 

TRINITECH EUROPE,S.L. (Llicències 
Manteniment Netapp) 

2.230 € 468,30 € 21% 

SAYTEL SERVICIOS INFORMATICOS SA. 
(Suport memicsys) 

2.739,03 € 575,20 € 21% 

MCMLABS 
Manteniment Aules Informàtiques 

3.140,50 € 659,51 € 21% 

MCMLABS 
Hosting Museus, Crea, alcaldessadesplugues, 
espaidelesarts, branding, patrimoni, plaeducatiu 

901,51 € 189,32 € 21% 

MCMLABS 
(Programari de Monitoritzacio Monitis) 

950 € 199,50 € 21% 

MC Networking, S.L. (Llicències Lotus Notes) 4.012 € 842,52 € 21% 

CJSERVEIS 
Manteniment Mac’s de Comunicació 

1.429,87 € 300,27 € 21% 

MC Networking, S.L. 
25 Llicències RollBack Rx Pro 675.00 € 141,75 € 21% 

 
4. Adjudicar els contractes a les empreses i pels imports següents: 
EMPRESA NIF IMPORT IMPORT IVA % IVA 

LOGICALIS SPAIN, SLU B2832155 6.290,50€ 1.321,01€ 21% 
VODAFONE ONO SAU B96490867 8.130€ 1.707,3€ 21% 
SAYTEL SERVICIOS INFORMATICOS 
SA. 

A61172219 8.458,53€ 1.776,29€ 21% 

SEMICONDUCTORES Y SISTEMAS, SA A08747388 11.025€ 2.315,25€ 21% 

INTERN.PERIFER. Y MEMORIAS B62758602 14.999,94 
€ 

3.149,99€ 21% 

APLICACIONS MULTIMEDIA 
INTERACTIVES,S.L. 

B61077020 3.607,74€ 757,63€ 21% 

MCMLABS S.L. B63276174 3.100€ 651€ 21% 
TRINITECH EUROPE,S.L. B61156485 4.153,80€ 872,30€ 21% 
TRINITECH EUROPE,S.L. B61156485 2.230€ 468,30€ 21% 
SAYTEL SERVICIOS INFORMATICOS 
SA. 

B61156485 2.739,03€ 575,20€ 21% 

MCMLABS B63276174 3.140,50€ 659,51€ 21% 
MCMLABS B63276174 901,51€ 189,32€ 21% 
MCMLABS B63276174 950€ 199,5€ 21% 
MC Networking, S.L. B67148247 4.012€ 842,52€ 21% 
CJSERVEIS A59144816 1.429,87€ 300,27€ 21% 
MC Networking, S.L. B67148247 675€ 141,75€ 21% 



 
5. Aprovar les especificacions tècniques següents: 
- Assistència telefònica immediata en cas de necessitat per consulta o 
incidència 
- Correcció de qualsevol mal funcionament del producte. 
- Connexió via remota per aconseguir millor temps de resposta a una 
incidència. 
- Resolució presencial d’una incidència en cas de que el problema així ho 
demani. 
 
6. Aprovar l’autorització i disposició corresponent als presents contractes, 
pels imports màxims, IVA inclòs, següents, a càrrec de les partides 
pressupostàries següents, del pressupost municipal 2019, a favor de les 
empreses establertes a continuació: 
EMPRESA/ PRODUCTE NIF IMPORT 

MÀXIM, IVA 
INCLÒS 

APLICACIÓ 
PRESSUPOS 
TÀRIA 

DENOMINACIÓ 

LOGICALIS SPAIN, SLU 
(Servidors de xarxa 
LENOVO) 

B2832155 7.611,51€ 11  -  92008  - 
22799 

MANTENIMENT 
SERVIDORS IBM 

VODAFONE ONO SAU 
Hosting Esplugues.org i 
correu ciutadà. 

B96490867 9.837,36€ 11  -  92500  - 
21600 

MANTENIMEN T 
WEB 
AJUNTAMENT 

SAYTEL SERVICIOS 
INFORMATICOS SA. 
(llicències Fortinet; Fortimail,; 

   

A61172219 10.234,82€ 11  -  92001  - 
21600 

MANTENIMEN T 
REPARACIO I 
CONSERVACI O 

  SEMICONDUCTORES A08747388 13.3340,25 11  -  92001  - MANTENIMENT 

Y SISTEMAS, SA 
 

€ 21600 REPARACIO I 

(llicències Autodesk, 
   

CONSERVACIO 

Autoturn, Autocad, 
   

E. 

Autocad LT, Autocad 
   

INFORMATICS 

Civil i AEC Collection) 
    

INTERN.PERIFER. Y 
MEMORIAS 
(Llicencies VMWARE) 

B62758602 18.149,93€ 11  -  92001  - 
21600 

MANTENIMENT 
REPARACIO I 
CONSERVACIO 

  APLICACIONS MULTIMEDIA 
INTERACTIVES,S.L. 
(Programari Biblioteca Pare 

 

B61077020 4.365,37€ 11  -  92001  - 
21600 

MANTENIMEN T 
REPARACIO I 
CONSERVACI O 

  MCMLABS S.L. 
(Llicencies Adobe Creative 
Cloud i Ilustrator) 

B63276174 3.751€ 11  -  92001  - 
21600 

MANTENIMENT 
REPARACIO I 
CONSERVACIO 

  



TRINITECH EUROPE,S.L. 
(Llicencies Arcserver) 

B61156485 5.026,10€ 11  -  92001  - 
21600 

MANTENIMEN T 
REPARACIO I 
CONSERVACI O 

  TRINITECH EUROPE,S.L. 
(Llicencies Manteniment 
Netapp) 

B61156485 2.698,30€ 11  -  92001  - 
21600 

MANTENIMENT 
REPARACIO I 
CONSERVACIO 

  SAYTEL SERVICIOS 
INFORMATICOS SA. 
(Suport memicsys) 

B61156485 3.314,23€ 11  -  92001  - 
21600 

MANTENIMEN T 
REPARACIO I 
CONSERVACI O 

  MCMLABS 
Manteniment Aules 
Informatiques 

B63276174 3.800€ 11-92002- 
21600 

MATENIMENT 
AULES 
FORMACIÓ 

   
  

MCMLABS 
Hosting Museus, Crea, 
alcaldessadesplugues, 

 

B63276174 1.090,83€ 11  -  92500  - 
21600 

MANTENIMEN T 
WEB 
AJUNTAMENT 

branding, patrimoni, 
plaeducatiu 

    

MCMLABS 
(Programari de Monitoritzacio 
Monitis) 

B63276174 1.149,5€ 11  -  92001  - 
21600 

MANTENIMEN T 
REPARACIO I 
CONSERVACI O 

  MC Networking, S.L. 
(Llicencies Lotus Notes) 

B67148247 4.854,52€ 11  -  92001  - 
21600 

MANTENIMENT 
REPARACIO I 
CONSERVACIO 

  CJSERVEIS 
Manteniment Mac’s de 
Comunicació 

A59144816 1.730,15€ 11  -  92001  - 
21600 

MANTENIMENT 
REPARACIO I 
CONSERVACIO 

  MC Networking, S.L. 25 
Llicencies RollBack Rx 

B67148247 816,75€ 11  -  92001  - 
21600 

MANTENIMENT 
REPARACIO I 
CONSERVACIO 
E. INFORMATICS 

 
L’aprovació de la despesa resta subjecta a la condició suspensiva de 
l’aprovació definitiva del pressupost per a l’exercici 2019. 
 
