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Junta de Govern 

 
SESSIÓ DECISÒRIA ORDINÀRIA DE JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 26 DE 

JULIOL DE 2019 
 

A la Casa Consistorial d’Esplugues de Llobregat, a la sala de reunions, a les 
13:40 hores del dia 26 de juliol de 2019, es reuneix la Junta de Govern Local en 
sessió decisòria Ordinària, en primera convocatòria, sota la Presidència de 
l’alcaldessa Sra. Pilar Díaz Romero, amb l’assistència dels regidors i regidores: 
 
Partit dels Socialistes de Catalunya - Progrés Municipal  
EDUARDO SANZ GARCIA 
SARA FORGAS UBEDA 
OLIVER JOSE PEÑA ESTEVEZ 
MONTSERRAT ZAMORA ANGULO 
MANUEL POZO LOPEZ 
 
Secretari 
PEDRO CARMONA PEREZ 
 
Interventor 
JAVIER VICEN ENCUENTRA 
 
Excusa la seva assistència la Sra. María Isabel Aguilera Mulero. 
 
El Sr. Oliver José Peña Estévez s’excusa a partir de les 14.09 hores i no vota 
des del punt 10 en endavant. 
 
Oberta la sessió per la Sra. alcaldessa, s’hi entra en l’examen i debat dels 
assumptes que es relacionen a l’ordre del dia. 
 
 
1. Aprovació, si escau, de l’acta núm. 27/19 corresponent a la sessió 
ordinària de data 19 de juliol de 2019. 
 
Per la Sra. alcaldessa i en relació a l’esborrany de l’acta núm. 27/19 corresponent 
a la sessió ordinària de data 19 de juliol de 2019 es pregunta si hi ha objecció 
d'alguna classe i no assenyalant-se'n cap, s'aprova l’esmentada acta per 
unanimitat i en compliment del que disposa l'article 107 de la Llei 8/1987, de 15 
d'abril, municipal i de règim local de Catalunya i l'article 110 del Reglament 
d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, es transcriurà 
al llibre d'actes, autoritzant-se amb les signatures de la Sra. alcaldessa i Sr. 
secretari. 
 
 

TERRITORI I SOSTENIBILITAT 



 
 
2. Proposta d’aprovació de la sol·licitud a l’AMB de traspàs de l’import de 
la subvenció del PACT 2016-19 assignada al Teatre Auditori a les obres del 
CEM Can Vidalet (exp. 2018/2240/37). 
 
Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 31 d’octubre de 2018, 
aquest Ajuntament va sol·licitar a l’AMB que l’import total destinat a Esplugues 
de Llobregat en el PROGRAMA D’ACTUACIONS DE COHESIÓ TERRITORIAL 
(PACT) per període 2016-2019, equivalent a 2.683.071,03€, es destinés 
íntegrament al projecte Teatre Auditori que té previst executar.  
 
En data 21/05/2019, la Junta de Govern de l’Àrea Metropolitana de Barcelona ha 
adoptat el següent acord: 
 
“APROVAR, a sol·licitud de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat i dins les 
previsions del Programa d’Actuacions de Cohesió Territorial 2016-2019 que 
forma part del Pla d’Inversions de l’Àrea Metropolitana de Barcelona aprovat 
definitivament pel Consell Metropolità de data 29 de març de 2016, l’aportació de 
DOS MILIONS SIS-CENTS VUITANTA-TRES MIL SETANTA-UN EUROS AMB 
TRES CÈNTIMS (2.683.071,03€) per al finançament del Teatre Auditori, al terme 
municipal d’Esplugues de Llobregat. 
 
AUTORITZAR la despesa de DOS MILIONS SIS-CENTS VUITANTA-TRES   
MIL SETANTA-UN EUROS AMB TRES CÈNTIMS (2.683.071,03€), amb càrrec   
l’aplicació de despeses X1050 15116 76201 del pressupost per a 2019 (…)”. 
 
En data 28 de febrer de 2019 i número de registre d’entrada 2019-4835-E, 
l’empresa VIAS Y CONSTRUCCIONS, S.A. presenta escrit en el qual insta a 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat a l’inici del corresponent expedient per a 
declarar la resolució del contracte d’obres per a la construcció de         
l’Auditori-Teatre d’Esplugues de Llobregat i aparcament a la Plaça Catalunya 
d’aquesta població subscrit amb data 9 de desembre de 2008. 
 
Atès que l’Ajuntament té previst, mitjançant acord del Ple Ordinari de data 24 de 
juliol de 2019, iniciar el procediment administratiu per a la tramitació de la 
resolució de l’esmentat contracte d’obres.   
 
Atès que la sol·licitud de subvencions està atribuïda a la Junta de Govern Local 
per delegació mitjançant decret 2019/2198 de 17 de juny.  
  
S’acorda: 
 
PRIMER.- Sol·licitar a l’Àrea Metropolitana de Barcelona que l’import total de 
l’aportació de DOS MILIONS SIS-CENTS VUITANTA-TRES MIL SETANTA-UN 
EUROS AMB TRES CÈNTIMS (2.683.071,03€) per al finançament del Teatre 
Auditori, al terme municipal d’Esplugues de Llobregat, aprovada per acord de la 
seva Junta de Govern de data 21/05/2019, s’assigni a les obres de construcció 
del Complex Sociocultural i Esportiu de Can Vidalet. 
 



 
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. 
 
 
3. Proposta d’autorització de la cessió d’ús de la plaça d’aparcament núm. 
891 de la planta soterrani 2 del barri de Can Vidalet (exp. 2019/1597/5786). 
 
El senyor ..., sol·licita autorització per a la cessió d’ús de la plaça d’aparcament 
número 891 de la planta soterrani 2, de l’aparcament subterrani de vehicles de 
Can Vidalet a favor de la senyora ..., segons instància amb registre d’entrada 
número 2019/12365 de data 27 de maig de 2019. 
 
Que el peticionari n’és titular de la concessió administrativa que l’autoritza l’ús 
d'aquesta plaça d'aparcament mitjançant  escriptura pública amb numero de 
protocol 2.253, de data 13 de juliol de 2001, atorgada pel Notari de l’Il·lustre 
Col·legi de Catalunya el senyor ..., inscrita al Registre de la Propietat. 
 
La recepció provisional de les obres de l'aparcament i urbanització va ser 
acordada pel Ple Municipal en sessió ordinària de data 10 de febrer de 1993, 
iniciant-se el termini de la concessió de 50 anys. 
 
En el plec de clàusules reguladores de la concessió aprovat i la seva modificació 
posterior acordada per l'Ajuntament Ple de data 13 de novembre de 1991, 
s'estipula que el concessionari podrà efectuar cessions d'ús de places 
d'aparcament a terceres persones, per gaudir parcialment de la concessió amb 
tots els requisits i condicions que figuren en el mateix, que hauran de ser 
autoritzades per l'Ajuntament i formalitzar-se en Escriptura pública, que 
s'inscriurà al Registre de la Propietat. 
 
També s'assenyala que els cessionaris de places d'aparcament podran a la 
vegada cedir el seu ús a terceres persones prèvia autorització d'aquest 
Ajuntament i compliment de les formalitats esmentades. En aquesta segona 
cessió i en les successives l'Ajuntament tindrà dret de tempteig sobre dites 
places.  
 
Atès que aquest Ajuntament  no considera oportú exercir el dret de tempteig en 
el present cas. 
  
Atès que l'Ajuntament en el Ple en sessió de data 15 de juliol de 2015, va acordar 
la delegació en la Junta de Govern Local, de les facultats corresponents per 
l'autorització de les cessions d'ús de places d'aparcament a terceres persones i 
per l'exercici en el seu cas del dret de tempteig sobre la plaça o places objecte 
de cessió en segones i successives cessions en les condicions i amb els requisits 
previstos en el Plec de Condicions regulador de la concessió.  
 



 
Atesa la clàusula vintè cinquena del Plec de clàusules reguladores de la 
concessió i la seva modificació acordada per el Ple Municipal de data 13 de 
novembre de 1991.  
 
Atès que el preu proposat per la cessió d’ús de la plaça sol·licitada no excedeix 
del preu màxim actualitzat d’acord amb l’establert a la clàusula vintè cinquena 
del plec de condicions reguladores de la concessió. 
 
Vist l'informe jurídic emès per la Unitat Jurídic Administrativa de Territori i 
Sostenibilitat. 
  
S’acorda: 
 
1. Autoritzar al senyor ... la cessió d’ús de la plaça d’aparcament número 891 de 
la planta soterrani 2, de l’aparcament subterrani de vehicles de Can Vidalet, a 
favor de la senyora ... per un import de 4.500,00€. 
 

2. Tenint en compte que la taxa per l’autorització de cessions d’ús en concessions 
administratives, a partir de segones cessions (Ordenança Fiscal núm. 9, article 
6.2. A.VII 1) d'import 240,40€ i corresponent a la plaça d’aparcament número 
891, amb càrrec/valor núm. 01899894/0000210799 es va liquidar per decret 
d’alcaldia i ha estat ingressada pel subjecte passiu en data 12 de juliol de 2019.  
 
3. Condicionar l'efectivitat de la cessió d'ús de la plaça d'aparcament que 
s'autoritza, a la seva formalització mitjançant escriptura pública especificant preu, 
termini i altres condicions establertes en la clàusula vintè cinquena del Plec 
regulador de la concessió, de conformitat amb aquest i a la seva inscripció al 
Registre de la Propietat. Tot això haurà d'acreditar-se davant d'aquest 
Ajuntament en el termini màxim de dos mesos, comptats des de la recepció del 
present acord. 
 
4. Donar trasllat al Servei d'Hisenda i Tresoreria. 
 
5. Donar trasllat als interessats. 
 
 
4. Proposta d’autorització de la cessió d’ús de la plaça d’aparcament 
núm.1.220 de la planta soterrani 3 del barri de Can Vidalet (exp. núm. 
2019/4542/1597).  
 
El senyor ..., sol·licita autorització per a la cessió d’ús de la plaça d’aparcament 
número 1.220 de la planta soterrani 3, de l’aparcament subterrani de vehicles de 
Can Vidalet a favor de la senyora ..., segons instància amb registre d’entrada 
número 2019/9506 de data 25 d’abril de 2019. 
 
Que el peticionari n’és titular de la concessió administrativa que l’autoritza l’ús 
d'aquesta plaça d'aparcament mitjançant  escriptura pública amb numero de 
protocol 1.613, de data 14 de juny de 2000, atorgada pel Notari de l’Il·lustre 
Col·legi de Barcelona el senyor ..., inscrita al Registre de la Propietat. 



 
 
La recepció provisional de les obres de l'aparcament i urbanització va ser 
acordada pel Ple Municipal en sessió ordinària de data 10 de febrer de 1993, 
iniciant-se el termini de la concessió de 50 anys. 
 
En el plec de clàusules reguladores de la concessió aprovat i la seva modificació 
posterior acordada per l'Ajuntament Ple de data 13 de novembre de 1991, 
s'estipula que el concessionari podrà efectuar cessions d'ús de places 
d'aparcament a terceres persones, per gaudir parcialment de la concessió amb 
tots els requisits i condicions que figuren en el mateix, que hauran de ser 
autoritzades per l'Ajuntament i formalitzar-se en Escriptura pública, que 
s'inscriurà al Registre de la Propietat. 
 
També s'assenyala que els cessionaris de places d'aparcament podran a la 
vegada cedir el seu ús a terceres persones prèvia autorització d'aquest 
Ajuntament i compliment de les formalitats esmentades. En aquesta segona 
cessió i en les successives l'Ajuntament tindrà dret de tempteig sobre dites 
places.  
 
Atès que aquest Ajuntament  no considera oportú exercir el dret de tempteig en 
el present cas. 
 
Atès que l'Ajuntament en el Ple en sessió de data 15 de juliol de 2015, va acordar 
la delegació en la Junta de Govern Local, de les facultats corresponents per 
l'autorització de les cessions d'ús de places d'aparcament a terceres persones i 
per l'exercici en el seu cas del dret de tempteig sobre la plaça o places objecte 
de cessió en segones i successives cessions en les condicions i amb els requisits 
previstos en el Plec de Condicions regulador de la concessió.  
 
Atesa la clàusula vintè cinquena del Plec de clàusules reguladores de la 
concessió i la seva modificació acordada per el Ple Municipal de data 13 de 
novembre de 1991.  
 
Atès que el preu proposat per la cessió d’ús de la plaça sol·licitada  excedeix 
del preu màxim actualitzat d’acord amb l’establert a la clàusula vintè cinquena 
del plec de condicions reguladores de la concessió. 
 
Vist l'informe jurídic emès per la Unitat Jurídic Administrativa de Territori i 
Sostenibilitat. 
  
S’acorda: 
 
1. Autoritzar al senyor ... la cessió d’ús de la plaça d’aparcament número 1.220 
de la planta soterrani 3, de l’aparcament subterrani de vehicles de Can Vidalet, 
a favor de la senyora ... per un import de 5.652,31€. 
 

2. Tenint en compte que la taxa per l’autorització de cessions d’ús en concessions 
administratives, a partir de segones cessions (Ordenança Fiscal núm. 9, article 
6.2. A.VII 1) d'import 240,40€ i corresponent a la plaça d’aparcament número 



 
1.220, amb càrrec/valor núm. 01878586/0000173546 es va liquidar per decret 
d’alcaldia i ha estat ingressada pel subjecte passiu en data 19 de juliol de 2019.  
 
3. Condicionar l'efectivitat de la cessió d'ús de la plaça d'aparcament que 
s'autoritza, a la seva formalització mitjançant escriptura pública especificant preu, 
termini i altres condicions establertes en la clàusula vintè cinquena del Plec 
regulador de la concessió, de conformitat amb aquest i a la seva inscripció al 
Registre de la Propietat. Tot això haurà d'acreditar-se davant d'aquest 
Ajuntament en el termini màxim de dos mesos, comptats des de la recepció del 
present acord. 
 
4. Donar trasllat al Servei d'Hisenda i Tresoreria. 
 
5. Donar trasllat als interessats. 
 
 
5. Proposta d’aprovació de la pròrroga del contracte d’obres per a la 
correcció de deficiències en sistemes constructius de paviments i 
sanejament dels vestidors del Camp de futbol de El Molí (exp. 
2019/1384/2295). 
 
En sessió ordinària de Junta de Govern Local de data 26 d’abril de 2019, es va 
adjudicar les obres de correcció de deficiències en sistemes constructius de 
paviments i sanejament dels vestidors del camp de futbol de Molí d’Esplugues 
de Llobregat, a l’empresa EUROCATALANA OBRES I SERVEIS SL, amb un 
import total d’adjudicació de 288.230,47€, amb un import net de 238.207,00€, i 
una part d’IVA de 50.023,47€; i un termini d’execució previst dels treballs de 12 
setmanes. 
 
En data 20 de maig de 2019, es van iniciar els obres esmentades, tal com consta 
a l’acta de comprovació de replanteig i d’autorització d’inici d’obra. 
 
L’empresa contractista, mitjançant instància de data 10 de juliol de 2019 justifica 
un retard en l’obra i sol·licita prorrogar el termini fins el 31 d’agost de 2019, en 
base als següents imprevistos tècnics que han sorgit en fase d’execució de les 
obres, els quals han afectat al termini d’execució total: 
 
(i)Interferència del clavegueró amb riostra de fonamentació de la marquesina del 
camp de futbol.  
(ii)Resultat negatiu de la primera prova d’estanquitat. 
 
Atès l’informe emès pels Serveis Tècnics Municipals del que resulta que 
efectivament l’obra de referència no es pot finalitzar pels motius exposats, 
proposen una ampliació del termini d’execució de les obres fins el 31 d’agost de 
2019. 
 
Atès el plec de clàusules administratives particulars que regeixen el contracte i 
l’article 195 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic 
i concordants del Reglament General de Contractes de l’Estat. 



 
 
S’acorda: 
 
1.- Aprovar una pròrroga de obres de correcció de deficiències en sistemes 
constructius de paviments i sanejament dels vestidors del camp de futbol de Molí 
d’Esplugues de Llobregat, d’aquesta població, fins el dia 31 d’agost de 2019. 
 
2.- Notificar el present acord a l’adjudicatari, EUROCATALANA OBRES I 
SERVEIS SL. 
 
 
6. Proposta d’aprovació de la pròrroga del contracte del servei de 
manteniment d’aparells elevadors (exp. 2018/1404/1). 
 
Per acord de la Junta de Govern Local de 20 de juliol de 2018 es va disposar 
l’adhesió del municipi d’Esplugues de Llobregat a l’Acord marc del servei de 
manteniment d’aparells elevadors i de subministrament d’elements substitutius  
amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.02), per un termini 
de dotze mesos, des del 1 d’agost de 2018 al 31 de juliol de 2019, amb possibilitat 
de pròrroga per dues anualitats més, d’any en any. 
 
En data 2 de juliol de 2019 es va formalitzar la primera pròrroga de l’acord marc 
del servei de manteniment d’aparells elevadors i subministrament d’elements 
substitutius, amb destinació a les entitats locals entre l’Associació Catalana de 
Municipis i Comarques (ACM) i l’empresa ASCENSORES ERSCE, SAU, com 
empresa adjudicatària del LOT 1. Vistes les previsions sobre actualització de 
preus previstes al Plecs de clàusules administratives particulars, formalitzen una 
actualització del 5,17% corresponent al LOT 1, el qual l’Ajuntament d’Esplugues 
de Llobregat està adherit. 
 
En data 18 de juliol de 2019 els serveis tècnics municipals informen 
favorablement al manteniment d’aquest acord marc amb l’aprovació de la 
pròrroga i determinen el preu del contracte pel període vigent entre el 1 d’agost 
del 2019 i el 31 de juliol de 2020, fixant-lo, un cop aplicat el percentatge 
d’actualització dels preus unitaris per al LOT1 establert en el 5,17%, un import 
de 25.346,57 euros (base imposable de 20.947,58 euros més una quota d’IVA 
de 4.398,99 euros). La pròrroga d’aquest acord marc contemplaria el 
manteniment dels següents aparells: 

 
 

2018-47-32300-21200 CONSERVACIÓ I REPARACIÓ D’ESCOLES  
 

 
Tipus Mant. 

 

 
Tipus  

d’Aparell 
 

 
Número Aparells  

i Ubicació 
Tot Risc Muntacàrregues 1 – CEIP Gras Soler 
Tot Risc Ascensor Interior 1 – CEIP Matilde Orduña 

 

2018-12-93302-21200 CONSERVACIÓ D’EDIFICIS MUNICIPALS  
 

 
Tipus Mant. 

 

 
Tipus  

d’Aparell 
 

 
Número Aparells  

i Ubicació 



 
Tot Risc Ascensor Interior 1 – Casa de la Vila 
Tot Risc Ascensor Interior 1 – Edifici Cadí 
Tot Risc Ascensor Interior 1 – Edifici Molí 
Tot Risc Ascensor Interior 1 – Vil·la Pepita 
Tot Risc Ascensor Interior 1 – Espai La Baronda 

 

2018-33-33300-21200 CONSERVACIÓ D’EDIFICIS CULTURALS  
 

 
Tipus Mant. 

 

 
Tipus  

d’Aparell 
 

 
Número Aparells  

i Ubicació 
Tot Risc Ascensor Interior 1 – Biblioteca Pare Miquel 
Tot Risc Ascensor Interior 1 – Can Tinturé - Masoveria 
Tot Risc Ascensor Interior 1 – Can Tinturé - Museu 
Tot Risc Ascensor Interior 1 – CM Puig Coca 
Tot Risc Ascensor Exterior 1 – Robert Brillas 

 

2018-36-34200-21200 CONSERVACIÓ D’INSTAL·LACIONS ESPORTIVES  
 

 
Tipus Mant. 

 

 
Tipus  

d’Aparell 
 

 
Número Aparells  

i Ubicació 
Tot Risc Ascensor Interior 2 – CEM Les Moreres 

 
Atesos els informes emesos pels Serveis Jurídics. 
 
S’acorda: 
 
1.- Aprovar la pròrroga de la contractació del servei de manteniment amb 
l’empresa ASCENSORES ERSCE, SAU., en la modalitat de tot risc d’aparells 
elevadors d’interior i exterior i de muntacàrregues (l’Acord marc del servei de 
manteniment d’aparells elevadors i de subministrament d’elements substitutius  
amb destinació a les entitats locals de Catalunya (exp. 2015.02)), entre el 1 
d’agost de 2019 i el 31 de juliol de 2020, per un Import màxim de 20.947,58€, 
més 4.398,99€ en concepte d’IVA (import total 25.346,57€, IVA inclòs). 
  
2- Declarar que la despesa derivada de l'aprovació de la pròrroga del contracte 
relatiu al servei de manteniment d’aparells elevadors i de subministrament 
d’elements substitutius  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'aprovació de la pròrroga 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. 
 
3.- Aprovar la despesa plurianual derivada d’aquesta pròrroga, IVA inclòs, que 
es farà efectiva per un import màxim de 25.346,57€ (IVA inclòs), imputable al 
pressupost vigent en cada exercici, amb la següent distribució: 
 
- ANY 2019: En relació al període comprès entre 01/08/2019 i el 31/12/2019, un 
import de 14.009,57 euros, IVA inclòs (base imposable de 11.578,16 euros més 
una quota d’IVA de 2.431,41 euros), la qual s'imputarà, dins del pressupost 
municipal de l’any 2019, a càrrec de les següents aplicacions pressupostàries i 
pels següents imports: 
 



 
Partida pressupostària 2019-47-32300-21200 de CONSERVACIÓ  I 
REPARACIÓ D’ESCOLES: 1.619,92 euros, IVA inclòs (base imposable de 
1.338,78 euros més una quota d’IVA de 281,14 euros); 
 

 

2018-47-32300-21200 CONSERVACIÓ I REPARACIÓ D’ESCOLES  
 

 
Tipus Mant. 

 

 
Tipus  
d’Aparell 
 

 
Número Aparells  
i Ubicació 

 
Manteniment 

Preu/Aparell/Any 
(IVA inclòs) 

Reserva de 
crèdit 

(Vandalisme) 
Reserva 
de crèdit 

(Correctiu) 
Tot Risc Muntacàrregues 1 – CEIP Gras Soler 496,30€ 151,25€ 181,50€ 
Tot Risc Ascensor 

Interior 
1 – CEIP Matilde 
Orduña 

458,12€ 151,25€ 181,50€ 

  SUBTOTAL 954,42€ 302,50€ 363,00€ 
TOTAL 1.619,92€ 

 
Partida pressupostària 2019-12-93302-21200 de CONSERVACIÓ D’EDIFICIS 
MUNICIPALS: 5.829,86 euros, IVA inclòs (base imposable de 4.818,06 euros 
més una quota d’IVA de 1.011,79 euros); 

 
 

2018-12-93302-21200 CONSERVACIÓ D’EDIFICIS MUNICIPALS  
 

 
Tipus Mant. 

 

 
Tipus  

d’Aparell 
 

 
Número Aparells  

i Ubicació 
 

Manteniment 
Preu/Aparell/Any 

(IVA inclòs) 

Reserva de crèdit 
(Vandalisme) 

Reserva de 
crèdit 

(Correctiu) 
Tot Risc Ascensor 

Interior 
1 – Casa de la Vila 458,12€ 151,25€ 302,50€ 

Tot Risc Ascensor 
Interior 

1 – Edifici Cadí 458,12€ 151,25€ 907,50€ 
Tot Risc Ascensor 

Interior 
1 – Edifici Molí 458,12€ 151,25€ 907,50€ 

Tot Risc Ascensor 
Interior 

1 – Vil·la Pepita 458,12€ 151,25€ 363,00€ 
Tot Risc Ascensor 

Interior 
1 – Espai La 

Baronda 
458,12€ 151,25€ 302,50€ 

  SUBTOTAL 2.290,61€ 756,25€ 2.783,00€ 
TOTAL 5.829,86€ 

      
Partida pressupostària 2019-33-33300-21200 de CONSERVACIÓ D’EDIFICIS 
CULTURALS: 4.736,05 euros, IVA inclòs (base imposable de 3.914,10 euros 
més una quota d’IVA de 821,95 euros); i 

 
 

2018-33-33300-21200 CONSERVACIÓ D’EDIFICIS CULTURALS  
 

 
Tipus Mant. 

 

 
Tipus  

d’Aparell 
 

 
Número Aparells  

i Ubicació 
 

Manteniment 
Preu/Aparell/A

ny 
(IVA inclòs) 

Reserva de 
crèdit 

(Vandalisme) 
Reserva de 

crèdit 
(Correctiu) 

Tot Risc Ascensor Interior 1 – Biblioteca Pare 
Miquel 

458,12€ 151,25€ 302,50€ 
Tot Risc Ascensor Interior 1 – Can Tinturé - 

Masoveria 
458,12€ 151,25€ 302,50€ 

Tot Risc Ascensor Interior 1 – Can Tinturé - 
Museu 

458,12€ 151,25€ 302,50€ 
Tot Risc Ascensor Interior 1 – CM Puig Coca 458,12€ 151,25€ 302,50€ 
Tot Risc Ascensor Exterior 1 – Robert Brillas 483,57€ 302,50€ 302,50€ 

  SUBTOTAL 2.316,05€ 907,50€ 1.512,50€ 
TOTAL 4.736,05€ 

     



 
Partida pressupostària 2019-36-34200-21200 de CONSERVACIÓ 
D’INSTAL·LACIONS ESPORTIVES: 1.823,74 euros, IVA inclòs (base imposable 
de 1.507,22 euros més una quota d’IVA de 316,52 euros).  

 
 

2018-36-34200-21200 CONSERVACIÓ D’INSTAL·LACIONS ESPORTIVES  
 

 
Tipus Mant. 

 

 
Tipus  

d’Aparell 
 

 
Número Aparells  

i Ubicació 
 

Manteniment 
Preu/Aparell/A

ny 
(IVA inclòs) 

Reserva de crèdit 
(Vandalisme) 

Reserva 
de crèdit 

(Correctiu) 

Tot Risc Ascensor 
Interior 

2 – CEM Les 
Moreres 

916,24€ 302,50€ 605.00€ 

  SUBTOTAL 916,24€ 302,50€ 605.00€ 
TOTAL 1.823,74€ 

     
 

- ANY 2020: En relació al període comprès entre 01/01/2020 i el 31/07/2020, un 
import de 11.337,00 euros, IVA inclòs (base imposable de 9.369,42 euros més 
una quota d’IVA de 1.967,58 euros), la qual s'imputarà, dins del pressupost 
municipal de l’any 2020, a càrrec de les següents aplicacions pressupostàries i 
pels següents imports: 
 
Partida pressupostària de CONSERVACIÓ  I REPARACIÓ D’ESCOLES: 
1.638,68 euros, IVA inclòs (base imposable de 1.354,29 euros més una quota 
d’IVA de 284,40 euros); 

 
 

 

CONSERVACIÓ I REPARACIÓ D’ESCOLES  
 

 
Tipus Mant. 

