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Junta de Govern 

 
SESSIÓ DECISÒRIA ORDINÀRIA DE JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 29 DE 

MARÇ DE 2019 
 

A la Casa Consistorial d’Esplugues de Llobregat, a la sala de reunions, a les 
13:45 hores del dia 29 de març de 2019, es reuneix la Junta de Govern Local en 
sessió decisòria Ordinària, en primera convocatòria, sota la Presidència de 
l’alcaldessa Sra. Pilar Díaz Romero, amb l’assistència dels regidors i regidores: 
 
Partit dels Socialistes de Catalunya - Progrés Municipal  
EDUARDO SANZ GARCIA 
SARA FORGAS UBEDA 
MONTSERRAT ZAMORA ANGULO 
FRANCISCO J GIMENEZ GONZALEZ 
MANUEL POZO LOPEZ 
JOSE ANTONIO HERNANDEZ SANCHEZ 
 
Secretari 
PEDRO CARMONA PEREZ 
 
Interventor 
JAVIER VICEN ENCUENTRA 
 
Oberta la sessió per la Sra. alcaldessa, s’hi entra en l’examen i debat dels 
assumptes que es relacionen a l’ordre del dia. 
 
 
1. Aprovació, si escau, de l’acta núm. 11/19 corresponent a la sessió 
ordinària de data 22 de març de 2019. 
 
Per la Sra. alcaldessa i en relació a l’esborrany de l’acta núm. 11/19 corresponent 
a la sessió ordinària de data 22 de març de 2019 es pregunta si hi ha objecció 
d'alguna classe i no assenyalant-se'n cap, s'aprova l’esmentada acta per 
unanimitat i en compliment del que disposa l'article 107 de la Llei 8/1987, de 15 
d'abril, municipal i de règim local de Catalunya i l'article 110 del Reglament 
d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, es transcriurà 
al llibre d'actes, autoritzant-se amb les signatures de la Sra. alcaldessa i Sr. 
secretari. 
 

 
TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

2. Proposta d’adjudicació per contracte menor del subministrament de 
mobiliari urbà, 16 escocells, 11 fonts, 5 pilones, 12 papereres i 20 tapes de 
registre per l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat (2019/3112/1411). 
 



 
Atesa la necessitat de procedir a la contractació del subministrament mobiliari 
urbà, de 16 escocells, 11 fonts, 5 pilones, 12 papereres i 20 tapes de registre per 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat  
 
Tipus de contracte: Subministrament 
 
Objecte: Subministrament mobiliari urbà, de 16 escocells, 11 fonts, 5 pilones, 12 
papereres i 20 tapes de registre per l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat 
 
Procediment de contractació: Contracte menor. Tramitació: Ordinària 
 
Codi CPV:34928400-2 
 
Valor estimat del contracte: 10.452,54€  IVA: 2.195,03€ 
 
Preu: 12.647,57€  
 
Duració: El termini màxim previst per la realització i entrega de la totalitat del 
subministrament de, serà de 30 dies, iniciant-se com a màxim 5 dies a comptar 
des de la notificació de l'acord de l'adjudicació del contracte menor 
 
A l’expedient administratiu consta degudament incorporada la Memòria 
justificativa en la que resta acreditada la necessitat de la contractació i que no 
han estat alterades les regles generals de la contractació. 
 
Consta també a l’expedient l’oferta presentada per BENITO URBAN, S.L.U, amb 
NIF B-59987529, per import de 12.647,57 IVA inclòs, que es considera a la 
Memòria justificativa ajustada a les necessitats municipals i a les característiques 
específiques del contracte. La mateixa memòria indica que la persona que es 
proposa com a contractista no ha subscrit amb aquest Ajuntament altres 
contractes menors que individual o conjuntament superin les xifres límit per 
aquest tipus de contracte. 
 
Ha estat comprovada la disponibilitat de crèdit adequat i suficient en el 
pressupost de la corporació per a l’exercici 2019. 
 
Per la qual cosa i de conformitat amb el que s’estableix a la Disposició Addicional 
Segona de la Llei 9/2107, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, 
per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del 
parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE, de 26 de febrer de 2014. 
 
En ús de les competències delegades atorgades mitjançant Decret de l’Alcaldia 
núm. 1466 de 18 de juny de 2015. 
 
S’acorda: 
 
1.- Aprovar l’expedient de contractació i la MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL 
CONTRACTE MENOR incorporada a l’expedient, aprovant expressament la 
necessitat de procedir a aquesta contractació que té per objecte el  



 
subministrament mobiliari urbà, de 16 escocells, 11 fonts, 5 pilones, 12 papereres 
i 20 tapes de registre per l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. 
  
Aprovar el pressupost del contracte per import de 10.452,54€, més 2.195,03€ 
corresponents al 21% d’IVA. 
 
2.- Adjudicar el contracte a BENITO URBAN, S.L.U. B-59987529  per import de 
10.452,54€, més 2.195,03 € corresponents al 21% d’IVA, sent un import total del 
12.647,57€, IVA inclòs. 
 
3.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent al present, per 
un import màxim de 12.647,57 euros, IVA inclòs, a càrrec de la partida 12 15320 
21000 CONSERVACIO ESPAI PUBLIC, del pressupost municipal en vigor, a 
favor de BENITO URBAN, S.L.U. B-59987529. 
 
4.- 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. 
 
5.- 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 
subministrament de, serà de 30 dies, iniciant-se com a màxim 5 dies a comptar 
des de la notificació de l'acord de l'adjudicació del contracte menor 
 
6.- La persona responsable del contracte, sota la supervisió de la qual es 
desenvoluparà el mateix, seran ... 
 
7.-Notificar la present resolució a la persona adjudicatària. 
 
8.-Ordenar la publicació del contracte menor en la forma prevista a l'article 63.4 
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic . 
 
 
3. Proposta de requeriment de la garantia definitiva del contracte de les 
obres ordinàries de reforma i millora de l’accessibilitat del carrer Ignasi 
Iglesias i carrer Tomàs Bretón (exp. 2018/11/3084). 
 
Per acord de la Junta de Govern Local en sessió de dia 21 de desembre de 2018 
es va acordar aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert 
simplificat, relatiu als contracte de les obres ordinàries de reforma i millora de 
l’accessibilitat del carrer Ignasi Iglesias i carrer Tomàs Breton (entre Ignasi 
Iglesias i Pep Ventura) amb un pressupost màxim total de licitació de 
1.154.793,54€, més 242.506,64€ en concepte d’IVA (import total, 1.397.300,18€, 
IVA inclòs), 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'han presentat les següents empreses:  
 
BIGAS GRUP, S.L. 
INFRAESTRUCTURAS TRADE, S.L.. 
CONSTRAULA ENGINYERIA I OBRES, S.A.U. 
OBRES I PROJECTES CATALUNYA, S.L. 
HPSA CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS MEDIO AMBIENTALES, S.A. 
CONSTRUCCIONES FERTRES, S.L. 
EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES BENJUMEA, S.A. 
ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.U. 
VOLTES CONNECTA, S.L.U. 
HERCAL DIGGERS, S.L. 
 
En data 1 de febrer de 2019 es constitueix la Mesa de contractació per a efectuar 
l'obertura del sobres A Documentació administrativa i resta de documentació 
relativa als criteris subjectes a judici de valor. En aquest acte, la Mesa de 
contractació manifesta que la documentació relativa als criteris subjectes a judici 
de valor es remetrà als Serveis Municipals corresponents a fi que emetin l'oportú 
informe.  
 
En data 27 de febrer de 2019 els Serveis tècnics Municipals informen que 
respecte a les ofertes núm.2 i núm. 10 presentades per INFRAESTRUCTURAS 
TRADE, S.L. i HERCAL DIGGERS, S.L., respectivament, a la documentació 
referida als criteris subjectes a judici de valor fa menció a un tram del carrer 
Tomàs Breton (entre Ignasi Iglesias i Àngel Guimerà) que correspon a una part 
inclosa exclusivament a les millores, i així consta tant a la documentació gràfica 
com a la documentació escrita. En aquest sentit, tal com diu el plec de clàusules 
administratives particulars, “La documentació que conté el sobre precedent 
(referit al sobre que conté els criteris subjectes a judici de valor) no pot incloure 
cap informació que permeti conèixer el contingut del sobre relatiu a la proposició 
dels criteris avaluables de forma automàtica. L’incompliment d’aquesta obligació 
implica l’exclusió de la licitació”. El tram del carrer Tomàs Breton, entre Ignasi 
Iglesias i Àngel Guimerà, forma part del criteri de millores avaluable 
automàticament. 
 
Vist això, la puntuació del sobre A respecte als criteris subjectes a un judici de 
valor va ser la següent: 
 

N
úm  EMPRESES 

Màx.   
4 pts 

Màx. 
7 pts 

Màx. 
7 pts 

Màx. 
7 pts 

Màx.  
25 pts 

a) b) c) d) Punt. 
1 BIGAS GRUP, S.L. 3 3 3 3 12 

2 INFRAESTRUCTURAS TRADE, S.L. 
Exclosa per donar informació de criteris 
que hauríem d’estar en el sobre de criteris 
automàtics 

3 CONSTRAULA ENGINYERIA I OBRES, 
S.A.U. 3 5 5 4 17 

4 OBRES I PROJECTES CATALUNYA, S.L. 0 2 2 2 6 



 
5 HPSA CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS 

MEDIO AMBIENTALES, S.A. 3 2 2 2 9 
6 CONSTRUCCIONES FERTRES, S.L. 3 7 6 6 22 
7 EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES 

BENJUMEA, S.A. 3 4 3 4 14 

8 ROGASA CONSTRUCCIONES Y 
CONTRATAS, S.A.U. 2 5 4 5 16 

9 VOLTES CONNECTA, S.L.U. 2 3 4 4 13 

10 HERCAL DIGGERS, S.L. 
Exclosa per donar informació de criteris 
que hauríem d’estar en el sobre de criteris 
automàtics 

 
En data 27 de febrer de 2019 es constitueix la Mesa de contractació per a 
efectuar l'obertura del sobres B relatiu a la proposició econòmica i resta de 
documentació relativa als criteris automàtics: 
 

N
úm  EMPRESES Oferta IVA 

1 BIGAS GRUP, S.L. 991.448,42 208.204,17 
3 CONSTRAULA ENGINYERIA I OBRES, S.A.U. 1.024.070,90 215.054,89 
5 HPSA CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS 

MEDIO AMBIENTALES, S.A. 1.038.036,85 217.987,74 
6 CONSTRUCCIONES FERTRES, S.L. 875.914,26 183.941,99 
7 EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES 

BENJUMEA, S.A. 959.710,83 201.539,27 

8 ROGASA CONSTRUCCIONES Y 
CONTRATAS, S.A.U. 1.048.206,90 220.123,45 

9 VOLTES CONNECTA, S.L.U. 1.143.130,12 240.057,33 
 
No s’ha admès l’oferta núm. 4 presentada per OBRES I PROJECTES 
CATALUNYA, S.L., perquè no hi ha cap arxiu digital amb el pressupost 
desglossat. Era requisit dels plecs la presentació del pressupost de licitació, amb 
idèntics amidaments i qualitats que les del projecte, incloent els preus unitaris, 
pressupostos parcials per capítols, i el resum del pressupost incorporants els 
mateixos conceptes i percentatges d’aplicació que conté el projecte, tal i com 
preveia la clàusula núm. 12 d’aquests. 
 