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 l’1 de gener de 2019  i fins a 
l’adjudicació del contracte de les renovacions de les llicències, dominis i drets 
d’ús que l’ajuntament d’Esplugues de Llobregat requereix per al normal 
funcionament dels seus serveis, el qual es tramita actualment pel procediment 
obert. En tot cas, la durada màxima del present contracte menor serà d’un 
any. 
 
9. La persona responsable del contracte, sota la supervisió de la qual es 
desenvoluparà el mateix, serà el senyor ..., director de Sistemes d’Informació. 
 



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. 
 
 
2. Proposta d’aprovació del contracte de subministrament de material no 
inventariable (material d’oficina i impressores) (exp. 2018/1432/100). 
 
Atesa la necessitat de procedir a la contractació de subministrament de 
material no inventariable -material d’oficina i impressores- per l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat. 
 
Tipus de contracte: Subministrament. 
Objecte: Subministrament de material no inventariable -material d’oficina i 
impressores- per l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat.   
Procediment de contractació: Contracte menor. Tramitació: Ordinària. 
Codi CPV: 30123000-7. 
Valor estimat del contracte: 2.420,00€.    IVA  508,20€. 
Preu: 2.928,20€ 
Durada: El contracte estarà vigent des de l’1 de gener de 2019 i fins a 
l’adjudicació del contracte de subministrament de material no inventariable -
material d’oficina i impressores- per l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, el 
qual es tramita actualment pel procediment obert. En tot cas, la durada màxima 
del present contracte menor serà de 6 mesos. 
 
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  VERBOK 1988 SA, amb 
NIF A58677170, per import de 2.928,20€ 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. 
 
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 facultats delegades atorgades mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 
2018/2314, de data 9 de juliol de 2018 en matèria de contractes menors. 
 
S’acorda: 



 
- Aprovar  la tramitació anticipada de l'expedient de contractació i la MEMÒRIA 
JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE MENOR, l’execució del qual hauria 
d’iniciar-se en l’exercici 2019 incorporada a l’expedient, aprovant expressament 
la necessitat de procedir a aquesta contractació que té per objecte el 
subministrament de material no inventariable per l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat.    
 
L’esmentada tramitació anticipada es realitza conforme l’article 117.2 de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 
 
Declarar que s’ha procedit a la comprovació de la regla d’incompatibilitat de 
l’article 118.3 de la Llei 9/2017. 
 
- Aprovar el pressupost del contracte per import de 2.420,00€, més 508,20€  
corresponents a 21% d’IVA. 
 
- Adjudicar el contracte a l’empresa VERBOK 1988 SA, amb NIF A58677170 
per import de 2.420,00€, més 508,20€  corresponents a 21% d’IVA. 
 
- Aprovar les especificacions tècniques següents:  
 
Objecte: Material d’oficina divers (tòners d’impressora,  plotters, bobines 
plotters,...)   
Garantia del material: En cas de subministrament de material defectuós es 
comunicarà a la pròpia empresa per a que procedeixi  al canvi o a la reparació 
del producte defectuós.  
Procediment: La sol·licitud la duen a terme el personal i autoritats de 
l’Ajuntament d’Esplugues, els quals requereixen el material esmentat per 
desenvolupar adequadament les seves funcions. A continuació, el coordinador 
de Serveis Subalterns i Compres efectua la comanda a l’empresa 
subministradora. L’empresa subministradora amb un termini màxim de 48 hores 
es compromet a subministrar els productes sol·licitats.  
 
- Aprovar l’autorització i disposició corresponent al present contracte, per un 
import màxim de 2.928,20€ euros, IVA inclòs, a càrrec de l’aplicació 
pressupostària 11-92000-22000 Material d’oficina, del pressupost municipal 
2019, a favor de l’empresa VERBOK 1988 SA, amb NIF A58677170. 
 
- L’aprovació de la despesa resta subjecta a la condició suspensiva de 
l’aprovació definitiva del pressupost per a l’exercici 2019. 
 
- 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. 
 
- El contracte estarà vigent des de l’1 de gener de 2019 i fins a l’adjudicació del 
contracte de subministrament de material no inventariable -material d’oficina i 
impressores- per l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, el qual es tramita 



actualment pel procediment obert. En tot cas, la durada màxima del present 
contracte menor serà de 6 mesos. 
 
- La persona responsable del contracte, sota la supervisió de la qual es 
desenvoluparà el mateix, serà el senyor ..., coordinador de Serveis Subalterns i 
Compres. 
 
- Notificar la present resolució a la persona adjudicatària. 
 
- 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’aprovació del contracte de subministrament de materials 
informàtics per a escoles i instituts (exp. 2018/1428/5). 
 
L’Ajuntament d’Esplugues promou el debat i consulta en la ciutadania del 
municipi en una pluralitat d’àmbits i l’econòmic-pressupostari és un d’ells. En 
concret, el Pressupost Participatiu d'Esplugues de Llobregat és un procés que 
permet a la ciutadania decidir en què gastar part del pressupost municipal en 
matèria d’ inversions. Per a aquest any 2018 i dins aquest marc, es va decidir el 
destí de 267.500,00 euros. 
 
Un cop conclosos els treballs de proposició, priorització i vot, el resultat de les 
propostes de la ciutadania van ser les següents: 
 
1. Materials educatius per a escoles i instituts públics: 165.000,00 euros, amb 
un total de 284 vots; 
2. Connexió del Parc dels Torrents: 267.500,00 euros, amb un total de 273 vots. 
 
A fi de materialitzar la primera de les propostes resultants d’aquest procés 
participatiu, les escoles i instituts públics del municipi d’Esplugues de Llobregat 
destinatàries són les següents 
 
Escoles: 
- Escola Isidre Martí  
- Escola Gras Soler  
- Escola Prat de la Riba  
- Escola Lola Anglada  
- Escola Folch i Torres  
- Escola Matilde Orduña  
- Escola Joan Maragall  
- Escola Can Vidalet  
 
Instituts: 
- Institut Joanot Martorell  
- Institut La Mallola  
- Institut Severo Ochoa  
 



El director de Tecnologia i Innovació Tecnològica ha emès informe tècnic 
justificatiu de la necessitat de contractar el subministrament del següent 
material informàtic i a les escoles i instituts d’Esplugues de Llobregat indicades, 
a fi de donar compliment a primera de les propostes resultants dels 
Pressupostos Participatius 2018: 
 

LOTS UNITATS DE MATERIAL ESCOLES I INSTITUTS DESTINATARIS 

LOT 1 27 Ordinadors de sobretaula 
Escoles Joan Maragall, Gras Soler i Lola 
Anglada. Instituts La Mallola, Severo Ochoa 
i Joanot Martorell 

LOT 2 3 Monitors Escola Joan Maragall i Institut Severo 
Ochoa 

LOT 3 31 Portàtils 
Escoles Can Vidalet, Joan Maragall, Isidre 
Martí, Gras Soler i Lola Anglada. Institut 
Severo Ochoa 

LOT 4 

19 Panells interactius 65’ i OPS 
Android, 2 suport paret pels 
panels interactius i 5 servei 
muntatge i 18 extensió servei 
garantia de 5 anys 

Escoles Folch i Torres, Matilde Orduña, Can 
Vidalet, Joan Maragall, Prat de la Riba, 
Isidre Martí, Gras Soler i Lola Anglada. 
Instituts La Mallola i Severo Ochoa. 

LOT 5 

7 Panells interactius 75’ i OPS 
Android, 3 suport paret pels 
panels interactius i 2 extensions 
servei garantia a 5 anys 

Escola Prat de la Riba. Instituts La Mallola i 
Joanot Martorell. 

LOT 6 68 Tablet sistema operatiu 
Android 

Escoles Matilde Orduña, Joan Maragall, 
Isidre Martí, Gras Soler i Lola Anglada. 