 

 
Tipus  

d’Aparell 
 

 
Número Aparells  

i Ubicació 
 

Manteniment 
Preu/Aparell/Any 

(IVA inclòs) 

Reserva de 
crèdit 

(Vandalisme) 
Reserva de 

crèdit (Correctiu) 

Tot Risc Muntacàrregues 1 – CEIP Gras Soler 694,81€ 151,25€ --- 
Tot Risc Ascensor 

Interior 
1 – CEIP Matilde 

Orduña 
641,37€ 151,25€ --- 

  SUBTOTAL 1.336,18€ 302,50€ --- 
TOTAL 1.638,68€ 

 
Partida pressupostària de CONSERVACIÓ D’EDIFICIS MUNICIPALS: 3.963,10 
euros, IVA inclòs (base imposable de 3.275,29 euros més una quota d’IVA de 
687,81 euros); 

 
 

CONSERVACIÓ D’EDIFICIS MUNICIPALS  
 

 
Tipus Mant. 

 

 
Tipus  

d’Aparell 
 

 
Número Aparells  

i Ubicació 
 

Manteniment 
Preu/Aparell/Any 

(IVA inclòs) 

Reserva de crèdit 
(Vandalisme) 

Reserva de crèdit 
(Correctiu) 

Tot Risc Ascensor 
Interior 

1 – Casa de la 
Vila 

641,37€ 151,25€ --- 
Tot Risc Ascensor 

Interior 
1 – Edifici Cadí 641,37€ 151,25€ --- 

Tot Risc Ascensor 
Interior 

1 – Edifici Molí 641,37€ 151,25€ --- 
Tot Risc Ascensor 

Interior 
1 – Vil·la Pepita 641,37€ 151,25€ --- 

Tot Risc Ascensor 
Interior 

1 – Espai La 
Baronda 

641,37€ 151,25€ --- 

  SUBTOTAL 3.206,85€ 756,25€ --- 



 
TOTAL 3.963,10€ 

 
Partida pressupostària de CONSERVACIÓ D’EDIFICIS CULTURALS: 4.149,98 
euros, IVA inclòs (base imposable de 3.429,73 euros més una quota d’IVA de 
720,24 euros); i 
 

 

CONSERVACIÓ D’EDIFICIS CULTURALS  
 

 
Tipus Mant. 

 

 
Tipus  

d’Aparell 
 

 
Número Aparells  

i Ubicació 
 

Manteniment 
Preu/Aparell/An

y 
(IVA inclòs) 

Reserva de 
crèdit 

(Vandalisme) 
Reserva de 

crèdit 
(Correctiu) 

Tot Risc Ascensor 
Interior 

1 – Biblioteca Pare 
Miquel 

641,37€ 151,25€ --- 
Tot Risc Ascensor 

Interior 
1 – Can Tinturé - 

Masoveria 
641,37€ 151,25€ --- 

Tot Risc Ascensor 
Interior 

1 – Can Tinturé - 
Museu 

641,37€ 151,25€ --- 
Tot Risc Ascensor 

Interior 
1 – CM Puig Coca 641,37€ 151,25€ --- 

Tot Risc Ascensor 
Exterior 

1 – Robert Brillas 677,00€ 302,50€ --- 

  SUBTOTAL 3.242,48€ 907,50€ --- 
TOTAL 4.149,98€ 

 
Partida pressupostària de CONSERVACIÓ D’INSTAL·LACIONS ESPORTIVES: 
1.585,24 euros, IVA inclòs (base imposable de 1.310,12 euros més una quota 
d’IVA de 275,12 euros).  

 
 

CONSERVACIÓ D’INSTAL·LACIONS ESPORTIVES  
 

 
Tipus Mant. 

 

 
Tipus  

d’Aparell 
 

 
Número Aparells  

i Ubicació 
 

Manteniment 
Preu/Aparell/An

y 
(IVA inclòs) 

Reserva de 
crèdit 

(Vandalisme) 
Reserva de 

crèdit 
(Correctiu) 

Tot Risc Ascensor 
Interior 

2 – CEM Les 
Moreres 

1.282,74€ 302,50€ --- 

  SUBTOTAL 1.282,74€ 302,50€ --- 
TOTAL 1.585,24€ 

 
3.- Els acords s’han de sotmetre a la condició suspensiva de comptar amb la 
consignació pressupostària adequada i suficient pel que respecte a la despesa 
que s’imputi a l’exercici 2020. 
 
4.- Notificar el present acord a la Central de contractació de l’ACM i al CCDL 
(Carrer València, 231, 6ª, 08007, Barcelona) i a l’empresa adjudicatària 
Ascensors ERSCE, S.A. 
 
 
7. Proposta d’aprovació de la licitació del contracte mixt d’obres i serveis 
del projecte relatiu a la ZBE, del seu projecte i plecs de condicions (exp. 
2019/1384/7485).   
 
Atesa la necessitat d’impulsar el contracte mixt d’obres i serveis inclosos al 
projecte executiu de les obres d'implantació del sistema de monitoratge i control 
d'infraestructures des del punt de vista mediambiental dels vehicles que circulin 



 
a l'interior de la zona qualificada com de baixes emissions a Esplugues de 
Llobregat, en els termes previstos en l’informe de necessitat i d’idoneïtat i de la 
memòria justificativa emesos pels Servei de Manteniment i Via Pública d’aquest 
Ajuntament, amb la descripció d’acord amb el projecte redactat per l’enginyer de 
telecomunicacions ..., amb un pressupost total de 144.343,99€, IVA inclòs, que 
acompanyen per a la seva aprovació.  
 
En funció del què disposen els articles 18, 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 mixt 
d’obres i serveis inclosos al projecte executiu de les obres d'implantació del 
sistema de monitoratge i control d'infraestructures des del punt de vista 
mediambiental dels vehicles que circulin a l'interior de la zona qualificada com 
de baixes emissions a Esplugues de Llobregat de conformitat amb el previst a 
l’informe de memòria justificativa emès pels Servei de Manteniment i Via Pública 
i del projecte redactat per l’enginyer de telecomunicacions. 
 
2.- Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert simplificat 
i aprovar els plecs de condicions econòmiques administratives, relatius al 
contracte mixt d’obres i serveis inclosos al projecte executiu de les obres 
d'implantació del sistema de monitoratge i control d'infraestructures des del punt 
de vista mediambiental dels vehicles que circulin a l'interior de la zona qualificada 
com de baixes emissions a Esplugues de Llobregat, amb un pressupost total de 
licitació de 119.292,55 euros, més 25.051,44 euros en concepte d’IVA (import 
total, 144.343,99 euros, IVA inclòs) 
 
3.- Aprovar inicialment el projecte de l’execució de les obres d'implantació del 
sistema de monitoratge i control d'infraestructures des del punt de vista 
mediambiental dels vehicles que circulin a l'interior de la zona qualificada com 
de baixes emissions a Esplugues de Llobregat, amb un pressupost total de 
licitació de 119.292,55 euros, més 25.051,44 euros en concepte d’IVA (import 
total, 144.343,99 euros, IVA inclòs), redactat per l’enginyer de 
telecomunicacions. 
 
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 del contracte mixt d’obres 
i serveis inclosos al projecte executiu de les obres d’implantació del sistema de 
monitoratge i control d'infraestructures des del punt de vista mediambiental dels 
vehicles que circulin a l’interior de la zona qualificada com de baixes emissions 
a Esplugues de Llobregat, per import total de 144.343,99 euros, IVA inclòs, 
imputable al pressupost municipal vigent a la partida 12 17200 62300 
INSTAL·LACIÓ DE CÀMERES DE TRÀNSIT CONTROL ZONA ZBE, 
PROJECTE 2018/2/INVER 45. 
 
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: 
 
Director de Manteniment i Espai Públic. 
Director de Tecnologies i Innovació Tecnològica. 
Coordinadora Tècnica d’Espai Públic i Mobilitat. 
Director de Sistemes d’Informació i Coneixement. 
 
8.- Condicionar els anteriors acords a l’aprovació definitiva del projecte. 
 
 
8. Proposta d’aprovació de la licitació del contracte d’obres d’instal·lació 
de l’enllumenat nadalenc, del seu projecte i del plecs de condicions (exp. 
2019/3084/7486). 
 
Atesa la necessitat de contractar les obres d’instal·lació de l’enllumenat nadalenc 
d’Esplugues de Llobregat en els termes previstos en l’informe de necessitat i 
d’idoneïtat i de la memòria justificativa emesos pels Servei de Manteniment i 
Espai Públic d’aquest Ajuntament, amb la descripció tècnica d’acord amb el 
projecte redactat pels Serveis Tècnics Municipals, amb un pressupost total de 
84.002,50€, 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 de contractació de obres 
d’instal·lació de l’enllumenat nadalenc d’Esplugues de Llobregat de conformitat 
amb el previst a l’informe de memòria justificativa emès pels Serveis de 
Manteniment i Espai Públic i del projecte d’obres redactat pel mateix servei 
municipal. 
 
2.- Aprovar inicialment el projecte de l’execució de obres d’instal·lació de 
l’enllumenat nadalenc d’Esplugues de Llobregat, amb un pressupost total de 
licitació de 69.423,55 euros, més 14.578,95 euros en concepte d’IVA (import 
total, 84.002,50 euros, IVA inclòs), redactat pels Serveis Tècnics Municipals. 
 
3.- 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. 
 
4.- Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert simplificat 
abreujat, i aprovar els plecs de condicions econòmiques administratives i 
tècniques, relatius a les obres d’instal·lació de l’enllumenat nadalenc 
d’Esplugues de Llobregat, amb un pressupost total de licitació de 69.423,55 
euros, més 14.578,95 euros en concepte d’IVA (import total, 84.002,50 euros, 
IVA inclòs) 
 
5.- Declarar que la despesa derivada de l’expedient de contractació relativa al 
contracte obres d’instal·lació de l’enllumenat nadalenc 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. 
 
Aprovar la despesa plurianual derivada d’aquesta contractació, IVA inclòs, es 
farà efectiva per un import màxim de 84.002,50.-€ (IVA inclòs), imputable al 
pressupost vigent en cada exercici, dels quals 61.755,94.-€ (IVA inclòs), aniran 
a càrrec de l’exercici econòmic de l’any 2019, a la partida pressupostària 14 
43000 22699 PROJECTES DE DINAMITZACIÓ DE COMERÇ. 
 
Així, la distribució plurianual de la despesa serà la següent: 
 
2019: 61.755,94 euros 



 
2020: 22.246,56 euros 
 
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: 
 
Director de Manteniment i Espai Públic. 
Coordinador Tècnic d’Instal·lacions. 
Coordinador de la Unitat Operativa d’Instal·lacions. 

 
8.- Condicionar els anteriors acords a l’aprovació definitiva del projecte. 
 
 
9. Proposta d’aprovació de la licitació de les obres de correcció de defectes 
a les instal·lacions del Camp de Futbol Salt del Pi, del projecte i dels plecs 
condicions (exp. 2019/3084/7667).   
 
Atesa la necessitat d’impulsar el contracte d’obres incloses al projecte executiu 
de les obres de correcció de defectes i millora de la instal·lació de climatització 
(ACS, legionel·la, calefacció, renovació d’aire i solar), gas i baixa tensió del Camp 
de Futbol Salt del Pi, en els termes previstos en l’informe de necessitat i 
d’idoneïtat i de la memòria justificativa emesos pels Servei de Manteniment i Via 
Pública d’aquest Ajuntament, amb la descripció d’acord amb el projecte redactat 
per l’Enginyer Industrial de l’empresa MI ENGINYERIA NZEB, SLP, amb un 
pressupost total de 128.804,21€, 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 
incloses al projecte executiu de les obres de correcció de defectes i millora de la 
instal·lació de climatització (ACS, legionel·la, calefacció, renovació d’aire i solar), 
gas i baixa tensió del Camp de Futbol Salt del Pi de conformitat amb el previst a 
l’informe de memòria justificativa emès pels Servei de Manteniment i Via Pública 



 
i del projecte redactat per l’Enginyer Industrialde l’empresa MI ENGINYERIA 
NZEB, SLP. 
 
2.- Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert simplificat 
i aprovar els plecs de condicions econòmiques administratives, relatius al 
contracte d’obres inclosos al projecte executiu de les obres de correcció de 
defectes i millora de la instal·lació de climatització (ACS, legionel·la, calefacció, 
renovació d’aire i solar), gas i baixa tensió del Camp de Futbol Salt del Pi, amb 
un pressupost total de licitació de 106.449,76 euros, més 22.354,45 euros en 
concepte d’IVA (import total, 128.804,21 euros, IVA inclòs) 
 
3.- Aprovar inicialment el projecte de l’execució de les obres de correcció de 
defectes i millora de la instal·lació de climatització (ACS, legionel·la, calefacció, 
renovació d’aire i solar), gas i baixa tensió del Camp de Futbol Salt del Pi, amb 
un pressupost total de licitació de 106.449,76 euros, més 22.354,45 euros en 
concepte d’IVA (import total, 128.804,21 euros, IVA inclòs), redactat per 
l’Enginyer Industrial de l’empresa MI ENGINYERIA NZEB, SLP. 
 
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 del contracte d’obres 
inclosos al projecte executiu de les obres de correcció de defectes i millora de la 
instal·lació de climatització (ACS, legionel·la, calefacció, renovació d’aire i solar), 
gas i baixa tensió del Camp de Futbol Salt del Pi, per import total de 128.804,21 
euros, IVA inclòs, imputable al pressupost municipal vigent a la partida 12 93301 
61900 2017/2/INVER 77 VESTIDORS CAMP DE FUTBOL SALT DEL PI. 
 
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: 
 

Director de Manteniment i Espai Públic. 
Coordinador Tècnic d’Instal·lacions. 

 
8.- Condicionar els anteriors acords a l’aprovació definitiva del projecte. 
 
 
10. Proposta d’adjudicació del contracte d’obres per a l’execució de 
l'equipament per a ús del casal de barri Ciutat Diagonal (exp. 
2019/3084/1292). 



 
 
Per acord de la Junta de Govern Local en sessió de dia 26 d’abril de 2019  es 
va acordar aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert 
simplificat, relatiu al contracte d’obres per a l’execució de l’equipament per a ús 
de casal de barri i urbanització zona annexa – Ciutat Diagonal d’Esplugues de 
Llobregat, amb un pressupost total de licitació de 560.826,78€, IVA inclòs, 
desglossat en un preu net de 463.493,21€ i un IVA de 97.333,57€, així com els 
plecs de condicions econòmiques administratives i tècniques que regeixen 
aquesta contractació. 
 
Segons consta a l’expedient, dins del termini assenyalat per a la presentació de 
les ofertes s'ha presentat la següent empresa: CONSTRUCCIONES FERTRES, 
S.L. 
 
En data 29 de maig de 2019 es constitueix la Mesa de contractació per a efectuar 
l'obertura del sobre únics. En aquest acte, la Mesa de contractació manifesta que 
tota la documentació del Sobre Únic relativa als criteris de valoració es remetran 
als Serveis Municipals corresponents a fi que emetin l'oportú informe de valoració, 
el qual s’elevarà a la Mesa que donarà compte de la puntuació obtinguda per les 
empreses licitadores, per la qual cosa es declara la suspensió d’aquesta sessió 
fins a l’emissió del informe de valoració del serveis tècnics. 
 
El Serveis Tècnics Municipals en data 11 de juny de 2019 van emetre informe 
amb el següent resultat: 
 
1. El menor preu sense variació de les qualitats i especificacions tècniques del 
projecte. La puntuació màxima possible serà de 70 punts. 
 

N
úm  EMPRESES Oferta Puntuació 

1 CONSTRUCCIONES FERTRES, S.L. 463.492,95 70,00 
 
2. Millora al projecte dins de l’àmbit d’actuació, segons la documentació annexa 
que s’adjunta. La puntuació màxima serà de 20 punts. 
Aquests millores, es puntuaran segons el següent quadre: 
 

Millora a escollir Puntuació 
Millora núm. 1 5,34 
Millora núm. 2 11,90 
Millora núm. 3 17,69 
Millora núm. 4 20,00 

 

N
úm  EMPRESES Millores Puntuació 

1 CONSTRUCCIONES FERTRES, S.L. 0 0 
 



 
3. Experiència tècnica del cap d’obra. 
  
Puntuació màxima: 10 punts.  
 
Es valorarà la experiència professional del cap d’obra designat per l’empresa 
licitadora, si acredita l’experiència professional com a tal, com a mínim, de una 
obra similar en un termini no superior a DEU (10) anys. S’haurà d’acreditar 
documentalment dita col·laboració de la forma que es consideri oportuna. 
Els punts s’atorgaran segons els següent criteri: 
 

Experiència en una obra:    2 punts. 
Experiència en dues obres:   4 punts. 
Experiència en tres obres:   6 punts. 
Experiència en quatre obres:   8 punts. 
Experiència en cinc o més obres:  10 punts. 
 

La puntuació resultant per a aquest criteri és la següent: 
 

N
úm  EMPRESES Núm. Obres 

experiència Puntuació 

1 CONSTRUCCIONES FERTRES, S.L. 0 0,00 
 
Un cop realitzada la valoració de l’oferta admesa i considerada la totalitat dels 
criteris establerts pels Plecs del concurs, la puntuació total va ser la següent:  
 

EMPRESES TOTAL 

CONSTRUCCIONES FERTRES, S.L. 70,00 
 
En aquest sentit, l’empresa amb l’oferta amb millor relació qualitat-preu per ser  
proposada com empresa adjudicatària del contracte d’obres per a l’execució de 
l’equipament per a ús de casal de barri i urbanització zona annexa – Ciutat 
Diagonal d’Esplugues de Llobregat, va ser CONSTRUCCIONES FERTRES, S.L 
per un import total net de 463.492,95€ més 97.333,52€ en concepte d’IVA, sent 
l’import total de 560.826,47€, IVA inclòs, un termini d’execució de 8 mesos, així 
com la rest de compromisos inclosos a la oferta. 
 
Per tot l’anterior, la Mesa de contractació constituïda en data 13 de juny de 2019 
va elevar proposta a la mesa de contractació per tal que, de conformitat amb 
l’article 159.4.f)4º de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic, es requerís a l’empresa CONSTRUCCIONES FERTRES, S.L, com a 
millor oferta en relació qualitat-preu, per a què en el termini dels 5 dies hàbils 
següents al de la notificació del requeriment diposites a l’ajuntament la 
documentació que s’indica a la clàusula 19.e) del Plec de clàusules econòmiques 
administratives que regeixen en aquesta licitació, així mateix se li va requerir que 
diposites en la Tresoreria municipal la quantitat de 23.174,61€ en concepte de 
garantia definitiva d’aquest contracte. 
 



 
L’empresa CONSTRUCCIONES FERTRES, S.L va dipositar en data 16 de juny 
de 2019 l’esmentada garantia definitiva i la documentació acreditativa del 
compliment de les obligacions tributaries i amb la seguretat social i la 
documentació que acredita la capacitat i solvència exigida segons les previsions 
dels plecs de condicions econòmiques administratives 
 
Vistos els antecedents i l’informe emès pels Serveis Jurídics d’aquest Ajuntament, 
i a tenor del que disposa 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 
l’art. 159 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 
 
S’acorda: 
 
1.- Declarar la validesa de l’acte licitatori i adjudicar a l’empresa 
CONSTRUCCIONES FERTRES, S.L (NIF B64410327) amb un import total net 
de 463.492,95€  més 97.333,52€ en concepte d’IVA, sent l’import total de 
560.826,47€, IVA inclòs, un termini d’execució de vuit mesos, contracte d’obres 
per a l’execució de l’equipament per a ús de casal de barri i urbanització zona 
annexa – Ciutat Diagonal d’Esplugues de Llobregat en els termes previstos en la 
seva oferta. 
 
2.- Aprovar la despesa plurianual necessària per a l’execució d’aquest contracte 
per un import de 329.899,00€, IVA inclòs, per a l’exercici econòmic de 2019 amb 
càrrec a la partida 12 92400 62200 2017/2/INVER 8 CASAL CIUTAT DIAGONAL 
i fixar la despesa a càrrec de l’exercici 2020 per un import de 230.927,47€, IVA 
inclòs.  
 
No obstant, 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 l’exercici 2019 i 2020. 
 
3.- Comunicar a l’adjudicatari l’obligació de signar el contracte en el termini 
màxim dels 15 dies hàbils següents al de la notificació de la present adjudicació. 
 
4.- Sol·licitar a l’empresa adjudicatària de les obres, que en el termini màxim de 
7 dies naturals des de la notificació de l’acord l’adjudicació del contracte, presenti 
el Pla de Seguretat i Salut en compliment del RD 1627/97 de 24 d’octubre, per a 
la seva aprovació abans de l‘inici de les obres.  
 
5.- Notificar la present adjudicació als licitadors i, simultàniament, publicar-la en 
el perfil del contractant, juntament amb l’informe tècnic de valoració de les 
proposicions. 
 
6.- L'objecte del contracte es realitzarà sota la supervisió de les següents 
persones, les quals exerciran les facultats de responsables del contracte: 
 
Director de Projectes  
Tècnica de seguretat i serveis  
 



 
 
11. Proposta d’adjudicació del contracte menor de la obra de col·locació de 
làmines solars de protecció als lluernaris de l’Espai La Baronda (exp. 
2019/1387/7231). 
 
Atesa la necessitat de procedir a la contractació de la obra de col·locació de 
làmines solars de protecció als lluernaris superiors i obertures laterals de l’Espai 
Baronda d'Esplugues de Llobregat. 
 
Tipus de contracte: Obra 
 
Objecte: obra de col·locació de làmines solars de protecció als lluernaris 
superiors i obertures laterals de l’Espai Baronda d'Esplugues de Llobregat. 
 
Procediment de contractació: Contracte menor. Tramitació: Ordinària 
 
Codi CPV:33711510-5 
 
Valor estimat del contracte: 18.000,00€ 
 
IVA contracte:3.780,00€ 
 
Preu: 21.780,00€ 
 
Durada: La durada de la obra serà de 2 setmanes, iniciant-se com a màxim 5 
dies després de la formalització de l’adjudicació. 
 
A l’expedient administratiu consta degudament incorporada la Memòria 
justificativa en la que resta acreditada la necessitat de la contractació i que no 
han estat alterades les regles generals de la contractació. 
 
Consta també a l’expedient l’oferta presentada per DTI SOLAR CONTROL, 
S.L.U, amb NIF B60304391, per import de 20.705,52€ IVA inclòs, que es 
considera a la Memòria justificativa ajustada a les necessitats municipals i a les 
característiques específiques del contracte. La mateixa memòria indica que la 
persona que es proposa com a contractista no ha subscrit amb aquest 
Ajuntament altres contractes menors que individual o conjuntament superin les 
xifres límit per aquest tipus de contracte. 
 
Ha estat comprovada la disponibilitat de crèdit adequat i suficient en el 
pressupost de la corporació per a l’exercici 2019. 
 
Per la qual cosa i de conformitat amb el que s’estableix a la Disposició Addicional 
Segona de la Llei 9/2107, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, 
per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del 
parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE, de 26 de febrer de 2014. 
 
En ús de les competències delegades atorgades mitjançant Decret de l’Alcaldia 
núm. 2198 de 17 de juny de 2019. 



 
 
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 obra de 
col·locació de làmines solars de protecció als lluernaris superiors i obertures 
laterals de l’Espai 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 pressupost del contracte per import de 18.000,00€, més 3.780,00 
€ corresponents al 21% d’IVA. 
 
4.- Adjudicar el contracte a DTI SOLAR CONTROL, S.L.U B60304391 per import 
de 17.112,00€, més 3.593,52€ corresponents al 21% d’IVA, sent un import total 
del 20.705,52€, IVA inclòs. 
  
5.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent al present, per 
un import màxim de 20.705,52 euros, IVA inclòs, a càrrec de la partida 12 93300 
63200 2017 2 INVER 39 MILLORA I REPARACIO EQUIPAMENTS 
MUNCIPALS, del pressupost municipal en vigor, a favor de DTI SOLAR 
CONTROL, S.L.U. B-60304391. 
 
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 la obra serà de 2 setmanes, iniciant-se com a màxim 5 dies després 
de la formalització de l’adjudicació. 
 
8.- La persona responsable del contracte, sota la supervisió de la qual es 
desenvoluparà el mateix, serà ... 
 
9.- Notificar la present resolució a la persona adjudicatària. 
 
10.- Ordenar la publicació del contracte menor en la forma prevista a l'article 63.4 
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 
 
 
12. Proposta d’adjudicació del contracte de servei de retirada de residus de 
la construcció (exp. 2019/3085/5688). 
 
La Junta de Govern Local en sessió del dia 31 de maig de 2019, va acordar 
aprovar l’expedient de contractació, per procediment obert simplificat abreujat, 



 
relatiu al servei de retirada de residus de la construcció mitjançant contenidors 
oberts i sacs per l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, amb un pressupost total 
de licitació de 19.437,00€, IVA inclòs, desglossat en un preu net de 17.670,00€ i 
un IVA de 1.767,00€. 
 
Segons consta a l’expedient, dins del termini assenyalat per a la presentació 
telemàtica d’ofertes, s’han presentat les següents empreses:  
 
- Contenidors Públics de Catalunya, S.A. 
- Tecnologia Medio Ambiente Grupo F. Sánchez, S.L. 
- Transfel, S.A.U. 
 
Ateses les particularitats previstes a l’article 159.6 de la de la Llei 9/2017, de 8 
de novembre, de Contractes del Sector Públic en quant a la tramitació dels 
procediments oberts simplicitats abreujats i de conformitat amb l’informe dels 
Serveis Tècnics Municipals en el qual manifesten que, aplicats els criteris de 
valoració automàtics previstos en els plecs de condicions econòmiques 
administratives, la millor oferta de qualitat preu ha estat la presentada per 
l’empresa CONTENIDORS PÚBLICS DE CATALUNYA, S.A., amb els preus unitaris 
previstos en la seva oferta, amb una despesa màxima d’adjudicació d’un import 
total de 19.437,00€, amb un pressupost net de 17.670,00€ i una part d’IVA de 
1.767,00€. 
 
Vistos els antecedents i l’informe emès pels Serveis Jurídics d’aquest 
Ajuntament, i a tenor del que disposa 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 l’art. 159.6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic. 
 
S’acorda: 
 
1.- Declarar la validesa de l’acte licitatori i adjudicar a l’empresa CONTENIDORS 
PÚBLICS DE CATALUNYA, S.A. (NIF A62502968) amb un import total 
d’adjudicació a efectes de despesa màxima de 19.437,00€, amb un pressupost 
net de 17.670,00€ i una part d’IVA de 1.767,00€ segons els preus unitaris 
previstos en la seva oferta, el contracte relatiu al servei de retirada de residus de 
la construcció mitjançant contenidors oberts i sacs per l’Ajuntament d’Esplugues 
de Llobregat. 
 