Els Serveis Tècnics municipals van emetre en data 27 de febrer de 2019  
informe realitzant els càlculs corresponents per la comprovació de les ofertes 
que es consideren desproporcionades o temeràries, sent aquesta la presentada 
per CONSTRUCCIONES FERTRES, S.L. 
 
Fet el corresponent requeriment de justificació de la presumpta baixa temerària 
a l’empresa enumerada a l’anterior paràgraf, resulta el següent: 
 
L’empresa CONSTRUCCIONES FERTRES, S.L. en data 12 de març de 2019 
presenta instancia  amb registre d’entrada 2019-5980-E, amb la documentació 
requerida i els serveis tècnics municipals en data 6 de març de 2019 informen 



 
que revisada la documentació requerida, es considera l’oferta vàlida per estar 
suficientment justificat el cost d’execució de l’oferta. 
 
Una vegada justificada la possible temeritat per part de CONSTRUCCIONES 
FERTRES, S.L., les ofertes admeses son les següents: 
 

N
úm  EMPRESES Oferta IVA Millora 

1 BIGAS GRUP, S.L. 991.448,42 208.204,17 3 

3 CONSTRAULA ENGINYERIA I 
OBRES, S.A.U. 1.024.070,90 215.054,89 3 

5 
HPSA CONSTRUCCIÓN Y 
SERVICIOS MEDIO AMBIENTALES, 
S.A. 

1.038.036,85 217.987,74 3 

6 CONSTRUCCIONES FERTRES, S.L. 875.914,26 183.941,99 3 

7 
EXCAVACIONES Y 
CONSTRUCCIONES BENJUMEA, 
S.A. 

959.710,83 201.539,27 3 

8 ROGASA CONSTRUCCIONES Y 
CONTRATAS, S.A.U. 1.048.206,90 220.123,45 3 

9 VOLTES CONNECTA, S.L.U. 1.143.130,12 240.057,33 1 
 
La puntuació obtinguda respecte a l’oferta econòmica ha estat la següent: 
 

N
úm  EMPRESES Oferta Puntuació 

1 BIGAS GRUP, S.L. 991.448,42 44,17 
3 CONSTRAULA ENGINYERIA I OBRES, S.A.U. 1.024.070,90 42,77 
5 HPSA CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS MEDIO 

AMBIENTALES, S.A. 1.038.036,85 42,19 
6 CONSTRUCCIONES FERTRES, S.L. 875.914,26 50,00 
7 EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES 

BENJUMEA, S.A. 959.710,83 45,63 

8 ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, 
S.A.U. 1.048.206,90 41,78 

9 VOLTES CONNECTA, S.L.U. 1.143.130,12 38,31 
 
Respecte a la puntuació obtinguda sobre la presentació de les millores ha estat 
la següent: 
 

Millora a escollir Puntuació 
Millora núm. 1 11,26 
Millora núm. 2 23,56 
Millora núm. 3 25,00 

 
 



 

N
úm  EMPRESES Millores Puntuació 

1 BIGAS GRUP, S.L. 3 25,00 
3 CONSTRAULA ENGINYERIA I OBRES, S.A.U. 3 25,00 
5 HPSA CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS MEDIO 

AMBIENTALES, S.A. 3 25,00 
6 CONSTRUCCIONES FERTRES, S.L. 3 25,00 
7 EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES BENJUMEA, 

S.A. 3 25,00 
8 ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.U. 3 25,00 
9 VOLTES CONNECTA, S.L.U. 1 11,26 

 
Un cop realitzada la valoració de totes les ofertes admeses i considerada la 
totalitat dels criteris establerts pels Plecs del concurs, tant els de judici de valor 
com el automàtics, la puntuació total en ordre decreixent és la següent: 
 

EMPRESES TOTAL 

CONSTRUCCIONES FERTRES, S.L. 97,00 
CONSTRAULA ENGINYERIA I OBRES, S.A.U. 84,77 
EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES BENJUMEA, S.A. 84,63 
ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.U. 82,78 
BIGAS GRUP, S.L. 81,17 
HPSA CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS MEDIO AMBIENTALES, S.A. 76,19 
VOLTES CONNECTA, S.L.U. 62,57 

 
En data 20 de març de 2019 es constitueix la Mesa de contractació a la qual 
s’acorda proposar a l’òrgan de contractació l’exclusió de les ofertes presentades 
per les empreses INFRAESTRUCTURAS TRADE, S.L, HERCAL DIGGERS, 
S.L. i OBRES I PROJECTES DE CATALUNYA, S.L. A més, es determina que 
l’empresa amb l’oferta amb millor relació qualitat-preu per a ser  proposada com 
empresa adjudicatària del contracte d’obres ordinàries de reforma i millora de 
l’accessibilitat del carrer Ignasi Iglesias i carrer Tomàs Breton (entre Ignasi 
Iglesias i Pep Ventura) ha estat CONSTRUCCIONES FERTRES, S.L. amb un 
import total d’adjudicació de 1.059.856,25€, amb un import net de 875.914,26 € 
i una part d’IVA de 183.941,99€, que correspon a una baixa del 24,1497090467% 
i un termini d’execució de vuit mesos, l’execució de la millora 3 així com la resta 
de  compromisos inclosos a l’oferta. 
 
Per tot l’anterior, la Mesa de contractació constituïda en data 20 de març de 2019 
va elevar proposta a l’òrgan 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, requereixi a l’empresa CONSTRUCCIONES FERTRES, S.L., com a 
millor oferta en relació qualitat-preu, per a què en el termini dels 7 dies hàbils 
següents al de la notificació d’aquest requeriment, presenti en aquest 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 requereix que dipositi en la Tresoreria municipal la quantitat de 
87.591,43€ en concepte de garantia definitiva d’aquest contracte. 
 
S’acorda: 
 
1.- Excloure de la classificació les ofertes presentada per les empresa 
INFRAESTRUCTURAS TRADE, S.L, HERCAL DIGGERS, S.L. i OBRES I 
PROJECTES DE CATALUNYA, S.L a proposta de la Mesa de contractació, de 
conformitat amb la justificació manifestada pels serveis tècnics municipals.  
 
2.- Requerir a l’empresa CONSTRUCCIONES FERTRES, S.L., per a què en el 
termini dels 7 dies hàbils següents al de la notificació d’aquest requeriment, 
presenti en aquest ajuntament la documentació que s’indica a la clàusula 19.e) 
del Plec de clàusules econòmiques administratives que regeixen en aquesta 
licitació. 
 
A més, s’ha de dipositar en la Tresoreria municipal la quantitat de 87.591,43€ en 
concepte de garantia definitiva d’aquest contracte per executar el contracte de 
les obres ordinàries de reforma i millora de l’accessibilitat del carrer Ignasi 
Iglesias i carrer Tomàs Breton (entre Ignasi Iglesias i Pep Ventura). 
 
Transcorregut aquest termini de 7 dies hàbils sense que s’acrediti la constitució 
de la garantia definitiva i la resta de la documentació, es considerarà que el 
licitador ha retirat la seva oferta i es procedirà a requerir a la següent empresa 
licitadora classificada.  
 
Les garanties exigides en poden prestar-se en alguna de les següents formes: 
 
1.- A través de transferència bancària (fiança), mitjançant la carta de pagament 
que s'adjuntarà a la notificació d’aquest acord. En aquest cas s'haurà d'enviar 
comprovant de transferència al correu electrònic: tresoreria@esplugues.cat 
 
2.- Mitjançant aval bancari, presentat amb la redacció que s'acompanyarà com a 
document adjunt a la notificació d’aquest acord. 
 
3.- Mitjançant contracte d'assegurança de caució, presentat amb la redacció que 
s'acompanyarà com a document adjunt a la notificació d’aquest acord, i essent 
necessari el certificat on s'acrediti que l'entitat asseguradora es troba autoritzada 
per operar en el ram. 
 
En tots els casos la garantia constituïda s'ha de presentar juntament amb la còpia 
de l'acord. 
 
En el moment de presentar la corresponent garantia, serà necessari presentar 
també la fitxa bancària (en cas que no s'hagi presentat prèviament a l'Ajuntament 
d'Esplugues de Llobregat o s'hagi modificat el compte bancari). 

mailto:tresoreria@esplugues.cat


 
 
3.- Notificar el present acord a les persones interessades. 
 
 
4. Proposta de requeriment de la garantia definitiva del contracte de les 
obres ordinàries de reforma i millora de l’accessibilitat del carrer Emili 
Juncadella (exp. 2018/9/3084). 
 
Per acord de la Junta de Govern Local en sessió de dia 21 de desembre de 2018 
es va acordar aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert 
simplificat, relatiu als contracte de les obres ordinàries de reforma i millora de 
l’accessibilitat del carrer Emili Juncadella (entre avinguda Cornellà i Joaquim 
Rosal) amb un pressupost màxim total de licitació de 300.499,99€, més 
63.105,00€ en concepte d’IVA (import total, 363.604,99€, IVA inclòs), 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'han presentat les següents empreses:  
 

EMPRESES 

VIALITAT I SERVEIS, S.L.U. 
RIGEL OVER, S.L. 
IARSA OBRES I PROMOCIONS, S.L. 
CIVIL STONE 
INFRAESTRUCTURAS TRADE, S.L. 
CONSTRUCCIONES FERTRES, S.L. 
CONSTRAULA ENGINYERIA I OBRES, S.A.U. 
CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES VICENÇ, S.L. 
M. I J. GRUAS, S.A. 
EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, S.L. 
COSPLAAN OBRAS Y SERVICIOS LAANTIT, S.L. 
COYNSA-2000 
ESTAYC, S.L. 
OBRES I PROJECTES CATALUNYA, S.L. 
FERKUMA MAQUINARIA, S.L. 
ASFALTOS BARCINO, S.L. 

 
En data 1 de febrer de 2019 es constitueix la Mesa de contractació per a efectuar 
l'obertura del sobres únics. En aquest acte, la Mesa de contractació manifesta 
que tota la documentació dels Sobres Únics 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. 
 