LOT 7  15 Ipad 2017 128 GB GRIS WIFI 
RF.3537193 Escoles Isidre Martí i Gras Soler. 

LOT 8 1 Videoprojector, muntatge 
inclòs Escola Joan Maragall 

LOT 9 3 Portàtils Tàctils Convertibles Escola Folch i Torres 

LOT 10 44 Portàtils Tàctils Convertibles Escoles Isidre Martí i Lola Anglada. Institut 
Severo Ochoa. 

LOT 11 2 Impressores 3D Instituts La Mallola i Joanot Martorell. 

LOT 12 10 Beebots, 9 Blue bots i 5 
tapetes Bee bot (pack) 

Escoles Folch i Torres, Matilde Orduña, Can 
Vidalet, Joan Maragall, Prat de la Riba, 
Isidre Martí, Gras Soler i Lola Anglada. 
Instituts La Mallola, Severo Ochoa i Joanot 
Martorell. 

LOT 13 10 Microscòpics Òptics Institut Joanot Martorell. 
LOT 14 10 Ipads 2017 32 GB Escola Folch i Torres. 

 
El pressupost d’aquest subministrament és de 156.520,54 euros, dels quals 
129.355,82 euros més 27.164,72 euros d’IVA 21%. El valor estimat del 
contracte és de  129.355,82 euros i la seva durada, amb l’entrega del material 
corresponent, és de 2 setmanes, des de la formalització del contracte, sense 
possibilitat de pròrroga. 
 
La valoració i ponderació de les ofertes presentades per les empreses 
licitadores es realitzarà en base al criteri objectiu del preu, amb vinculació 
directa amb els requisits i descripció tècnica del material a subministrar, que ve 
regulat al Plec de Prescripcions tècniques particulars. 
 



En base als articles 17, 25, 116 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les 
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 
26 de febrer de 2014 (LCSP, en endavant), estem davant d’un contracte de, 
subjecte a tramitació ordinària i mitjançant el procediment obert, en atenció al 
seu valor estimat. 

 
Vist l'informe dels Serveis Jurídics i la fiscalització prèvia per part de la 
Intervenció municipal. 
 
S’acorda: 
 
PRIMER.- Aprovar la despesa per a la contractació del subministrament, en 
règim de compra, del següent material informàtic per a escoles i instituts 
d’Esplugues de Llobregat, amb una durada prevista de 2 setmanes, sense 
possibilitat de pròrroga, i per un import total dels lots de 156.520,54 euros, 
dels quals 129.355,82 euros més 27.164,72 euros d’IVA 21%, a càrrec de 
l’aplicació pressupostària 11 92000 62600 Equips per a processos 
d'informació del pressupost municipal 2018 en vigor, d’acord amb el següent 
detall: 
LOTS UNITATS 

MATERIAL 
IMPORT NET 
PREU 
UNITARI 
MÀXIM 

IMPORT IVA 
(21%) 

IMPORT PREU 
UNITARI 
MÀXIM, IVA 
INCLÒS 

PRESSUPOST 
MÀXIM DE LICITACIÓ 
(IVA INCLÒS) 

LOT 1* 27 Ordinadors de 
sobretaula 

485,45 € 101,95 € 587,40 € 15.859,80 € 

LOT 2 3 Monitors 76,00 € 15,96 € 91,96 € 275,88 € 
LOT 3* 31 Portàtils 481,45 € 101,10 € 582,55 € 18.059,05 €* 
LOT 4 19 Panells (A) 1 (A)356,7 (A)  2.05 (A)  39.06 

interactius 65’ i .699 €  9 € 5,79 € 0,01 € 
OPS Android (B) 6 (B)126,0 (B)  726, (B)  1.452, 
(A),   2   suport 00,00€  0 € 00 € 00 € 
paret pels (C) 5 (C)119,0 (C)  686, (C)  3.430, 
panels 67 €  7 € 07 € 35 € 
interactius (B), (D) 1 (D)24,99 (D)  143, (D)  2.591, 
5 servei 19 €  € 99 € 82 € 
muntatge (C) i 
18 extensió 
servei garantia 
de 5 anys (D) 

LOT 5 7 Panells (A) 2 (A)566,7 (A)  3.26 (A)  22.86 
interactius 75’ i .699 €  9 € 5,79€ 0,53 € 
OPS Android (B) 4 (B)10,16 (B)  58,5 (B)  175,6 
(A),   3   suport 8,40 €  € 6 € 8 € 
paret pels (C) 1 (C)24,99 (C)  143, (C)  287,9 
panels 19,00€  € 99 € 8 € 
interactius (B) i 
2 extensions 
servei garantia 
a 5 anys (C) 

LOT 6 68 Tablet 
Sistema operatiu 
Android 

195,75 € 41,11 € 236,86 € 16.106,48 € 



LOT 7 15  Ipad  2017 
128  GB  GRIS 
WIFI RF.3537193 

363,00 € 76,23 € 439,23 € 6.588,45 € 

LOT 8 1 
Videoprojector, 
muntatge 

680,00 € 142,80 € 822,80 € 822,80 € 

 
 inclòs     
LOT 9 3

 Portàtil
s Tàctils 

 

577,69 € 121,31 € 699,00 € 2.097,00 € 

LOT 10 44
 Portàtil
s Tàctils 

 

289,00 € 60,69 € 349,69 € 15.386,36 € 

LOT 11 2  Impressores 
3D 

1.240,00 € 260,40 € 1.500,40 € 3.000,80 € 

LOT 10
 
 

(A)  9 (A)18,90 (A)  108, (A)  1.089, 
12 (A), 9

  
0,00 € 90 € 00€ 

bots   (B)   i   5 € (B)25,20 (B)  145, (B)  1.306, 
tapetes
 
 

(B)  1 € 20 € 80€ 
bot (pack) (C) 20,0 (C)5,55 € (C)  31,9 (C)  159,7 

0€ 5 € 5 € 
(C)  2 
6,40 
€ 

LOT 13 10 
Microscòpics 
Òptics 

200,00 € 42,00 € 242,00 € 2.420,00 € 

LOT 14 10 Ipads 2017 
32 GB 

288,43 € 60,57 € 349,00 € 3.490,00 € 

 
SEGON.- Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert, i 
aprovar els plecs de condicions econòmic administratives i tècniques 
relatius al subministrament, en règim de compra, del següent material 
informàtic per a escoles i instituts d’Esplugues de Llobregat, i amb un 
pressupost màxim total dels lots de 156.520,54 euros, dels quals 129.355,82 
euros més 27.164,72 euros d’IVA 21%, amb el detall de l’acord anterior. 
 
TERCER.- Convocar la licitació i ordenar la seva publicació en el perfil del 
contractant, als efectes de complir amb la tramitació establerta als articles 63, 
135 i següents de la LCSP. 
 
 
4. Proposta d’aprovació de la pròrroga del contracte relatiu al servei 
d’assegurances de la flota de vehicles (exp. 2018/1408/33). 
 
El 22 de juliol del 2016, la Junta de Govern Local va aprovar l’expedient de 
contractació, mitjançant procediment obert i regulació harmonitzada, del servei 
d’assegurances de la Corporació local, relatiu a les següents pòlisses, 
distribuïdes en lots: 



- Lot 1: Danys a béns mobles i immobles. 
- Lot 2: Responsabilitat civil i patrimonial. 
- Lot 3: Flota de vehicles. 
- Lot 4: Accidents. 
- Lot 5: Responsabilitat civil d’autoritats. 
 