2.- Declarar de caràcter plurianual la despesa necessària per a l’execució del 
servei i aprovar la disposició de la despesa corresponent per un import de 
2.700,00€, IVA inclòs, per a l’exercici econòmic de 2019 amb càrrec a la partida 
12 16210 22701  RECOLLIDA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ i la 
següent distribució anual: 
 
-Anualitat 2019 (01.08.2019 - 31.12.2019): 2.700,00 .-€ (IVA inclòs). 
-Anualitat 2020 (01.01.2020 - 31.12.2020): 6.479,00 .-€ (IVA inclòs). 
-Anualitat 2021 (01.01.2021 - 31.12.2021): 6.479,00 .-€ (IVA inclòs). 
-Anualitat 2022 (01.01.2022 - 31.07.2022): 3.779,00 .-€ (IVA inclòs). 



 
 
No obstant, 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 exercicis 2020, 2021 i 2022. 
 
3.- Requerir a l’empresa CONTENIDORS PÚBLICS DE CATALUNYA, S.A., a efectes 
de formalització del present contracte i de conformitat amb l’article 159.6 de la 
Llei 9/2017, per a què en el termini de 5 dies hàbils a comptar des de la recepció 
de la notificació d’aquest acord presenti instància, adjuntant còpia de la 
notificació rebuda, en la qual manifesti que accepta expressament l’adjudicació 
del contracte relatiu al servei de retirada de residus de la construcció mitjançant 
contenidors oberts i sacs per l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, així com la 
seva execució en els termes i condicions de l’oferta presentada. 
 
4.- Notificar la present adjudicació als licitadors i, simultàniament, publicar-la en 
el perfil del contractant, juntament amb l’informe tècnic de valoració de les 
proposicions.  
 
5.- L'objecte del contracte es realitzarà sota la supervisió, com a responsable del 
contracte, del Sr..., Coordinador Operatiu de l'Espai Públic. 
 
 
13. Proposta d’adjudicació del contracte de subministrament d’òptiques 
semafòriques tipus LED (exp. 2019/3086/5680). 
 
La Junta de Govern Local en sessió del dia 31 de maig de 2019, va acordar 
aprovar l’expedient de contractació, per procediment obert simplificat abreujat, 
relatiu al subministrament d’òptiques semafòriques tipus LED per al manteniment 
d’instal·lacions que realitza la brigada municipal de l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat, amb un pressupost total de licitació de 19.997,17€, IVA inclòs, 
desglossat en un preu net de 16.526,59€ i un IVA de 3.470,58€. 
 
Segons consta a l’expedient, dins del termini assenyalat per a la presentació 
telemàtica d’ofertes, s’han presentat les següents empreses:  
 
COMERCIAL ELÉCTRICA DEL LLOBREGAT, S.A.U.  
ALUMBRADOS VIARIOS, S.A. (ALUVISA)  
 
Ateses les particularitats previstes a l’article 159.6 de la de la Llei 9/2017, de 8 
de novembre, de Contractes del Sector Públic en quant a la tramitació dels 
procediments oberts simplicitats abreujats i de conformitat amb l’informe dels 
Serveis Tècnics Municipals en el qual manifesten que, aplicats els criteris de 
valoració automàtics previstos en els plecs de condicions econòmiques 
administratives, la millor oferta de qualitat preu ha estat la presentada per 
l’empresa ALUMBRADOS VIARIOS, S.A., amb els preus unitaris previstos en la 
seva oferta, amb una despesa màxima d’adjudicació d’un import total de 
18.577,03€, amb un pressupost net de 15.352,92€ i una part d’IVA de 3.224,11€. 
 



 
Vistos els antecedents i l’informe emès pels Serveis Jurídics d’aquest 
Ajuntament, i a tenor del que disposa 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 l’art. 159.6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic. 
 
S’acorda: 
 
1.- Declarar la validesa de l’acte licitatori i adjudicar a l’empresa ALUMBRADOS 
VIARIOS, S.A. (NIF A-08523094) amb un import total d’adjudicació a efectes de 
despesa màxima de 18.577,03€, amb un pressupost net de 15.352,92€ i una part 
d’IVA de 3.224,11€ segons els preus unitaris previstos en la seva oferta, el 
contracte relatiu al subministrament d’òptiques semafòriques tipus LED per al 
manteniment d’instal·lacions que realitza la brigada municipal de l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat. 
 
2.- Aprovar la disposició de la despesa corresponent per un import total de 
18.577,03€, IVA inclòs, amb càrrec de la partida 12 13300 63300 PROGRAMA 
REPOSICIÓ SEMÀFORS 2019 de l’exercici econòmic de 2019. 
 
3.- Requerir a l’empresa ALUMBRADOS VIARIOS, S.A., a efectes de 
formalització del present contracte i de conformitat amb l’article 159.6 de la Llei 
9/2017, per a què en el termini de 5 dies hàbils a comptar des de la recepció de 
la notificació d’aquest acord presenti instància, adjuntant còpia de la notificació 
rebuda, en la qual manifesti que accepta expressament l’adjudicació del 
contracte relatiu al subministrament d’òptiques semafòriques tipus LED per al 
manteniment d’instal·lacions que realitza la brigada municipal de l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat, així com la seva execució en els termes i condicions 
de l’oferta presentada. 
 
4.- Notificar la present adjudicació als licitadors i, simultàniament, publicar-la en 
el perfil del contractant, juntament amb l’informe tècnic de valoració de les 
proposicions.  
 
5.- L'objecte del contracte es realitzarà sota la supervisió, com a responsable del 
contracte de: 
 
Director de Manteniment i Espai Públic. 
Coordinador Tècnic d’Instal·lacions. 
Coordinador de la Unitat Operativa d’Instal·lacions.  
 
 
14. Proposta d’adjudicació del contracte menor del servei d’inspecció de 
línies de vida a diferents edificis de l’Ajuntament (exp. 2019/1411/7362).  
 
Atesa la necessitat de procedir a la contractació del servei d’inspecció de línies 
de vida i elements de seguretat instal·lats a diferents edificis de l'Ajuntament 
d'Esplugues de Llobregat. 
 



 
Tipus de contracte: Servei 
 
Objecte: servei d’inspecció de línies de vida i elements de seguretat instal·lats a 
diferents edificis de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. 
 
Procediment de contractació: Contracte menor. Tramitació: Ordinària 
 
Codi CPV:73431000-2 
 
Valor estimat del contracte: 2.800,00€ 
 
IVA contracte: 588,00€ 
 
Preu: 3.388,80€ 
 
Durada: El període per executar el servei serà de, com a màxim, el 21 de 
novembre, coincidint amb la data límit en que expira el certificat de la darrera 
línia de vida instal·lada i objecte de revisió i certificació, iniciant-se durant el mes 
de setembre. 
 
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 LIMP TRES, S.L, amb NIF B-
58903295, per import de 2.701,10€ IVA inclòs, que es considera a la Memòria 
justificativa ajustada a les necessitats municipals i a les característiques 
específiques del contracte. La mateixa memòria indica que la persona que es 
proposa com a contractista no ha subscrit amb aquest Ajuntament altres 
contractes menors que individual o conjuntament superin les xifres límit per 
aquest tipus de contracte. 
 
Ha estat comprovada la disponibilitat de crèdit adequat i suficient en el 
pressupost de la corporació per a l’exercici 2019. 
 
Per la qual cosa i de conformitat amb el que s’estableix a la Disposició Addicional 
Segona de la Llei 9/2107, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, 
per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del 
parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE, de 26 de febrer de 2014. 
 
En ús de les competències delegades atorgades mitjançant Decret de l’Alcaldia 
núm. 2198 de 17 de juny de 2019. 
 
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’inspecció de línies de vida i elements de seguretat instal·lats a diferents edificis 
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 pressupost del contracte per import de 2.232,31€, més 468,79€ 
corresponents al 21% d’IVA. 
 
4.- Adjudicar el contracte a LIMP TRES, S.L B-58903295 per import de 
2.232,31€, més 468,79€ corresponents al 21% d’IVA, sent un import total del 
2.701,10€, IVA inclòs. 
 
5.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent al present, per 
un import màxim de 2.701,10 euros, IVA inclòs, a càrrec de les partides: 
 
12 93302 21200 Conservació d’edificis municipals    370,24€ 
33 33300 21200 Conservació d’edificis culturals      740,47€ 
47 32300 21200 Conservació i reparació d’escoles  1.590,39€ 
 
del pressupost municipal en vigor, a favor de LIMP TRES, S.L. B-58903295 
 
6.- El pagament s’efectuarà segons les condicions habituals de l’ajuntament, 
mitjançant transferència bancària, prèvia presentació de la factura o factures 
corresponents degudament signades per l’adjudicatària i degudament 
conformades per la persona designada responsable del projecte. 
 
7.- La data d'execució material dels treballs serà acordada entre la persona 
adjudicatària i la persona designada com a responsable del contracte. En tot cas, 
el període per executar el servei serà de, com a màxim, el 21 de novembre, 
coincidint amb la data límit en que expira el certificat de la darrera línia de vida 
instal·lada i objecte de revisió i certificació, iniciant-se durant el mes de setembre. 
 
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’adjudicació del contracte menor del servei de redacció i 
direcció de les obres del projecte executiu de connexió a la xarxa de fibra 
òptica del CEM Can Vidalet (exp. 2019/1411/746).  
 
Atesa la necessitat de procedir a la contractació del servei de redacció i direcció 
de les obres del projecte executiu de connexió a la xarxa de fibra òptica municipal 
del complex sociocultural esportiu de Can Vidalet a Esplugues de Llobregat. 



 
 
Tipus de contracte: Servei 
 
Objecte: Servei de redacció i direcció de les obres del projecte executiu de 
connexió a la xarxa de fibra òptica municipal del complex sociocultural esportiu 
de Can Vidalet a Esplugues de Llobregat. 
 
Procediment de contractació: Contracte menor. Tramitació: Ordinària 
 
Codi CPV:71242000-6 
 
Valor estimat del contracte: 2.809,92€ 
 
IVA contracte:590,08€ 
 
Preu: 3.400,00€ 
 
Durada: El termini màxim previst per la realització i entrega de la totalitat del 
servei de redacció del projecte executiu de connexió a la xarxa de fibra òptica 
municipal del complex sociocultural esportiu de Can Vidalet d’Esplugues de 
Llobregat, serà d’1 mes, iniciant-se a partir del dia següent a comptar des de la 
notificació de l'acord de l'adjudicació del contracte menor. 
 
El termini màxim previst per la realització del servei de direcció d’obra per la 
connexió a la xarxa de fibra òptica municipal del complex sociocultural esportiu 
de Can Vidalet d’Esplugues de Llobregat s’iniciarà en la data que tingui lloc el 
replanteig, i en tot cas, la vigència màxima 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 EACOM ENGINYERS I 
ARQUITECTES CONSULTORS D’OBRES I MUNTATGES, S.A., amb NIF A-
60997665, per import de: 
 
Redacció de projecte executiu per un import total de 1.500,00€ IVA inclòs. 
 
Direcció d'Obra per un import total de 1.900,00€ IVA inclòs. 
 
Es considera a la Memòria justificativa ajustada a les necessitats municipals i a 
les característiques específiques del contracte. La mateixa memòria indica que 
la persona que es proposa com a contractista no ha subscrit amb aquest 
Ajuntament altres contractes menors que individual o conjuntament superin les 
xifres límit per aquest tipus de contracte. 
 
Ha estat comprovada la disponibilitat de crèdit adequat i suficient en el 
pressupost de la corporació per a l’exercici 2019. 
 



 
Per la qual cosa i de conformitat amb el que s’estableix a la Disposició Addicional 
Segona de la Llei 9/2107, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, 
per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del 
parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE, de 26 de febrer de 2014. 
 
En ús de les competències delegades atorgades mitjançant Decret de l’Alcaldia 
núm. 2198 de 17 de juny de 2019. 
 
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 
redacció i direcció de les obres del projecte executiu de connexió a la xarxa de 
fibra òptica municipal del complex sociocultural esportiu de Can Vidalet 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 pressupost del contracte per import de 2.809,92€, més 590,08€ 
corresponents al 21% d’IVA. 
 
4.- Adjudicar el contracte a EACOM ENGINYERS I ARQUITECTES 
CONSULTORS D’OBRES I MUNTATGES, S.A, A60997665 per import de 
2.809,92€, més 509,08€ corresponents al 21% d’IVA, sent un import total del 
3.400,00€, IVA inclòs, distribuït de la següent manera: 
 
-Servei de redacció de projecte executiu: 1.500,00 euros, IVA inclòs. 
-Servei de direcció de les obres: 1.900,00€ IVA inclòs 
 
5.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent al present, per 
un import màxim de 3.400,00 euros, IVA inclòs, a càrrec de la partida  12 34200 
62200 2017, del pressupost municipal en vigor, a favor de EACOM ENGINYERS 
I ARQUITECTES CONSULTORS D’OBRES I MUNTATGES, S.A,  A60997665 
 
6.- El pagament s’efectuarà segons les condicions habituals de l’ajuntament, 
mitjançant transferència bancària, prèvia presentació de la factura o factures 
corresponents degudament signades per l’adjudicatària i degudament 
conformades per la persona designada responsable del projecte. 
 
7.- La data d'execució material dels treballs serà acordada entre la persona 
adjudicatària i la persona designada com a responsable del contracte. En tot cas: 
 
El termini màxim previst per la realització i entrega de la totalitat del servei de 
redacció del projecte executiu de connexió a la xarxa de fibra òptica municipal 
del complex sociocultural esportiu de Can Vidalet d’Esplugues de Llobregat, serà 
d’ 1 mes, iniciant-se a partir del dia següent a comptar des de la notificació de 
l'acord de l'adjudicació del contracte menor. 



 
 
El termini màxim previst per la realització del servei de direcció d’obra per la 
connexió a la xarxa de fibra òptica municipal del complex sociocultural esportiu 
de Can Vidalet d’Esplugues de Llobregat s’iniciarà en la data que tingui lloc el 
replanteig, i en tot cas, la vigència màxima serà d’un any. 
 
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. 
 
 

SERVEIS GENERALS I GOVERN OBERT 

16. Proposta d’aprovació de relacions de despeses i reconeixement 
d’obligacions. 
 
Per la Secció de Comptabilitat s’han elaborat les següents relacions de despesa: 
 
Relació núm. 91 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 138,94€. 
 
Relació núm. 92 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
16.890,41€. 
 
Relació núm. 93 de documents O en fase prèvia per un import total de 
1.479.541,41€. 
 
Relació núm. 94 de documents O en fase prèvia per un import total de 
17.557,90€. 
 
Relació núm. 95 de documents O en fase prèvia per un import total de 
113.493,91€. 
 
Relació núm. 96 de documents O en fase prèvia per un import total de 
66.918,75€. 
 
Document ADO en fase prèvia número 920190006993 per un import total de 
72,60€. 
 
Tots el documents comptables porten annexat el corresponent document 
justificatiu que ha estat conformat per la persona tècnica adient i fiscalitzada pel 
Servei d’Intervenció. 
  
S’acorda: 
 
Aprovar la relació de despeses  i reconeixement d’obligacions següents: 



 
 
1.- Relació núm. 91 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
138,94€. 
 
2.- Relació núm. 92 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
16.890,41€. 
 
3.- Relació núm. 93 de documents O en fase prèvia per un import total de 
1.479.541,41€. 
 
4.- Relació núm. 94 de documents O en fase prèvia per un import total de 
17.557,90€. 
 
5.- Relació núm. 95 de documents O en fase prèvia per un import total de 
113.493,91€. 
 
6.- Relació núm. 96 de documents O en fase prèvia per un import total de 
66.918,75€. 
 
7.- Document ADO en fase prèvia número 920190006993 per un import total de 
72,60€. 
 
 
17. Proposta d’aprovació dels rendiments del personal del 1r semestre de 
2019 i abonament a la nòmina del mes de juliol (exp. 2019/7653/1514).  
 
Atès que la Junta de Govern Local, de data 17 d’abril de 2009, va aprovar 
l’incentiu per rendiment.  
 
Atès que el Ple de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat en sessió ordinària de 
data 20 de febrer de 2013 va aprovar el contingut de les obligacions acordades 
amb la representació sindical en el document de la Comissió Paritària sobre 
condicions socioeconòmiques i de treball dels empleats i empleades de 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. En la que en sessió del 19 de febrer de 
2013 va acordar:  
 
“Substituir l’annex del Conveni – Pactes de condicions socioeconòmiques 
laborals (2008 – 2011) titulat INCENTIU PER RENDIMENT I PER MAJOR 
DEDICACIÓ, que va quedar derogat, pel següent:  
 
1.-L’incentiu per rendiment, a partir de l’esmenat acord tindrà dues fases de 
valoració i retribució:  
 
La primera fase s’aplicarà a tots els empleats i empleades de l’Organització amb 
efectes de l’1 de gener de 2013, i es quantificarà en el 2,8% del grup de sou 
corresponent.  
 



 
Aquest concepte es retribuirà totalment, amb la nòmina de juliol, en cas d’assolir 
el 60% dels objectius Generals de l’Organització (SAR) a data 30 de juny de l’any 
corresponent.  
 
La segona fase s’aplicarà com fins ara, d’acord amb els resultats evidenciats al 
SAR per tot l’exercici valorat, amb efectes de l’1 de gener de 2013...”. 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en data 5 d’abril de 2019, va prorrogar els 
objectius generals aprovats en la Junta de Govern Local, de data 11 de maig de 
2018 i que són d’aplicació a efectes de valorar l’incentiu per rendiment 
corresponent a l’exercici 2019. (Annex I).  
 
D’acord amb el que va aprovar el Ple de data 20 de febrer de 2013, en aquest 
moment correspon valorar el compliment dels objectius generals i, si aquest 
supera el 60%, cal aplicar al conjunt de treballadors i treballadores de 
l’Ajuntament el 2,8 % de la seva retribució anual a la nòmina del mes de juliol.  
 
Atès que s’han valorat un total de 38 objectius aprovats. S’han assolit 24 dels 38 
objectius avaluats, és a dir, un 63,16% (Annex II). 
 
Vist l’informe del Director d’Innovació i Organització.  
 
Tenint en compte que el resultat supera el nivell de compliment del 60%.  
 
Vist que una vegada s’ha verificat, segons la informació que obra al Servei de 
Recursos Humans sobre les absències del personal, així com el personal que va 
començar a partir del dia 1 de gener de 2019, però que a 30 de juny han complert 
quatre mesos o més de servei actiu a l’Ajuntament, i les persones que han causat 
baixa durant aquest mateix període, tenint en compte el nombre de dies 
proporcionals d’alta a la Corporació.  
  
S’acorda: 
 
PRIMER.- Aprovar el pagament corresponent al 2,8% de les retribucions anuals 
del personal de la Corporació en concepte d’incentiu per rendiment del primer 
semestre de 2019, i fer-ho efectiu a la nòmina del mes de juliol, segons les 
quantitats individualitzades de la relació annexa, per un import brut de 
225.241,44€.  
 
SEGON.- Aprovar el pagament corresponent al 2,8 % de les retribucions anuals 
del personal de la Corporació, que ha causat baixa durant aquest període, en 
concepte d’incentiu per rendiment del primer semestre de 2019, i fer-ho efectiu 
a la nòmina del mes de juliol, segons les quantitats individualitzades de la relació 
annexa, per un import brut de 2.634,60€.  
 
TERCER.- Aprovar les retencions a practicar al concepte de rendiments amb el 
desglossament següent:  
 
Retencions en concepte d’IRPF:    44.346,47€ 



 
 
Descompte Seguretat Social:     10.081,84€ 
 
Total import net:     173.447,73€ 
 
QUART.- Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació de la despesa corresponent 
al concepte de rendiments del primer semestre de 2019, segons primer i segon 
punt d’aquesta proposta, per import de 227.876,04€ amb càrrec a les aplicacions 
pressupostàries establertes als documents comptables adjunts.  
 
CINQUÈ.- Comunicar aquesta proposta una vegada aprovada per la Junta de 
Govern Local a la Junta de Personal i al Comitè d’Empresa.  
 
SISÈ.- Donar trasllat als departament d’Intervenció i Tresoreria als efectes 
escaients.  
 
 
18. Proposta d’aprovació de l’increment retributiu del 0,25% segons la 
LPGE de 2018 (exp. 2019/7094/1510).  
 
Atès que d’acord amb el que estableix l’article 134.4 de la Constitució Espanyola, 
que diu literalment: “Si la Llei de Pressupostos no s’aprovava abans del primer 
dia de l’exercici econòmic corresponent, es consideraran automàticament 
prorrogats els pressupostos de l’exercici anterior fins a l’aprovació dels nous”.  
 
Vist que l'article 38 de la 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària 
estableix en els seus apartats 2 i 3 que «2. La pròrroga no afectarà els crèdits per 
a despeses corresponents a programes o actuacions que acabin en l'exercici els 
pressupostos es prorroguen o per a obligacions que s'extingeixin en el mateix. 3. 
L'estructura orgànica del pressupost prorrogat s'ha d'adaptar, sense alteració de 
la quantia total, a l'organització administrativa en vigor en l'exercici en què el 
pressupost s'hagi d'executar". En conseqüència, i en haver-se produït les 
circumstàncies previstes en la Constitució Espanyola, els pressupostos generals 
de l'Estat del 2018 es consideren prorrogats una vegada realitzades les 
actuacions previstes a l'article 38 de la Llei general pressupostària anteriorment 
citat. 
 
Atès que el 3 de juliol de 2018 es va aprovar la Llei 6/2018, de Pressupostos 
Generals de l’Estat per a l’any 2018, i d’acord amb el que es disposa al seu Títol 
III, Capítol I, “De les despeses del personal al servei del sector públic”.  
 
Vist el Reial Decret – Llei 24/2018, de 21 de desembre pel qual s’aproven 
mesures urgents en matèria de retribucions a l’àmbit del Sector Públic.  
 
Vist que una vegada aprovat per Consell de Ministres de data 21 de juny de 2019, 
l’increment de les retribucions del personal al servei del sector públic segons el 
previst a l’article 3. Dos del Reial Decret Llei 24/2018, de 21 de desembre pel qual 
s’aproven mesures urgents en matèria de retribucions a l’àmbit del sector públic, 
on diu literalment:  



 
 
“Artículo 3. Dos. En el año 2019, las retribuciones del personal al servicio del 
sector público no podrán experimentar un incremento global superior al 2,25 por 
ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2018, en términos de 
homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta 
a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo y sin considerar a tales 
efectos los gastos de acción social que, en términos globales, no podrán 
experimentar ningún incremento en 2019 respecto a los de 2018. A este respecto, 
se considera que los gastos en concepto de acción social son beneficios, 
complementos o mejoras distintos a las contraprestaciones por el trabajo 
realizado cuya finalidad es satisfacer determinadas necesidades consecuencia 
de circunstancias personales del citado personal al servicio del sector público. 
 
Además de lo anterior, si el incremento del Producto Interior Bruto (PIB) a precios 
constantes en 2018 alcanzara o superase el 2,5 por ciento se añadiría, con 
efectos de 1 de julio de 2019, otro 0,25 por ciento de incremento salarial. Para un 
crecimiento inferior al 2,5 por ciento señalado, el incremento disminuirá 
proporcionalmente en función de la reducción que se haya producido sobre dicho 
2,5 por ciento, de manera que los incrementos globales resultantes serán: PIB 
igual a 2,1: 2,30%, PIB igual a 2,2: 2,35%, PIB igual a 2,3: 2,40%, PIB igual a 2,4: 
2,45%.” 
 
Atès que l’increment del Producte Interior Brut (PIB) a preus constants en 2018 
ha superat el 2,5 %, tal i com ha publicat i certificat l’Institut Nacional d’Estadística. 
Amb efectes del dia 1 de juliol de 2019, s’ha de procedir a un increment salarial 
del 0,25€ i sense efectes retroactius.  
 
Vist que aquest increment retributiu en concepte de sou i triennis s’ha d’aplicar a 
les nòmines ordinàries i pagues extres, dels funcionaris als quals resulta 
d’aplicació l’article 76 del Text Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat 
Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre i inclosos en 
l’àmbit d’aplicació de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, en els termes de la Disposició 
final quarta del citat TREBEP o de les Lleis de Funció Pública dictades en 
desenvolupament d’aquell. Sent que l’article 21 del Reial Decret Legislatiu 
5/2015, de 30 d’octubre pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic 
de l’Empleat Públic, preveu que les quanties de les retribucions del personal de 
l’administració i els increments retributius es determinaran anualment a la Llei de 
Pressupostos Generals de l’Estat.  
 
Atès que la normativa esmentada en els paràgrafs anteriors és d’aplicació al 
conjunt de personal al servei d’aquesta Corporació Local, segons el que es regula 
al vigent Pacte de Condicions – Conveni Col·lectiu de l’Ajuntament d’Esplugues 
de Llobregat.  
 
Vist que una vegada publicades les taules amb les retribucions del personal de 
l’administració publicat al web oficial del Ministeri d’Hisenda, on s’han actualitzat 
els sou base, els triennis així com el complement de destí.  
 



 
Vist el que preveu l’article 22.2.e) i i) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril de Bases de 
Règim Local, i en relació amb l’article 52.2.f) i j) del Decret Legislatiu 2/2003 de 
28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal de Règim Local de 
Catalunya, que atorguen al Ple municipal la competència per a l’aprovació del 
Pressupost Municipal, donat que en el moment d’aprovar el Pressupost 
inicialment en data 21 de novembre de 2018,  ja es va tenir en compte aquest 
increment a l’espera de l’aprovació de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat 
per la seva efectiva aplicació, i donat que no suposa cap increment de la massa 
salarial aprovada als pressupostos definitius.  
  
S’acorda: 
 
PRIMER.- Aprovar l’increment d’un 0,25% de les retribucions a partir del dia 1 de 
juliol de 2019, sense cap efecte retroactiu. 
 
SEGON.- Establir que el personal corresponent a plans d’ocupació, o a altres 
fórmules d’execució de polítiques de promoció econòmica amb font de 
finançament extern, no experimentarà cap variació en les seves retribucions 
respecte de les aprovades en la resolució dels expedients mitjançant els quals, 
van estar contractats i/o nomenats.  
 
TERCER.- Aprovar que aquest increment d’un 0,25% de les retribucions es faci 
efectiu a partir del dia 1 de juliol de 2018, sense cap efecte retroactiu.  
 
QUART.- Donar compte al Ple de l’acord.  
 
 
19. Proposta d'aprovació de la nòmina corresponent a la mensualitat de 
juliol, incentiu de productivitat, serveis extraordinaris i altres retribucions 
del personal (exp. 2019/1510/7017). 
 
Vist el personal que ha realitzat serveis extraordinaris autoritzats, fora de la seva 
jornada habitual, variables de productivitat en horari nocturn i/o en dia festiu i vista 
la relació d’empleats que, per raó de servei, té dret a la percepció 
d’indemnitzacions per desplaçaments o dietes. 
 
De conformitat amb l’acord plenari de data 23 de gener de 2013, en el qual ha 
estat aprovada l’adequació de les retribucions municipals a través de la Relació 
de Llocs de Treball, al Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic i 
disposicions concordants; de conformitat, també, amb les disposicions sobre 
Despeses de Personal contingudes en la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat 
pel 2018, a les disposicions econòmiques del prorrogat Conveni d’aplicació al 
personal laboral i Pactes de condicions socioeconòmiques del personal 
funcionari, 2008-2011, en allò que no estigui derogat o en suspens i a la taula 
salarial d’aquest Ajuntament. 
 