Les ofertes presentades per cadascuna de les empreses ha estat la següent: 
 

EMPRESES Oferta IVA 

VIALITAT I SERVEIS, S.L.U. 272.248,68 57.172,22 
RIGEL OVER, S.L. 284.083,02 59.657,43 
IARSA OBRES I PROMOCIONS, S.L. 277.331,05 58.239,52 
CIVIL STONE 254.743,00 53.496,03 
INFRAESTRUCTURAS TRADE, S.L. 295.156,87 61.982,94 
CONSTRUCCIONES FERTRES, S.L. 225.074,48 47.265,64 
CONSTRAULA ENGINYERIA I OBRES, S.A.U. 252.630,69 53.052,44 
CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES VICENÇ, S.L. 252.999,22 53.129,84 
M. I J. GRUAS, S.A. 270.389,90 56.781,88 
EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, S.L. 278.021,46 58.384,51 
COSPLAAN OBRAS Y SERVICIOS LAANTIT, S.L. 266.032,64 55.866,85 
COYNSA-2000 288.038,91 60.488,17 
ESTAYC, S.L. 251.526,86 52.820,64 
OBRES I PROJECTES CATALUNYA, S.L. 293.733,48 61.684,03 
FERKUMA MAQUINARIA, S.L. 267.531,82 56.181,68 
ASFALTOS BARCINO, S.L. 259.358,93 54.465,38 

 
Verificada la resta de documentació presentada per les diferents empreses es 
posa de manifest el següent: 
 
- Respecte a l’oferta núm. 5 presentada per INFRAESTRUCTURAS TRADE, 
S.L., no s’ha admès atès que l’arxiu digital que havia de contenir el pressupost 
desglossat, està malmès o defectuós, la qual cosa ha impossibilitat la seva 
obertura. El pressupost desglossat amb idèntics amidaments i qualitats que les 
del projecte, incloent els preus unitaris, pressupostos parcials per capítols, i el 
resum del pressupost incorporants els mateixos conceptes i percentatges 
d’aplicació que conté el projecte era un dels requisits imprescindibles de 
presentació, tal i com preveia la clàusula núm. 12 dels plecs de clàusules. 
 
- Així mateix, tampoc s’ha admès l’oferta núm. 15 presentada per FERKUMA 
MAQUINARIA, S.L., ja que l’arxiu digital corresponent al pressupost desglossat 
contenia la mateixa documentació que l’oferta econòmica, i per tant no ha 
presentat el pressupost de licitació desglossat, tal com s’exigia a la clàusula núm. 
12 del plec al plec de clàusules administratives. 
 
Els Serveis Tècnics municipals van emetre en data 20 de febrer de 2019  
informe realitzant els càlculs corresponents per la comprovació de les ofertes 



 
que es consideren desproporcionades o temeràries, sent aquesta la presentada 
per CONSTRUCCIONES FERTRES, S.L. 
 
Fet el corresponent requeriment de justificació de la presumpta baixa temerària 
a l’empresa enumerada a l’anterior paràgraf, resulta el següent: 
 
- L’empresa CONSTRUCCIONES FERTRES, S.L. en data 1 de març de 2019 
presenta instancia  amb registre d’entrada 2019-4937-E, amb la documentació 
requerida i els serveis tècnics municipals en data 5 de març de 2019 informen 
que revisada la documentació requerida, es considera l’oferta vàlida per estar 
suficientment justificat el cost d’execució de l’oferta. 
 
Una vegada justificada la possible temeritat per part de CONSTRUCCIONES 
FERTRES, S.L., les ofertes admeses son les següents: 
 

N
úm  EMPRESES Oferta IVA Millores 

1 VIALITAT I SERVEIS, S.L.U. 272.248,68 57.172,22 2 
2 RIGEL OVER, S.L. 284.083,02 59.657,43 2 
3 IARSA OBRES I PROMOCIONS, S.L. 277.331,05 58.239,52 1 
4 CIVIL STONE 254.743,00 53.496,03 2 
6 CONSTRUCCIONES FERTRES, S.L. 225.074,48 47.265,64 2 
7 CONSTRAULA ENGINYERIA I OBRES, 

S.A.U. 252.630,69 53.052,44 0 

8 CONSTRUCCIONES Y 
REHABILITACIONES VICENÇ, S.L. 252.999,22 53.129,84 2 

9 M. I J. GRUAS, S.A. 270.389,90 56.781,88 2 
10 EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, 

S.L. 278.021,46 58.384,51 2 

11 COSPLAAN OBRAS Y SERVICIOS 
LAANTIT, S.L. 266.032,64 55.866,85 2 

12 COYNSA-2000 288.038,91 60.488,17 2 
13 ESTAYC, S.L. 251.526,86 52.820,64 1 
14 OBRES I PROJECTES CATALUNYA, S.L. 293.733,48 61.684,03 2 
16 ASFALTOS BARCINO, S.L. 259.358,93 54.465,38 2 

 
La puntuació obtinguda respecte a l’oferta econòmica ha estat la següent: 
 

N
úm  EMPRESES Oferta Puntuació 

1 VIALITAT I SERVEIS, S.L.U. 272.248,68 57,87 
2 RIGEL OVER, S.L. 284.083,02 55,46 
3 IARSA OBRES I PROMOCIONS, S.L. 277.331,05 56,81 
4 CIVIL STONE 254.743,00 61,85 
6 CONSTRUCCIONES FERTRES, S.L. 225.074,48 70,00 
7 CONSTRAULA ENGINYERIA I OBRES, S.A.U. 252.630,69 62,36 



 
8 CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES 

VICENÇ, S.L. 252.999,22 62,27 
9 M. I J. GRUAS, S.A. 270.389,90 58,27 
10 EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, S.L. 278.021,46 56,67 
11 COSPLAAN OBRAS Y SERVICIOS LAANTIT, 

S.L. 266.032,64 59,22 
12 COYNSA-2000 288.038,91 54,70 
13 ESTAYC, S.L. 251.526,86 62,64 
14 OBRES I PROJECTES CATALUNYA, S.L. 293.733,48 53,64 
16 ASFALTOS BARCINO, S.L. 259.358,93 60,75 

 
Respecte a la puntuació obtinguda sobre la presentació de les millores ha estat 
la següent: 
 

Millora a escollir Puntuació 
Millora núm. 1 16,92 
Millora núm. 2 20,00 

 

N
úm  EMPRESES Millores Puntuació 

1 VIALITAT I SERVEIS, S.L.U. 2 20,00 
2 RIGEL OVER, S.L. 2 20,00 
3 IARSA OBRES I PROMOCIONS, S.L. 1 16,92 
4 CIVIL STONE 2 20,00 
6 CONSTRUCCIONES FERTRES, S.L. 2 20,00 
7 CONSTRAULA ENGINYERIA I OBRES, S.A.U. 0 0,00 
8 CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES VICENÇ, 

S.L. 2 20,00 
9 M. I J. GRUAS, S.A. 2 20,00 
10 EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, S.L. 2 20,00 
11 COSPLAAN OBRAS Y SERVICIOS LAANTIT, S.L. 2 20,00 
12 COYNSA-2000 2 20,00 
13 ESTAYC, S.L. 1 16,92 
14 OBRES I PROJECTES CATALUNYA, S.L. 2 16,92 
16 ASFALTOS BARCINO, S.L. 2 20,00 

 
 
Respecte a la puntuació obtinguda sobre l’experiència ha estat la següent: 
 

N
úm  EMPRESES 

Núm.  
Obres 

experiència 
Puntuació 

1 VIALITAT I SERVEIS, S.L.U. 5,00 10,00 
2 RIGEL OVER, S.L. 6,00 10,00 
3 IARSA OBRES I PROMOCIONS, S.L. 0,00 0,00 



 
4 CIVIL STONE 4,00 8,00 
6 CONSTRUCCIONES FERTRES, S.L. 5,00 10,00 
7 CONSTRAULA ENGINYERIA I OBRES, S.A.U. 3,00 6,00 
8 CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES VICENÇ, 

S.L. 1,00 2,00 
9 M. I J. GRUAS, S.A. 5,00 10,00 
10 EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, S.L. 5,00 10,00 
11 COSPLAAN OBRAS Y SERVICIOS LAANTIT, S.L. 0,00 0,00 
12 COYNSA-2000 3,00 6,00 
13 ESTAYC, S.L. 0,00 0,00 
14 OBRES I PROJECTES CATALUNYA, S.L. 4,00 8,00 
16 ASFALTOS BARCINO, S.L. 0,00 0,00 

 
Un cop realitzada la valoració de totes les ofertes admeses i considerada la 
totalitat dels criteris establerts pels Plecs del concurs, la puntuació total en 
ordre decreixent és la següent:  
 

EMPRESES TOTAL 

CONSTRUCCIONES FERTRES, S.L. 100,00 
CIVIL STONE 89,85 
M. I J. GRUAS, S.A. 88,27 
VIALITAT I SERVEIS, S.L.U. 87,87 
EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, S.L. 86,67 
RIGEL OVER, S.L. 85,46 
CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES VICENÇ, S.L. 84,27 
ASFALTOS BARCINO, S.L. 80,75 
COYNSA-2000 80,70 
ESTAYC, S.L. 79,56 
COSPLAAN OBRAS Y SERVICIOS LAANTIT, S.L. 79,22 
OBRES I PROJECTES CATALUNYA, S.L. 78,56 
IARSA OBRES I PROMOCIONS, S.L. 73,73 
CONSTRAULA ENGINYERIA I OBRES, S.A.U. 68,36 

 
En data 20 de març de 2019 es constitueix la Mesa de contractació a la qual 
s’acorda proposar a l’òrgan de contractació l’exclusió de les ofertes presentades 
per les empreses INFRAESTRUCTURAS TRADE, S.L. i FERKUMA 
MAQUINARIA, S.L. A més, es determina que l’empresa amb l’oferta amb millor 
relació qualitat-preu per a ser  proposada com empresa adjudicatària del 
contracte d’obres ordinàries de reforma i millora de l’accessibilitat del carrer Emili 
Juncadella (entre avinguda Cornellà i Joaquim Rosal) ha estat 
CONSTRUCCIONES FERTRES, S.L. amb un import total d’adjudicació de 
272.340,12 €, amb un import net de 225.074,48€ i una part d’IVA de 47.265,64€, 
que correspon a una baixa del 25,1000041631% i un termini d’execució de quatre 



 
mesos, l’execució de la millora 2 així com la resta de  compromisos inclosos a 
l’oferta. 
 
Per tot l’anterior, la Mesa de contractació constituïda en data 20 de març de 2019 
va elevar proposta a l’òrgan 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, requereixi a l’empresa CONSTRUCCIONES FERTRES, S.L., com a 
millor oferta en relació qualitat-preu, per a què en el termini dels 7 dies hàbils 
següents al de la notificació d’aquest requeriment, presenti en aquest 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 requereix que dipositi en la Tresoreria municipal la quantitat de 
22.507,45€ en concepte de garantia definitiva d’aquest contracte. 
 
S’acorda: 
 
1.- Excloure de la classificació les ofertes presentada per les empresa 
INFRAESTRUCTURAS TRADE, S.L. i FERKUMA MAQUINARIA, S.L a proposta 
de la Mesa de contractació, de conformitat amb la justificació manifestada pels 
serveis tècnics municipals.  
 
2.- Requerir a l’empresa CONSTRUCCIONES FERTRES, S.L., per a què en el 
termini dels 7 dies hàbils següents al de la notificació d’aquest requeriment, 
presenti en aquest ajuntament la documentació que s’indica a la clàusula 19.e) 
del Plec de clàusules econòmiques administratives que regeixen en aquesta 
licitació. 
 
A més, s’ha de dipositar en la Tresoreria municipal la quantitat de 22.507,45€ en 
concepte de garantia definitiva d’aquest contracte per executar el contracte de 
les obres ordinàries de reforma i millora de l’accessibilitat del carrer Emili 
Juncadella (entre avinguda Cornellà i Joaquim Rosal) d’Esplugues de Llobregat. 
 