Durant el termini de presentació d’ofertes van concórrer diverses empreses i, 
un cop presentada i comprovada la documentació i celebrades les meses de 
contractació corresponents, prèvia constitució de les garanties definitives, la 
Junta de Govern local va adjudicar el lot següent a l’empresa SEGUROS 
CATALANA OCCIDENTE, S.A., DE SEGUROS Y REASEGUROS, amb NIF 
A28119220: 
 
- Lot 3: Flota de vehicles 
 
El contracte es va signar el 31 de desembre de 2016, amb una durada inicial de 
dos anys, amb possibilitat de pròrrogues anuals, sense superar, en tot cas, la 
durada màxima total de quatre anys, des de la seva formalització. 
 
Als efectes de tramitació de la present pròrroga anual,  aquesta es promou 
abans de la finalització de la durada inicial del contracte i es realitza de 
conformitat amb els requisits assenyalats, en matèria de pròrrogues, pels 
articles 23.1 i 303 del  Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP, 
en endavant). 
 
En tot cas, el present expedient de pròrroga contractual s’impulsa i proposa 
amb caràcter previ a la finalització de la durada inicial del contracte, el proper 
31 de desembre d’enguany i consegüentment respecta l’establert al TRLCSP. 
 
La Direcció de la UJA de l’àmbit de Serveis Generals i Econòmics ha emès 
l’informe corresponent. 
 
La present proposta de pròrroga contractual se subjecta, a més pel propi 
contracte i plecs contractuals, pel TRLCSP, d’acord amb el règim transitori 
establert per l’actual Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic; en concret, la seva Disposició Transitòria primera, quan preveu que els 
contractes administratius adjudicats anteriorment a l’entrada en vigor de la 
present Llei -9 de març de 2018-, es regiran, quant als seus efectes, 
compliment i extinció, inclosa la seva modificació, durada i règim de pròrrogues, 
per la normativa anterior. 
 
En base a l’anteriorment exposat, 
  
S’acorda: 
 
PRIMER.- Prorrogar el contracte d’assegurances de l’Ajuntament d’Esplugues 
de Llobregat i, en concret, del següent lot, subscrit amb l’empresa  SEGUROS 
CATALANA OCCIDENTE, S.A., DE SEGUROS Y REASEGUROS, amb NIF 
A28119220, per un període d’un any més, des de l’1 de gener al 31 de 



desembre de 2019, en virtut del redactat dels plecs i de l’article 303 del Reial 
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de 
la Llei de Contractes del Sector Públic, atès que es mantenen les condicions de 
preu i servei, i que l’adjudicatària ha prestat la seva conformitat: 
 
- Lot 3: Flota de vehicles. 
 
SEGON.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent a la 
pròrroga del servei d’assegurances i, en concret del lot següent, subscrit amb 
l’empresa  SEGUROS CATALANA OCCIDENTE, S.A., DE SEGUROS Y 
REASEGUROS, amb NIF A28119220, per un import total de  10.430,- euros, 
import del contracte 10.430,- euros -, amb la següent distribució de la despesa 
durant el període de pròrroga del contracte (un any) la següent: 
 
- Lot 3: Flota de vehicles: 10.430,00 euros (1 de gener a 31 de desembre 2019) 
 
Els anteriors acords es sotmeten a la condició suspensiva de comptar amb la 
consignació pressupostària adequada i suficient, un cop aprovat el pressupost 
municipal de l’exercici 2019 amb caràcter definitiu. 
 
TERCER.- Notificar el present acord a la empresa SEGUROS CATALANA 
OCCIDENTE, S.A., DE SEGUROS Y REASEGUROS. 
 
QUART.-. Procedir a la formalització i publicació de la present pròrroga 
contractual, d’acord amb la normativa aplicable. 
 
 
5. Proposta aprovació de la sol·licitud de subvenció presentada per 
GENTGUAY COSMÈTICS per a la contractació de persones en situació 
d’atur (exp. 2018/2641/40). 
 
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. 
 
El 30 de novembre de 2018, amb número de registre d’entrada 2018/24535, 
l’empresa “GENTGUAY COSMETICOS SL”,  amb CIF B67323196 ha presentat 
sol·licitud d’assignació econòmica d’import  6.961,62 € per a la contractació de 
la Sra. ... i de 8.287,65 € per a la contractació de la Sra. ... 
 



Revisat el compliment per l’empresa dels requisits establerts a la base 4 i la 
documentació preceptiva presentada d’acord amb allò establert a la base 8 de 
les bases reguladores. 
 
Vist l’informe del Servei de Promoció Econòmica que expressa la conformitat 
amb la sol·licitud presentada i que aquesta reuneix els elements necessaris per 
obtenir la subvenció. 
 
Atès l’informe emès per la Directora de la Unitat Jurídica Administrativa de 
Territori i Sostenibilitat.  
 
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.- Aprovar una despesa total de 15.249,27, d’acord amb: 
 
A) De 6.961,62€ amb caràcter plurianual a favor de l’empresa “GENTGUAY 
COSMETICOS SL”, amb CIF B67323196, la qual, es distribuirà en els següents 
percentatges: 
 
- El 60,13% per un import de 4.186,02 € és amb càrrec a la partida 15 24100 
48000 "Conveni foment contractació aturats" del pressupost municipal en vigor 
per a l’any 2018. 
- El 39,87% restant, per un import de 2.775,60 €, és amb càrrec a la partida 15 
24100 48000 "Conveni foment contractació aturats" del pressupost de 
despeses de l’any 2019 supeditada a l’existència del crèdit necessari.  
 
B) De 8.287,65 € amb caràcter plurianual a favor de l’empresa “GENTGUAY 
COMESTICOS SL” amb CIF B67323196, la qual, es distribuirà en els següents 
percentatges: 
 
- El 60,13% per un import de 4.983,36 € és amb càrrec a la partida 15 24100 
48000 "Conveni foment contractació aturats" del pressupost municipal en vigor 
per a l’any 2018. 
- El 39,87% restant, per un import de 3.304,29 €, és amb càrrec a la partida 15 
24100 48000 "Conveni foment contractació aturats" del pressupost de 
despeses de l’any 2019 supeditada a l’existència del crèdit necessari 
 
SEGON.- Resoldre la sol·licitud de subvenció presentada en data 30 de 
novembre, amb número de registre d’entrada 2018/24535, per l’empresa 
“GENTGUAY COSMETICOS”, amb CIF B67323196, i atorgar una subvenció de 
15.249,27€ amb caràcter plurianual en concepte de subvenció econòmica 
destinada a la contractació de persones en situació d’atur residents a 
Esplugues de Llobregat, de conformitat amb les dades que consten a l’informe 
annex a la present proposta. 
 
Les condicions de pagament i justificació seran les següents: 



 
Primer pagament:  20% de l’import de la subvenció econòmica, en el termini de 
30 dies hàbils des de la presentació del contracte de treball i de l’alta de la 
persona contractada a la Seguretat Social.  
 
Segon pagament:  40% de l’import de la subvenció econòmica, en el termini de 
30 dies hàbils d’ençà que l’empresa o entitat presenti l’acreditació documental 
establerta a les bases reguladores, relativa als sis primers mesos de contracte.  
 
Tercer pagament:  40% de l’import de la subvenció econòmica, en el termini de 
30 dies hàbils d’ençà que l’empresa o entitat presenti l’acreditació documental 
establerta a les bases reguladores, relativa als mesos setè a dotzè de 
contracte. 
 
TERCER.- Notificar el present acord a les persones i empresa interessada. 
  
 
6. Proposta de resolució de la sol·licitud de subvenció presentada per 
MANAR SHOPPING SL per a la contractació de persones en situació 
d’atur (exp. 2018/2641/41). 
 
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 provar 
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 BOP el 13 d’agost de 2018. 
 