D’acord amb el que disposa l’article 135 del Reial decret legislatiu 1/1994, de 20 
de juny, pel qual es va aprovar el text refós de la Llei general de la Seguretat 



 
Social, de conformitat amb l’article 32.6 de la Llei 42/1994, de 30 de desembre, 
de mesures fiscals, administratives i d’ordre social, respecte dels subsidis 
corresponents en situació d’incapacitat temporal; i en relació amb el personal que 
està en situació d’incapacitat temporal per malaltia comuna o accident de treball; 
D’acord també amb el que disposa sobre la incapacitat transitòria i indisposicions 
el Real Decret Legislatiu 20/2012, de 13 de juliol, i els acords paritaris que al 
respecte van signar Ajuntament i Representació Sindical. 
 
Tenint en compte el que disposa l’article 6 i la disposició transitòria cinquena, punt 
5, del Reial Decret 480/1993, de 2 d’abril, pel qual s’integrarà al Règim General 
de la Seguretat Social dels funcionaris de l’Administració Local, en relació a la 
prestació per incapacitat temporal derivada de contingències comuns dels 
funcionaris integrats, en relació amb el que disposa l’esmentat article 11 del 
Conveni. 
 
Vist que en la nòmina s'han inclòs els conceptes retributius individuals d'acord 
amb la normativa d'aplicació Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel 
qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic i 
normativa aplicable en matèria de funció pública autonòmica, el Conveni 
Col·lectiu del personal laboral, el Pacte de Condicions socioeconòmiques i 
laborals del personal funcionari i la relació de llocs de treball, així com el Reial 
Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre pel qual s’aprova el Text Refós de la 
Llei de l’Estatut dels Treballadors.  
 
Vist les regularitzacions de nòmina de juny de diferents treballadors/es amb motiu 
de baixes i altes d’incapacitat temporals, accidents de treball i retribucions de 
regidors una vegada abonada la nòmina, per un import total de 7.514,18€. 
 
Vist que a la vista dels acords formalitzats sobre l’incentiu de rendiment, per part 
de l’Ajuntament i els representants sindicals, que varen ser aprovats mitjançant 
acord plenari de 20 de febrer de 2013, el passat mes de març de l’any en curs, 
es va fer efectiu l’Incentiu per Rendiment corresponent a l’exercici 2018, havent-
se detectat que, per un error material, s’ha abonat al tècnic de Projectes de 
l’esmentat incentiu  per un import equivalent al grup de sou 11B1 (6,5%) quan 
en realitat li corresponia l’incentiu de productivitat pel grup de sou 12A1 (9%).  
 
Vist que s’ha confeccionat nòmina complementària dels rendiments 
corresponents a l’exercici 2018 de dos treballadors que no van ser abonats al mes 
de març de 2019, com a la resta del personal de la Corporació, degut a una 
incidència derivada de la informació dels corresponents trams en el seu moment, 
una vegada calculats aquests rendiments ascendeixen a l’import de 5.658,36€. 
 
Atesa la despesa corresponent a la nòmina del mes de juliol de l’any actual que 
ascendeix a la suma total de 944.674,64€.  
  
S’acorda: 
 



 
PRIMER.- Aprovar l’import brut de la nòmina del mes de juliol de 2019 del 
personal funcionari, laboral i electes al servei d’aquest Ajuntament per un import 
de 944.674,64€ segons el següent desglossament:  
 
Import brut retribucions fixes:      813.645,22€ 
Import brut retribucions variables: 131.029,42€            
Total import brut nòmina:   944.674,64€ 
 
SEGON.- Aprovar les retencions a practicar en la nòmina del mes de juliol de 
2019 amb el desglossament següent: 
 
Retencions en concepte d’IRPF:      171.740,17€ 
Deducció bestretes:            2.397,50€   
Embargaments:    984,21€ 
Quotes sindicals:             265,20€ 
Descompte Seguretat Social:          58.639,23€ 
Total import net nòmina:               710.648,33€ 
 
TERCER.- Reconèixer l’obligació de la despesa corresponent a les retribucions 
fixes de la nòmina del mes de juliol de 2019 per un import total de 813.645,22€ 
amb càrrec a les aplicacions pressupostàries establertes als documents 
comptables adjunts.  
 
QUART.- Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació de la despesa corresponent 
a les retribucions variables derivades de la nòmina del mes de juliol de 2019, per 
un import de 131.029,42€, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries 
establertes als documents comptables adjunts.  
 
CINQUÈ.- Aprovar l’import brut de la nòmina complementària de rendiments 2018 
de dos treballadors, per import total 5.658,36€. 
 
SISÈ.- Aprovar les retencions a practicar en la nòmina complementària de 
rendiments 2018 de dos treballadors, amb el desglossament següent: 
 
Retencions en concepte d’IRPF: 1.363,81€ 
Descompte Seguretat Social: 76,20€ 
Total import net nòmina: 4.218,35€ 
 
SETÈ.- Reconèixer l’obligació de la despesa corresponent a les retribucions de la 
nòmina complementària de rendiments 2018 de dos treballadors per un import 
total de 5.658,36€ amb càrrec a les aplicacions pressupostàries establertes als 
documents comptables adjunts.  
 
VUITÈ.- Aprovar l’import de diferències de rendiments 2018 del Tècnic de 
Projectes per import de 1.251,55€. 
 
NOVÈ.- Reconèixer l’obligació de la despesa corresponent a la diferència de 
rendiments 2018 del tècnic de Projectes per un import de 1.251,55€ amb càrrec 
a les aplicacions pressupostàries establertes als documents comptables adjunts.  



 
 
DESÈ.- Aprovar l’import brut i retencions a practicar de la despesa corresponent 
a la nòmina de regularització del mes de juny que ascendeix a un import total de 
7.514,18€, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries establertes en els 
documents comptables adjunts.    
 
Import brut: 7.514,18€ 
Retencions en concepte d’IRPF: 1.121,09€ 
Descompte Seguretat Social:           486,84€ 
Total import net nòmina:              5.906,25€ 
 
ONCÈ.- Informar al Comitè d’Empresa i a la Junta de Personal.  
 
20. Proposta d’aprovació de l’excedència voluntària per interès particular 
d’una funcionària (exp. 2019/2990/5843). 
 
Vist que la Sra. ..., funcionària de carrera d’aquest Ajuntament, en plaça 
d’auxiliar administrativa, va presentar instància amb número de registre 
d’entrada 11721 de data 16 de maig d’enguany, en la qual sol·licita excedència 
voluntària per interès particular amb efectes del dia 1 de setembre de 2019. 
 
Atès que e l  l’article 89 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, 
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat 
Públic, estableix que es podrà atorgar excedència voluntària als funcionaris 
quan ho sol·licitin per interès particular, i perquè sigui atorgada serà necessari 
haver prestat serveis efectius en qualsevol de les administracions públiques 
durant els cinc anys immediatament anteriors. Així com els articles 192 i 
següents del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament 
del personal al servei de les entitats locals, 
 
Una vegada comprovat que la Sra. ... compleix amb els requisits establerts a 
l’esmentada normativa vigent. 
  
S’acorda: 
 
Primer.- Declarar a la Sra. ..., funcionària de carrera d’aquest Ajuntament, en 
plaça d’auxiliar administrativa, en situació d’excedència voluntària per interès 
particular, amb efectes 1 de setembre de 2019. 
 
Segon.- Manifestar a la Sra. ..., que el règim general de l’excedència declarada, 
s’ajustarà a les determinacions dels articles 192 i següents del Decret 214/1990, 
de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les 
entitats locals, en el sentit que la duració de l’excedència per interès particular 
tindrà una duració no inferior als dos anys i un màxim de deu anys continuats.  
 
Tercer.- Informar de la resolució una vegada aprovada a la Junta de Personal.  
 
 



 
21. Proposta d’acceptació de l’ajut atorgat per la Diputació de Barcelona 
per a millora de l’ocupació 2019, 2a edició (exp. 2018/2646/78). 
 
El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 26 de novembre de 2015 va 
aprovar el Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” així com també el seu 
Protocol general. Aquest instrument té com a finalitat establir el marc general i el 
procediment d’implementació de les actuacions i dels recursos que es 
comprenguin al Pla de referència. 
 
L’esmentat Protocol General preveu que els recursos tècnics, econòmics i 
materials del Pla es posin a disposició dels seus destinataris a través de tres 
instruments principals: Meses de concertació, Catàlegs de serveis i Programes 
complementaris, essent aquests últims  instruments específics elaborats de 
forma contingent per tal d’ajustar-se a les necessitats  dels governs locals de 
l’àmbit territorial de la Diputació i, de manera especial, per pal·liar els efectes 
econòmics derivats de les situacions conjunturals i d’urgència. 
 
La Junta de Govern, en sessió de 29 de novembre de 2018, va aprovar el 
“Programa complementari de millora de l’ocupabilitat 2019-2020” amb la finalitat 
de donar suport a les actuacions orientades a millorar l’ocupabilitat de les 
persones aturades i, de forma referent, de les que formen part de col·lectius en 
situació de risc d’exclusió social que s’articula en dues línies: 
 
Línia 1, de suport a la millora de l’ocupació local, que té per finalitat donar suport 
als ens locals per a la realització d’actuació de foment  de l’ocupació tant de 
forma preventiva com pal·liativa, a través de tres modalitats de suport: 

Suport als Plans Locals d’Ocupació. 
Suport a la formació. 
Ajuts a la contractació laboral. 

 
Línia 2, de suport a la millora de l’ocupabilitat dels petits municipis la qual, no 
aplica a l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat en raó de tenir una població 
resident al municipi superior en nombre.  
 
Atesos els motius exposats i la normativa aplicable, la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona en sessió d’11 d’abril de 2019 va aprovar la concessió 
dels ajuts atorgats en el marc del “Programa complementari de millora de 
l’ocupabilitat 2019 (2a edició)” del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, 
amb núm. d’expedient 2019/0007048, tot d’acord amb el següent: 
 
Primer.- APROVAR el “Programa complementari de millora de l’ocupabilitat 
2019 (2a edició) en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”. 
 
Segon.- APROVAR el règim regulador del “Programa complementari de millora 
de l’ocupabilitat 2019 (2a edició)” i disposar de la normativa aplicable pel que fa 
a l’atorgament i execució dels ajuts que es derivin del present Programa 
complementari. 
 



 
Tercer.- APROVAR la concessió d’ajuts atorgats en el marc del “Programa 
complementari de millora de l’ocupabilitat 2019 (2a edició)” als municipis de 
població superior a 1.000 habitants  i, la concessió inicial dels ajuts concedits en 
favor dels municipis de fins a 1.000 habitants: 
 
(...) 
 

Municipi NIF Població  
2018 Línia de suport Codi XGL Import 

Esplugues de 
Llobregat 

P0807600
B 46.355 

Suport a la 
millora de 
l’ocupabilitat 
(Línia 1) 

19/X/272709 163.758,01€ 

 
(...) 
 
Vist que l’execució de les actuacions es durà a terme en el període comprès 
entre l’1 de gener de 2019 i el 31 de desembre de 2019. 
 
Atès que l’article 23 del Programa complementari estableix que, per al benefici 
del pagament avançat del 75% de l’ajut concedit en el marc d’aquest programa 
és necessari que, els ens destinataris manifestin expressament l’acceptació de 
l’ajut atorgat com a màxim fins el 16 de setembre de 2019, d’acord amb el model 
normalitzat i a través del Portal de Tràmits dels ens locals. 
 
Vist l’informe emès per la Directora del Servei de Promoció Econòmica relatiu a 
la proposta d’acceptació de l’ajut de la Diputació de Barcelona en el marc del 
“Programa complementari de millora de l’ocupabilitat 2019 (2a edició)”, a 
l’empara del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019. 
  
S’acorda: 
 
PRIMER.- Acceptar l’ajut atorgat per la Diputació de Barcelona en el marc del 
“Programa complementari de millora de l’ocupabilitat 2019 (2a edició)” per import 
de 163.758,01€ i fer la següent assignació del mateix: 
 
Línia 1 de suport a la millora de l’ocupabilitat, modalitat Suport als Plans Locals 
d’Ocupació (a) per a la contractació de persones en situació d’atur. 
 
DISTRIBUCIÓ DE L’AJUT: 
 

LÍNIA DE SUPORT MODALITAT AJUT ATORGAT 2019 
Línia 1 de Suport a 
l’Ocupació Local 

Suport als Plans Locals d’Ocupació (a)       163.758,01€ 
TOTAL        163.758,01€ 

 
SEGON.-  Donar trasllat d’aquesta resolució al servei de Tresoreria d’aquest 
Ajuntament. 
 
 



 
22. Proposta d’aprovació de la sol·licitud de subvenció al SOC, en el marc 
del programa ENFEINA’T 2019 (exp. 2019/2646/7665). 
 
El Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) publica en data 16/07/2019, la 
resolució  TSF/1931/2019, de 25 de juny, per a la qual s’obre la convocatòria 
per a l’any 2019 per a la concessió de subvencions destinades al Programa 
Enfeina’t per a la contractació temporal i acompanyament a la inserció de les 
persones em situació d’atur de llarga durada (ref. BDNS 466143) 
 
L’objectiu del programa és que persones desocupades de llarga durada puguin 
ser contractades en períodes de 6, 9 ó 12 mesos, per tal que adquireixin una 
experiència professional i millorin la seva ocupabilitat. A més les persones 
contractades de millorar d’adquirir o millorar les seves competències, comptaran 
amb l’acompanyament individualitzat d’una persona tècnica  que oferirà suport 
i assessorament en el seu camí de retorn al mercat de treball. 
 
D’acord amb l’article 9 de la Resolució Ordre TSF/1931/2019, per a una població 
superior a 20.000 habitants i fins 50.000 habitants, l’entitat beneficiària podrà 
sol·licitar com a màxim 10 persones a contractar per projecte. A l’article 6 de la 
citada ordre s’estableixen les quanties màximes de la subvenció a atorgar per a 
les actuacions previstes en la convocatòria i d’acord amb les durades de les 
contraccions a realitzar: 
 
- Per personal administratiu, especialista i no qualificat s’estableix un màxim de 
(cost laboral total per contracte, no essent objecte de subvenció les 
indemnitzacions a fi de contracte): 
 
- Per a contractes d’una durada de 12 mesos: 26.472,61€ 
- Per a contractes d’una durada de 9 mesos: 19.854,45€ 
- Per a contractes d’una durada de 6 mesos: 13.236,30€ 

 
- Per l’actuació d’acompanyament a la contractació i la inserció s’estableix un 
import màxim de 45.160,78€ per una ràtio de 30 participants (l’import final en 
aquesta actuació serà proporcional  al nombre de participants i la durada de les 
contraccions) 
 
El Servei d’Economia i Treball de l’ajuntament d’Esplugues de Llobregat ha 
elaborat la sol·licitud de subvenció en el marc de programa ENFEINA’T, per a 
les següents actuacions: 
 
- Actuacions d’experiència laboral: un total de 10 contractacions amb un durada 
de 9 mesos, i amb uns imports corresponents a 213.720,72€ (198.544,50€ 
subvenció màxima per 10 contractes de 9 mesos) en concepte de costos 
salarials per a la totalitat de les contractacions, d’acord amb la següent 
distribució: 

 
Ocupació Grup  

cotització 
Nombre 
llocs  

Durada 
en 
mesos 

Cost laboral 
totals 

Import màxim 
de subvenció 
a sol·licitar 

Aportació 
fons propis* 



 
Aux. Inspecció 
via pública 

7 2 9 38.552,62€ 39.708,90€ 944,28€ 

Aux.aministratiu 7 3 9 72.292,59€ 59.563,35€ 14.508,53€ 
Conserge 6 2 9 42.950,31€ 39.708,90€ 4.293,51€ 
Agents cívics 7 2 9 38.552,62€ 39.708,90€ 944,28€ 
Recepcionista 6 1 9 21.372,58€ 19.854,45€ 2.044,18€ 
TOTALS  10  213.720,72€ 198.544,50€ 22.734,78€ 

*En concepte no subvencionable de la quantitat referida a les indemnitzacions a fi de contracte i les 
diferències entre el cost total i l’import màxim subvencionable 

 
- Actuacions d’acompanyament i suport a la inserció: import màxim a sol·licitar 
d’acord amb les 10 contractacions de 9 mesos 15.053,59€: 
 

- Participació en el procés de selecció i contractació de les persones 
- Seguiment i supervisió de l’experiència laboral de cada participant 
- Realització de sessions de suport i acompanyament a la inserció: sessions 
individuals i grupals 
- Accions formatives de tècniques de recerca de feina i elaboració del projecte 
professional. 

 
Atès l’informe emès per la Tècnica del Servei de Promoció Econòmica. 
  
S’acorda: 
 
ÚNIC.- Aprovar una sol·licitud de subvenció al Servei d’Ocupació de Catalunya, 
per import de 213.598,09€ (198.544,50€ experiència laboral i 15.053,59€ accions 
d’acompanyament i suport a la inserció laboral), en el marc de la resolució  
TSF/1931/2019, de 25 de juny, segons el que es disposa a la part expositiva de 
la present proposta. 
 
 
23. Proposta d’aprovació del Pla d'Emergència de diverses dependències 
municipals (exp. 2019/1547/7552). 
 
Segons el Decret 30/2015 de 3 de març, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats 
i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut 
d'aquestes mesures, en el seu Annex I, inclou com dins el seu àmbit d’aplicació 
aquelles que es duen a terme «En edificis o establiments amb una ocupació 
prevista igual o superior a 1.000 persones». 
 
Per tant, les dependències llistades en aquest document, amb ocupacions 
inferiors a les indicades, no es troben dins els seu àmbit d’aplicació i no estan 
obligades a disposar d’un PAU en els termes que estableix l’anterior Decret. 
 
En el mateix Decret 30/2015, s’estableix que “la persona titular d’un centre o 
activitat no sotmès al present Decret pot elaborar un protocol d’actuació en 
emergències per tal de regular internament les actuacions destinades a adoptar 
mesures d’autoprotecció i els mitjans personals i materials necessaris per 
afrontar situacions de risc i d’emergència.” 
 



 
Per una altra banda. a l’Article 20 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, sobre 
Prevenció de Riscos Laborals, s’indica el següent: 
 
L’empresari, tenint en compte la mida i l’activitat de l’empresa, així com la 
possible presència de persones alienes, haurà d’analitzar les possibles 
situacions d’emergència i adoptar les mesures necessàries en matèria de 
primers auxilis, lluita contra incendis i evacuació dels treballadors, designant per 
a això el personal encarregat de posar en pràctica aquestes mesures i 
comprovant comprovant-ne periòdicament el bon funcionament. 
 
Tanmateix, aquest article indica que: 
 
El personal ha de tenir la formació necessària, ser suficient en nombre i disposar 
del material adequat, en funció de les circumstàncies abans assenyalades. 
 
Atès l'informe emès pel Tècnic municipal de Protecció Civil, de data 17 de juliol 
2019, en relació a l’aprovació dels Plans d’emergència de diverses dependències 
municipals. 
 
Vist que les dependències indicades disposen de Plans d’Emergència redactats 
per la Tècnica de prevenció acreditada de l’empresa QUIRON PREVENCION, i 
signats amb data entre febrer i juliol del 2019, contractada per l’Ajuntament a tal 
efecte, es dona compliment amb allò establert a l’article esmentat. 
 
Vist que en diferents dates el personal tècnic de l’empresa Quirón Prevención, 
contractada per l’Ajuntament a tal efecte, està portant a terme sessions 
d’implantació i formació amb les persones membres dels equips d’emergència 
indicats als diferents plans. 
  
S’acorda: 
 
Primer.- Aprovar els Plans d’emergència de les dependències municipals que es 
detallen a continuació: 
 

 Dependència Adreça 
1 Casa de la Vila Plaça Santa Magdalena 5-6 
2 Cementeri municipal C/Manuel de Falla 11-25 
3 EBASP Can Vidalet C/Cedres 31 
4 CEM Les Moreres Plaça de les Moreres s/n 
5 Mercat Municipal Can Vidalet Plaça de la Bòbila s/n 
6 Mercat Municipal La Plana C/Carme 24 
7 Poliesportiu Municipal Can Vidalet C/Eucaliptus 2-16 
8 Vil·la Pepita C/Sant Francesc Xavier 1-3 

 
Segon.- Nomenar com a equips d’emergència a les persones indicades als plans. 
 
Tercer.- Facilitar còpia dels presents documents a tots els responsables de les 
mateixes, essent aquest fet responsabilitat del Servei de Prevenció de Riscos 
Laborals. 



 
 
 
24. Proposta d’adjudicació del contracte menor per a la realització dels 
tallers Maker i Programem, dins el Fòrum Esplugues (exp. 2019/1411/7440).
  
Atesa la necessitat de procedir a la contractació per al servei consistent en la 
realització dels tallers Maker i Programem dins el Fòrum Esplugues:  
 
Tipus de contracte: Contracte menor. 
 
Objecte: el servei consistent en la realització de dos tallers de programació de 
robots d’1 hora de durada per infants de 7 a 12 anys, dos tallers de programació 
de robots d’1 hora de durada per a joves de 13 a 17 anys i un espai Maker per 
infants. 
Procediment de contractació: Contracte menor.  
Tramitació: Ordinària 
Codi CPV: 80510000-2    Servicios de formació especialitzada 
Valor estimat del contracte: 2.400,00€ IVA: 504,00€  
Preu: 2.904,00€ 
Durada: Des de l’adjudicació del contracte i fins el 21 de setembre 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 l’empresa INVENIO 
EDUCATION FOR LIFE, S.L., amb NIF B65538282, per import de 2.904,00€, IVA 
inclòs, que es considera a la Memòria justificativa ajustada a les necessitats 
municipals i a les característiques específiques del contracte. La mateixa 
memòria indica que la persona que es proposa com a contractista no ha subscrit 
amb aquest Ajuntament altres contractes menors que individual o conjuntament 
superin les xifres límit per aquest tipus de contracte. 
 
Ha estat comprovada la disponibilitat de crèdit adequat i suficient en el 
pressupost de la corporació per a l’exercici 2019. 
 
Per la qual cosa i de conformitat amb el que s’estableix a la Disposició Addicional 
Segona de la Llei 9/2107, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, 
per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del 
parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE, de 26 de febrer de 2014. 
 
En ús de les competències delegades atorgades mitjançant Decret de l’Alcaldia  
núm. 2198 de 17 de juny de 2019. 
  
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 



 
consistent en la realització de dos tallers de programació de robots d’1 hora de 
durada per infants de 7 a 12 anys, dos tallers de programació de robots d’1 hora 
de durada per a joves de 13 a 17 anys i un espai Maker per infants. 
 
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 les condicions que regiran la realització del contracte, establint que el 
pressupost d’execució del contracte és d’import 2.400,00€, més 504,00€ 
corresponents al 21% d’IVA. 
 
4. Adjudicar el contracte a l’empresa INVENIO EDUCATION FOR LIFE, S.L., 
amb NIF B65538282, per import de 2.400,00€, més 504,00€ corresponents al 
21% d’IVA, sent un import total de 2.904,00€, IVA inclòs. 

 
5. Aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent al present, per 
un import màxim de 2.904,00 euros, IVA inclòs, a càrrec de la partida del 
pressupost municipal en vigor, 11 92501 22699 Fòrum Esplugues, a favor de 
l’empresa INVENIO EDUCATION FOR LIFE, S.L., amb NIF B65538282. 

 
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 termini màxim previst per l'entrega de la totalitat del servei, serà el 21 de 
setembre de 2019,a comptar des de la notificació de l'acord de l'adjudicació del 
contracte menor. 

 
8. El responsable del contracte és el Sr. ..., Director de Tecnologia i Innovació 
Tecnològica. 

  
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. 
 
 
25. Proposta d’adjudicació del contracte relatiu als Serveis postals i 
paqueteria (exp. 2019/1408/5205). 
 
Per acord de la Junta de Govern Local en sessió de dia 14 de juny de 2019 es 
va acordar aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert i 
tramitació d’urgència, relatiu als Serveis postals i paqueteria de l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat, amb un pressupost de licitació màxim total de 
76.033,06 euros més 15.966,94 euros en concepte d’IVA (import total, 92.000,00 
euros, IVA inclòs), corresponent a la durada inicial de dos anys, així com els 
plecs de condicions econòmiques administratives i tècniques que regeixen 
aquesta contractació. 



 
 
Segons consta a l’expedient, dins del termini assenyalat per a la presentació de 
les ofertes s'ha presentat la següent empresa: 
 
RECERCA I DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL, SL.  
 
Valorada l’oferta presentada pels serveis tècnics municipals, l’empresa amb 
millor relació qualitat-preu i única presentada, per ser proposada com empresa 
adjudicatària del contracte pels Serveis postals i paqueteria de l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat, ha estat la presentada per RECERCA I 
DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL, SL per un import de 32.598,67 euros, 
IVA exclòs, que correspon al sumatori dels preus unitaris desglossats en 
l’ANNEX III del PCAP. 
 
En aquest sentit mitjançant un ofici de data 11 de juliol de 2019 es va: 
 
Requerir per a què en el termini dels 5 dies hàbils següents al de la notificació 
del requeriment, presentés en aquest Ajuntament la documentació que 
s’indicava a la clàusula 19. g) del Plec de clàusules econòmiques administratives 
que regeixen en aquesta licitació. 
 
Així mateix se li va requerir que diposités en la Tresoreria municipal la quantitat 
de 3.801,65€ en concepte de garantia definitiva d’aquest contracte per executar 
el contracte referit als Serveis postals i paqueteria de l’Ajuntament d’Esplugues 
de Llobregat. 

 
L’empresa RECERCA I DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL, SL (NIF 
B60261815), va dipositar l’esmentada garantia definitiva i la documentació 
acreditativa del compliment de les obligacions tributàries i amb la seguretat 
social, i resta de documentació exigida segons les previsions dels plecs de 
condicions econòmiques administratives. 

 
Vistos els antecedents i l’informe emès pels Serveis Jurídics d’aquest 
Ajuntament, i a tenor del que disposa 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 l’art. 150 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic. 
 
S’acorda: 
 
1.- Declarar la validesa de l’acte licitatori i adjudicar a l’empresa RECERCA I 
DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL, SL (NIF B60261815), per procediment 
obert, tramitació d’urgència, d’acord amb els preus unitaris oferts a l’ANNEX III 
del PCAP, per un import de 76.033,06 euros, més 15.966,94 euros en concepte 
d’IVA (import total, 92.000,00 euros, IVA inclòs), corresponent a la durada inicial 
de dos anys i com a despesa màxima a executar i que en cap cas obliga a 
exhaurir la totalitat del pressupost. 
 
Es preveu l’inici del contracte el dia 1 d’octubre d’enguany. 