Transcorregut aquest termini de 7 dies hàbils sense que s’acrediti la constitució 
de la garantia definitiva i la resta de la documentació, es considerarà que el 
licitador ha retirat la seva oferta i es procedirà a requerir a la següent empresa 
licitadora classificada.  
 
Les garanties exigides en poden prestar-se en alguna de les següents formes: 
 
1.- A través de transferència bancària (fiança), mitjançant la carta de pagament 
que s'adjuntarà a la notificació d’aquest acord. En aquest cas s'haurà d'enviar 
comprovant de transferència al correu electrònic: tresoreria@esplugues.cat 
 
2.- Mitjançant aval bancari, presentat amb la redacció que s'acompanyarà com a 
document adjunt a la notificació d’aquest acord. 
 
3.- Mitjançant contracte d'assegurança de caució, presentat amb la redacció que 
s'acompanyarà com a document adjunt a la notificació d’aquest acord, i essent 

mailto:tresoreria@esplugues.cat


 
necessari el certificat on s'acrediti que l'entitat asseguradora es troba autoritzada 
per operar en el ram. 
 
En tots els casos la garantia constituïda s'ha de presentar juntament amb la còpia 
de l'acord. 
 
En el moment de presentar la corresponent garantia, serà necessari presentar 
també la fitxa bancària (en cas que no s'hagi presentat prèviament a l'Ajuntament 
d'Esplugues de Llobregat o s'hagi modificat el compte bancari). 
 
3.- Notificar el present acord a les persones interessades. 
 
 
5. Proposta d’adjudicació per contracte menor del subministrament 
d’escenari sense coberta per al departament de manteniment i espai públic 
de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat (2019/2754/1432). 
 
Atesa la necessitat de procedir a la contractació del subministrament d’escenari 
sense coberta per al Departament de Manteniment i Espai Públic de l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat.   
 
Tipus de contracte: subministrament   
 
Objecte: subministrament d’escenari sense coberta per al Departament de 
Manteniment i Espai Públic de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat.   
 
Procediment de contractació: Contracte menor. Tramitació: Ordinària 
 
34928400-2Codi CPV: 
 
Valor estimat del contracte: 14.995,00€ IVA: 3.148,95€ 
Preu: 18.143,95€ 
 
Duració: El termini màxim previst per la realització i entrega del subministrament 
de la totalitat de les peces que composen l’escenari sense coberta serà com a 
data límit el 29 d’abril 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 DOUBLET IBERICA, S.A., 
amb NIF A58890682, per import de 18.143,95€ IVA inclòs, que es considera a la 
Memòria justificativa ajustada a les necessitats municipals i a les característiques 
específiques del contracte. La mateixa memòria indica que la persona que es 
proposa com a contractista no ha subscrit amb aquest Ajuntament altres 
contractes menors que individual o conjuntament superin les xifres límit per 
aquest tipus de contracte. 
 



 
Ha estat comprovada la disponibilitat de crèdit adequat i suficient en el 
pressupost de la corporació per a l’exercici 2019. 
 
Per la qual cosa i de conformitat amb el que s’estableix a la Disposició Addicional 
Segona de la Llei 9/2107, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, 
per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del 
parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE, de 26 de febrer de 2014. 
 
En ús de les competències delegades atorgades mitjançant Decret de l’Alcaldia 
núm. 1466 de 18 de juny de 2015. 
 
S’acorda: 
 
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  
subministrament d’escenari sense coberta per al Departament de Manteniment i 
Espai Públic de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat.   
 
Declarar que s’ha procedit a la comprovació de la regla d’incompatibilitat de 
l’article 118.3 de la Llei 9/2017. 
 
Aprovar el plec tècnic (o les condicions) que regiran la realització del contracte, 
establint que el pressupost d’execució del contracte és d’import 14.995,00€, més 
3.148,95€ corresponents al 21% d’IVA.  
 
Adjudicar el contracte a DOUBLET IBERICA, S.A. A-58890682 per import de 
14.995,00€, més 3.148,95€ corresponents al 21% d’IVA, sent un import total del 
18.143,95€, IVA inclòs. 
 
Aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent al present, per un 
import màxim de 18.143,95 euros, IVA inclòs, a càrrec de la partida 12 33400 
62300 INFRAESTRUCTURES GENERALS, del pressupost municipal en vigor, 
a favor de DOUBLET IBERICA, S.A. A-58890682. 
 
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. 
 
La data d'execució material dels treballs serà acordada entre la persona 
adjudicatària i la persona designada com a responsable del contracte. En tot cas, 
aquest contracte s'executarà com a màxim amb data 29 d’abril de 2019 
 
La persona responsable del contracte, sota la supervisió de la qual es 
desenvoluparà el mateix, seran ... 
 
Notificar la present resolució a la persona adjudicatària. 
 



 
Ordenar la publicació del contracte menor en la forma prevista a l'article 63.4 de 
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic . 
 
 
6. Proposta d’adjudicació per contracte menor del servei de manteniment 
correctiu i reprogramació de reguladors de les instal·lacions semafòriques 
no afectades per tramvia, d’Esplugues de Llobregat (2019/2753/1411). 
 
Atesa la necessitat de procedir a la contractació del servei de manteniment 
correctiu i reprogramació de reguladors de les instal·lacions semafòriques no 
afectades per tramvia, d’Esplugues de Llobregat. 
Tipus de contracte: Servei 
 
Objecte: servei de manteniment correctiu i reprogramació de reguladors de les 
instal·lacions semafòriques no afectades per tramvia, d’Esplugues de Llobregat. 
Procediment de contractació: Contracte menor. Tramitació: Ordinària 
 
Codi CPV:34996100-6 
Valor estimat del contracte: 12.500,00 €  IVA: 2.625,00 € 
Preu: 15.125,00 €  
 
Duració: El termini màxim previst per la realització del servei de manteniment 
correctiu i reprogramació de reguladors de les instal·lacions semafòriques no 
afectades per tramvia, d’Esplugues de Llobregat, s’estableix fins al 31.12.2019, 
iniciant-se a partir del dia següent a comptar des de la notificació de l'acord de 
l'adjudicació del contracte menor. 
 
A l’expedient administratiu consta degudament incorporada la Memòria 
justificativa en la que resta acreditada la necessitat de la contractació i que no 
han estat alterades les regles generals de la contractació. 
 
Consta també a l’expedient l’oferta presentada per ALUMBRADOS VIARIOS, 
S.A., amb NIF A-08523094, per import de 15.125,00€ IVA inclòs, que es 
considera a la Memòria justificativa ajustada a les necessitats municipals i a les 
característiques específiques del contracte. La mateixa memòria indica que la 
persona que es proposa com a contractista no ha subscrit amb aquest 
Ajuntament altres contractes menors que individual o conjuntament superin les 
xifres límit per aquest tipus de contracte. 
 
Ha estat comprovada la disponibilitat de crèdit adequat i suficient en el 
pressupost de la corporació per a l’exercici 2019. 
 
Per la qual cosa i de conformitat amb el que s’estableix a la Disposició Addicional 
Segona de la Llei 9/2107, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, 
per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del 
parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE, de 26 de febrer de 2014. 
 
En ús de les competències delegades atorgades mitjançant Decret de l’Alcaldia 
núm. 1466 de 18 de juny de 2015. 



 
 
S’acorda: 
 
1.- Aprovar  l’expedient de contractació i la MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL 
CONTRACTE MENOR incorporada a l’expedient, aprovant expressament la 
necessitat de procedir a aquesta contractació que té per objecte el servei de 
manteniment correctiu i reprogramació de reguladors de les instal·lacions 
semafòriques no afectades per tramvia, d’Esplugues de Llobregat. 
 
2.- Declarar que s’ha procedit a la comprovació de la regla d’incompatibilitat de 
l’article 118.3 de la Llei 9/2017. 
 
3.- Aprovar el plec tècnic (o les condicions) que regiran la realització del contracte, 
establint que el pressupost d’execució del contracte és d’import 12.500,00 €, més 
2.625,00 € corresponents al 21 % d’IVA.  
 
4.- Adjudicar el contracte a ALUMBRADOS VIARIOS, S.A.A-08523094 per 
import de 12.500,00 €, més 2.625,00 € corresponents al 21 % d’IVA, sent un 
import total del 15.125,00 €, IVA inclòs. 
 
5.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent al present, per 
un import màxim de 15.125,00 euros, IVA inclòs, a càrrec de la partida 12 13300 
21200 REPARACIO SEMAFORS, del pressupost municipal en vigor, a favor de 
ALUMBRADOS VIARIOS, S.A. A-08523094. 
 
6.- El pagament s’efectuarà segons les condicions habituals de l’ajuntament, 
mitjançant transferència bancària, prèvia presentació de la factura o factures 
corresponents degudament signades per l’adjudicatària i degudament 
conformades per la persona designada responsable del projecte. 
 
7.- La data d'execució material dels treballs serà acordada entre la persona 
adjudicatària i la persona designada com a responsable del contracte. En tot cas, 
aquest contracte s'executarà com a màxim amb data 31 de desembre de 2019 
 
8.- La persona responsable del contracte, sota la supervisió de la qual es 
desenvoluparà el mateix, seran ... 
 
9.- Notificar la present resolució a la persona adjudicatària. 
 
10.- Ordenar la publicació del contracte menor en la forma prevista a l'article 63.4 
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic . 
 
 
7. Proposta d’adjudicació per contracte menor de les obres d’enderroc previ 
a la reparació dels vestuaris del camp de futbol del Molí. (2019/3226/1387). 
 
Atesa la necessitat de procedir a la contractació de les obres d’enderroc previ a 
la reparació dels vestuaris del camp de futbol de Molí d’Esplugues de Llobregat.  
 



 
Tipus de contracte: Obra 
 
Objecte: obres d’enderroc previ a la reparació dels vestuaris del camp de futbol 
de Molí d’Esplugues de Llobregat.  
 
Procediment de contractació: Contracte menor. Tramitació: Ordinària 
 
Codi CPV:451111-9 
 
Valor estimat del contracte:  35.750,71 € IVA: 7.507,64 € 
 
Preu: 43.258,35 € 
  
Duració: El termini de lliurament és d’un màxim de 4 setmanes,  a comptar des 
de la signatura de l’acta de replanteig i inici d’obres d’aquest contracte menor. 
 
A l’expedient administratiu consta degudament incorporada la Memòria 
justificativa en la que resta acreditada la necessitat de la contractació i que no 
han estat alterades les regles generals de la contractació. 
 
Consta també a l’expedient l’oferta presentada per CONSTRUCCIONES Y 
REHABILITACIONES VICENÇ, S.L., amb NIF B63635171, per import 
de .43.258,35€ IVA inclòs, que es considera a la Memòria justificativa ajustada a 
les necessitats municipals i a les característiques específiques del contracte. La 
mateixa memòria indica que la persona que es proposa com a contractista no ha 
subscrit amb aquest Ajuntament altres contractes menors que individual o 
conjuntament superin les xifres límit per aquest tipus de contracte. 
 