El 25 d’octubre de 2018, l’empresa MANAR SHOPPING SL, amb CIF 
B67058826, ha presentat sol·licitud d’assignació econòmica amb núm. de 
registre d’entrada 2018/21065 d’import 6.030,01 € per a la contractació de la 
persona identificada a l’informe annex a la present proposta.  
 
Revisat el compliment de l’empresa dels requisits establerts a la base 4 i la 
documentació preceptiva presentada d’acord amb allò establert a la base 8 de 
les Bases Reguladores. 
 
Vist l’informe del Servei de Promoció Econòmica que expressa la conformitat 
amb la sol·licitud presentada i que aquesta reuneix els elements necessaris per 
a obtenir la subvenció. 
 
Vist l’informe jurídic emès per la Directora de la Unitat Jurídico-Administrativa 
del Servei de Territori i Sostenibilitat. 
 



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.- Aprovar una despesa total de 6.030,01 € amb caràcter plurianual a 
favor de MANAR SHOPPING SL, amb CIF B67058826 la qual, es distribuirà en 
els següents percentatges: 
 
- 60,13 % a càrrec de la partida del pressupost de despeses de l’any 2018: 15 
24100 48000 "Conveni foment contractació aturats", per l’import de 3.625,85€. 
- 39,87 % a càrrec de la partida del pressupost de despeses de l’any 2019 en la 
partida 15 24100 48000, "Conveni foment contractació aturats", per l’import de 
2.404,16 €, supeditada a l’existència del crèdit necessari.  
 
SEGON.- Resoldre la sol·licitud de subvenció presentada per l’empresa 
MANAR SHOPPING SL, amb CIF B67058826, en data 25 d’octubre de 2018, 
amb registre d’entrada núm. 2018/21065, i atorgar una subvenció de 6.030,01 €  
amb caràcter plurianual en concepte de subvenció econòmica destinada a la 
contractació de persones en situació d’atur residents a Esplugues de Llobregat, 
de conformitat amb les dades que consten a l’informe annex a la present 
proposta. 
 
Les condicions de pagament i justificació seran les següents: 
 
Primer pagament:  20% de l’import de la subvenció econòmica, en el termini de 
30 dies hàbils des de la presentació del contracte de treball i de l’alta de la 
persona contractada a la Seguretat Social.  
 
Segon pagament:  40% de l’import de la subvenció econòmica, en el termini de 
30 dies hàbils d’ençà que l’empresa o entitat presenti l’acreditació documental 
establerta a les bases reguladores, relativa als sis primers mesos de contracte.  
 
Tercer pagament:  40% de l’import de la subvenció econòmica, en el termini de 
30 dies hàbils d’ençà que l’empresa o entitat presenti l’acreditació documental 
establerta a les bases reguladores, relativa als mesos setè a dotzè de 
contracte. 
 
TERCER.- Notificar el present acord a les persones interessades. 
  
 
7. Proposta d’aprovació de la pròrroga del servei d’assegurances (exp. 
2018/1408/32). 
 
El 22 de juliol del 2016, la Junta de Govern Local va aprovar l’expedient de 
contractació, mitjançant procediment obert i regulació harmonitzada, del servei 
d’assegurances de la Corporació local, relatiu a les següents pòlisses, 
distribuïdes en lots: 
 



Lot 1: Danys a béns mobles i immobles. 
Lot 2: Responsabilitat civil i patrimonial. 
Lot 3: Flota de vehicles. 
Lot 4: Accidents. 
Lot 5: Responsabilitat civil d’autoritats. 
 
Durant el termini de presentació d’ofertes van concórrer diverses empreses i, 
un cop presentada i comprovada la documentació i celebrades les meses de 
contractació corresponents, prèvia constitució de les garanties definitives, la 
Junta de Govern local va adjudicar els lots següents a l’empresa SEGURCAIXA 
ADESLAS, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS, amb NIF A28011864: 
 
Lot 1: Danys a béns mobles i immobles. 
Lot 2: Responsabilitat civil i patrimonial. 
Lot 5: Responsabilitat civil d’autoritats. 
 
El contracte es va signar el 31 de desembre de 2016, amb una durada inicial de 
dos anys, amb possibilitat de pròrrogues anuals, sense superar, en tot cas, la 
durada màxima total de quatre anys, des de la seva formalització. 
 
Als efectes de tramitació de la present pròrroga anual,  aquesta es promou 
abans de la finalització de la durada inicial del contracte i es realitza de 
conformitat amb els requisits assenyalats, en matèria de pròrrogues, pels 
articles 23.1 i 303 del  Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP, 
en endavant). 
 
En tot cas, el present expedient de pròrroga contractual s’impulsa i proposa 
amb caràcter previ a la finalització de la durada inicial del contracte, el proper 
31 de desembre d’enguany i consegüentment respecta l’establert al TRLCSP. 
 
La Direcció de la UJA de l’àmbit de Serveis Generals i Econòmics ha emès 
l’informe corresponent. 
 
La present proposta de pròrroga contractual se subjecta, a més pel propi 
contracte i plecs contractuals, pel TRLCSP, d’acord amb el règim transitori 
establert per l’actual Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic; en concret, la seva Disposició Transitòria primera, quan preveu que els 
contractes administratius adjudicats anteriorment a l’entrada en vigor de la 
present Llei -9 de març de 2018-, es regiran, quant als seus efectes, 
compliment i extinció, inclosa la seva modificació, durada i règim de pròrrogues, 
per la normativa anterior. 
 
En base a l’anteriorment exposat, 
 
S’acorda: 
 
PRIMER.- Prorrogar el contracte d’assegurances de l’Ajuntament d’Esplugues 
de Llobregat i, en concret, dels següents lots, subscrit amb l’empresa  
SEGURCAIXA ADESLAS, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS, amb NIF 
A28011864, per un període d’un any més, des de l’1 de gener al 31 de 



desembre de 2019, en virtut del redactat dels plecs i de l’article 303 del Reial 
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de 
la Llei de Contractes del Sector Públic, atès que es mantenen les condicions de 
preu i servei, i que l’adjudicatària ha prestat la seva conformitat: 
 
Lot 1: Danys a béns mobles i immobles. 
Lot 2: Responsabilitat civil i patrimonial. 
Lot 5: Responsabilitat civil d’autoritats. 
 
SEGON.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent a la 
pròrroga del servei d’assegurances i, en concret dels lots següents, subscrit 
amb l’empresa SEGURCAIXA ADESLAS, S.A. DE SEGUROS Y 
REASEGUROS, amb NIF A28011864, amb la següent distribució de la despesa 
durant el període de pròrroga del contracte (un any) és la següent: 
 
Lot 1: Danys a béns mobles i immobles: 29.091,34 euros (1 de gener a 31 de 
desembre 2019). 
Lot 2: Responsabilitat civil i patrimonial: 23.000,00 euros (1 de gener a 31 de 
desembre 2019). 
Lot 5: Responsabilitat civil d’autoritats: 5.300,00 euros (1 de gener a 31 de 
desembre 2019). 
 
Els anteriors acords es sotmeten a la condició suspensiva de comptar amb la 
consignació pressupostària adequada i suficient, un cop aprovat el pressupost 
municipal de l’exercici 2019 amb caràcter definitiu. 
 
TERCER.- Notificar el present acord a la empresa SEGURCAIXA ADESLAS, 
S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS. 
 
QUART.- Procedir a la formalització i publicació de la present pròrroga 
contractual, d’acord amb la normativa aplicable. 
 
 
8. Proposta de resolució de la sol·licitud de subvenció presentada per 
GOOD LUCK FINESTRELLES SL per a  la contractació de persones en 
situació d’atur (exp. 2018/2641/33). 
 