 
 

2.- Declarar de caràcter plurianual la despesa necessària per a l’execució del 
servei i aprovar la disposició de la despesa corresponent per un import màxim 
de 15.000€, IVA inclòs, per a l’exercici econòmic de 2019 amb càrrec a la partida 
11 92000 22201 – Despeses postals i la següent distribució anual: 
 
Exercici 2019 (01-10-19 al 31-12-19): 15.000,00 euros, IVA inclòs. 
Exercici 2020 (01-01-20 al 31-12-20): 46.000,00 euros, IVA inclòs.  
Exercici 2021 (01-01-21  al 30-09-21): 31.000,00 euros, IVA inclòs. 

 
No obstant, 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 exercicis 2020 i 2021. 

 
3.- Comunicar a l’adjudicatari que la formalització del contracte no es podrà 
efectuar abans que transcorrin 15 dies hàbils des de que es remeti la notificació 
als licitadors, de conformitat amb l’article 153.3 de la LCSP. 

 
4.- Notificar la present adjudicació als licitadors i, simultàniament, publicar-la en 
el perfil del contractant, juntament amb l’informe tècnic de valoració de les 
proposicions. 

 
5.- L'objecte del contracte es realitzarà sota la supervisió de la següent persona, 
la qual exercirà les facultats de responsable del contracte: 
 
- Coordinador de serveis subalterns i compres. 
 
 
26. Proposta d’aprovació de l’expedient de contractació del servei 
d’impressió de les publicacions municipals (exp. 2019/836/1408). 
 
Atesa la necessitat de procedir a la contractació per al servei d’impressió de 
diverses publicacions municipals per als mesos de juliol, setembre i octubre de 
2019. 
 
Tipus de contracte: Contracte menor 
Objecte: servei d’impressió de diverses publicacions municipals per als mesos 
de juliol, setembre i octubre de 2019 
Procediment de contractació: Contracte menor. Tramitació: Ordinària 
Codi CPV: 22100000-1 
Valor estimat del contracte: 13.853,00€ IVA: 554,12€  
Preu: 14.407,12€ 
Durada: Des de la seva adjudicació i fins el 30 de setembre d’enguany. En el cas 
que durant aquest període es formalitzi el nou servei que està previst licitar-se el 
present contracte quedaria extingit.  
 
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 GRÁFICAS 
FERSOSA, SL, amb NIF B61921540, per import de 14.407,12€, IVA inclòs, que 
es considera a la Memòria justificativa ajustada a les necessitats municipals i a 
les característiques específiques del contracte. La mateixa memòria indica que 
la persona que es proposa com a contractista no ha subscrit amb aquest 
Ajuntament altres contractes menors que individual o conjuntament superin les 
xifres límit per aquest tipus de contracte. 
 
Ha estat comprovada la disponibilitat de crèdit adequat i suficient en el 
pressupost de la corporació per a l’exercici 2019. 
 
Per la qual cosa i de conformitat amb el que s’estableix a la Disposició Addicional 
Segona de la Llei 9/2107, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, 
per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del 
parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE, de 26 de febrer de 2014. 
 
En ús de les competències delegades atorgades mitjançant Decret de l’Alcaldia  
núm. 2198 de 17 de juny de 2019. 
  
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’impressió de diverses publicacions municipals per als mesos de juliol, setembre 
i octubre de 2019.  

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

 
3. Aprovar les condicions que regiran la realització del contracte, establint que el 
pressupost d’execució del contracte és d’import 13,853,00€, més 554,12€ 
corresponents al 4% d’IVA. 
 
4. Adjudicar el contracte a l’empresa GRÁFICAS FERSOSA, SL, amb NIF 
B61921540, per import de 13,853,00€, més 554,12€ corresponents al 4% d’IVA, 
sent un import total de 14.407,12€, IVA inclòs. 

 
5. Aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent al present, per 
un import màxim de 14.407,12 euros, IVA inclòs, a càrrec de les partides del 
pressupost municipal en vigor següents, a favor de l’empresa GRÁFICAS 
FERSOSA, SL, amb NIF B61921540: 

 
- 12 92401 24000 Confecció de publicacions municipals, per un import total 
de 8.595,60€, IVA inclòs, 
- 12 33000 22602 Difusió d'actes públics: culturals, jovent i esport, per un 
import total de 655,20€, IVA inclòs, 



 
- 12 43000 22602 Difusió d'actes Promoció Econòmica per un import total 
de 2.433,60€, IVA inclòs, 
- 33 33413 22609 Biennal de ceràmica Angelina Alós per un import total de 
2.722,72€, IVA inclòs. 

 
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 termini màxim previst per l'entrega de la totalitat del servei, serà de des de 
la seva adjudicació i fins el 30 de setembre d’enguany. En el cas que durant 
aquest període es formalitzi el nou servei que està previst licitar-se el present 
contracte quedaria extingit.  

 
8. El responsable del contracte és la Sra. ..., directora de Comunicació. 

  
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. 
 
 
27. Proposta d’adjudicació del contracte menor del servei d’impressió de 
diverses publicacions municipals (exp. 2019/1411/6283). 
 
Atesa la necessitat de contractar la prestació del servei de d’impressió de les 
publicacions municipals per a dos anys, en els termes previstos en l’informe de 
necessitat i d’idoneïtat i de la memòria justificativa emesos per la directora de 
Comunicació d’aquest Ajuntament, amb la descripció tècnica realitzada pels 
mateixos serveis tècnics als plecs de condicions tècniques. 
 
En funció del què disposen els articles 17, 25, 116 i 117 de la Llei 9/2017, de 8 
de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP), sobre 
disposicions comunes 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 
contracte de servei de d’impressió de les publicacions municipals per a dos anys 



 
de conformitat amb el previst a l’informe de memòria justificativa emès per la 
directora de Comunicació.  
 
Segon.- Aprovar la declaració d’urgència per a la tramitació del procediment de 
licitació del contracte de servei de d’impressió de les publicacions municipals per 
a dos anys de conformitat a la justificació inclosa a l’informe de necessitat i 
idoneïtat emès per la directora de Comunicació d’aquest Ajuntament. 
 
Tercer.- Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert i 
tramitació urgent, subjecte a regulació harmonitzada, i aprovar els plecs de 
condicions econòmiques administratives i tècniques, relatius al  contracte de 
servei de d’impressió de les publicacions municipals per a dos anys, amb un 
pressupost de licitació màxim total de 288.998,55 euros més 32.833,85 euros en 
concepte d’IVA (import total, 321.832,40 euros, IVA inclòs). 
 
Quart.- Declarar que la despesa derivada de l’expedient de contractació relativa 
al contracte de servei de d’impressió de les publicacions municipals per a dos 
anys 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. 
 
Aprovar la despesa plurianual derivada d’aquesta contractació, IVA inclòs, es 
farà efectiva per un import màxim de 321.832,40-€ (IVA inclòs), imputable al 
pressupost vigent en cada exercici, dels quals 16.323,16€ (IVA inclòs), aniran a 
càrrec de l’exercici econòmic de l’any 2019, a les partides pressupostàries que 
s’indiquen a continuació i amb la següent distribució plurianual de la despesa: 
Exercici 2019 (01.11.19 a 31.12.19): 16.323,16 euros, IVA inclòs, amb el següent 
desglossament:  

PARTIDA 2019  
(IVA inclòs) 

12 15000 22602 – Difusió d’actes desenvolupament urbà i medi a. 315,00 
12 33000 22602 – Difusió d’actes públics: culturals, juven. i esport 2.670,42 
12 92401 24000 – Confecció de publicacions municipals  6.442,62 
12 92402 22602 – Difusió d’actes públics 986,38 
12 92404 22602 – Difusió d’actes i activitats Ajuntament  5.908,73 
TOTAL 16.323,16 
Exercici 2020 (01.01.20 a 31.12.20): 162.923,11 euros, IVA inclòs, 
amb el següent desglossament: 

 
 

PARTIDA 2020 
 (IVA inclòs) 

12 15000 22602 – Difusió d’actes desenvolupament urbà i medi a. 20.098,10 
12 32000 22602 – Difusió d’actes públics d’educació i ciutadania  1.594,32 
12 33000 22602 – Difusió d’actes públics: culturals, juven. i esport 36.731,28 
12 43000 22602 – Difusió d’actes de promoció econòmica 8.123,94 



 
Exercici 2021 (01.01.21 a 31.10.21): 142.586,14 euros, IVA inclòs, 
amb el següent desglossament: 
  
12 92401 24000 – Confecció de publicacions municipals  76.308,56 
12 92402 22602 – Difusió d’actes públics  2.779,03 
12 92404 22602 – Difusió d’actes i activitats Ajuntament  16.390,06 
33 33413 22609 -  Biennal de ceràmica Angelina Alós 897,82 
TOTAL 162.923,11 

PARTIDA 2021  
(IVA inclòs) 

12 15000 22602 – Difusió d’actes desenvolupament urbà i medi a. 16.376,14 
12 32000 22602 – Difusió d’actes públics d’educació i ciutadania 1.594,32 
12 33000 22602 – Difusió d’actes públics: culturals, juven. i esport 33.561,84 
12 43000 22602 – Difusió d’actes de promoció econòmica 7.248,51 
12 92401 24000 – Confecció de publicacions municipals 69.213,73 
12 92402 22602 – Difusió d’actes públics 1.638,00 
12 92404 22602 – Difusió d’actes i activitats Ajuntament  9.796,16 
33 33413 22609 -  Biennal de ceràmica Angelina Alós 3.157,44 
TOTAL 142.586,14 

 
Cinquè.- 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 Diari Oficial 
de la Unió Europea i al perfil del contractant de la pàgina web municipal. 
 
Sisè.- Designar com a responsable del contracte amb les funcions previstes a 
l’article 62 de la LCSP a les següents persones: 
 
Directora de Comunicació. 
 
 
28. Proposta d’adjudicació d’un contracte menor de comunicació digital: 
Twitter, Facebook, Instagram, Youtube i FlikrTasques (exp. 
2019/1411/7415). 
 
Atesa la necessitat de procedir a la contractació per al servei serveis de 
realització de diverses tasques de comunicació digital per l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat,  
 
Tipus de contracte: Contracte menor 
Objecte: servei de realització de diverses tasques de comunicació digital per 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. 
Procediment de contractació: Contracte menor. Tramitació: Ordinària 
Codi CPV: 72511000-0 - Serveis de software de gestió de xarxes 
Valor estimat del contracte: 10.996,02€ IVA: 2.309,16€  
Preu: 13.305,18€ 
Durada: des de la seva adjudicació i fins al 29 de febrer de 2020. 
 



 
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 
13.305,18€, IVA inclòs, que es considera a la Memòria justificativa ajustada a les 
necessitats municipals i a les característiques específiques del contracte. La 
mateixa memòria indica que la persona que es proposa com a contractista no ha 
subscrit amb aquest Ajuntament altres contractes menors que individual o 
conjuntament superin les xifres límit per aquest tipus de contracte. 
 
Ha estat comprovada la disponibilitat de crèdit adequat i suficient en el 
pressupost de la corporació per a l’exercici 2019. 
 
Per la qual cosa i de conformitat amb el que s’estableix a la Disposició Addicional 
Segona de la Llei 9/2107, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, 
per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del 
parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE, de 26 de febrer de 2014. 
 
En ús de les competències delegades atorgades mitjançant el Decret de 
l’Alcaldia núm. 2198 de 17 de juny de 2019 
  
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 
realització de diverses tasques de comunicació digital per 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 les condicions que regiran la realització del contracte, establint que el 
pressupost d’execució del contracte és d’import 10.996,02€, més 2.309,16€ 
corresponents al 21% d’IVA. 
 
4. Adjudicar el contracte a la senyora ... per import 10.996,02€, més 2.309,16€ 
corresponents al 21% d’IVA, sent un import total de 13.305,18€, IVA inclòs. 
 
5. Aprovar l’autorització i disposició de la despesa plurianual corresponent al 
present, per un import màxim de 13.305,18 euros, IVA inclòs, a favor de la 
senyora ... i amb la distribució de les anualitats següent: 
 
- Any 2019 (de l’1 de setembre del 2019 al 31 de desembre de 2019): 8.870,12€ 
IVA inclòs, a càrrec de l’aplicació pressupostària 12 92500 22706 – Realització 
tasques comunicació digital. 
 



 
- Any 2020 (de l’1 de gener de 2020 al 29 de febrer de 2020): 4.435,06€, IVA 
inclòs, subjecte a la condició suspensiva, de disposar de crèdit suficient i adequat. 
 
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 termini màxim previst per l'entrega de la totalitat del servei, serà des de la 
seva adjudicació i fins al 29 de febrer de 2020, a comptar des de la notificació de 
l'acord de l'adjudicació del contracte menor. 
 
8. El responsable del contracte és la Directora de Comunicació. 
  
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. 
 
 
29. Proposta d’adjudicació d’un contracte menor per al disseny i 
manteniment del portal web del Servei de Promoció Econòmica (exp. 
2019/1411/6960). 
 
Atesa la necessitat de procedir a la contractació per al servei per al disseny i 
manteniment del portal web del Servei de Promoció Econòmica de l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat:  
 
Tipus de contracte: Contracte menor 
Objecte: servei per al disseny i manteniment del portal web del Servei de 
Promoció Econòmica de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. 
Procediment de contractació: Contracte menor. Tramitació: Ordinària 
Codi CPV: 72413000-8 Serveis de disseny de llocs web www. 
Valor estimat del contracte: 2.180,00€ IVA: 457,80€  
Preu: 2.637,80€ 
Durada: El contracte té vigència des de la data d’adjudicació i com a màxim fins 
el dia 30 de setembre 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 l’empresa EMPIEZAPORI, 
S.L, amb NIF B62778865, per import de 2.637,80€, IVA inclòs, que es considera 
a la Memòria justificativa ajustada a les necessitats municipals i a les 
característiques específiques del contracte. La mateixa memòria indica que la 
persona que es proposa com a contractista no ha subscrit amb aquest 
Ajuntament altres contractes menors que individual o conjuntament superin les 
xifres límit per aquest tipus de contracte. 



 
 
Ha estat comprovada la disponibilitat de crèdit adequat i suficient en el 
pressupost de la corporació per a l’exercici 2019. 
 
Per la qual cosa i de conformitat amb el que s’estableix a la Disposició Addicional 
Segona de la Llei 9/2107, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, 
per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del 
parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE, de 26 de febrer de 2014. 
 
En ús de les competències delegades atorgades mitjançant el Decret de 
l’Alcaldia núm. 2198 de 17 de juny de 2019. 
  
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 al 
disseny i manteniment del portal web del Servei de Promoció Econòmica 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 les condicions que regiran la realització del contracte, establint que el 
pressupost d’execució del contracte és d’import 2.180,00€, més 457,80€ 
corresponents al 21% d’IVA. 
 
4. Adjudicar el contracte a per l’empresa EMPIEZAPORI, S.L, amb NIF 
B62778865, per import de d’import 2.180,00 €, més 457,80  € corresponents al 
21% d’IVA, sent un import total de 2.637,80 €, IVA inclòs. 
 
5. Aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent al present, per 
un import màxim de 2.637,80 euros, IVA inclòs, a càrrec de la partida del 
pressupost municipal en vigor, 11 43300 22706 Pla d'atractivitat econòmica i 
posicionament de la ciutat, a favor de l’empresa EMPIEZAPORI, S.L, amb NIF 
B62778865. 
 
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 té vigència des de la data d’adjudicació i com a màxim fins el dia 
30 de setembre de 2019. 
 
8. El responsable del contracte és la Directora del Servei de Promoció 
Econòmica. 
  
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. 
 
 
30. Proposta d’aprovació de la devolució de la garantia definitiva del servei 
d’impressió de publicacions municipals (exp. 2018/1403/2). 
 
Els Serveis Tècnics Municipals, de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, en 
data 2 de juliol de 2019 informen de la finalització del contracte del servei 
d’impressió de publicacions municipals de l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat, adjudicat a l’empresa PRODUCCIONES MIC, S.L., segons acord de 
la Junta de Govern Local de data 28 de novembre de 2014, i que transcorregut 
el termini de garantia, informen favorablement de la devolució de la garantia 
definitiva constituïda mitjançant aval bancari  per import de 5.345,00€.  
 
Vist l’informe tècnic favorable emès per la Directora de Comunicació. 
 
Atès l’informe favorable emes per la Intervenció-Tresoreria Municipals. 
 
S’acorda: 
 
1.- Autoritzar la devolució a la mercantil PRODUCCIONES MIC, S.L amb CIF 
B24301871, en qualitat d’adjudicatari del contracte del servei d’impressió de 
publicacions municipals de l’Ajuntament d’Esplugues, les garantia definitiva per 
import de 5.345,00 dipositada per fer front a la correcta execució del referit 
contracte administratiu. 
 
2.- Donar trasllat a la Tresoreria de l’Ajuntament la present resolució perquè 
procedeixi a la devolució de la garantia definitiva presentada. 
 
3.- Manifestar a l’empresa PRODUCCIONES MIC, S.L amb CIF B24301871, que 
la devolució de l’esmentada garantia s’efectuarà a partir dels 15 dies següents a 
la recepció d’aquesta notificació, aquesta serà retornada a les Oficines de 
Serveis Econòmics (Plaça Santa Magdalena, 5 i 6 – planta baixa) en horari de 
dilluns a divendres de 9 del matí a les 14 hores. 
 
 
31. Proposta d’aprovació de la revocació de l’ajut atorgat a l’empresa 
Gentguay Cosméticos SL, convocatòria AMB 2018 (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. La Junta de Govern Local en 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. 
 
La Junta de Govern Local en data 21 de desembre de 2018, va resoldre, aprovar 
la sol·licitud d’ajut presentada en data 30 de novembre de 2018, per J.C.C., en 
representació de l’empresa GENTGUAY COSMETICOS, SL, SL amb CIF 
B67323196, i atorgar la quantitat de 15.249,27€ amb caràcter plurianual en 
concepte de subvenció econòmica destinada a la contractació de les persones 
amb NIF 49737714-F i 46493810-T, restant condicionat el pagament de la 
mateixa a la presentació de la documentació requerida a les Bases esmentades 
amb anterioritat. 
 
Atès que d’acord amb les bases reguladores per a l’atorgament d’aquests ajuts i 
per procedir al pagament del 20% inicial, l’empresa beneficiària de l’ajut, 
GENTGUANY COSMETICOS, SL, amb CIF B67323196, havia  de presentar la 
següent documentació de les persones contractades:  

Còpia del contracte de treball 
Informe de dades per a la cotització 
Alta a la seguretat social 

 
Vist que en data 20 de juny de 2019, de conformitat amb el que disposa l’article 
68 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques, es va requerir al Sr. ..., en representació de l’empresa 
GENTGUAY COSMETICOS SL, amb CIF B67323196, la presentació de la 
documentació esmentada, en el termini de 10 dies hàbils i que transcorregut 
aquest termini l’empresa GENTGUAY COSMETICOS SL no ha presentat cap 
al·legació ni documentació al respecte.  
 
Vist l’informe emès pel Servei de Promoció Econòmica,  
  
S’acorda: 
 
PRIMER.- Revocar l’ajut atorgat en Junta de Govern Local en data 21 de 
desembre de 2018, a l’empresa GENTGUAY COSMETICOS, SL, amb CIF 
B67323196, per a la contractació de persones en situació d’atur – convocatòria 
AMB 2018, d’import 15.249,27€, pels motius exposats. 
  
Número d’operació 220180041122 d’import 4.186,02€ -partida pressupostària 15 
24100 48000 
Número d’operació 220180041123 d’import 4.983,36€ -partida pressupostària 15 
24100 48000 
Número d’operació 220190007240 d’import 6.079,89€ -partida pressupostària 11 
24100 48000 
 
SEGON.-  Notificar el present acord a l’empresa esmentada. 
 
TERCER.- Traslladar el present acord als serveis d’Intervenció i Tresoreria 
Municipal. 
 



 
 
32. Proposta d’aprovació de la licitació del servei de prevenció de riscos 
laborals i vigilància de la salut i dels plecs de condicions (exp. 
2019/1408/7708). 
 
Atesa la necessitat de contractar la prestació de servei de prevenció de riscos 
laborals i vigilància i avaluació de la salut d’Esplugues de Llobregat en els termes 
previstos en l’informe de necessitat i d’idoneïtat i de la memòria justificativa 
emesos per la Coordinadora Tècnica de Prevenció de Riscos Laborals d’aquest 
Ajuntament, amb la descripció tècnica realitzada pels mateixos serveis tècnics 
als plecs de condicions tècniques. 
 
En funció del què disposen els articles 17, 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. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local: 
 
S’acorda: 
 
Primer.- Aprovar la necessitat i idoneïtat d’iniciar l’expedient de contractació del 
contracte de servei de prevenció de riscos laborals d’Esplugues de Llobregat de 
conformitat amb el previst a l’informe de memòria justificativa emès per la 
Coordinadora Tècnica de Prevenció de Riscos Laborals. 
 
Segon.- Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert i 
aprovar els plecs de condicions econòmiques administratives i tècniques, relatius 
al  contracte de servei de prevenció de riscos laborals i vigilància i avaluació de 
la salut d’Esplugues de Llobregat, amb un pressupost de licitació màxim total de 
103.218,00 euros més 13.107,78 euros en concepte d’IVA (import total, 
116.325,78 euros, IVA inclòs), corresponent a la durada inicial de dos anys.  
 
Tercer.-  Declarar que la despesa derivada de l’expedient de contractació 
relativa al contracte de servei de prevenció de riscos laborals i vigilància i 
avaluació de la salut d’Esplugues de Llobregat 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. 
 



 
Aprovar la despesa plurianual derivada d’aquesta contractació, IVA inclòs, es 
farà efectiva per un import màxim de 116.325,78€ (IVA inclòs), imputable al 
pressupost vigent en cada exercici, dels quals 2.646,87€ (IVA inclòs), aniran a 
càrrec de l’exercici econòmic de l’any 2019, a les partides pressupostàries 
següents: 
 
11 92000 22799 PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS 

 
Així, la distribució plurianual de la despesa serà la següent:  
 
Exercici 2019 (01-12-19 a 31-12-19):  2.646,87 euros, IVA inclòs. 
Exercici 2020 (01-01-20 a 31-12-20): 58.162,89 euros, IVA inclòs.  
Exercici 2021 (01-01-21 a 30-11-21): 55.516,02euros, IVA inclòs. 

 
Quart.- Convocar la licitació, d'acord amb el què estableixen els articles 135, 
136, 137 i 156 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 a la següent persona: 
 
Directora del Servei de Recursos Humans. 
Coordinadora Tècnica de Prevenció de Riscos Laborals. 
 
 

DRETS SOCIALS 

33. Proposta d’aprovació d’ajuts econòmics puntuals en concepte 
d'emergències socials (exp. 2019/7624/2883). 
 
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 22 sol·licituds de 30 ajuts presentades pels tècnics referents dels 
Serveis Socials Bàsics municipals, amb el vistiplau de la directora d’Acció Social. 
 
Vist el Reglament d'obres, activitats i serveis aprovat mitjançant Decret 179/1995 
de la Generalitat de Catalunya, en la part que regula l'activitat subvencionadora 
de l'Administració. 
  



 
En virtut de la delegació conferida a la Junta de Govern local, al punt g del Decret 
d’alcaldia núm. 2.198, de 17 de juny de 2019, per a la concessió de subvencions 
amb càrrec a crèdit pressupostari disponible a tal efecte; i al punt j, per a 
l'autorització i disposició de despeses i el reconeixement i liquidació d'obligacions 
dintre dels límits de la competència de l'alcaldia i d'acord amb el pressupost 
vigent. 
  