Ha estat comprovada la disponibilitat de crèdit adequat i suficient en el 
pressupost de la corporació per a l’exercici 2019. 
 
Per la qual cosa i de conformitat amb el que s’estableix a la Disposició Addicional 
Segona de la Llei 9/2107, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, 
per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del 
parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE, de 26 de febrer de 2014. 
 
En ús de les competències delegades atorgades mitjançant Decret de l’Alcaldia 
núm. 1466 de 18 de juny de 2015. 
 
S’acorda: 
 
1.- Aprovar  l’expedient de contractació i la MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL 
CONTRACTE MENOR incorporada a l’expedient, aprovant expressament la 
necessitat de procedir a aquesta contractació que té per objecte les obres 
d’enderroc previ a la reparació dels vestuaris del camp de futbol de Molí 
d’Esplugues de Llobregat 
 
2.- Declarar que s’ha procedit a la comprovació de la regla d’incompatibilitat de 
l’article 118.3 de la Llei 9/2017. 



 
 
3.- Aprovar la memòria valorada per a l’execució de obres d’enderroc previ a la 
reparació dels vestuaris del camp de futbol de Molí d’Esplugues de Llobregat, 
amb un pressupost total de licitació de 43.258,35 €, IVA inclòs, desglossat en un 
preu net de 35.750,71 € i un IVA de 7.507,64€ redactada pel Servei d’Obres 
Públiques. 
 
4.- Adjudicar el contracte a CONSTRUCCIONES Y REHABILITAIONES VICENÇ, 
S.L. B63635171 per import de 35.750,71€, més 7.507,64 € corresponents al 21% 
d’IVA, sent un import total del 43.258,35 €, IVA inclòs. 
 
5.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent al present, per 
un import màxim de 43.258,35 euros, IVA inclòs, a càrrec de les partides: 
 
12 34200 61900  2017 2 INVER 19 1 REFORMA VESTIDORS CAMPS DE 
FUTBOL 42.077,04€ 
 
12 34200 61900 2019 2 INVER 15 1 REFORMA VESTIDORS CAMPS DE 
FUTBOL 1.181.31€ 
 
a favor de CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES VICENÇ, S.L. 
B63635171 
 
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 de lliurament és d’un màxim de 4 setmanes,  a comptar des de la 
signatura de l’acta de replanteig i inici d’obres d’aquest contracte menor. 
 
8.- La persona responsable del contracte, sota la supervisió de la qual es 
desenvoluparà el mateix, seran ... 
 
9.- Notificar la present resolució a la persona adjudicatària. 
 
10.- Ordenar la publicació del contracte menor en la forma prevista a l'article 63.4 
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 
 
 
 
8. Proposta d’adjudicació per contracte menor, del servei de manteniment 
i gestió de la xarxa de telecomunicacions de l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat (exp. 2019/3452/1411). 
 



 
Atesa la necessitat de procedir a la contractació del  servei de manteniment i 
gestió de la xarxa de telecomunicacions de l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat. 
Tipus de contracte:  servei 
Objecte: servei de manteniment i gestió de la xarxa de telecomunicacions de 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. 
Procediment de contractació: Contracte menor. Tramitació: Ordinària 
 
Codi CPV:50312300-8 
 
Valor estimat del contracte: 14.900,00 €  IVA: 3.129,00 € 
 
Preu: 18.029,00 € 
 
Duració: Al tractar-se d’un servei que ha de donar continuïtat al contracte existent 
de manteniment de la telefonia municipal i és indispensable per al funcionament 
intern i amb data de finalització 31 de Març 2019, aquest contracte ha d’entrar 
en vigor l’1 d’abril de 2019 i té una durada màxima de 6 mesos, fins el 30 de 
setembre de 2019. 
 
Tanmateix, atenent l’objecte del contracte i en previsió de que l’Ajuntament 
adjudiqui el contracte obert abans de la finalització d’aquest exercici 2019, aquest 
contracte finalitzarà de manera immediata aleshores. 
 
A l’expedient administratiu consta degudament incorporada la Memòria 
justificativa en la que resta acreditada la necessitat de la contractació i que no 
han estat alterades les regles generals de la contractació. 
 
Consta també a l’expedient l’oferta presentada per BYTEMASTER SERVICIOS 
INFORMATICOS, S.A., amb NIF A-60553955, per import de 18.029,00 € IVA 
inclòs, que es considera a la Memòria justificativa ajustada a les necessitats 
municipals i a les característiques específiques del contracte. La mateixa 
memòria indica que la persona que es proposa com a contractista no ha subscrit 
amb aquest Ajuntament altres contractes menors que individual o conjuntament 
superin les xifres límit per aquest tipus de contracte. 
 
Ha estat comprovada la disponibilitat de crèdit adequat i suficient en el 
pressupost de la corporació per a l’exercici 2019. 
 
Per la qual cosa i de conformitat amb el que s’estableix a la Disposició Addicional 
Segona de la Llei 9/2107, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, 
per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del 
parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE, de 26 de febrer de 2014. 
 
En ús de les competències delegades atorgades mitjançant Decret de l’Alcaldia 
núm. 1466 de 18 de juny de 2015. 
 
S’acorda: 
 



 
1.- Aprovar  l’expedient de contractació i la MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL 
CONTRACTE MENOR incorporada a l’expedient, aprovant expressament la 
necessitat de procedir a aquesta contractació que té per objecte el servei de 
manteniment i gestió de la xarxa de telecomunicacions de l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat. 
 
2.- Declarar que s’ha procedit a la comprovació de la regla d’incompatibilitat de 
l’article 118.3 de la Llei 9/2017. 
 
3.- Aprovar el plec tècnic (o les condicions) que regiran la realització del contracte, 
establint que el pressupost d’execució del contracte és d’import 14.900,00€, més 
3.129,00€ corresponents al 21% d’IVA.  
 
4.- Adjudicar el contracte a BYTEMASTER SERVICIOS INFORMATICOS, S.A. 
A60553955 per import de 14.900,00€, més 3.129,00€ corresponents al 21% 
d’IVA, sent un import total del 18.029,00€, IVA inclòs. 
 
5.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent al present, per 
un import màxim de 18.029,00 euros, IVA inclòs, a càrrec de la partida 12 92003 
22699 MANTENIMENT XARXA MAN, del pressupost municipal en vigor, a favor 
de BYTEMASTER SERVICIOS INFORMATICOS, S.A. A60553955. 
 
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. Al tractar-
se d’un servei que ha de donar continuïtat al contracte existent de manteniment 
de la telefonia municipal i és indispensable per al funcionament intern i amb data 
de finalització 31 de Març 2019, aquest contracte ha d’entrar en vigor l’1 d’abril 
de 2019 i té una durada màxima de 6 mesos, fins el 30 de setembre de 2019. 
 
Tanmateix, atenent l’objecte del contracte i en previsió de que l’Ajuntament 
adjudiqui el contracte obert abans de la finalització d’aquest exercici 2019, aquest 
contracte finalitzarà de manera immediata aleshores. 
 
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. 
 
 
9. Proposta d'aprovació de l’expedient de contractació mitjançant 
procediment obert simplificat i dels plecs de condicions econòmiques 



 
administratives del contracte d'obres per a l'execució de la substitució de 
gespa artificial del camp de futbol el Molí (exp. 2019/3499/3084). 
 
Atesa la necessitat d’impulsar el contracte d’obres per a l’execució de la 
substitució de gespa artificial del camp de futbol el Molí 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 Via Pública d’aquest 
Ajuntament, amb la descripció d’acord amb el projecte redactat per ..., arquitecte, 
i ..., arquitecte tècnic, amb un pressupost total de 339.376,25€, IVA inclòs, que 
acompanyen per a la seva aprovació.  
 
En funció del què disposen els articles 13, 25, 116 i 117 de la Llei 9/2017, de 8 
de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP), sobre 
disposicions comuns dels contractes, pel que fa referència a la naturalesa del 
contracte, i tot en relació amb l'article 274.2 del Text refós de la Llei municipal i 
de règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i 
dels articles 122 i 124 de la LCSP, sobre plecs de clàusules particulars, on es fa 
preceptiva l'aprovació de l'expedient de contractació i els plecs de condicions 
tècniques i econòmiques que han de regir en el contracte.  
 
Vist l'informe dels Serveis Jurídics, i la fiscalització prèvia per part de la 
Intervenció municipal. 
 
S’acorda: 
 
1.- Aprovar la necessitat i idoneïtat d’iniciar l’expedient relatiu al contracte d’obres 
per a l’execució de la substitució de gespa artificial del camp de futbol el Molí 
d’Esplugues de Llobregat de conformitat amb el previst a l’informe de memòria 
justificativa emès pels Serveis d’Obres Públiques i del projecte redactat per ..., 
arquitecte, i ..., arquitecte tècnic. 
 
2.- Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert simplificat 
i aprovar els plecs de condicions econòmiques administratives, relatius al 
contracte d’obres per a l’execució de la substitució de gespa artificial del camp 
de futbol el Molí d’Esplugues de Llobregat, amb un pressupost total de licitació 
de 339.376,25€, IVA inclòs, desglossat en un preu net de 280.476,24€ i un IVA 
de 58.900,01€. 
 
3.- Aprovar inicialment el projecte de l’execució de la substitució de gespa 
artificial del camp de futbol el Molí d’Esplugues de Llobregat, amb un pressupost 
total de licitació de 339.376,25€, IVA inclòs, desglossat en un preu net de 
280.476,24€ i un IVA de 58.900,01€, redactat per ..., arquitecte, i ..., arquitecte 
tècnic. 
 
4.- Sotmetre al tràmit d'informació pública l'esmentat projecte pel termini de trenta 
dies, mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província, al tauler de la 
Corporació, durant els quals es podrà examinar i formular-hi les al·legacions 
pertinents.  
 



 
Transcorregut aquest termini sense que s'hagi produït cap reclamació el projecte 
esdevindrà aprovat definitivament sense necessitat d'acord exprés 
 
5.- Aprovar l’autorització de la despesa de l’expedient de contractació de les 
d’obres per a l’execució de la substitució de gespa artificial del camp de futbol el 
Molí d’Esplugues de Llobregat, per import total de 339.376,25 euros, IVA inclòs, 
imputable al pressupost municipal vigent a la partida 12 34001 62200 CANVI 
GESPA CAMP FUTBOL EL MOLÍ, PROJECTE 2019/2/INVER 5. 
 
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 del Servei de Manteniment i Espai Públic. 
 
Coordinadora Tècnica d'Espai Públic i Mobilitat. 
 
8.- Condicionar els anteriors acords a l’aprovació definitiva del projecte. 
 
 
10. Proposta per concedir llicència per executar obres de reforma interior 
de l’habitatge 2n 1a i col·locació d’una escala interior per a la unió amb 
l’habitatge àtic de l’edifici plurifamiliar entre mitgeres situat al passatge 
Joan Brillas, núm. 6  d'aquesta població (expedient 2018/32/2416). 
 