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. 



 
El 22 de novembre de 2018, amb número de registre d’entrada 2018/23664, 
l’empresa “GOOD LUCK FINESTRELLES SL”, amb CIF B67291377 ha 
presentat sol·licitud d’assignació econòmica d’import  6.597,37 € per a la 
contractació de la persona que hi consta a l’informe annex a la present 
proposta. 
 
Revisat el compliment per l’empresa dels requisits establerts a la base 4 i la 
documentació preceptiva presentada d’acord amb allò establert a la base 8 de 
les bases reguladores. 
 
Vist l’informe del Servei de Promoció Econòmica que expressa la conformitat 
amb la sol·licitud presentada i que aquesta reuneix els elements necessaris per 
obtenir la subvenció. 
 
Atès l’informe emès per la Directora de la Unitat Jurídica Administrativa de 
Territori i Sostenibilitat.  
 
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.- Aprovar una despesa total de 6.597,37 € amb caràcter plurianual a 
favor de l’empresa “GOOD LUCK FINESTRELLES SL”, amb CIF B67291377, 
la qual es distribuirà en els següents percentatges: 
 
- El 60,13% per un import de 3.967,00 € és amb càrrec a la partida 15 24100 
48000 "Conveni foment contractació aturats" del pressupost municipal en vigor 
per a l’any 2018. 
 
- El 39,87% restant, per un import de 2.630,37 €, és amb càrrec a la partida 15 
24100 48000 "Conveni foment contractació aturats" del pressupost de 
despeses de l’any 2019 supeditada a l’existència del crèdit necessari.  
 
SEGON.- Resoldre la sol·licitud de subvenció presentada en data 23 de 
novembre, amb número de registre d’entrada 2018/23664, per l’empresa 
“GOOD LUCK FINESTRELLES”, amb CIF B67291377, i atorgar una subvenció 
de 6.597,37 € amb caràcter plurianual en concepte de subvenció econòmica 
destinada a la contractació de persones en situació d’atur residents a 
Esplugues de Llobregat, de conformitat amb les dades que consten a l’informe 
annex a la present proposta. 
 
Les condicions de pagament i justificació seran les següents: 
 
Primer pagament:  20% de l’import de la subvenció econòmica, en el termini de 
30 dies hàbils des de la presentació del contracte de treball i de l’alta de la 
persona contractada a la Seguretat Social.  
 



Segon pagament:  40% de l’import de la subvenció econòmica, en el termini de 
30 dies hàbils d’ençà que l’empresa o entitat presenti l’acreditació documental 
establerta a les bases reguladores, relativa als sis primers mesos de contracte.  
 
Tercer pagament:  40% de l’import de la subvenció econòmica, en el termini de 
30 dies hàbils d’ençà que l’empresa o entitat presenti l’acreditació documental 
establerta a les bases reguladores, relativa als mesos setè a dotzè de 
contracte. 
 
TERCER.- Notificar el present acord a les persones i empresa interessada. 
  
 
9. Proposta de resolució de sol·licitud de subvenció presentada pel 
TRASTER DE LES DONES per a la contractació de persones en situació 
d’atur (exp. 2018/2641/29). 
 
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 provar 
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 BOP el 13 d’agost de 2018. 
 
El 2  de novembre de 2018, l’empresa EL TRASTER DE LES DONES SL, amb 
CIF B62523907, ha presentat sol·licitud d’assignació econòmica amb núm. de 
registre d’entrada 2018/21543 per a la contractació de les dues persones 
identificades a l’informe annex a la present proposta. Tanmateix, en data 30 de 
novembre la mateixa empresa presenta sol·licitud amb núm. de registre 
d’entrada 2018/24212 en la que informa a l’Ajuntament que renuncia a la 
sol·licitud d’ajut per a la contractació d’una d’aquestes persones i es reafirma 
en la de l’altra.    
 
Revisat el compliment de l’empresa dels requisits establerts a la base 4 i la 
documentació preceptiva presentada d’acord amb allò establert a la base 8 de 
les Bases Reguladores. 
 
Vist l’informe del Servei de Promoció Econòmica que expressa la conformitat 
amb la sol·licitud presentada i que aquesta reuneix els elements necessaris per 
a obtenir la subvenció. 
 
Vist l’informe jurídic emès per la Directora de la Unitat Jurídic-Administrativa del 
Servei de Territori i Sostenibilitat. 
 



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.- Aprovar una despesa total de 10.404,25 € amb caràcter plurianual a 
favor de EL TRASTER DE LES DONES SL, amb CIF B62523907 la qual, es 
distribuirà en els següents percentatges: 
 
- 60,13 % a càrrec de la partida del pressupost de despeses de l’any 2018: 15 
24100 48000 "Conveni foment contractació aturats", per l’import de 6.256,08€ 
- 39,87 % a càrrec de la partida del pressupost de despeses de l’any 2019 en la 
partida 15 24100 48000, "Conveni foment contractació aturats", per l’import de 
4.148,17€, supeditada a l’existència del crèdit necessari.  
 
SEGON.- Resoldre la sol·licitud de subvenció presentada per l’empresa EL 
TRASTER DE LES DONES SL, amb CIF B62523907, en data 30 de novembre 
de 2018, amb registre d’entrada núm. 2018/24212, i atorgar una subvenció de 
10.404,25 € amb caràcter plurianual en concepte de subvenció econòmica 
destinada a la contractació de persones en situació d’atur residents a 
Esplugues de Llobregat, de conformitat amb les dades que consten a l’informe 
annex a la present proposta. 
 
Les condicions de pagament i justificació seran les següents: 
 
Primer pagament:  20% de l’import de la subvenció econòmica, en el termini de 
30 dies hàbils des de la presentació del contracte de treball i de l’alta de la 
persona contractada a la Seguretat Social.  
 
Segon pagament:  40% de l’import de la subvenció econòmica, en el termini de 
30 dies hàbils d’ençà que l’empresa o entitat presenti l’acreditació documental 
establerta a les bases reguladores, relativa als sis primers mesos de contracte.  
 
Tercer pagament:  40% de l’import de la subvenció econòmica, en el termini de 
30 dies hàbils d’ençà que l’empresa o entitat presenti l’acreditació documental 
establerta a les bases reguladores, relativa als mesos setè a dotzè de 
contracte. 
 
TERCER.- Notificar el present acord a les persones interessades. 
 
 
10. Proposta de pròrroga del servei d’assegurances d’accidents (exp. 
2018/1408/34). 
 
El 22 de juliol del 2016, la Junta de Govern Local va aprovar l’expedient de 
contractació, mitjançant procediment obert i regulació harmonitzada, del servei 
d’assegurances de la Corporació local, relatiu a les següents pòlisses, 
distribuïdes en lots: 
 



Lot 1: Danys a béns mobles i immobles. 
Lot 2: Responsabilitat civil i patrimonial. 
Lot 3: Flota de vehicles. 
Lot 4: Accidents. 
Lot 5: Responsabilitat civil d’autoritats. 
 
Durant el termini de presentació d’ofertes van concórrer diverses empreses i, 
un cop presentada i comprovada la documentació i celebrades les meses de 
contractació corresponents, prèvia constitució de les garanties definitives, la 
Junta de Govern local va adjudicar el lot següent a l’empresa MAPFRE VIDA 
S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS SOBRE LA VIDA HUMANA, amb NIF 
A28229599: 
 
Lot 4: Accidents 
 
El contracte es va signar el 31 de desembre de 2016, amb una durada inicial de 
dos anys, amb possibilitat de pròrrogues anuals, sense superar, en tot cas, la 
durada màxima total de quatre anys, des de la seva formalització. 
 