S’acorda: 
 
PRIMER.- Atorgar un total de 30 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  

19/38 CV, FM SUBMINISTRAMENT 
AIGÜES DE BARCELONA, 
EMG.CIA, SA 

CAN 
VIDALET 41,61 € 

10/1053 N, A SUBMINISTRAMENT ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U LA PLANA 25,87 € 
10/1053 N, A SUBMINISTRAMENT ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U LA PLANA 21,09 € 
10/1053 N, A SUBMINISTRAMENT ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U LA PLANA 17,73 € 
10/2169 SM, ME SUBMINISTRAMENT ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U 

CAN 
VIDALET 208,40 € 

10/1053 N, A SUBMINISTRAMENT ENDESA ENERGIA S.A LA PLANA 96,59 € 
10/1053 N, A SUBMINISTRAMENT ENDESA ENERGIA S.A LA PLANA 84,81 € 
10/1053 N, A SUBMINISTRAMENT ENDESA ENERGIA S.A LA PLANA 55,54 € 
10/1053 N,  A SUBMINISTRAMENT ENDESA ENERGIA S.A LA PLANA 52,37 € 

19/38 CV, FM SUBMINISTRAMENT NATURGY IBERIA, S.A 
CAN 
VIDALET 98,09 € 

10/2169 SM, ME SUBMINISTRAMENT IBERDROLA CLIENTES, SAU 
CAN 
VIDALET 92,62 € 

11/353 A, MP 
DESPESES 
ESCOLARS INSTITUT LA MALLOLA 

CAN 
VIDALET 221,12 € 

11/1216 MC, L 
DESPESES 
ESCOLARS ESCOLA CAN VIDALET 

CAN 
VIDALET 237,00 € 

12/693 RN, MJ 
DESPESES 
ESCOLARS ESCOLA JOAN MARAGALL 

CAN 
VIDALET 290,00 € 

17/453 AC, ON ULLERES OPTICA DEL PENEDES, SL  
CAN 
VIDALET 132,20 € 

16/762 PG, JL 
DESPESES 
ESCOLARS ESCOLA JOAN MARAGALL 

CAN 
VIDALET 145,00 € 

10/961 EAZ, A 
DESPESES 
ESCOLARS ESCOLA JOAN MARAGALL 

CAN 
VIDALET 570,00 € 

18/283 HG, KN 
DESPESES 
ESCOLARS ESCOLA JOAN MARAGALL 

CAN 
VIDALET 285,00 € 

12/474 GA, T 
DESPESES 
ESCOLARS ESCOLA CAN VIDALET 

CAN 
VIDALET 145,00 € 

17/242 CV, LE 
DESPESES 
ESCOLARS ESCOLA CAN VIDALET 

CAN 
VIDALET 40,00 € 

18/714 C, K 
DESPESES 
ESCOLARS ESCOLA MATILDE ORDUÑA 

CAN 
VIDALET 310,00 € 

15/940 Z, L  
DESPESES 
ESCOLARS ESCOLA MATILDE ORDUÑA 

CAN 
VIDALET 125,00 € 

18/711 N, S 
DESPESES 
ESCOLARS ESCOLA ISIDRE MARTI 

CAN 
VIDALET 305,00 € 

10/547 FT, L 
DESPESES 
ESCOLARS ESCOLA GRAS SOLER 

CAN 
VIDALET 215,00 € 

13/298 VO, O 
DESPESES 
ESCOLARS ESCOLA CAN VIDALET 

CAN 
VIDALET 374,00 € 

15/698 EH, H RENTADORA ASSOCIACIÓ SOLIDANÇA 
CAN 
VIDALET 175,45 € 



 
15/895 H, K 

FIANÇA LLOGUER 
HABITATGE NSM, A 

CAN 
VIDALET 800,00 € 

10/1546 MC, EB 
DESPLAÇAMENTS 
TAXI MC, EB EL CENTRE 70,40 € 

11/1010 FT, MR 
RENTADORA I 
ARMARI ASSOCIACIÓ SOLIDANÇA 

CAN 
VIDALET 665,50 € 

17/101 CC, E 
FIANÇA LLOGUER 
HABITATGE MAPM 

CAN 
VIDALET 2.400,00 € 

 
 
SEGON.- Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions corresponents a una 
despesa total de 8.300,39€, que aniran a càrrec de la partida pressupostària 
68.23100.48010 del pressupost vigent en concepte d’ajuts econòmics puntuals 
per atendre les següents situacions d’emergències socials, a favor de les 
persones que es relacionen, amb el imports que així mateix s’indiquen: 
 

EXP SIAS NOM USUARI CREDITOR IMPORT  
19/38 CV, FM AIGÜES DE BARCELONA, EMG.CIA, SA 41,61 € 

10/1053 N, A ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U 25,87 € 
10/1053 N, A ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U 21,09 € 
10/1053 N, A ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U 17,73 € 
10/2169 SM, ME ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U 208,40 € 
10/1053 N, A ENDESA ENERGIA S.A 96,59 € 
10/1053 N, A ENDESA ENERGIA S.A 84,81 € 
10/1053 N, A ENDESA ENERGIA S.A 55,54 € 
10/1053 N,  A ENDESA ENERGIA S.A 52,37 € 

19/38 CV, FM NATURGY IBERIA, S.A 98,09 € 
10/2169 SM, ME IBERDROLA CLIENTES, SAU 92,62 € 

11/353 A, MP INSTITUT LA MALLOLA 221,12 € 
11/1216 MC, L ESCOLA CAN VIDALET 237,00 € 
12/693 RN, MJ ESCOLA JOAN MARAGALL 290,00 € 
17/453 AC, ON OPTICA DEL PENEDES, SL  132,20 € 
16/762 PG, JL ESCOLA JOAN MARAGALL 145,00 € 
10/961 EAZ, A ESCOLA JOAN MARAGALL 570,00 € 
18/283 HG, KN ESCOLA JOAN MARAGALL 285,00 € 
12/474 GA, T ESCOLA CAN VIDALET 145,00 € 
17/242 CV, LE ESCOLA CAN VIDALET 40,00 € 
18/714 C, K ESCOLA MATILDE ORDUÑA 310,00 € 
15/940 Z, L  ESCOLA MATILDE ORDUÑA 125,00 € 
18/711 N, S ESCOLA ISIDRE MARTI 305,00 € 
10/547 FT, L ESCOLA GRAS SOLER 215,00 € 
13/298 VO, O ESCOLA CAN VIDALET 374,00 € 
15/698 EH, H ASSOCIACIÓ SOLIDANÇA 175,45 € 
15/895 H, K NSM, A 800,00 € 

10/1546 MC, EB MC, EB 70,40 € 
11/1010 FT, MR ASSOCIACIÓ SOLIDANÇA 665,50 € 
17/101 CC, E MAPM 2.400,00 € 

 



 
TERCER.- Les quantitats reconegudes en la present proposta, per valor total de 
8.300,39 euros, seran pagades de forma individualitzada, als creditors següents: 
 

EXP.SIAS CREDITOR NIF_CREDITOR DADES BANCÀRIES IMPORT 
19/38 

AIGÜES DE BARCELONA, 
EMG.CIA, SA A66098435 ES6121008740560200268061 41,61 € 

10/1053 ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U B82846825 ES6401980601642010445829 25,87 € 
10/1053 ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U B82846825 ES6401980601642010445829 21,09 € 
10/1053 ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U B82846825 ES6401980601642010445829 17,73 € 
10/2169 ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U B82846825 ES6401980601642010445829 208,40 € 
10/1053 ENDESA ENERGIA S.A A81948077 ES3801980601662023216928 96,59 € 
10/1053 ENDESA ENERGIA S.A A81948077 ES3801980601662023216928 84,81 € 
10/1053 ENDESA ENERGIA S.A A81948077 ES3801980601662023216928 55,54 € 
10/1053 ENDESA ENERGIA S.A A81948077 ES3801980601662023216928 52,37 € 

19/38 NATURGY IBERIA, S.A A08431090 ES4321000900910211395503 98,09 € 
10/2169 IBERDROLA CLIENTES, SAU A95758389 ES6321002931990200442102 92,62 € 

11/353 INSTITUT LA MALLOLA Q5855783F ES4800811699560001026112 221,12 € 
11/1216 ESCOLA CAN VIDALET Q5856054A ES6721000459890200174822 237,00 € 
12/693 ESCOLA JOAN MARAGALL Q5855043E ES8521000459850200081186 290,00 € 
17/453 OPTICA DEL PENEDES, SL  B58442500 ES0600815283320001111714 132,20 € 
16/762 ESCOLA JOAN MARAGALL Q5855043E ES8521000459850200081186 145,00 € 
10/961 ESCOLA JOAN MARAGALL Q5855043E ES8521000459850200081186 570,00 € 
18/283 ESCOLA JOAN MARAGALL Q5855043E ES8521000459850200081186 285,00 € 
12/474 ESCOLA CAN VIDALET Q5856054A ES6721000459890200174822 145,00 € 
17/242 ESCOLA CAN VIDALET Q5856054A ES6721000459890200174822 40,00 € 
18/714 ESCOLA MATILDE ORDUÑA Q5855033F ES1021000322030200272563 310,00 € 
15/940 ESCOLA MATILDE ORDUÑA Q5855033F ES1021000322030200272563 125,00 € 
18/711 ESCOLA ISIDRE MARTI Q5855027H ES6821000148510200671299 305,00 € 
10/547 ESCOLA GRAS SOLER Q0868038A ES2921003072162200018198 215,00 € 
13/298 ESCOLA CAN VIDALET Q5856054A ES6721000459890200174822 374,00 € 
15/698 ASSOCIACIÓ SOLIDANÇA G61291894 ES1121000449050200058129 175,45 € 
15/895 NSM, A  ES5200495473952816647891 800,00 € 

10/1546 MC, EB  ES0901824243680202239544 70,40 € 
11/1010 ASSOCIACIÓ SOLIDANÇA G61291894 ES1121000449050200058129 665,50 € 
17/101 MAPM  E6600494957942916100913 2.400,00 € 

 
QUART.- Proposar el pagament corresponent a les quantitats econòmiques 
aprovades en la present resolució. 
 
 
34. Proposta de resolució de sol·licituds d’ajuts econòmics per fer front a 
l’IBI 2018 (exp. 2019/2440/2864). 
 
L’Ajuntament d’Esplugues, amb la finalitat de contribuir a millorar la qualitat de 
vida d’aquelles persones i famílies que viuen amb escassos recursos econòmics, 



 
atorga uns ajuts econòmics per poder fer front a l’Impost sobre Béns Immobles 
(IBI) per a persones empadronades a Esplugues.  
 
La Junta de Govern Local en sessió ordinària duta a terme en data 28 d’abril de 
2017, va aprovar les bases reguladores per a la concessió d’ajuts relatius a 
l’impost sobre béns immobles per a persones en situació de vulnerabilitat social 
i en data 31 de maig de 2019, va acordar la convocatòria corresponent a l’exercici 
2018, la qual cosa es va publicitar d’acord amb els mecanismes legalment 
establerts. 
 
El termini de presentació d’aquestes sol·licituds es va fixar des del 31 de 
desembre de 2018 fins el 15 de juliol de 2019 (15 dies hàbils a comptar des de 
l’endemà de la publicació efectiva de la convocatòria). 
 
Ateses les 46 sol·licituds presentades relatives a l’exercici 2018 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 exigits a les bases 
reguladores. 
 
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 19 sol·licituds d’ajuts econòmics relatius a  l’impost sobre 
béns immobles per a persones en situació de vulnerabilitat social, corresponents 
al exercici 2018 amb una bonificació de 60,00 euros per cada cas. 
 
Segon.- DESESTIMAR 27 sol·licituds d’ajuts econòmics en concepte de 
concessió d’ajuts relatius a l’impost sobre béns immobles per a persones en 
situació de vulnerabilitat social atès que no compleixen amb l’aplicació per els 
motius que a continuació s’especifiquen: 
 

Expedient Cognoms i nom Motiu 
2018/91/2864 A P, M I PROPIETARI D'UN ALTRE IMMOBLE 
2018/64/2864 A C, A PROPIETARI D'UN ALTRE IMMOBLE 
2018/95/2864 B G, A M NO ES TITULAR DE LA VIVENDA 
2018/92/2864 B F, L SUPERA BAREMS ECONÒMICS 
2018/111/2864 C D, P PROPIETARI D'UN ALTRE IMMOBLE 
2018/106/2864 C G, M VALOR CADASTRAL > 61.492,20€ 
2018/74/2864 DEL H H, L PROPIETARI D'UNA ALTRE IMMOBLE 
2018/8/2864 G G, J NO ES TITULAR DE LA VIVENDA 

2018/103/2864 G C, M P SUPERA BAREMS ECONÒMICS 
2018/84/2864 LL V, N PROPIETARI D'UN ALTRE IMMOBLE 



 
2018/108/2864 M C, M I SUPERA BAREMS ECONÒMICS 
2018/88/2864 P L, D SUPERA BAREMS ECONÒMICS 
2018/97/2864 P O, R M SUPERA BAREMS ECONÒMICS 
2018/26/2864 P, O VALOR CADASTRAL > 61.492,20€ 
2018/96/2864 P C, M SUPERA BAREMS ECONÒMICS 

2018/105/2864 R LL, A SUPERA BAREMS ECONÒMICS 
2018/94/2864 R L, M R SUPERA BAREMS ECONÒMICS 
2018/3/2864 R M, A VALOR CADASTRAL > 61.492,20€ 

2018/86/2864 R G, A PROPIETARI D'UN ALTRE IMMOBLE 
2018/90/2864 R R, R SUPERA BAREMS ECONÒMICS 

2018/102/2864 S P, A SUPERA BAREMS ECONÒMICS 
2018/66/2864 V G, M PROPIETARI D'UN ALTRE IMMOBLE 
2018/69/2864 Z, J VALOR CADASTRAL > 61.492,20€ 
2018/75/2864 V L, C PROPIETARI D'UN ALTRE IMMOBLE 
2018/87/2864 R T, M C SUPERA BAREMS ECONÒMICS 
2018/77/2864 M A, A M SUPERA BAREMS ECONÒMICS 
2018/76/2864 M C, M PROPIETARI D'UN ALTRE IMMOBLE 

 
Tercer.- AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER les obligacions 
corresponents a una despesa total de 1.140,00 euros, a càrrec de la partida 
pressupostària 68.23100.48016 del pressupost vigent, en concepte d’ajuts 
relatius a l’impost sobre béns immobles, a favor de les persones  següents: 
  

Cognoms i Nom Import 
A G, M 60 € 
B A, M Z 60 € 
F R,J A 60 € 
G D, M F 60 € 
G G. A 60 € 
H R, T 60 € 
L L, V 60 € 
L S, V 60 € 
M J, C 60 € 
M R, M 60 € 
O G, S 60 € 
P G, C 60 € 
P G, F 60 € 
P S, P 60 € 
P G, S 60 € 
R G, E 60 € 
R R, A 60 € 
S R, I 60 € 
S F, M LUZ 60 € 

 
Quart.- PROPOSAR el pagament de les obligacions reconegudes al punt 
anterior, per import total de 1.140,00 euros. 
 
Cinquè.- COMUNICAR la concessió d’aquest ajut a la Base de Datos Nacional 
de Subvenciones, com a sistema Nacional de Publicitat de Subvencions. 
 



 
Sisè.- NOTIFICAR aquesta resolució a les persones beneficiàries. 
 
Setè.-NOTIFICAR aquesta resolució als Serveis Econòmics i a Drets Socials i 
Polítiques de Família. 
 
 
35. Proposta d’aprovació del Pla Local d'Infància i Adolescència, anys 
2019-2024 (exp. 2019/1227/7694). 
 
L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat amb el suport de la Diputació de 
Barcelona ha elaborat el Pla Local d’Infància i Adolescència 2019-2024, partint 
de la revisió de les activitats dirigides a la infància i l’adolescència que es porten 
a terme des de les diferents departaments de l’Ajuntament. 
 
La diagnosis s’ha realitzat mitjança reunions amb els tècnics municipals, amb 
sessions de diagnosis participativa amb institucions i entitats i amb la participació 
de grups de infants i adolescents en sessions realitzades en centres escolars. 
 
Partint de dues grans qüestions respecte a la infància i l’adolescència al municipi: 
 
- L’anàlisi de la seva realitat i necessitats, a través del recull de dades 
quantitatives i qualitatives.  
- L’anàlisi de les polítiques d’infància i adolescència municipals, a través de de la 
documentació del diferents serveis. 
 
El Pla d’Infància i Adolescència d’Esplugues de Llobregat 2019-2024 te com a 
missió posar la infància i l’adolescència al centre de les polítiques locals des de 
la perspectiva de Drets del Infants de Nacions Unides i l’enfocament de Agenda 
2030 i els seus Objectius de Desenvolupament Sostenible.  
 
I el desenvolupament dels compromisos senyalats en el conveni amb UNICEF 
per mantenir el segell de Ciutat Amiga de la Infància: 
 
- Promoció dels programes d’acció per a la infància i les famílies, amb especial 
atenció als col·lectius més vulnerables i en situació de risc d'exclusió social, per 
tal de contribuir la consecució d'un Pacte d'Estat per la Infància. 
 
- Promoció de la participació dels infants i adolescents, facilitant un espai propi, 
per tal què els infants i adolescents pugui participar, siguin escoltats i les seves 
opinions siguin tingudes en compte en tots els espais o àmbits que afecten a les 
seves vides. 
  
S’acorda: 
 
ÚNIC.- Aprovar el Pla Local d’Infància i Adolescència 2019-2024, que es 
permetrà desenvolupar les actuacions proposades per tal de garantir els drets 
de les nenes i els nens i els adolescents del municipi. Pel període 2019-2024, 
que serà vigent fins presentació d’un pla posterior. 
 



 
 
36. Proposta d’aprovació del conveni de col·laboració amb la Fundació 
Puig d’Ossa per a la realització del servei de la llar de la gent gran en 
situació de vulnerabilitat (exp. 2019/7728/1374). 
 
ANTECEDENTS 
 
Des de fa més de 25 la Fundació Puig d’Ossa ve col·laborant amb l’Ajuntament 
d’Esplugues, oferint el servei d’auxiliar de la llar a les persones grans més 
vulnerables de la ciutat.  
 
L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat valora positivament el treball realitzat fins 
el moment i reconeix la dedicació i l'esforç de l’entitat. 
 
Per aquesta raó i considerant positivament el projecte presentat, les dues parts 
han expressat la seva voluntat de mantenir les relacions existents fins ara, per 
facilitar la màxima eficàcia, continuïtat i estabilitat  i paral·lelament actualitzar els 
pactes a la nova realitat econòmica i context legal. 
 
L’Ajuntament i La Fundació Puig D’ossa, tenen la voluntat de signar un conveni 
de col·laboració en el marc de la prestació de servei d’auxiliar de la llar a 
persones vulnerables. Aquest conveni fixarà les normes de prestació del servei i 
les obligacions d’ambdues parts. 
 
La Fundació Puig d’Ossa es compromet a destinar fins a 12.500€ anuals en 
cobrir la despesa pel servei d’auxiliar de la llar a persones grans vulnerables, 
derivades pels serveis socials bàsics municipals segons el perfil establert. 
 
La previsió d’hores d’auxiliar de la llar que l’entitat pot oferir, no serà superior a 
870 hores/l’any tenint com a referència el cost /hora del servei d’auxiliar de la llar 
en 14,30€. 
 
La Fundació Puig d’Ossa es compromet al finançament total del cost dels serveis 
pactats. L’entitat derivarà a una empresa externa l’execució dels serveis i 
únicament es compromet a cobrir la despesa que generin els mateixos amb la 
limitació pressupostària pactada al conveni. 

 
La derivació dels usuaris i usuàries susceptibles de disposar d’aquest recurs, es 
realitzarà des dels serveis socials municipals de l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat en base als perfils determinats al conveni. 
 
La durada del conveni s’estendrà de juliol de 2019 a juliol de 2021 amb 
possibilitat de dues pròrrogues (1 més 1) per mutu acord de les parts. 
 
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals. 
  
S’acorda: 
 



 
PRIMER.- Aprovar el text del conveni de col·laboració amb la Fundació Puig 
d’Ossa, amb CIF G59686923, per a la prestació del servei d’auxiliar de la llar a 
persones vulnerables de la ciutat d’Esplugues de Llobregat”, i procedir a la seva 
signatura. 
 
El conveni serà vigent fins el 31 de juliol de 2021. 
 
 
37. Proposta d’aprovació d’un conveni de col·laboració amb l’Assemblea 
de la Creu Roja per al lliurament de targetes prepagament d’aliments a 
famílies vulnerables (exp. 2019/7696/1374). 
 
L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat valora positivament el treball realitzat fins 
ara per l’Assemblea Local de Creu Roja Esplugues de Llobregat – Sant Just 
(l’Oficina Comarcal de Creu Roja Esplugues de Llobregat – Sant Just Desvern) i 
reconeix la dedicació i l'esforç dels seus membres que han fet possible complir 
els objectius fixats per l'entitat. 
 
La col·laboració d’aquesta entitat en participar en accions de benestar social 
adreçades principalment als col·lectius més desfavorits o vulnerables de la 
societat ha consolidat una relació fluida d’interès mutu. 
 
La Llei de Serveis Socials 12/2007, estableix que els ens locals tenen l’obligació 
de facilitar ajuts d’urgència social, en especial a les persones que es troben en 
situació de risc d’exclusió social.  
 
En aquest context és voluntat de la Creu Roja continuar amb l’aportació de fons 
econòmics propis per a prioritzar activitats destinades a pal·liar els efectes de la 
crisi general actual i donar respostes bàsiques d’emergència pels col·lectius en 
situació de vulnerabilitat social. 
 
En el marc d’aquesta col·laboració, ambdues entitats ja van signar un conveni 
de col·laboració fins l’any 2018 en que Creu Roja disposa d’un dispositiu de 
targetes de prepagament per l’accés exclusiu de forma normalitzada als aliments 
frescos i la cobertura de les necessitats bàsiques d’alimentació destinat a les 
famílies que es troben en una situació socioeconòmica vulnerable i que són 
beneficiàries del programa d’aliments. El servei pot servir de complement al lot 
d’alimentació bàsic que fins ara s’entrega des de les entitats del programa 
d’aliments. 
 
Per aquesta raó i considerant positivament el recurs presentat, les dues parts 
expressen la seva voluntat de mantenir les relacions existents fins ara, per 
facilitar la màxima eficàcia, continuïtat i estabilitat en el treball de la Creu Roja i 
procedir a signar un nou conveni amb durada 2019-20. 
 
Vistos els informes tècnic i jurídic favorables, 
 
S’acorda: 
 



 
PRIMER. - L’aprovació del tex del conveni de col·laboració pel suport a 
l’alimentació a famílies vulnerables mitjançant el sistema de targetes de 
prepagament entre l’Assemblea Local de Creu Roja Esplugues de Llobregat – 
Sant Just (l’Oficina Comarcal de Creu Roja Esplugues de Llobregat – Sant Just 
Desvern) i L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat  pel període  2019-20 i 
autorització de la seva signatura. 
 
SEGON.-  Autoritzar, disposar i reconèixer una obligació màxima de despesa de  
51.000,00€ a favor de l’Assemblea Local de Creu Roja Esplugues de Llobregat 
– Sant Just (l’Oficina Comarcal de Creu Roja Esplugues de Llobregat – Sant Just 
Desvern) amb càrrec a la partida 68 23100 48025 anomenada Conveni creu Roja 
aliments Frescos. 
 
 
38. Proposta de resolució de beques recollides al programa Espluestiu 
2019 (exp. 2019/2779/7541). 
 
L’Ajuntament d’Esplugues, amb la finalitat de garantir les necessitats bàsiques 
en l’àmbit de la infància i adolescència, atorga uns ajuts econòmics en funció de 
la situació socioeconòmica de la família, en concepte de beques d’assistència i 
menjador de diverses activitats d’estiu, recollides al programa Espluestiu 2019. 
 
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 (posteriorment modificat en data 21 de 
desembre de 2018) i va acordar la convocatòria de presentació de sol·licituds 
per aquests tipus d’ajuts. 
 
Ateses les 27 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. 2.198, de 17 de juny de 2019, per a la concessió de subvencions 
amb càrrec a crèdit pressupostari disponible a tal efecte. 
 
Es proposa a la junta de Govern Local: 
 
S’acorda: 
 



 
Primer.- ESTIMAR un total de 25 sol·licituds d’ajuts econòmics, en concepte de 
beques d’assistència i menjador a diverses activitats d’estiu, any 2019, amb els 
percentatges de bonificació valorats per cada cas que s’indiquen: 
 

Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom Cost 

Assistència 
Cost 

Menjador 
% 

Beca 
A J C 116,00€ 0,00€ 90% 
C R I 195,00€ 0,00€ 100% 
C  O 315,00€ 175,00€ 90% 
D M M 240,00€ 0,00€ 90% 
D M M 120,00€ 0,00€ 90% 
E C N 627,00€ 0,00€ 90% 
F L E 220,00€ 0,00€ 90% 
G S A 600,00€ 0,00€ 90% 
G S A 120,00€ 0,00€ 90% 
L S N 627,00€ 0,00€ 100% 
M M C 600,00€ 0,00€ 90% 
M H U 425,00€ 0,00€ 90% 
M R J 600,00€ 0,00€ 100% 
M K E 267,00€ 0,00€ 90% 
M K M 267,00€ 0,00€ 90% 
N Y A 203,86€ 0,00€ 100% 
O  M 627,00€ 0,00€ 100% 
R S B 267,00€ 0,00€ 90% 
R V A 195,00€ 178,50€ 90% 
R V J 240,00€ 142,80€ 90% 
S M D 627,00€ 0,00€ 100% 
T Q D 139,90€ 0,00€ 65% 
T Q M 140,00€ 0,00€ 65% 
V M I 0,00€ 142,80€ 90% 
V T G 250,00€ 220,00€ 100% 

 
Segon.- DESESTIMAR un total de 2 sol·licituds d’ajuts econòmics en concepte 
de beques d’assistència i menjador a diverses activitats d’estiu, any 2019, que 
es detallen a l’annex de l’informe adjunt, pels motius que al mateix s’indiquen: 
 
CAMPUS ESPORTIU 
 
ASSOCIACIÓ ESPORTIVA PENYA ESPLUGUES 
TUTOR LEGAL   
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom Motiu de desestimació 

P L M PRESENTACIÓ SOL.LICITUD FORA DE 
TERMINI 

 
CASAL D’ESTIU 

          
ESPURNES     
TUTOR 
LEGAL         



 
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom Motiu de desestimació 

V M R PRESENTACIÓ SOL.LICITUD 
FORA DE TERMINI 

 
 
Tercer.- AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER les obligacions 
corresponents a una despesa de 8.264,09 euros, amb càrrec de la partida 
pressupostària 68.23100.48018 del pressupost vigent, en concepte de beques 
d’assistència i menjador a diverses activitats d’estiu, any 2019, a favor dels tutors 
legals que es relacionen, amb el imports resultants que així mateix s’indiquen:  
 
CAMPUS ESPORTIU 
 
CLUB BASQUET NOU ESPLUGUES(CIF Centre :G-64.941.552) 
TUTOR LEGAL             

Primer 
Cognom 

Seg
on 
Cog
nom 

Nom Beca 
Casal 

Beca 
Menjador 

Total 
Beca 

H M JR 382,50€ 0,00€ 382,50€ 
 
CLUB DE FUTBOL CAN VIDALET (CIF G58798364)  
TUTOR LEGAL             
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom Beca 

Casal 
Beca 

Menjador 
Total 
Beca 

O   A 283,50€ 157,50€ 441,00€ 
 
ESPLU-ARTISTIC CLUB PATÍ (CIF G67107201) 
TUTOR LEGAL             
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom Beca 

Casal 
Beca 

Menjador 
Total 
Beca 

L T YJ 198,00€ 0,00€ 198,00€ 
T R FA 250,00€ 220,00€ 470,00€ 
 
 
CASAL ESPAI DE LES ARTS 
 
CALAIX DE CULTURA (CIFB63033740) 
 
TUTOR LEGAL             
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom Beca 

Casal 
Beca 

Menjador 
Total 
Beca 

J A E 104,40€ 0,00€ 104,40€ 
 
CASAL D’ESTIU 
 
ESPLAI ESPLUGA VIVA (CIF G-58.698.424) 
TUTOR LEGAL             
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom Beca 

Casal 
Beca 

Menjador 
Total 
Beca 

R S E 195,00€ 0,00€ 195,00€ 
 



 
ESPURNES (CIF G58433418) 
TUTOR LEGAL             
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom Beca 

Casal 
Beca 

Menjador 
Total 
Beca 

V C J R 175,50€ 160,65€ 336,15€ 
 
CASAL JOVE 
 
ASSOCIACIÓ CLUB ESPLAI PUBILLA CASES (CIF G58300237)  
TUTOR 
LEGAL             
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom Beca 

Casal 
Beca 

Menjador 
Total 
Beca 

M C O 0,00€ 128,52€ 128,52€ 
 
ESPURNES ((CIF G58433418) 
TUTOR 
LEGAL             
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom Beca 

Casal 
Beca 

Menjador 
Total 
Beca 

V C JR 216,00€ 128,52€ 344,52€ 
 
CASAL D’AGOST 
 
ASSOCIACIÓ CLUB ESPLAI PUBILLA CASES (CIF G58300237)  
TUTOR 
LEGAL             
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom Beca 

Casal 
Beca 

Menjador Total Beca 
C H M 564,30€ 0,00€ 564,30€ 
K M P 240,30€  0,00€ 240,30€ 
K M P 240,30€ 0,00€ 240,30€ 
L S E 627,00€ 0,00€ 627,00€ 
M S K 216,00€ 0,00€ 216,00€ 
M R A 600,00€ 0,00€ 600,00€ 
M S M 627,00€ 0,00€ 627,00€ 
M R F 540,00€ 0,00€ 540,00€ 
O  N 627,00€ 0,00€ 627,00€ 
S C R 540,00€ 0,00€ 540,00€ 
S C C 240,30€ 0,00€ 240,30€ 

 
CASAL DE SETEMBRE 
 
ASSOCIACIÓ CLUB ESPLAI PUBILLA CASES (CIF G58300237)  
TUTOR 
LEGAL             
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom Beca Casal Beca 

Menjador Total Beca 
M S KI 108,00€ 0,00€ 108,00€ 
S C RH 108,00€  0,00€ 108,00€ 

 
ESPURNES (CIF G58433418) 



 
TUTOR 
LEGAL             
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom Beca 

Casal Beca Menjador Total Beca 
Q V MS 90,94€ 0,00€ 90,94€ 
Q V MS 91,00€ 0,00€ 91,00€ 

 

CASAL ESPORTIU 
DUET ESPLUGUES, SA (CIF A63876346) 
TUTOR 
LEGAL        
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom Beca Casal Beca 

Menjador Total Beca 

Y C M 203,86 € 0,00 € 203,86 € 
 
 
Quart.- PROPOSAR el pagament corresponent a les quantitats aprovades en la 
present resolució, per import total de 8.264,09 euros, a les entitats següents, 
d’acord amb les activitats que així mateix s’indiquen: 
 
CAMPUS ESPORTIUS: 
Club de Basquet Nou Esplugues (CIF:G-64.941.552)382,50€ 
Club De Futbol Can Vidalet (CIF G58798364) ....................................... 441,00 € 
Esplu-Artístic Club Patí (CIF G67107201) .............................................. 668,00 € 
 
CASAL ESPAI DE LES ARTS: 
Calaix de cultura (CIF B63033740) ........................................................ 104,40 € 
 
CASAL D’ESTIU: 
Esplai Espurnes (CIF G58433418) ......................................................... 336,15 € 
Espluga Viva (CIF G58698424) .............................................................. 195,00 € 
 
CASAL JOVE: 
Ass. Club Esplai Pubilla Cases (CIF G58300237) .................................. 128,52 € 
Esplai Espurnes (CIF G58433418) ......................................................... 344,52 € 
 



 
CASAL D’AGOST: 
Ass. Club Esplai Pubilla Cases (CIF G58300237) ............................... 5.062,20 € 
 
CASAL DE SETEMBRE 
Ass. Club Esplai Pubilla Cases (CIF G58300237) .................................. 216,00 € 
Esplai Espurnes (CIF G58433418) ......................................................... 181,94 € 
 
CASAL ESPORTIU: 
Duet Esplugues, S.A. (CIF A63876346) ................................................. 203,86 € 
 
Cinquè.- COMUNICAR la concessió d’aquests ajuts a la Base de Datos Nacional 
de Subvenciones, com a sistema Nacional de Publicitat de Subvencions. 
 