El senyor ..., tècnic en representació de ..., sol·licita llicència per executar obres 
de reforma interior de l’habitatge 2n 1a i col·locació d’una escala interior amb 
afectació estructural puntual per a la unió amb l’habitatge àtic de l’edifici 
plurifamiliar entre mitgeres situat al passatge Joan Brillas, núm. 6 d'aquesta 
població, (referència cadastral 3211114DF2831A0008DX) segons projecte 
tècnic aportat a tal efecte. (Expedient 2018/32/2416) 
 
Atès l’informe favorable emès pels Serveis Tècnics Municipals de data 25 de 
març de 2019 on manifesten: 
 

“Projecte 
 
El Projecte presentat preveu la reforma de dos habitatges d’un bloc 
plurifamiliar, situat al núm. 6 del Passatge de Joan Brillas. 
 
En concret, preveu la reforma del pis 2n. 1a i del pis àtic, unint-los mitjançant 
una escala de nova construcció. 
 
La reforma del pis àtic consisteix únicament en l’enderroc del forjat i la 
construcció de l’escala de connexió (total 3’18 m2 de superfície reformada). 
Pel que fa al pis 2n. 1a. es reforma la distribució i les instal·lacions del mateix, 



 
eliminant un dormitori existent (que ara passarà a ampliar la zona d’estar) i 
convertint la cuina actual en un vestidor del dormitori principal (total 61’18 m2. 
de superfície reformada). 
 
Valoració del projecte 
 
- Planejament vigent. 
Pla General Metropolita d’Ordenació Urbana de l’Entitat Metropolitana de 
Barcelona (PGM) de data 14/7/76, concretada per la seva transcripció refosa 
a escala 1/2000 definitivament aprovada el 11/3/83. 
 
- Qualificació urbanística 
La  finca on es situen els locals a reformar es troba qualificat de Zona de 
Densificació Urbana Semiintensiva, clau 13b.   
 
- Projecte. Valoració 
El Projecte presentat preveu la redistribució dels espais interiors de dos 
habitatges existents per a convertir-los en un únic habitatge. 
 
No hi ha augment de volum ni de sostre construït. 
 
No s’altera la composició de les façanes existents 
 
Es contempla l’actualització de les instal·lacions bàsiques de llum i aigua.  
 
Compliment de normativa 
 
El projecte  compleix la normativa urbanística que li es d’aplicació. 
 
S’ha aportat la documentació que requereix l’article 128 de les Ordenances 
d’Edificació del PGM, fent constar que no s’ha presentat cap mena d’al·legació 
al projecte.” 

 
Atès l’informe favorable emès pels Serveis Jurídics Municipals, de data 26 de 
març de 2019, els fonaments de dret del qual estableixen el següent: 
 

“Les obres mencionades estan subjectes a llicència urbanística prèvia, i 
aquesta s’ha d’atorgar d’acord amb la normativa urbanística, el planejament 
urbanístic i les ordenances municipals aplicables, segons prescriu l’article 187 
del Text refós de la llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 
d'agost; d’acord amb la redacció donada per la Llei 16/2015, de 24 de juliol, de 
simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i 
dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’economia. 
 
En aquest sentit, d’acord amb l’article 187.c) està subjecte a llicència 
urbanística prèvia, la construcció d’edificis de nova planta i la intervenció en 
els edificis ja existents que, d’acord amb la legislació sobre ordenació de 
l’edificació, requereixen l’elaboració d’un projecte tècnic. 
 



 
D’acord amb l’article 12 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova 
el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, correspon a 
l’administració municipal atorgar les llicències urbanístiques respecte dels 
actes que hi són subjectes que es pretenguin executar en el seu terme 
municipal. 
 
L’article 13.1 del Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística estableix 
que les sol·licituds de llicències urbanístiques es tramiten de conformitat amb 
la legislació sobre règim local, sens perjudici de la legislació sobre procediment 
administratiu comú i procediment de les administracions públiques de 
Catalunya, i els aspectes procedimentals establerts a la legislació urbanística. 
 
Per tant, són d’aplicació l’article 75 i següents del Reglament d'obres, activitats 
i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny. 
 
L’article 34 del Reglament exigeix l’aportació d’un projecte executiu quan el 
projecte objecte de la llicència tingui la consideració de projecte bàsic. En 
aquest cas, el projecte presentat és bàsic i executiu. 
 
Les llicències urbanístiques caduquen si transcorre el termini per començar les 
obres o el termini per acabar-les, incloses les seves pròrrogues respectives, 
sense que hagin estat iniciades o finalitzades. Els terminis són d’un any per a 
iniciar les obres, i de 3 anys per a acabar-les una vegada iniciades. Ambdós 
terminis es computen a partir de l’endemà de la notificació de la llicència 
atorgada. 
 
A aquests efectes, en compliment de l’article 37 del Reglament sobre protecció 
de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig, 
correspon efectuar l’advertiment de caducitat corresponent. 
 
Cal indicar a la persona titular de la llicència que ha de lliurar a l’administració 
atorgant una còpia de l’acta d’inici d’obres estesa per la direcció facultativa de 
les obres i, posteriorment, una còpia del certificat final d’obres expedit per 
aquesta mateixa direcció. Si les obres autoritzades no requereixen direcció 
facultativa per executar-les, les còpies de l’acta i del certificat esmentats han 
de ser substituïdes per la declaració responsable corresponent de la persona 
titular de la llicència urbanística. 
 
Finalment, cal recordar que, en aplicació i compliment de l'article 187 bis del 
Text refós de la Llei d'urbanisme, estan subjectes a la comunicació prèvia, 
entre d'altres, la primera utilització i ocupació dels edificis. 
 
L’òrgan competent per a l’aprovació d’aquest Projecte és la Junta de Govern 
Local, per delegació expressa efectuada mitjançant Decret núm. 1466, de 18 
de juny de 2015. 
 
Conclusions 
 



 
Per tot l'exposat, només resta concloure que s’informa favorablement la 
concessió de la llicència sol·licitada.” 

 
Vistos els preceptes citats, 
  
 
S’acorda: 
 
1. Concedir llicència d’obres al senyor ... per a la reforma interior d’un habitatge 
i la instal·lació d’una escala interior, per a la unió de dos habitatges (el 2n-1a, 
amb l’àtic), i l’agrupació de dos habitatges, en un edifici plurifamiliar situat al 
Passatge Joan Brillas, núm. 6, d’Esplugues de Llobregat, d’acord amb el projecte 
i la documentació presentada el 17 de setembre de 2018, (RGE núm. 
2018/17331), i la documentació de complement i/o esmena presentada el 14 de 
gener de 2019, (Registre general d'entrada núm. 2019/889). 
 
2. Condicionar aquesta llicència al compliment dels següents requisits: 
 
2.1 Abans d’iniciar les obres d’edificació ha de procedir a: 
 
2.1.1. Constituir dipòsit a la Tresoreria Municipal en metàl·lic o aval bancari 
d'import 1.200 euros en concepte de garantia per a la construcció o reposició de 
la vorera i per a la reposició de qualsevol dany que pogués ocasionar-se en els 
elements urbanístics de la via pública, en el transcurs de les obres, de 
conformitat amb allò que disposa l'article 16 de les Ordenances Metropolitanes 
d'Edificació. 
 
2.1.2. Constituir dipòsit a la Tresoreria Municipal en metàl·lic o aval bancari 
solidari d'import 150 euros, en concepte de fiança per garantir la bona gestió dels 
residus, de conformitat amb el que es disposa en el decret 89/2010 de 29 de 
juny. 
El sol·licitant ha de disposar del document de seguiment de residus. 
 
La garantia definitiva es constituirà preferentment mitjançant: 
 

a) Fiança: a través de l'ingrés amb el document de codi de barres. S’adjunta 
carta  de pagament i instruccions carta de pagament. 
 
b) Aval bancari: ha de contenir els requisits que s’enumeren seguidament. 
S’estableix l’obligació de presentar juntament amb l’aval còpia d’aquest acord: 
 

1. Raó social de l'entitat de crèdit o societat de garantia recíproca  
2. Identificació dels apoderats  
3. Obligació assumida per la garantia. Import de la garantia (en lletra i en 
xifra) 
4. L'aval ha de ser solidari respecte a l'obligat principal, amb renúncia 
expressa al benefici d'excussió i pagador al primer requeriment. 



 
5. L'aval serà de durada indefinida, romanent vigent fins que l'òrgan a 
disposició del qual es constitueixi resolgui expressament declarar l'extinció 
de l'obligació garantida i la cancel·lació de l'aval. 
6. Inscripció Registre Especial d'Avals amb número ... 
7. Validació de poders per l’Assessoria jurídica de la C.G.D. o Advocacia de 
l’Estat.  
8. Verificació de la representació per fedatari públic. 

 
2.1.3. Comunicar, cursant avís per escrit a aquest Ajuntament, l’inici de les obres 
i procedir al replanteig i assenyalament de alineacions i rasants oficials en 
presència dels Serveis Tècnics Municipals. 
 
3. Advertir a ...que a la finalització de les obres, ha de: 
 
3.1. Aportar certificat final de les obres executades. 
 
3.2. Comunicar la primera utilització i ocupació de l’habitatge aportant la 
documentació indicada a l'art. 53 de les Ordenances Metropolitanes d'Edificació, 
en virtut de l’article 187bis.b) del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual 
s'aprova el text refós de la Llei d'urbanisme, en la redacció donada per la Llei 
16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de 
l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de 
l'activitat econòmica. 
 
3.3. Justificar el cost real i efectiu de les obres realitzades, i si s’escau efectuar 
l’autoliquidació complementària corresponent. 
 
3.4. Justificar la comunicació de les modificacions introduïdes a la finca, a la 
Gerència Territorial del Cadastre, c/ Travessera de Gràcia núm.58 2a planta de 
Barcelona, per ajustar les dades a la realitat (Mod. 902), aportant fotocopia de 
l’esmentat model. 
 
4. Advertir i manifestar a ... 
 
4.1. Que la placa d’obres s’haurà de retirar al Punt d’Atenció a la Ciutadania, 
plaça Santa Magdalena núm. 24, prèvia justificació del seu pagament i del dipòsit 
de les fiances o avals senyalats a la concessió de la llicència. Una vegada 
complimentada, s’ha de col·locar en lloc visible.  
 
4.2. Que en cas de necessitar la col·locació de contenidors per a residus i runes 
ha de sol·licitar i obtenir l'oportuna autorització.  
 
4.3. Que en cas de necessitar ocupar i/o tallar la via pública, s’ha de sol·licitar la 
preceptiva autorització al departament de Serveis Administratius amb una 
antelació de 7 dies.   
 
5.- Advertir a ..., en compliment de l’article 37 del Reglament sobre protecció de 
la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig, el següent: 
 



 
- Per a la comunicació de l’inici d’obres caldrà aportar una còpia de l’acta 
d’inici d’obres estesa per la direcció facultativa de les obres i, 
posteriorment, acabades aquestes, caldrà aportar una còpia del certificat 
final d’obres expedit per aquesta mateixa direcció. 