Als efectes de tramitació de la present pròrroga anual, aquesta es promou 
abans de la finalització de la durada inicial del contracte i es realitza de 
conformitat amb els requisits assenyalats, en matèria de pròrrogues, pels 
articles 23.1 i 303 del  Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP, 
en endavant). 
 
En tot cas, el present expedient de pròrroga contractual s’impulsa i proposa 
amb caràcter previ a la finalització de la durada inicial del contracte, el proper 
31 de desembre d’enguany i consegüentment respecta l’establert al TRLCSP. 
 
La Direcció de la UJA de l’àmbit de Serveis Generals i Econòmics ha emès 
l’informe corresponent. 
 
La present proposta de pròrroga contractual se subjecta, a més pel propi 
contracte i plecs contractuals, pel TRLCSP, d’acord amb el règim transitori 
establert per l’actual Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic; en concret, la seva Disposició Transitòria primera, quan preveu que els 
contractes administratius adjudicats anteriorment a l’entrada en vigor de la 
present Llei -9 de març de 2018-, es regiran, quant als seus efectes, 
compliment i extinció, inclosa la seva modificació, durada i règim de pròrrogues, 
per la normativa anterior. 
 
En base a l’anteriorment exposat, 
  
S’acorda: 
 
PRIMER.- Prorrogar el contracte d’assegurances de l’Ajuntament d’Esplugues 
de Llobregat i, en concret, del següent lot, subscrit amb l’empresa  MAPFRE 
VIDA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS SOBRE LA VIDA HUMANA, amb 
NIF A28229599, per un període d’un any més, des de l’1 de gener al 31 de 
desembre de 2019, en virtut del redactat dels plecs i de l’article 303 del Reial 



Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de 
la Llei de Contractes del Sector Públic, atès que es mantenen les condicions de 
preu i servei, i que l’adjudicatària ha prestat la seva conformitat: 

 
Lot 4: Accidents. 
 
SEGON.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent a la 
pròrroga del servei d’assegurances i, en concret del lot següent, subscrit amb 
l’empresa  MAPFRE VIDA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS SOBRE LA 
VIDA HUMANA, amb NIF A28229599, per un import total de  5.399,28 euros, 
import del contracte 10.430,- euros -, amb la següent distribució de la despesa 
durant el període de pròrroga del contracte (un any) la següent: 
 
Lot 4: Accidents: 5.399,28 euros (1 de gener a 31 de desembre 2019). 
 
Els anteriors acords es sotmeten a la condició suspensiva de comptar amb la 
consignació pressupostària adequada i suficient, un cop aprovat el pressupost 
municipal de l’exercici 2019 amb caràcter definitiu. 
 
TERCER.- Notificar el present acord a la empresa MAPFRE VIDA S.A. DE 
SEGUROS Y REASEGUROS SOBRE LA VIDA HUMANA. 
 
QUART.-. Procedir a la formalització i publicació de la present pròrroga 
contractual, d’acord amb la normativa aplicable. 
 
 
11. Proposta d’aprovació del contracte del servei per a la difusió 
d’activitats i notícies relacionades amb la ciutat (exp. 2018/1411/394). 
 
Atesa la necessitat de procedir a la contractació del servei consistent en la 
difusió de les activitats que es realitzen a Esplugues de Llobregat i de notícies 
relacionades amb la ciutat durant l’any 2019.  
  
Tipus de contracte: Servei. 
Objecte: servei consistent en la difusió de les activitats que es realitzen a 
Esplugues de Llobregat i de noticies relacionades amb la ciutat durant l’any 
2019.  
Procediment de contractació: Contracte menor. Tramitació: Ordinària. 
Codi CPV: 79341400-0. 
Valor estimat del contracte: 8.000,00€ IVA 1.680,00€. 
Preu: 9.680,00€. 
Durada: El contracte estarà vigent des de l’1 de gener de 2019 i fins a 
l’adjudicació del contracte de servei consistent en la difusió de les activitats que 
es realitzen a Esplugues de Llobregat i de noticies relacionades amb la ciutat.  
 
En tot cas, la durada màxima del present contracte menor serà d’un any. 
 
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 l’empresa ZETA, GESTIÓN 
DE MEDIOS, S.A., amb NIF A08657710, per import de 9.680,00€, 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. 
 
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 facultats delegades atorgades mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 
2018/2314, de data 9 de juliol de 2018 en matèria de contractes menors. 
  
S’acorda: 
 
1. Aprovar  la tramitació anticipada de l'expedient de contractació i la MEMÒRIA 
JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE MENOR, l’execució del qual hauria 
d’iniciar-se en l’exercici 2019 incorporada a l’expedient, aprovant expressament 
la necessitat de procedir a aquesta contractació que té per objecte servei 
consistent en la difusió de les activitats que es realitzen a Esplugues de 
Llobregat i de noticies relacionades amb la ciutat durant l’any 2019.  
 
L’esmentada tramitació anticipada es realitza conforme l’article 117.2 de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 
 
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 8.000,00€, més 1.680,00€ 
corresponents a 21% d’IVA. 
 
4. Adjudicar el contracte a ZETA, GESTIÓN DE MEDIOS, S.A., amb NIF 
A08657710, per import de 8.000,00€, més 1.680,00€ corresponents a 21% 
d’IVA. 
 
5. Aprovar les especificacions tècniques següents: 
 
- Cobertura de l’actualitat informativa, mitjançant la presència continuada 
d’informació sobre les activitats i les notícies de la ciutat d’Esplugues al web 
d’El Periódico de Catalunya (diari digital), a la secció corresponent a Gran 
Barcelona, amb una pestanya o apartat específic d’Esplugues (mínim una 
notícia al dia). 
 
- La inserció de 3 pàgines especials (publireportatge o publicitat institucional 
convencional) a color a l’edició impresa, durant l’any 2019, en dia laborable.  
 



- Les dates de publicació les determinarà l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat. A títol informatiu, dir que tres pàgines de publicitat a aquest diari 
tenen un preu de mercat de prop de 58.000 euros, segons les tarifes d’aquesta 
capçalera. 
 
- Banners: 400.000 impressions anuals al web d’El Periódico de Catalunya, per 
anunciar actes, fires, festes locals, etc. 
 
- La durada de l’acord es fraccionarà en 4 pagaments (durant els mesos de 
febrer, abril, juny i setembre de 2019). 
 
6. Aprovar l’autorització i disposició corresponent al present contracte, per un 
import màxim de 9.680,00 euros, IVA inclòs, a càrrec de la partida 12 92404 
22602 Difusió d’actes i activitats Ajuntament, del pressupost municipal 2019, a 
favor de ZETA, GESTIÓN DE MEDIOS, S.A., amb NIF A08657710. 
 
L’aprovació de la despesa resta subjecta a la condició suspensiva de 
l’aprovació definitiva del pressupost per a l’exercici 2019. 
 
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 l’1 de gener de 2019 i fins a l’adjudicació 
del contracte de servei consistent en la difusió de les activitats que es realitzen 
a Esplugues de Llobregat i de noticies relacionades amb la ciutat. En tot cas, la 
durada màxima del present contracte menor serà d’un any. 
 
9. La persona responsable del contracte, sota la supervisió de la qual es 
desenvoluparà el mateix, serà la directora de Comunicació, Eulàlia Santiago. 
 
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. 
 
 
12. Proposta d’aprovació del contracte de gestió del servei de l’escola de 
música (exp. 2017/1/1395). 
 
Atès que la Junta de Govern Local de data 31 de juliol de 2015, va acordar 
l’adjudicació del contracte del servei públic Escola Municipal de Música, cursos 
2015/2016 i 2016/2017, a l’empresa TRÀNSIT PROJECTES, S.L., per un 
import màxim anual de 133.500 euros, exempts d’IVA. 
 