Sisè.- NOTIFICAR aquesta resolució a les persones i entitats interessades. 
 
Setè.- NOTIFICAR aquesta resolució als Serveis Econòmics i a Drets Socials i 
Polítiques de Família. 
 
 
39. Proposta d’aprovació de les bases reguladores de beques (exp. 
2019/7719/2292). 
 
Els Serveis Socials Bàsics formen part del Sistema de l'Estat de Benestar, 
conjuntament amb la Seguretat Social, la Sanitat, l'Educació, així com les 
polítiques pel foment de l'ocupació, i també amb les polítiques d'habitatge i altres. 
 
El Sistema dels Serveis Socials regula i ordena la garantia a la ciutadania de 
l'accés universal als Serveis Socials Bàsics . Aquest està integrat pel conjunt de 
recursos, equipaments, i prestacions de titularitat pública i privada destinats a 
assegurar el dret de les persones a viure dignament durant totes les etapes de 
la vida mitjançant la cobertura de llurs necessitats personals bàsiques i de les 
necessitats socials. 
 
En aquest sentit, l’Ajuntament d’Esplugues, com ens amb competències en 
l’àmbit dels serveis socials i amb voluntat d’evitar l’exclusió social al municipi, 
pren la iniciativa d’oferir ajuts i suports econòmics a les famílies que pateixen 
més necessitats, i que estan afectades per situacions més desafavorides. 
 
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 de les diferents tipologies d’ajuts econòmics 
individuals, en concepte de beques, sufragats amb fons públics de l’Ajuntament 
d’Esplugues, amb la finalitat de millorar la situació econòmica, social i familiar de 
les persones amb menys recursos. 
 
Les Bases defineixen també els criteris de valoració que es prendran en 
consideració a l’hora d’avaluar les diferents sol·licituds. 
 



 
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. 
 
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. 
 
Vist l’informe emès per la Unitat Jurídic - Administrativa de l’Acció Social i 
Ciutadania i la fiscalització de la Intervenció Municipal. 
 
S’acorda: 
 
PRIMER.- Aprovar el text de les Bases específiques reguladores de l’atorgament 
d’ajuts econòmics individuals, en concepte de beques, de l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat, i sotmetre les bases a informació pública mitjançant 
anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, Boletín Oficial del Estado 
(a través de la “Base de Datos Nacional de Subvenciones”) i al Tauler Virtual 
d’Edictes de la Corporació. 
 
 
40. Proposta d’aprovació de la convocatòria de beques, curs 2019-2020 
(exp. 2019/7827/3127). 
 
Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 26  de juliol de 2019 
s’han aprovat les Bases específiques reguladores de l’atorgament d’ajuts  
econòmics individuals, en concepte de beques, de l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat, curs 2019-2020, 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 en concepte de 
beques. 
 



 
Correspon ara procedir a efectuar la convocatòria d’aquests ajuts emmarcats 
dins l’Àrea de Drets Socials (beques d’Acció Social) i l’Àrea de Drets Civils i 
Ciutadania (beques d’Esports i de Cultura). 
 
Vist l’informe administratiu i la fiscalització de la Intervenció 
  
S’acorda: 
 
Primer.- APROVAR la convocatòria de l’atorgament d’ajuts  econòmics 
individuals, en concepte de beques, de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, 
curs 2019-2020, en els termes que s’especifiquen a l’annex que acompanya al 
present expedient, així com trametre la convocatòria a la Base de Datos 
Nacional de Subvenciones, d'acord amb els articles 18.2 i 20 de la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, General de Subvencions, per a la seva publicació en el 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
Segon.- APROVAR les següents despeses màximes, a càrrec de les partides 
pressupostària que tot seguit s’indiquen, del pressupost municipal en vigor, per 
fer front a les obligacions pressupostàries derivades de l’aprovació de la present 
Convocatòria, any 2019: 
 

ÀMBIT APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA DESCRIPCIÓ IMPORT 
Acció 
social 68 23100 48018 Beques Serveis Socials 140.000,00€ 

Cultura 33 33400 48001 Beques Cultura 4.000,00€ 
Esports 36 34100 48000 Beques Natació Escolar 5.200,00€ 

 
Tercer.- APROVAR les següents despeses màximes, a càrrec de les partides 
pressupostària que tot seguit s’indiquen, del pressupost municipal de l’exercici 
2020, per fer front a les obligacions pressupostàries derivades de l’aprovació de 
la present Convocatòria, any 2020: 
 

ÀMBIT APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA DESCRIPCIÓ IMPORT 
Acció 
social 68 23100 48018 Beques Serveis Socials 260.000,00€ 

Cultura 33 33400 48001 Beques Cultura 8.000,00€ 
Esports 36 34100 48000 Beques Natació Escolar 9.800,00€ 

 
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 2020, amb caràcter definitiu. 
 
Quart.- COMUNICAR la Convocatòria a la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones (BDNS), com a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions. 
 
Cinquè.- PUBLICAR la Convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona i al tauler d’anuncis virtual ubicat a la seu electrònica del web 



 
municipal www.esplugues.cat. 
 
Els anteriors acords resten sotmesos a l'aprovació definitiva de les bases 
reguladores d'ajuts econòmics en concepte de beques. 
 
 
41. Proposta d’aprovació de la justificació d’una subvenció 2018 a la 
Fundació Asproseat Proa Esplugues, per a l’activitat “Teràpia assistida 
amb gossos” (exp. 2018/33/2243). 
 
L’Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions i les Bases 
Reguladores per a l’atorgament de subvencions 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 13 de juliol de 2018, la Junta de Govern Local va atorgar a l’entitat 
FUNDACIÓ PRIVADA ASPROSEAT PROA ESPLUGUES una subvenció de 
1.152,00 euros pel desenvolupament de l’activitat “Projecte teràpia assistida amb 
gossos, any 2018”. 
 
Vist que en data 29 de març de 2019l’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’Àrea de Drets Socials i Àrea Drets Civils i Ciutadania i el Servei d’Acció Social. 
  
S’acorda: 
 
Primer.- APROVAR la justificació econòmica presentada per l’entitat FUNDACIÓ 
PRIVADA ASPROSEAT PROA ESPLUGUES, per valor de 2.746,42 euros, en 
relació a la subvenció de 1.152,00 euros atorgada en 2018, pel desenvolupament 
de l’activitat “Projecte teràpia assistida amb gossos, any 2018”. 
 
Segon.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’entitat FUNDACIÓ PRIVADA 
ASPROSEAT PROA ESPLUGUES i al Servei d’Acció Social. 
 
 
42. Proposta d’adjudicació del contracte menor per a la realització del 
servei d’acompanyament terapèutic familiar (exp. 2019/7403/1411)  
 
Primer. - Vista la Memòria relativa al contracte menor que seguidament es 
transcriu literalment: 
 
“MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE MENOR 



 
 
Núm. d’expedient: 2019/7403/1411 
Assumpte: Contracte menor per a la realització del servei d’acompanyament 
terapèutic familiar. 
Tipus de contracte: Servei. 
Procediment i forma d’adjudicació. Contracte menor. 
 
ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ 
 
Es competent la Junta de Govern local per delegació de l’alcaldessa, en virtut de 
l’article 1.b) del Decret 2019/2198 de 17 de juliol de 2019 d’atribució de 
competències de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat 
 
JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DEL CONTRACTE 
 
Des dels serveis socials bàsics municipals es detecta cada cop més l’existència 
de famílies amb multitud de problemàtiques i necessitats que transcendeixen 
l’atenció que poden oferir des dels equips. Aquestes necessitats estan 
vinculades a les dificultats de les famílies, o alguns dels membres que la integren, 
a fer front a factors ambientals externs, factors estressants, problemàtiques 
relacionals, situacions de violència o malaltia. Aquestes problemàtiques 
requereixen d’una atenció terapèutica que complementi el pla de treball 
socioeducatiu i permetin l’èxit d’aquest. 
 
En aquest context, l’acompanyament terapèutic s’esdevé l’eina idònia per tractar 
qüestions relatives a l’exercici dels rols parentals, funcionament relacional de la 
família i parella, intervenció en els afers de la vida quotidiana, la comprensió de 
les necessitats dels fills i filles, gestió de les expectatives i necessitats dels 
membres familiars etc. 
 
DESCRIPCIÓ DE L’OBJECTE DEL CONTRACTE 
 
- El contracte té per objecte la prestació de sessions d’acompanyament 
terapèutic socioeducatiu a famílies  derivades pels serveis socials bàsics 
municipals. 
- Es tracta d’un contracte de servei. 
- Codi CPV: 85121270-6. Serveis psiquiàtrics o psicològics. 
- 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’objecte d’aquest contracte és cobrir una necessitat d’atenció a les famílies 
d’Esplugues de Llobregat i complementar la tasca dels professionals dels serveis 
socials bàsics. No constitueix una unitat d’execució ni econòmica, ni jurídicament 
(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). 



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

Valor estimat 
Contracte 
Per anys 

 
IVA 
 

Pressupost 
total del 
contracte 

Aplicació 
pressupostària 

Denominació 

 
Any 2019 
6.944,00€ 
(setembre-desembre) 
 
 
Any 2020 
7.985,60€ 
(gener –maig) 
 

 
 
 
exempt 

 
 
 
14.929,60€ 

 
 
68.23100.22699 
Suport a famílies en 
situació de 
vulnerabilitat.  

 
 
Servei 
d’acompanyament  
terapèutic 
socioeducatiu a 
famílies ( SATF) 

 
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 ha subscrit contractes menors dins l’any 2019 que 
superin els 15.000€ més IVA, inclòs el present contracte. 
 
VIGÈNCIA DEL CONTRACTE 
 
La vigència del contracte s’estendrà des de la seva adjudicació i fins el dia 31 de 
maig de 2020. 
 
LLOC DE LA PRESTACIÓ 
 
Edifici municipal Molí (despatx 5).  
Carrer Verge de la Mercè, Núm. 1 d’Esplugues de Llobregat 
 
TERMINI DE GARANTIA O JUSTIFICACIÓ DEL SEU NO ESTABLIMENT 
 
No en té. 
 
FORMA DE PAGAMENT DEL PREU 
 
El pagament es farà efectiu prèvia presentació de la corresponent factura per 
part de l’empresa adjudicatària un cop prestat el servei. 
 
RESPONSABLE DEL CONTRACTE 
 
Treballadora Social dels Serveis Socials Bàsics. Departament d’Acció Social.  
 



 
ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DE LA PRESTACIÓ 
 
- La prestació consisteix en la realització de sessions  terapèutiques a famílies 
en seguiment i derivats pels  als serveis socials bàsics municipals.  
 
- Per a la prestació del servei l’entitat adjudicatària del contracte ofereix a un/a 
professional amb experiència i formació en psicologia i teràpia familiar 
sistèmica. 
 
- Les sessions es realitzaran d’acord a la següent planificació: 
 

Any del contracte Número 
Hores/ 
sessions 

Número Famílies  
“Alta 
complexitat” 
 

Número famílies  
 
“Prevenció” 

 
Distribució any 2019 
 

 
140 

 
11 
 
Inici setembre 
2019. 

 
5 
 
Inici setembre 2019 i fi 
desembre 2019. 

 
 
 
Distribució mensual 
Any 2019 

 Mes Sessions 
terapèutiques 

 
Horaris 

 
Setembre 
 

 
34 

 
Dilluns de 9:00h a 14:00h 
I de 15:00h a 19:00h 
 
Dimecres de 9:00h a 
14:00h 

 
Octubre 

 
33 

 
Novembre 

 
33 

 
Desembre 

 
33 

 
 

Any del contracte Número 
Hores/ 
sessions 

Número Famílies  
“Alta complexitat” 
 

Número famílies  
 
“Prevenció” 

 
 2020 
 

 
161 

 
11 
 
Continuïtat 2019 i fi 
maig 2020. 

 
5 
 
Inici gener 2020 i fi 
maig 2020. 

 
 
 
Distribució mensual 

 Mes Sessions 
terapèutiques 

Horaris 

 
Gener 

32  
Dilluns de 9:00h a 
14:00h 
I de 15:00h a 
19:00h 
 
Dimecres de 9:00h 
a 14:00h 

 
Febrer 

32 

 
Març 

32 

 
Abril 

32 



 
  

Maig 
33 

 
LA JUSTIFICACIÓ DE LA INSUFICIÈNCIA DE MITJANS PER A LA 
REALITZACIÓ DEL SERVEI (exclusivament en els contractes de serveis i 
contractes privats assimilables): 
 
Aquest Ajuntament no disposa de personal amb la formació i disponibilitat per a 
la prestació del servei proposat. 
 
SOL.LICITUD DE L’OFERTA ENVIADA A EMPRESA O EMPRESES AMB 
APTITUD PER A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
 
S’han valorat diverses opcions i Eduvic és l’entitat que té major experiència en el 
sector; està present a molts municipis catalans fent de suports als serveis socials 
bàsics així com als serveis socials especialitzats vinculats amb infància i família 
(DGAIA, Departament de Justícia entre d’altres). Alhora presenten projecte 
tècnic que respon completament a les necessitats detectades des dels Serveis 
Socials Bàsics. 
 
VALORACIÓ DE L’OFERTA PRESENTADA 
 
L’oferta presentada per l’entitat Eduvic en relació al “Servei d’acompanyament 
terapèutic socioeducatiu a les famílies, infants i adolescents”, s’ajusta a les 
necessitats de l’Ajuntament, té un preu hora/sessió molt competitiu 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’entitat Eduvic SCCL, amb NIF F60709896, 
amb domicili fiscal al carrer Castelao 124, d’Hospitalet de Llobregat. 
 
COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS FISCALS I AMB LA SEGURETAT 
SOCIAL 
 
Consten a l’expedient els certificats acreditatius que la persona 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.- Atès que és normativa aplicable la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic (LCSP); el Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, 
pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques; el Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es 
desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del 
Sector Públic; la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, 
el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i, en el seu defecte, les normes de 



 
contractació del dret privat, és procedent emetre informe favorable, en relació 
amb l’adopció del següent acord. 
  
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 la contractació del servei d’acompanyament terapèutic 
familiar. 
 
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 14.929,60€ (IVA 
INCLÒS). 
 
4.- Adjudicar el contracte a favor a l’entitat Eduvic SCCL, amb NIF F60709896, 
amb domicili fiscal al carrer Castelao 124, d’Hospitalet de Llobregat. 
 
5.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa plurianual corresponent al 
present contracte, per import total anual de 14.929,60€ IVA inclòs, a càrrec de la 
partida 68.23100.22699-Suport a famílies en situació de vulnerabilitat, del 
pressupost municipal de l’exercici 2019, amb la següent distribució: 
 
Any 2019 (Període setembre a desembre de 2019) 6.944,00€ (IVA inclòs) 
Any 2020 (Període gener a maig de 2020) 7.985,60€ (IVA inclòs) 
 
Les quantitats assignades a l’any 2020 estan supeditades a l’aprovació del 
pressupost de l’any 2020. 
 
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 vigència del contracte va del mes de setembre de 2019 al 31 de maig de 
2020. 
 
8.- La persona responsable del contracte, sota la supervisió de la qual es 
desenvoluparà el mateix és la Treballadora Social dels Serveis Socials Bàsics. 
Departament d’Acció Social. 
 
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. 
 
 

DRETS CIVILS I CIUTADANIA 



 
43. Proposta d’aprovació de la formalització d’un conveni amb Cercle 
Artístic d'Esplugues, any 2019 (exp. 2019/2244/2556). 
 
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 CERCLE ARTÍSTIC D' 
ESPLUGUES, amb CIF G62174388, ha sol·licitat, en data 6 de març de 2019 la 
formalització d’un conveni de col·laboració i l’aportació econòmica corresponent 
a l’any 2019. 
 
Vist que l’entitat ha presentat els comptes justificatius de les subvencions 
corresponents a l’any 2018 i que aquests han estat aprovats per la Junta de 
Govern Local. 
 
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 
CERCLE ARTÍSTIC D' ESPLUGUES, amb CIF G62174388, per un període de 
vigència d’un any, per al desenvolupament de les activitats recollides al mateix.  
 
Segon.- RESOLDRE la sol·licitud presentada per l’entitat CERCLE ARTÍSTIC D' 
ESPLUGUES, amb CIF G62174388, i  ATORGAR una subvenció de 982,00 
euros, pel desenvolupament de les activitats recollides al conveni. 
 
Tercer.- AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER una obligació d’import  
982,00 euros, a favor de l’entitat CERCLE ARTÍSTIC D' ESPLUGUES, amb CIF 
G62174388, a càrrec de la partida 33.33400.48032 del pressupost ordinari vigent, 
en concepte d’aportació econòmica corresponent a l’any 2019. 
 
Quart.- PROPOSAR el pagament corresponent a la despesa aprovada, a favor 
de l’entitat CERCLE ARTÍSTIC D' ESPLUGUES, amb CIF G62174388, per 
import total de 982,00 euros. 



 
 
Cinquè.- ESTABLIR que la subvenció s’ha d’entendre acceptada per l’entitat 
destinatària per la signatura del respectiu conveni i comportarà la conformitat 
amb tots els termes de la concessió i les condicions de la seva execució si en el 
termini de 15 dies hàbils no manifesta renúncia expressa. 
 
Sisè.- COMUNICAR la concessió d’aquest ajut a la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones, com a sistema Nacional de Publicitat de Subvencions. 
 
Setè.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’entitat CERCLE ARTÍSTIC D' 
ESPLUGUES. 
 
Vuitè.- NOTIFICAR aquesta resolució als Serveis Econòmics i al Servei de 
Cultura. 
 
 
44. Proposta d’aprovació de la formalització d’un conveni amb l’Associació 
per a la memòria històrica i democràtica del Baix Llobregat, any 2019 (exp. 
2019/2244/2934). 
 
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 ASSOCIACIÓ PER A LA 
MEMÒRIA HISTÒRICA I DEMOCRÀTICA DEL BAIX LLOBREGAT, amb CIF 
G63875389, ha sol·licitat, en data 14 de març de 2019 la formalització d’un 
conveni de col·laboració per període d’un any i l’aportació econòmica 
corresponent a l’any 2019. 
 
Vist que l’entitat ha presentat els comptes justificatius de les subvencions 
corresponents a l’any 2018 i que aquests han estat aprovats per la Junta de 
Govern Local. 
 
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. 2.198, de 17 de juny de 2019, 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 
ASSOCIACIÓ PER A LA MEMÒRIA HISTÒRICA I DEMOCRÀTICA DEL BAIX 
LLOBREGAT, amb CIF G63875389, per un període de vigència de quatre anys, 
2019, per al desenvolupament de les activitats recollides al mateix.  
 
Segon.- RESOLDRE la sol·licitud presentada per l’entitat ASSOCIACIÓ PER A 
LA MEMÒRIA HISTÒRICA I DEMOCRÀTICA DEL BAIX LLOBREGAT, amb CIF 
G63875389, i ATORGAR una subvenció de 500,00 euros, pel desenvolupament 
de les activitats recollides al conveni. 
 
Tercer.- AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER una obligació d’import  
500,00 euros, a favor de l’entitat ASSOCIACIÓ PER A LA MEMÒRIA HISTÒRICA 
I DEMOCRÀTICA DEL BAIX LLOBREGAT, amb CIF G63875389, a càrrec de la 
partida 33.33400.48036 del pressupost ordinari vigent, en concepte d’aportació 
econòmica corresponent a l’any 2019. 
 
Quart.- PROPOSAR el pagament corresponent a la despesa aprovada, a favor 
de l’entitat ASSOCIACIÓ PER A LA MEMÒRIA HISTÒRICA I DEMOCRÀTICA 
DEL BAIX LLOBREGAT, amb CIF G63875389, per import total de 500,00 euros. 
 
Cinquè.- ESTABLIR que la subvenció s’ha d’entendre acceptada per l’entitat 
destinatària per la signatura del respectiu conveni i comportarà la conformitat 
amb tots els termes de la concessió i les condicions de la seva execució si en el 
termini de 15 dies hàbils no manifesta renúncia expressa. 
 
Sisè.- COMUNICAR la concessió d’aquest ajut a la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones, com a sistema Nacional de Publicitat de Subvencions. 
 
Setè.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’entitat ASSOCIACIÓ PER A LA 
MEMÒRIA HISTÒRICA I DEMOCRÀTICA DEL BAIX LLOBREGAT. 
 
Vuitè.- NOTIFICAR aquesta resolució als Serveis Econòmics i al Servei de 
Cultura. 
  
 
45. Proposta d’aprovació de la formalització del conveni de col·laboració 
2019-2020 amb ESPLUGA VIVA i l’aportació econòmica corresponent a 
l’any 2019 (exp. 2019/2391/2244). 
 
Es retira de l'Ordre del dia. 
 
 
46. Proposta d’adjudicació del contracte menor per a la realització 
d’activitats infantils amb inflables amb motiu de la Festa Major 2019 (exp. 
2019/1411/7563). 
 



 
Primer.- Vista la Memòria relativa al contracte menor que seguidament es 
transcriu literalment: 
 
“Número d’expedient: 2019/7563/1411 
Assumpte: Contracte menor per a la realització ’activitats infantils amb inflables 
amb motiu de la Festa Major 2019 
Tipus de contracte: Servei 
Procediment i forma d’adjudicació. Contracte menor 
 
ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ 
Es competent la Junta de Govern local per delegació de l’alcaldessa, en virtut de 
l’article 1.b) del Decret 2019/2198 de 17 de juny de 2019 d’atribució de 
competències de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. 
 
JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DEL CONTRACTE 
L’Ajuntament d’Esplugues organitza una programació d’activitats amb motiu de 
la Festa Major 2019. Aquesta programació consta d ’activitats diverses i 
variades adreçades a tota la població d’Esplugues. 
 
Amb l’objecte de realitzar una oferta concreta adreçada als infants es proposa 
llogar inflables i ludoteca. 
 
DESCRIPCIÓ DE L’OBJECTE DEL CONTRACTE 
El contracte te per objecte el lloguer d’inflables i ludoteca per als infants. 
 
Es tracta d’un contracte de servei. 
 
Codi CPV: 92330000-3 Serveis de zona recreativa. 
 
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’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 
 
IMPORT 
PRESSUPOST 

IMPORT 
IVA (21% ) 

TOTAL 
PRESSUPOST 

Aplicació 
pressupostària Denominació 



 
2.575,00 € 540,75 € 3.115,75 € 33.33801.22609 Despeses Festa 

Major 
 
6. LA JUSTIFICACIÓ QUE EL CONTRACTISTA QUE ES PROPOSA NO 
HA SUBSCRIT MÉS CONTRACTES MENORS AMB L’AJUNTAMENT 
D’ESPLUGUES QUE INDIVIDUALMENT O CONJUNTAMENT SUPERIN LA 
XIFRA QUE CONSTA A LA INSTRUCCIÓ PRIMERA (regla 
d’incompatibilitat de l’article 18.3 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 s’inicia el dissabte 21 de setembre a les 11,30 hores 
i finalitza un cop realitzada l’activitat el diumenge 22 de setembre a les 20,30 
hores. 
 
LLOC DE LA PRESTACIÓ 
Parc dels Torrents. 
 
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 
Realització d’activitats d’inflables (pista americana, botty-botty, inflable soccer) i 
ludoteca infantil. 
 
Localització: Parc dels Torrents 
Població: Esplugues de Llobregat 
Província: Barcelona 
Data: 21 I 22 de setembre de 2019 
Horari: 11,30 a 14 h i de 17,00 a 20,30 hores. 
 
L’empresa adjudicatària serà l’encarregada d’aportar: 
 
Els inflables ( pista americana, botty-botty, inflable soccer) i ludoteca 
Monitors 
Coordinador 
Control I dinamització de les activitats 
Transport, muntatge i desmuntatge 
 
L’ajuntament serà l’encarregat d’aportar: 
Tanques 



 
Tomes de corrent. 
 
LA JUSTIFICACIÓ DE LA INSUFICIÈNCIA DE MITJANS PER A LA 
REALITZACIÓ DEL SERVEI 
L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat ha de contractar els serveis perquè no 
disposa dels mitjans suficients per prestar aquest servei amb les característiques 
tècniques 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 Players Sport i Gestió, S.L.U., amb 
domicili fiscal carrer Dels Remences, 64 Bis, Nau 2, 08304 Mataró i CIF B 
61949111, empresa que  té la capacitat i l’habilitació professional adequades 
per tal d’executar el contracte. 
 
VALORACIÓ DE L’OFERTA PRESENTADA 
Players Sport i Gestió, S.L.U, amb domicili fiscal carrer Dels Remences, 64 Bis, 
Nau 2, 08034 Mataró i CIF B 61949111 presenta oferta que 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 Players Sport i Gestió, S.L.U, amb 
domicili fiscal carrer Dels Remences, núm. 64 Bis, Nau 2 i amb CIF B 
61949111, telèfon 937556662 i email: info@players.cat 
 
COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS FISCALS I AMB LA SEGURETAT 
SOCIAL 
Consten a l’expedient els certificats acreditatius que la persona 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.- Atès que és normativa aplicable la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic (LCSP); el Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, 
pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques; el Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es 
desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del 
Sector Públic; la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, 
el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i, en el seu defecte, les normes de 
contractació del dret privat, és procedent emetre informe favorable, en relació 
amb l’adopció del següent acord: 
 
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 la contractació del 



 
 
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 3.115,75€ (IVA 
INCLÒS). 
 