 
- Les llicències urbanístiques caduquen si transcorre el termini d’1 any per 
començar les obres o el termini de 3 anys per acabar-les, incloses les 
seves pròrrogues respectives, sense que hagin estat iniciades o 
finalitzades. Ambdós terminis es computen a partir de l’endemà de la 
notificació de la llicència atorgada. 

 
6.- Condicionar la concessió d’aquesta llicència al pagament de les següents 
liquidacions confeccionades d'acord amb el que preveuen les Ordenances 
Fiscals respectives: 

 
6.1 Taxa per llicència urbanística, regulada en l'Ordenança Fiscal núm.6, 
articles 5 i 6.1, apartat 1.1. per obres per import de 1.005,11€. 
 
Base imposable (PEM)= 34.960,35€ 
Base provisional (base imposable x 1,15) = 40.204,40€ 
Quota tributària (base provisional x 2,5%)= 40.204,40x 2,5% = 1.005,11€ 
 
6.2. Taxa per utilització de plaques i altres distintius, regulada a  
l'Ordenança Fiscal núm.18, art. 5 per import  48,40 €. 
 
6.3. lmpost sobre construccions, instal·lacions i obres, regulada a 
l'Ordenança Fiscal núm. 1 articles 7 i 8 per import de 1.608,18€. 
 
Base imposable (PEM)= 34.960,35€ 
Base provisional (base imposable x 1,15) = 40.204,40€ 
Quota tributària (base provisional x 4%)= 40.204,40 x 4%= 1.608,18€ 
 
Aquest impost es liquidarà per l'Organisme de Gestió Tributària de la 
Diputació de Barcelona (ORGT).  
 

7. Comunicar a Salvador Bejarano Reina, que la recaptació d'aquests tributs es 
troba delegada en l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona 
(ORGT). En conseqüència, aquestes liquidacions seran notificades per 
l'ORGT en els pròxims dies, havent d'abonar-se el seu import en el lloc, termini i 
forma que es determini en la corresponent notificació. 
 
8.- Donar trasllat a l'Organisme de Gestió Tributària (ORGT) de la Diputació de 
Barcelona per tal d'aprovar la liquidació corresponent a l’apartat 6.3. 
 
9.- Notificar aquesta resolució a SBR i donar trasllat al Servei d'Hisenda i 
Tresoreria. 
 
 



 
11. Proposta d’autorització de la cessió d’ús de la plaça d’aparcament 
número 907 de la planta soterrani 3 de l’aparcament de vehicles de Can 
Vidalet (exp.1597/2019/1457). 
 
La senyora ..., sol·licita autorització per a la cessió d’ús de la plaça d’aparcament 
número 907 de la planta soterrani 3, de l’aparcament subterrani de vehicles de 
Can Vidalet a favor del senyor ..., segons instància amb registre d’entrada 
número 2019/2109 de data 30 de gener de 2019. 
 
Que la peticionaria és titular de la concessió administrativa que l’autoritza l’ús 
d'aquesta plaça d'aparcament mitjançant escriptura pública amb numero de 
protocol 16, de cessió d’ús temporal de plaça d’aparcament, de data 10 de gener 
de 2000, atorgada pel Notari ..., inscrita al Registre de la Propietat. 
 
La recepció provisional de les obres de l'aparcament i urbanització va ser 
acordada pel Ple Municipal en sessió ordinària de data 10 de febrer de 1993, 
iniciant-se el termini de la concessió de 50 anys. 
 
En el plec de clàusules regulador de la concessió aprovat i la seva modificació 
posterior acordada per l'Ajuntament Ple de data 13 de novembre de 1991, 
s'estipula que el concessionari podrà efectuar cessions d'ús de places 
d'aparcament a terceres persones, per gaudir parcialment de la concessió amb 
tots els requisits i condicions que figuren en el mateix, que hauran de ser 
autoritzades per l'Ajuntament i formalitzar- se en Escriptura pública, que 
s'inscriurà al Registre de la Propietat. 
 
També s'assenyala que els cessionaris de places d'aparcament podran a la 
vegada cedir el seu ús a terceres persones prèvia autorització d'aquest 
Ajuntament i compliment de les formalitats esmentades. En aquesta segona 
cessió i en les successives l'Ajuntament tindrà dret de tempteig sobre dites 
places. 
 
Atès que aquest Ajuntament no considera oportú exercir el dret de tempteig en 
el present cas. 
 
Atès que l'Ajuntament en el Ple en sessió de data 15 de juliol de 2015, va acordar 
la delegació en la Junta de Govern Local, de les facultats corresponents per 
l'autorització de les cessions d'ús de places d'aparcament a terceres persones i 
per l'exercici en el seu cas del dret de tempteig sobre la plaça o places objecte 
de cessió en segones i successives cessions en les condicions i amb els requisits 
previstos en el Plec de Condicions regulador de la concessió. 
 
Atesa la clàusula vintè cinquena del Plec de clàusules reguladores de la 
concessió i la seva modificació acordada per el Ple Municipal de data 13 de 
novembre de  1991. 
 
Atès que el preu proposat per la cessió d’ús de la plaça sol licitada 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 Jurídico Administrativa de Territori i 
Sostenibilitat. 
  
S’acorda: 
 
Autoritzar a la senyora ..., la cessió d’ús de las plaça d’aparcament número 907 
de la planta soterrani 3, de l’aparcament subterrani de vehicles de Can Vidalet a 
favor del senyor ... per un import de 3.500€. 
 
Tenint en compte que la taxa per autorització de cessions d’ús en concessions 
administratives, a partir de segones cessions (Ordenança Fiscal núm. 9, article 
6.2. A.VII 1) d'import  240,40€, i corresponent a la plaça d’aparcament número 
907, amb càrrec/valor núm. 01829875/0000062269 es va liquidar per decret 
d’alcaldia i ha estat ingressada pel subjecte passiu en data 13 de març de 2019. 
 
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. 
 
 
12. Proposta d’autorització de la cessió d’ús de la plaça núm. 99 del 
soterrani 1 del l’aparcament de vehicles d’Àngel Guimerà 
(exp.1597/2018/44). 
 
El senyor ..., sol·licita autorització per a la cessió d’ús de la plaça número 99 de 
la planta soterrani -1 de l’aparcament subterrani de vehicles d’Angel Guimerà a 
favor del senyor ... i la senyora ..., per import de 5.800,00€, segon instancia 
presentada al registre d’aquest Ajuntament, amb el núm. 2581 de data 11 de 
desembre de 2018. 
 
El senyor ... és titular de la concessió administrativa que li autoritza l’ús de 
l’esmentada plaça d’aparcament mitjançant escriptura pública núm. 1632 de data 
24 d’octubre de 2011, davant el Notari ..., inscrita al Registre de la Propietat.  
         
La recepció provisional de les obres de l’aparcament i urbanització va ser 
acordada pel Ple Municipal en sessió ordinària de data 10 de febrer de 1993, 
data d’inici de la concessió de 50 anys. 
 
Al Plec de clàusules regulador de la concessió y 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 a gaudir parcialment de la concessió amb tots els requeriments i 
condicions que figuren al mateix, que hauran d’estar autoritzades per 
l’Ajuntament i formalitzar-se en Escriptura publica, que s’inscriurà al Registre de 
la Propietat.  



 
 
També s’assenyala que els cessionaris de places d’aparcament podran alhora 
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 tanteig sobre les esmentades places.  
 
Atès que aquest Ajuntament no considera adient exercir el dret de tanteig en 
aquest cas.  
 
Atès que l’Ajuntament 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 a la 
autorització de les cessions d’ús de places d’aparcament a terceres persones i 
per a l’exercici en el seu cas del dret de tanteig sobre la plaça o places objecte 
de cessió en segones i successives cessions en les condicions i amb els 
requeriments previstos al Plec de condicions regulador de la concessió.  
 
Atesa la clàusula 25 del Plec de clàusules reguladores de la concessió i la seva 
modificació acordada pel Ple municipal de data 13 de novembre de 1991. 
 
Ates que el preu proposat per la cessió d’us de la plaça sol·licitada no excedeix 
del preu màxim actualitzat d’acord amb allò establert a la clàusula 25 del Plec de 
condicions regulador de la concessió.  
 
Atès l’informe emès per els Serveis Jurídics Municipals. 
  
S’acorda: 
 
1.- Autoritzar al senyor ... la cessió d’ús de la plaça núm. 99 de la planta soterrani 
-1 de l’aparcament d’Angel Guimerà, a favor del senyor ... i la senyora ..., per 
import de 5.800,00 €, 
 
2.- La taxa per autorització de cessions d’ús en concessions administratives, a 
partir de segones cessions (Ordenança Fiscal núm. 9, article 6.2. A.VII 1) d'import  
240,40 €, i corresponent a la plaça d’aparcament número 1118, amb càrrec/valor 
núm. 01851311/0000103067 es va liquidar per decret d’alcaldia i ha estat 
ingressada pel subjecte passiu en data 15 de març 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. 
 
 
 



 
13. Proposta d’inadmissió a tràmit de la revisió d'ofici per actes nuls, 
instada pel Ministerio de Hacienda y Función Pública. (exp. 2301/2017/2)  
 
PRIMER.- Vist que el 23 de maig de 2018, (Registre general d'entrada núm. 
2018/8926), i el 23 de gener de 2019, (Registre general d'entrada núm. 
2019/1662), la Delegación Especial de Economía y Hacienda de Barcelona, del 
Ministerio de Hacienda y Función Pública ha presentat escrits mitjançant els 
quals insten a l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat a la revisió d'ofici de l'acord 
de la Junta de Govern Local, de 24 de novembre de 2006, d'aprovació definitiva 
del Projecte de reparcel·lació del sector afectat pel soterrament de les línies 
elèctriques d'alta tensió de FECSA, al terme municipal d'Esplugues de Llobregat, 
per considerar-lo nul de ple dret, a raó de la incompetència manifesta de l'òrgan 
municipal que el va adoptar. 
 
SEGON.- Vist l’escrit presentat el 12 de febrer de 2019, (Registre general 
d'entrada núm. 2019-3502-E), pel senyor ..., en representació de la Junta de 
Compensació del sector, d’al·legacions contra la sol·licitud de revisió d’ofici 
presentada pel Ministeri d’Hisenda, i sol·licita que s’acordi la inadmissió de la 
sol·licitud, per concórrer els tres supòsits d’inadmissió previstos a l’article 106.3 
de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, i sobrepassar els límits establerts per a la revisió 
d’ofici previstos a l’article 110 de la Llei de procediment.    
 
TERCER.- Vist l’informe jurídic emès per l’assessora jurídica de l’Àmbit de 
Territori i Sostenibilitat, que estableix el següent: 
 
“FETS 
 
PRIMER.- El 23 de maig de 2018, (Registre general d'entrada núm. 2018/8926), 
i el 23 de gener de 2019, (Registre general d'entrada núm. 2019/1662), la 
Delegación Especial de Economía y Hacienda de Barcelona, del Ministerio de 
Hacienda y Función Pública ha presentat sengles escrits, mitjançant els quals 
insten a l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat a la revisió d'ofici de l'acord de la 
Junta de Govern Local, de 24 de novembre de 2006, d'aprovació definitiva del 
Projecte de reparcel·lació del sector afectat pel soterrament de les línies 
elèctriques d'alta tensió de FECSA, al terme municipal d'Esplugues de Llobregat, 
per considerar-lo nul de ple dret, a raó de la incompetència manifesta de l'òrgan 
municipal que el va adoptar. 
 