El contracte es va signar en data 7 d’agost de 2015, amb una durada inicial de 
dos anys amb la possibilitat de dues pròrrogues anuals. El contracte inicial 
cobria els cursos escolars 2015-2016 i 2016-2017. 
 



La Junta de Govern Local en data 28 de juliol de 2017 va acorda prorrogar el 
contracte relatiu a la gestió del servei públic “Escola municipal de Música”, pel 
període comprès entre l’1 de setembre de 2017 i el 31 d’agost de 2018. 
 
Durant el període indicat el contracte es va desenvolupar de conformitat amb 
els plecs de condicions i de forma satisfactòria. 
 
No obstant, l’empresa adjudicatària del servei no va sol·licitar la pròrroga del 
contracte pel curs 2018-2019. 
 
Atès que davant aquesta situació i segons informa pel Servei de  Cultura, 
responsable del contracte, aquest servei va considerar d’aplicació automàtica la 
clàusula “CONTINUÏTAT DEL SERVEI” plec de condicions econòmiques i 
administratives, que estableix que finalitzat el termini del contracte l’empresa 
concessionària queda obligada a la prestació del servei fins que un nou 
concessionari o concessionària o la mateixa Corporació el presti directament, 
sense que en cap cas aquest termini pugui ser superior a 6 mesos. Durant 
aquest període, la concessió es regirà igualment per les condicions estipulades 
en el plec de condicions aprovat. 
 
Atès que l’empresa concessionària de la gestió del servei ha continuat 
gestionant-lo sense interrupció, de conformitat amb els plecs de condicions 
vigents i de forma satisfactòria, sense que s’hagi detectat cap incidència ni 
afectació a les persones usuàries del servei. 
 
Vist que, amb posterioritat, el Servei de Cultura ha informat que malgrat el 
temps transcorregut des de l’inici del curs 2018-2019 i encara que s’han iniciat 
els treballs de redacció dels plecs de condicions que han de regular el 
preceptiu nou contracte, no ha estat possible la seva terminació ni la 
convocatòria del corresponent procediment de licitació. La impossibilitat deriva 
directament de l’acumulació de tasques i la limitació dels recursos tècnics i 
jurídics disponibles.  
 
Atès que de les circumstàncies descrites es desprèn que, en principi, el 
contracte de referència i l’obligació de l’empresa contractista de garantir la 
continuïtat del servei hauria de concloure el proper mes de febrer de 2019. Fet 
que, segons informa el Servei de Cultura, comportaria la interrupció en la gestió 
del servei, amb les correlatives conseqüències negatives per a les persones 
usuàries, que són majoritàriament menors que deixarien de rebre aquesta 
formació que, encara que no és reglada, sí que té una gran importància en el 
seu creixement educatiu. Així mateix, la interrupció de la gestió del servei posa 
en risc el compliment del Projecte Educatiu de Centre (PEC) que recull els 
principis d’identitat que defineixen l’Escola i les directrius que afecten a tots els 
àmbits de la gestió i funcionament del centre: directriu, pedagògic, docent, 
administratiu, humà i de serveis; i constitueix una guia de referència que té com 
a objectiu establir una coherència en tota l’activitat de l’escola de música. 
 
Vist que, per aquests motius el Servei de Cultura ha informat que considera 
que concorre l’interès públic municipal en el manteniment sense interrupcions 
de la gestió del servei d’escola municipal de música, raó per la qual cal 



estendre l’obligació de continuïtat del servei, que actualment té contreta 
l’empresa contractista, fins a la finalització del curs 2018/2019; és a dir, fins al 
dia 31 de juliol de 2019. 
 
Vist que consta a l’expedient administratiu, la conformitat de l’empresa 
contractista en relació amb la seva obligació de gestió del servei fins al 31 de 
juliol de 2019 i en relació amb la interpretació que efectua l’Ajuntament en 
relació amb l’abast i naturalesa de la clàusula de continuïtat del servei 
establerta al plec de condicions econòmiques i administratives.  
 
Vist l’informe favorable emès pel secretari de la Corporació,  
 
S’acorda: 
 
Primer.- Interpretar clàusula de continuïtat del servei, continguda als plecs de 
condicions econòmiques i administratives del contracte del servei públic Escola 
Municipal de Música, en el sentit de considerar que es tracta d’una pròrroga de 
caràcter obligatori per a l’empresa contractista, que s’estableix com a garantia 
de no interrupció del servei i de continuïtat en les prestacions que reben les 
persones usuàries. 
 
Segon.- Considerar que com a conseqüència d’aquesta clàusula el contracte 
del servei públic d’Escola de Música va quedar prorrogat per un termini de sis 
mesos, entre l’1 de setembre de 2018 i el 28 de febrer de 2019, amb estricta 
subjecció a les condicions que venien regint el contracte a data 31 d’agost de 
2018. 
 
Tercer.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa a favor l’empresa 
TRÀNSIT PROJECTES, S.L., amb NIF B-59489351, relativa al contracte de 
gestió del servei públic Escola Municipal de Música, per període comprès entre 
1 de setembre de 2018 i el 31 de desembre de 2018, per un import total de 
45.497,94 €, IVA inclòs,  (corresponents als conceptes funcionament ordinari, 
consolidació de bandes i corals, activitats complementàries i Escola Sona), a 
càrrec de la partida 33 33401 22706 ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, del 
pressupost municipal de l’exercici 2018. 
 
Quart.- Declarar l’interès públic en la continuació en les prestacions que formen 
part de la gestió del servei d’Escola de Música y que reben les persones 
usuàries del mateix, durant el període comprés entre els dies 1 de març i 31 de 
juliol de 2019, data en que conclourà el present curs acadèmic 2018-2019. 
 
Cinquè.- Aprovar l’extensió de l’obligació de l’empresa TRÀNSIT PROJECTES, 
S.L. continuïtat en la gestió i prestació del servei, durant el període comprès 
entre l’1 de març i 31 de juliol de 2019, data en que conclourà el present curs 
acadèmic 2018-2019, amb estricta subjecció a les condicions que venien regint 
el contracte a data 31 d’agost de 2018; i, aprovar en conseqüència la pròrroga 
de contracte fins al dia 31 de juliol de 2019. 
 
Sisè.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa a favor l’empresa 
TRÀNSIT PROJECTES, S.L., amb NIF B-59489351, relativa al contracte de 



gestió del servei públic Escola Municipal de Música, per període comprès entre 
1 de gener de 2019 i el 31 de juliol de 2019, per un import total de 113.499,00€, 
IVA inclòs,  (corresponents als conceptes funcionament ordinari, consolidació 
de bandes i corals, activitats complementàries i Escola Sona), a càrrec de la 
partida 33 33401 22706 ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, del pressupost 
municipal per a l’exercici 2019. 
 
Setè.- Notificar la present resolució a l’empresa TRÀNSIT PROJECTES, S.L., 
pel seu coneixement i efectes. 
 
Vuitè.- Ordenar el Servei de Cultura que doni prioritat a l’elaboració dels plecs 
de condicions i resta de documentació necessària per a l’inici, aprovació i 
tramitació de l’expedient del nou contracte de gestió del servei d’Escola de 
Música, de forma que pugui estar formalitzat i vigent abans de l’inici del curs 
2019-2020. 
 
Novè.- L’executivitat dels punts Cinquè i Sisè d’aquesta resolució resten 
condicionats suspensivament a l’aprovació definitiva del pressupost de la 
Corporació per a l’exercici 2019. 
 
  
 
I sense més assumptes a tractar, a les 15:05 hores 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. 
 
 
 
 