4.- Adjudicar el contracte a favor de l’empresa Players Sport i Gestió, S.L.U, 
amb domicili fiscal carrer Dels Remences, núm. 64 Bis, Nau 2 i amb CIF B 
61949111. 
 
5.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent al present, per 
import total de 3.115,75€ IVA inclòs , a càrrec de la partida 33.33801.22609, 
despeses de festa major , del pressupost municipal de l’exercici 2019. 
 
6- El pagament s’efectuarà segons les condicions habituals de l’Ajuntament, 
mitjançant transferència bancària, prèvia presentació de la factura o factures 
corresponents degudament signades per l’adjudicatària i degudament 
conformades per la persona designada responsable del projecte. 
 
7-. La vigència del contracte s’inicia des de la seva formalització i s’estén dels 
del dissabte 21 de setembre a les 11,30 hores i finalitza un cop realitzada 
l’activitat el diumenge 22 de setembre a les 20,30 hores. 
 
8.- La persona responsable del contracte, sota la supervisió de la qual es 
desenvoluparà el mateix és 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 del contracte per a la realització del concert amb 
... per a la Festa Major 2019 (exp. 2019/7564/1411).  
 
Primer.- Vista la Memòria relativa al contracte menor que seguidament es 
transcriu literalment: 
 
“Número d’expedient: 2019/7564/1411 
Assumpte: Contracte menor per a la realització d’un concert amb ... amb motiu 
de la Festa Major 2019 
Tipus de contracte: Servei 
Procediment i forma d’adjudicació. Contracte menor 
 
ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ 
Es competent la Junta de Govern local  per delegació de l’alcaldessa, en virtut 
de l’article 1.b) del Decret 2019/2198 de 17 de juny de 2019 d’atribució de 
competències de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. 



 
 
JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DEL CONTRACTE 
L’Ajuntament d’Esplugues organitza una programació d’activitats amb motiu de 
la Festa Major 2019. Aquesta programació consta d ’activitats diverses i 
variades adreçades a tota la població d’Esplugues. 
 
Amb l’objecte de realitzar una oferta concreta adreçada a tothom, es vol 
contractar la realització d’un concert. 
 
DESCRIPCIÓ DE L’OBJECTE DEL CONTRACTE 
El contracte te per objecte la realització d’un concert a càrrec de ..., concert “Cita 
amb Àngels” Tribut a Silvio Rodríguez. 
 
Es tracta d’un contracte de servei. 
 
Codi CPV: 92312000-1 Serveis artístics 
 
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’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 
 
IMPORT 
PRESSUPOST 

IMPORT IVA 
(21% ) 

TOTAL 
PRESSUPOST 

Aplicació 
pressupostària Denominació 

2.600,50 
euros 546,11 euros 3.146,61 euros 33.33801.22609 Despeses Festa 

Major 
 
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 s’inicia el divendres 20 de setembre a les 22,30 hores 
i finalitza un cop realitzada l’activitat el dissabte 21 de setembre a la 1 de la 
matinada. 
 
LLOC DE LA PRESTACIÓ 
Jardins de Can Tinturé. 
 
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 
El concert “Cita amb Àngels” Tribut a Silvio Rodríguez es celebrarà en el següent 
lloc i horari: 
 
Localització: Jardins de Can Tinturé 
Població: Esplugues de Llobregat 
Província: Barcelona 
Data: 20 de setembre de 2019 
Horari: 22,30 h a 1 de la matinada 
 
L’empresa adjudicatària serà l’encarregada d’aportar: 
 
Equip de so i llums 
Tècnic de so i llums 
Faristols i suport de guitarra 
Taburets per als artistes 
Aigües per als artistes 
 
LA JUSTIFICACIÓ DE LA INSUFICIÈNCIA DE MITJANS PER A LA 
REALITZACIÓ DEL SERVEI 
L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat ha de contractar els serveis perquè no 
disposa dels mitjans suficients per prestar aquest servei amb les característiques 
tècniques 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 GOIATS,S.L amb domicili fiscal carrer 
Rosselló, 253, 3r 2ª i CIF B 60106267, empresa que  té la capacitat i 
l’habilitació professional adequades per tal d’executar el contracte. 
 
VALORACIÓ DE L’OFERTA PRESENTADA 



 
GOIATS,S.L, amb domicili fiscal carrer Rosselló, 253, 3r 2ª, 08008 
Barcelona i CIF B 60106267 presenta oferta que 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 GOIATS,S.L, amb domicili fiscal 
carrer R o s s e l l ó ,  2 5 3 ,  3 r  2 ” , i  CIF B 60106267, telèfon 934159666, 
e-mail: info@goiats.cat 
 
COMPLIMENT  DE  LES  OBLIGACIONS  FISCALS  I  AMB  LA 
SEGURETAT SOCIAL 
Consten a l’expedient els certificats acreditatius que la persona 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:- Atès que és normativa aplicable la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic (LCSP); el Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, 
pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques; el Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es 
desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del 
Sector Públic; la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, 
el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i, en el seu defecte, les normes de 
contractació del dret privat, és procedent emetre informe favorable, en relació 
amb l’adopció del següent acord. 
 
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 la contractació de la realització d’un concert amb ... amb 
motiu de la Festa Major 2019. 
 
2.-Declarar que s’ha procedit a la comprovació de la regla d’incompatibilitat de 
l’article 118.3 de la Llei 9/2017. 
 
3.- Aprovar el pressupost del contracte per import total de 3.146,61€ (IVA 
INCLÒS). 
 
4.- Adjudicar el contracte a favor de l’empresa GOIATS, S.L, amb domicili fiscal 
carrer Rosselló, 253, 3r 2a, 08008 Barcelona i  CIF B 60106267. 
 
5.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent al present, per 
import total de 3.146,61€ IVA inclòs, a càrrec de la partida 33.33801.22609, 
despeses de festa major, del pressupost municipal de l’exercici 2019. 
 



 
6- El pagament s’efectuarà segons les condicions habituals de l’Ajuntament, 
mitjançant transferència bancària, prèvia presentació de la factura o factures 
corresponents degudament signades per l’adjudicatària i degudament 
conformades per la persona designada responsable del projecte. 
 
7-. La vigència del contracte va des de la seva formalització i compren des del 
divendres 20 de setembre i finalitza un cop realitzada l’activitat el dissabte 21 
de setembre a la 1 de la matinada. 
 
8.- La persona responsable del contracte, sota la supervisió de la qual es 
desenvoluparà el mateix és 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 del contracte per a la realització d’una festa 
infantil amb el grup d’animació The Penguins “Reggae per Xics” per a la 
Festa Major 2019 (exp. 2019/7565/1411).  
 
Primer.- Vista la Memòria relativa al contracte menor que seguidament es 
transcriu literalment 
 
“Número d’expedient:2019/7565/1411 
Assumpte: Contracte menor per a la realització d’una festa infantil amb el grup 
d’animació, The Penguins “Reggae per Xics”, amb motiu de La Festa Major 2019 
Tipus de contracte: Servei 
Procediment i forma d’adjudicació. Contracte menor. 
 
1. ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ 
 
Es competent la Junta de Govern local per delegació de l’alcaldessa, en virtut de 
l’article 1.b) del Decret 2019/2198 de 17 de juny de 2019 d’atribució de 
competències de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat 
 
2. JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DEL CONTRACTE 
 
L’Ajuntament d’Esplugues necessita contractar un grup d’animació infantil amb 
motiu de la Festa Major. La Festa Major forma part del calendari festiu tradicional 
d’Esplugues. Per aquest motiu es porten a terme un conjunt d’activitats, entre 
d’elles activitats per al sector de població infantil. 
 
3. DESCRIPCIÓ DE L’OBJECTE DEL CONTRACTE 
 
a) L’objecte del contracte serà per a contractar un grup d’animació infantil  
format per un mínim de 4 components. 
 



 
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 pública. 
 
4. JUSTIFICACIÓ QUE NO S’ESTÀ ALTERANT L’OBJECTE DEL 
CONTRACTE PER EVITAR L’APLICACIÓ DE LES REGLES GENERALS DE 
CONTRACTACIÓ 
 
L’objecte d’aquest contracte 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 
 
5. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE, TIPUS d’IVA, IMPORT I APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA 
 

Valor 
estimat 

IVA (21%) Pressupost per 
contracte 

Aplicació 
pressupostària 

Denominació 

3.000 euros 630 euros 3.630 euros 33.33801.22609 Despeses Festa 
Major 

 
6. LA JUSTIFICACIÓ QUE EL CONTRACTISTA QUE ES PROPOSA NO HA 
SUBSCRIT MÉS CONTRACTES MENORS AMB L’AJUNTAMENT 
D’ESPLUGUES QUE INDIVIDUALMENT O CONJUNTAMENT SUPERIN LA 
XIFRA QUE CONSTA A LA INSTRUCCIÓ PRIMERA (regla d’incompatibilitat 
de l’article 118.3 de la Llei 9/2017). 
 
El contractista proposat no han subscrit contractes menors dins l’any 2019 que 
superin els 15.000 euros més IVA, inclòs els contractes aquí proposats. 
 
7. VIGÈNCIA DEL CONTRACTE 
La vigència del contracte és d’un dia. S’inicia i finalitza diumenge 22 de setembre 
un cop finalitzada l’activitat. 
 
8. LLOC DE LA PRESTACIÓ 
Zona pàrquing entre els carrers Bruc i Sant Antoni Maria Claret  el diumenge 22 
de setembre de 2019 a les 11 hores.  
 
9. TERMINI DE GARANTIA O JUSTIFICACIÓ DEL SEU NO ESTABLIMENT 
No en té, per la naturalesa de la prestació 
 
10. FORMA DE PAGAMENT DEL PREU 
Prèvia presentació de factura i una vegada realitzat el servei. 
 



 
11. RESPONSABLE DEL CONTRACTE 
Directora de Cultura. 
 
12. ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DE LA PRESTACIÓ 
L’empresa aportarà el grup d’animació infantil The Penguins “Reggae per Xics”. 
L’Ajuntament aportarà l’equip de so i l’escenari. 
 
L’activitat tindrà lloc dins del marc de la Festa Major d’Esplugues el diumenge 22 
de setembre a les 11 hores a la zona pàrquing ubicada entre els carrer Bruc 
cantonada Sant Antoni Maria Claret. 
 
13. LA JUSTIFICACIÓ DE LA INSUFICIÈNCIA DE MITJANS PER A LA 
REALITZACIÓ DEL SERVEI 
 
L’Ajuntament no disposa de mitjans ni personal per poder cobrir aquest tipus de 
servei. 
 
14. 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 IKAI Produccions 2014 S.L. amb NIF: 
B66414350 que té la capacitat i l’habilitació professional adequades per tal 
d’executar el contracte. 
 
15. VALORACIÓ DE L’OFERTA PRESENTADA 
L’empresa IKAI Produccions 2014 S.L., per import per un import de 3.000 euros, 
630 euros corresponen al 21% d’IVA resultant la quantitat per un total de 3.630 
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. 
 
16. PERSONA FÍSICA O JURÍDICA A LA QUE ES PROPOSA REALITZAR 
L’ADJUDICACIÓ 
Es proposa realitzar l’adjudicació a l’empresa IKAI Produccions 2014 S.L, amb 
domicili carrer Massens número 15 pis B pta 3a, 08012 Barcelona. E-mail 
info@ikai.es .Telèfon 605427874. 
 
17. COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS FISCALS I AMB LA SEGURETAT 
SOCIAL 
Consten a l’expedient els certificats acreditatius que la persona física o jurídica 
a favor de la qual es proposa l’adjudicació, es troba al corrent de pagament 
respecte les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.” 
 
Segon.- Atès que és normativa aplicable la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic (LCSP); el Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, 
pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques; el Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es 
desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del 
Sector Públic; la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, 
el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i, en el seu defecte, les normes de 



 
contractació del dret privat, és procedent emetre informe favorable, en relació 
amb l’adopció del següent acord: 
  
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 la contractació del a contractació de la realització d’una 
festa infantil amb el grup d’animació, The Penguins “reggae per Xics”, amb motiu 
de La Festa Major 2019. 
 
2.- Declarar que s’ha procedit a la comprovació de la regla d’incompatibilitat de 
l’article 118.3 de la Llei 9/2017. 
 
3.- Aprovar el pressupost del contracte per import total de 3.630€ (IVA INCLÒS). 
 
4.- Adjudicar el contracte a favor de l’empresa IKAI Produccions 2014 S.L, amb 
domicili carrer Massens número 15 pis B pta. 3a, 08012 Barcelona. 
 
5.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent al present, per 
import total de 3.630€ IVA inclòs, a càrrec de la partida 33.33801.22609, 
despeses de Festa Major, del pressupost municipal de l’exercici 2019. 
 
6.- El pagament s’efectuarà segons les condicions habituals de l’Ajuntament, 
mitjançant transferència bancària, prèvia presentació de la factura o factures 
corresponents degudament signades per l’adjudicatària i degudament 
conformades per la persona designada responsable del projecte. 
 
7.- La vigència del contracte va des de la seva formalització fins el dia 22 de 
setembre inclòs. 
 
8.- La persona responsable del contracte, sota la supervisió de la qual es 
desenvoluparà el mateix és 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 la contractació del servei per a la realització 
dels tallers d’activitats dissenyades a l’àmbit d’igualtat de gènere (exp. 
2019/7693/1408). 
 
L’Ajuntament d’Esplugues ha elaborat el III Pla d’igualtat de Gènere per a la 
Ciutadania 2017-2021. Aquest III Pla parteix d'una avaluació i d'un treball 
transversal comunitari que recull un model de ciutat basat en la convivència, el 
benestar i la qualitat de vida de les persones, tal i com s'especifica al PAM 2016-
2019. L’elaboració és el resultat d'un treball conjunt entre les entitats de dones, 



 
el CIRD (Centre d'Informació i Recursos per a Dones) i el propi personal tècnic i 
polític de l'Ajuntament. 
 
Aquest Pla marca les línies estratègiques i els objectius en que es basa la nostra 
programació de tallers i activitats per a dones. 
 
Línia estratègica 1. Compromís amb la Igualtat de gènere.  
“Línia estratègica 2. Acció contra la violència masclista. 
“Línia estratègica 3. Drets i qualitat de vida. 
Línia estratègica 4. Reformulació dels treballs i dels temps, té com a objectiu. 
Línia estratègica 5, Reconeixement del lideratge i la participació de les dones. 
 
La programació anual d’activitats concretes es descriu: 
 
- Activitats relacionades amb el coneixement i la formació en ciència, talent i 
tecnologies per a dones fent especial èmfasi en les nenes de 10 a 18 anys. 
- Tallers per a dones (CIRD) relacionades amb la formació cultural, artística, 
salut i benestar, apoderament femení. 
- Tallers en els centres educatius per l’alumnat, professorat i AMPA’s (PAEC) 
relacionats en la promoció de la igualtat i de prevenció de violència masclista. 
- Activitats i accions amb programació anual, “Igualtat de gènere per a tothom”. 
Jornades, Xerrades, Conferències amb perspectiva de gènere amb el 
compromís de mantenir una programació anual que visibilitzi les polítiques 
d’igualtat de gènere per avançar en la igualtat efectiva entre dones i homes 
de la ciutat. 
 
Donat el fet que dins l’estructura de la plantilla de l’Ajuntament no existeix el 
suficient personal especialitzat per cobrir aquest servei, es requereix la 
contractació a una empresa especialitzada en el sector, des del servei competent 
s’ha impulsat la contractació del servei que realitzi les accions anuals d’activitats 
adreçades a dones programades i dissenyades per l’Ajuntament d’Esplugues. 
Aquestes activitats es desenvolupen a l’espai CIRD Vil·la Pepita o a qualsevol 
espai municipal que es consideri adient realitzar l’activitat. 
 
Altrament, el procediment de licitació proposat és el procediment obert simplificat 
en atenció a què el valor estimat del contracte es de 81.291,00€ (IVA exclòs) per 
15 mesos de contracte amb la possibilitat d’una pròrroga d’un any.  L’anterior 
comportarà que resulten d’aplicació les mesures previstes a l’art. 159. 
 
Pel que fa a l’aspecte de la despesa pressupostària, es tracta d’un contracte 
plurianual i, per tant, s’executarà en els exercicis corresponents a 2019 i 2020 
amb la següent distribució de despesa a càrrec de la partida pressupostària 11 
23101 22699. Servei i activitats d’igualtat de gènere. 
 

PERIODE IMPORT NET IMPORT  
IVA (21%) 

PRESSUPOST TOTAL  
(IVA INCLÒS) 

1/10/2019 a 31/12/2019 10.823,00 € 2.877,00 € 13.700,00 € 
1/01/2020 a 31/12/2020 35.234,00 € 9.366,00 € 44.600,00 € 
 TOTAL  46.057,00 € 12.243,00 € 58.300,00€ 

 



 
Vist l'informe corresponent dels Serveis Jurídics i la fiscalització prèvia de la 
Intervenció municipal. 
  
S’acorda: 
 
PRIMER. - Aprovar la despesa per a la contractació del servei de en el període 
que va del dia 1 d’octubre de 2019 fins al 31 de desembre de 2020 a càrrec de 
la partida pressupostària municipal en vigor núm. 11 23101 22699. Servei i 
activitats d’igualtat de gènere d’acord amb la distribució màxima de la despesa 
en les següents anualitats: 
 

PERIODE IMPORT NET IMPORT  
IVA (21%) 

PRESSUPOST TOTAL 
(IVA INCLÒS) 

1/10/2019 a 31/12/2019 10.823,00 € 2.877,00 € 13.700,00 € 
1/01/2020 a 31/12/2020 35.234,00 € 9.366,00 € 44.600,00 € 
 TOTAL  46.057,00 € 12.243,00 € 58.300,00€ 

 
Els anteriors acords es sotmeten a la condició suspensiva de comptar amb la 
consignació pressupostària adequada i suficient, un cop aprovat el pressupost 
municipal per l’any 2020 amb caràcter definitiu. 
 
SEGON.- Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert 
simplificat, aprovar els plecs de condicions econòmic administratives i tècniques 
relatius al servei. 
 
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. 
 
 
50. Proposta d’aprovació de l’aportació 2019 a l'Avenç Centre Cultural i 
Recreatiu, en execució de conveni en vigor (exp. 2019/2244/4009).  
 
La Junta de Govern Local va acordar l’aprovació del conveni de col·laboració 
amb l’entitat L'AVENÇ CENTRE CULTURAL, amb una vigència prevista pel 
període 2009-2025.  
 
En data 10 d’abril de 2019 l’entitat ha sol·licitat la subvenció corresponent a l’any 
2019, acompanyada del programa i pressupost de les activitats a realitzar. 
 
D’acord amb el que estableix el text del conveni de col·laboració,  pel que afecta 
a l’any 2019, 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 les partides nominatives 33.33400.48005 amb una 
dotació pressupostària de 60.780,00 euros. La partida 36.34100.48004 amb una 
dotació pressupostària de 7.220 euros i la partida 68.23100.48007 amb una 
dotació de 2.000 euros. 
 



 
Vist que l’entitat ha presentat els comptes justificatius de les subvencions 
corresponents a l’any 2018 i que aquests han estat aprovats per la Junta de 
Govern Local. 
 
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. 2.198, de 17 de juny de 2019, 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 L'AVENÇ CENTRE 
CULTURAL, amb CIF G58629080, i  ATORGAR una subvenció de 70.000,00 
euros, pel desenvolupament de les activitats recollides al conveni. 
 
Segon.- AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER una obligació d’import  
70.000,00 euros, a favor de l’entitat L'AVENÇ CENTRE CULTURAL, amb CIF 
G58629080, amb càrrec a les partides del pressupost municipal en vigor que tot 
seguit s’indiquen: 
 

ÀMBIT DESPESA PARTIDA 

Cultura 60.780,00 € 33.33400.48005 

Acció Social 2.000,00 € 68.23100.48007 

Esports 7.220,00 € 36.34100.48004 
 
Tercer.- PROPOSAR el pagament corresponent a la despesa aprovada, a favor 
de l’entitat L'AVENÇ CENTRE CULTURAL, amb CIF G58629080, per import total 
de 70.000,00 euros. 
 
Quart.- ESTABLIR que la subvenció s’ha d’entendre acceptada per l’entitat 
destinatària i comportarà la conformitat amb tots els termes de la concessió i les 
condicions de la seva execució si en el termini de 15 dies hàbils no manifesta 
renúncia expressa. 
 
Cinquè.- COMUNICAR la concessió d’aquest ajut a la Base de Datos Nacional 
de Subvenciones, com a sistema Nacional de Publicitat de Subvencions. 
 
Sisè.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’entitat L'AVENÇ CENTRE CULTURAL. 



 
 
Setè.- NOTIFICAR aquesta resolució als Serveis Econòmics i al Servei de 
Cultura. 
 
 
51.  Proposta d’aprovació de l’aportació 2019 a l’Associació de Dones El 
Gall, per al desenvolupament de les activitats recollides al conveni (exp. 
2019/2244/4275). 
 
La Junta de Govern Local va acordar l’aprovació del conveni de col·laboració 
amb l’entitat ASSOCIACIÓ DE DONES EL GALL, amb una vigència prevista pel 
període 2017-2020.  
 
En data 16 d’abril de 2019 l’entitat ha sol·licitat la subvenció corresponent a l’any 
2019, acompanyada del programa i pressupost de les activitats a realitzar. 
 
D’acord amb el que estableix el text del conveni de col·laboració,  pel que afecta 
a l’any 2019, 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 11.23100.48001, amb una dotació 
pressupostària de 2.162,00 euros. 
 
Vist que l’entitat ha presentat els comptes justificatius de les subvencions 
corresponents a l’any 2018 i que aquests han estat aprovats per la Junta de 
Govern Local. 
 
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’Àrea de Drets Civils 
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. 2.198, de 17 de juny de 2019, per a la concessió de subvencions 
amb càrrec a crèdit pressupostari disponible a tal efecte; i al punt j, per a 
l'autorització i disposició de despeses i el reconeixement i liquidació d'obligacions 
dintre dels límits de la competència de l'alcaldia i d'acord amb el pressupost 
vigent. 
  
S’acorda: 
 
Primer.- RESOLDRE la sol·licitud presentada per l’entitat ASSOCIACIÓ DE 
DONES EL GALL, amb CIF G61035762, i  ATORGAR una subvenció de 
2.162,00 euros, pel desenvolupament de les activitats recollides al conveni. 



 
 
Segon.- AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER una obligació d’import  
2.162,00 euros, a favor de l’entitat ASSOCIACIÓ DE DONES EL GALL, amb CIF 
G61035762, a càrrec de la partida 11.23100.48001 del pressupost ordinari vigent, 
en concepte d’aportació econòmica corresponent a l’any 2019. 
 
Tercer.- PROPOSAR el pagament corresponent a la despesa aprovada, a favor 
de l’entitat ASSOCIACIÓ DE DONES EL GALL, amb CIF G61035762, per import 
total de 2.162,00 euros. 
 
Quart.- ESTABLIR que la subvenció s’ha d’entendre acceptada per l’entitat 
destinatària i comportarà la conformitat amb tots els termes de la concessió i les 
condicions de la seva execució si en el termini de 15 dies hàbils no manifesta 
renúncia expressa. 
 
Cinquè.- COMUNICAR la concessió d’aquest ajut a la Base de Datos Nacional 
de Subvenciones, com a sistema Nacional de Publicitat de Subvencions. 
 
Sisè.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’entitat ASSOCIACIÓ DE DONES EL 
GALL. 
 
Setè.- NOTIFICAR aquesta resolució als Serveis Econòmics i al Servei de 
Política de Dones i Usos del Temps. 
 
 
52. Proposta d’aprovació de l’aportació 2019 a l’Associació de Dones La 
Plana, per al desenvolupament de les activitats recollides al conveni (exp. 
2019/2766/2244). 
 
La Junta de Govern Local va acordar l’aprovació del conveni de col·laboració 
amb l’entitat ASSOCIACIÓ DE DONES DE LA PLANA, amb una vigència prevista 
pel període 2017-2020.  
 
En data 11 de març de 2019 l’entitat ha sol·licitat la subvenció corresponent a 
l’any 2019, acompanyada del programa i pressupost de les activitats a realitzar. 
 
D’acord amb el que estableix el text del conveni de col·laboració,  pel que afecta 
a l’any 2019, 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 11.23100.48003, amb una dotació 
pressupostària de 3.325,00 euros. 
 
Vist que l’entitat ha presentat els comptes justificatius de les subvencions 
corresponents a l’any 2018 i que aquests han estat aprovats per la Junta de 
Govern Local. 
 



 
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’Àrea de Drets Civils 
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. 2.198, de 17 de juny de 2019, per a la concessió de subvencions 
amb càrrec a crèdit pressupostari disponible a tal efecte; i al punt j, per a 
l'autorització i disposició de despeses i el reconeixement i liquidació d'obligacions 
dintre dels límits de la competència de l'alcaldia i d'acord amb el pressupost 
vigent. 
  
S’acorda: 
 
Primer.- RESOLDRE la sol·licitud presentada per l’entitat ASSOCIACIÓ DE 
DONES DE LA PLANA, amb CIF G58595448, i  ATORGAR una subvenció de 
3.325,00 euros, pel desenvolupament de les activitats recollides al conveni. 
 
Segon.- AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER una obligació d’import  
3.325,00 euros, a favor de l’entitat ASSOCIACIÓ DE DONES DE LA PLANA, 
amb CIF G58595448, a càrrec de la partida 11.23100.48003 del pressupost 
ordinari vigent, en concepte d’aportació econòmica corresponent a l’any 2019. 
 
Tercer.- PROPOSAR el pagament corresponent a la despesa aprovada, a favor 
de l’entitat ASSOCIACIÓ DE DONES DE LA PLANA, amb CIF G58595448, per 
import total de 3.325,00 euros. 
 
Quart.- ESTABLIR que la subvenció s’ha d’entendre acceptada per l’entitat 
destinatària i comportarà la conformitat amb tots els termes de la concessió i les 
condicions de la seva execució si en el termini de 15 dies hàbils no manifesta 
renúncia expressa. 
 
Cinquè.- COMUNICAR la concessió d’aquest ajut a la Base de Datos Nacional 
de Subvenciones, com a sistema Nacional de Publicitat de Subvencions. 
 
Sisè.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’entitat ASSOCIACIÓ DE DONES DE LA 
PLANA. 
 
Setè.- NOTIFICAR aquesta resolució als Serveis Econòmics i al Servei de 
Política de Dones i Usos del Temps. 
  
 
I sense més assumptes a tractar, a les 16:15 hores del dia abans esmentat, per 
la Sra. Alcaldessa es dona per finalitzada la sessió, aixecant-se la mateixa; de 



 
tot això es lliura la present acta, que signa la Sra. Alcaldessa i jo, el secretari, 
que en dono fe. 
 