De forma succinta, en aquest escrit es manifesta el següent: 
 
- Que, l'Administració de l'Estat és titular de la parcel·la d'11.938m², (finca 
registral núm. 27940), situada al carrer Jacint Esteva Fontanet, núm. 36, 
d'Esplugues de Llobregat. 
 
- Que, la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, de 13 de 
desembre de 2017, estimava el recurs d'apel·lació interposat per la Junta de 
Compensació del sector afectat pel soterrament de les línies elèctriques d'alta 
tensió de FECSA, al terme municipal d'Esplugues de Llobregat, en la qual 



 
s'indica que l'acord d'aprovació definitiva del Projecte de reparcel·lació del sector, 
de 24 de novembre de 2006 és un acte ferm, respecte del qual només hi cabria 
la revisió d'actes nuls. 
 
- Que, aquest Ajuntament ha de revisar aquest acord, perquè va incloure la finca 
mencionada indegudament, en tant que era un bé de domini públic, i ho va ser 
fins el 22 de febrer de 2008; moment en què van ser desafectada.  
 
- Que, per tant, es tracta d'un acte d'apropiació d'un bé de domini públic estatal. 
 
- Que, l'acte és nul de ple dret, perquè es va dictar per òrgan manifestament 
incompetent per raó de la matèria, en tant que la desafectació correspon a 
l'Administració de l'Estat. 
 
- Sol·licita la revisió d'ofici de l'acord d'aprovació definitiva del Projecte de 
reparcel·lació del sector afectat pel soterrament de les línies elèctriques d'alta 
tensió de FECSA, al terme municipal d'Esplugues de Llobregat, de 24 de 
novembre de 2006, i que s'inclogui la finca en un nou projecte de reparcel·lació, 
i es reconegui a l'Administració de l'Estat l'aprofitament urbanístic, en igualtat de 
condicions que a la resta de propietaris del sector. 
 
SEGON.- Aquests escrits van ser tramesos a la Junta de Compensació del 
sector, atorgant-los un tràmit d'audiència de 15 dies als efectes que al·leguessin 
el què consideressin oportú. 
 
TERCER.- El 12 de febrer de 2019, (Registre general d'entrada núm. 2019-3502-
E), el senyor ..., en representació de la Junta de Compensació del sector, ha 
presentat un escrit d’al·legacions contra la sol·licitud de revisió d’ofici presentada 
pel Ministeri d’Hisenda, i sol·licita que s’acordi la inadmissió de la sol·licitud, per 
concórrer els tres supòsits d’inadmissió previstos a l’article 106.3 de la Llei 
39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, i sobrepassar els límits establerts per a la revisió 
d’ofici previstos a l’article 110 de la Llei de procediment.    
 
En aquest escrit, es manifesta i s’argumenta el què, succintament, es resumeix 
a continuació: 
 
- Que, en el procediment d’aprovació del Pla parcial del sector, la Demarcació de 
Carreteres de l’Estat va emetre un informe favorable sobre l’instrument de 
planejament, i manifestava que el Ministeri havia de ser exclòs del repartiment 
de beneficis i càrregues, no adquirint cap dret o obligació sobre els processos 
urbanístics que es derivessin del desenvolupament del Pla parcial. 
 
- Que, en la tramitació del Projecte de reparcel·lació del sector, la Demarcació 
de Carreteres de l’Estat va presentar un escrit d’al·legacions mitjançant el qual 
va exigir l’exclusió dels béns de domini públic de l’Estat del repartiment de 
beneficis i càrregues. 
 



 
- Que, el Projecte de reparcel·lació del sector, aprovat definitivament el 24 de 
novembre de 2006, es va aprovar en aquests termes. 
 
- Que, es va inscriure la finca registral núm. 27940 al Registre de la Propietat, 
amb un certificat emès per l’enginyer en cap de la Demarcació de Carreteres, 
sense plànol, ni localització de la finca dins de l’àmbit del Pla parcial, i amb 
posterioritat a l’aprovació definitiva del Projecte de reparcel·lació, i la seva 
inscripció al Registre de la Propietat. 
 
- Que, el 31 de maig de 2013, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat va acordar reconèixer al Ministeri l’aprofitament 
urbanístic en igualtat de condicions que la resta de propietaris. 
 
- Que, mitjançant la Sentència del TSJC de 13 de desembre de 2017, es va 
declarar la NUL·LITAT de l’acord de 31 de maig de 2013, en tant que la Junta de 
Compensació va acreditar en el sí del procediment que la pretesa inclusió no era 
procedent, en tant que la finca registral 27940 no existia encara ni estava adscrita 
al domini públic en el moment de delimitació del polígon, i que la inclusió de la 
finca significaria una conculcació dels principis de bona fe i confiança legítima, 
en tant que l’Administració General de l’Estat estava anant contra els seus propis 
actes. 
 
- Que, aquesta Sentència va reconèixer que l’intent fallit de l’AGE d’alterar la 
distribució de beneficis i càrregues del Projecte de reparcel·lació constituïa una 
actuació improcedent, en ser contrària als seus propis actes, de manera que el 
Projecte de reparcel·lació és un acte ferm i definitiu. 
 
- Que, la finca 27940 no es correspon amb cap finca aportada o de resultat del 
Projecte de reparcel·lació; no es pot localitzar en atenció als límits registrals 
indicats a la nota simple, i que la finca, d’acord amb els límits cadastrals històrics, 
dona com a resultat un antic vial que actualment és inexistent, i d’uns 200m². Per 
tant, conclouen que la finca no existia quan es va aprovar el Projecte de 
reparcel·lació, ni tampoc existeixen actualment proves que acreditin la seva 
existència física; ni la seva inclusió a l’àmbit, ni la seva superfície real. 
 
- Que, la sol·licitud de revisió ha de ser inadmesa a tràmit, perquè concorren el 
tres supòsits d’inadmissió de les revisions d’ofici previstes a l’article 106.3 de la 
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques: absència de causa de nul·litat prevista a l’article 47.1 
de la Llei de procediment; absència manifesta de fonament, i desestimació en 
quant al fons en el marc d’altres sol·licituds substancialment iguals. 
 
Quant a la revisió d’ofici basada en incompetència manifesta de l’òrgan que va 
adoptar l’acord d’aprovació definitiva del ¨Projecte de reparcel·lació, per haver 
desafectat la finca de referència, de domini públic de l’Administració General de 
l’Estat, la finca mai va ser desafectada per l’Ajuntament, sinó per l’Administració 
general de l’Estat, i va ser després que s’aprovés definitivament el Projecte de 
reparcel·lació, i s’inscrigués al Registre de la Propietat; la qual cosa ha estat 
reconeguda per l’administració estatal en seu judicial. S’invoca la causa de 



 
nul·litat de l’article 47.1.b) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, sense acreditar amb dades 
objectives que l’Ajuntament ha actuat al marge de les seves competències. 
 
La petició de revisió d’ofici és contrària a l’equitat, a la bona fe, al dret dels 
particulars de l’àmbit que constitueixen la Junta de Compensació, a la doctrina 
dels propis actes i, en definitiva, a l’ordenament jurídic, d’acord amb les 
determinacions de l’article 110 de la Llei de procediment. 
 
L’article 110 prohibeix la revisió d’ofici quan es compleixin els dos requisits 
cumulatius, com la concurrència de determinades circumstàncies com, per 
exemple el temps transcorregut, i que aquestes impliquin que la revisió sigui 
contrària a l’equitat, a la bona fe, al dret dels particulars, o a les lleis. 
 
Es tracta d’un nou intent de l’Administració General de l’Estat d’insistir en una 
pretensió que ja va ser sol·licitada, i desestimada, per la Sentència del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya, de 13 de desembre de 2017, que és, la seva 
inclusió en el repartiment de beneficis i càrregues del Projecte de reparcel·lació. 
 
- En la seva actuació, l’Administració ha de respectar els límits establerts per la 
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, de respecte als 
principis de bona fe i confiança legítima, previstos al seu article 3.  
 
FONAMENTS DE DRET 
 
En virtut de les determinacions de l'article 106 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, 
de procediment administratiu comú de les administracions públiques, relatiu a la 
revisió de disposicions i actes nuls, les administracions públiques, en qualsevol 
moment, per iniciativa pròpia o a sol·licitud d’interessat, i amb el dictamen 
favorable previ del Consell d’Estat o òrgan consultiu equivalent de la comunitat 
autònoma, si n’hi ha, han de declarar d’ofici la nul·litat dels actes administratius 
que hagin posat fi a la via administrativa o que no hagin estat recorreguts dins el 
termini, en els supòsits que preveu l’article 47.1.  
 
L’òrgan competent per a la revisió d’ofici pot acordar motivadament la inadmissió 
a tràmit de les sol·licituds formulades pels interessats, sense necessitat de 
sol·licitar el dictamen del Consell d’Estat o òrgan consultiu de la comunitat 
autònoma, quan aquestes no es basin en alguna de les causes de nul·litat de 
l’article 47.1, o manifestament no tinguin fonament, així com en el supòsit que 
s’hagin desestimat pel que fa al fons altres sol·licituds substancialment iguals.  
 
Quan el procediment s’hagi iniciat d’ofici, el transcurs del termini de sis mesos 
des del seu inici sense que s’hagi dictat una resolució en produeix la caducitat. 
Si el procediment s’ha iniciat a sol·licitud d’interessat, aquesta es pot entendre 
desestimada per silenci administratiu. 
 
Ara bé, la pròpia Llei de procediment estableix límits a aquesta capacitat de 
revisió. L'article 110 estableix que les facultats de revisió que estableix aquest 
capítol no es poden exercir quan, per prescripció d’accions, pel temps 



 
transcorregut, o per altres circumstàncies, el seu exercici sigui contrari a l’equitat, 
a la bona fe, al dret dels particulars o a les lleis. 
 
L'òrgan competent per a aprovar els instruments de gestió, com és el cas d'un 
projecte de reparcel·lació, és l'alcalde o alcaldessa, per aplicació de l'article 21.1.j) 
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de reguladora de las bases del règim jurídic local, 
si bé aquesta competència va ser delegada expressament en la Junta de Govern 
Local, mitjançant el Decret d'alcaldia de 15 de juny de 2015. L'òrgan competent 
per a resoldre aquesta petició és, doncs, la Junta de Govern Local. 
 
CONCLUSIONS 
 
Cal tenir en compte les premisses següents: 
 
En primer lloc que, tant en el si de la tramitació del Pla parcial urbanístic aplicable 
al sector, com en la tramitació del Projecte de reparcel·lació, l’Administració 
General de l’Estat, no només va informar favorablement els dos documents, sinó 
que, a més a més, expressament, va demanar ser exclosa del repartiment de 
beneficis i càrregues de la Reparcel·lació. I en aquests termes es va aprovar 
definitivament el document del Projecte de reparcel·lació, el 24 de novembre de 
2006. 
 
Que, la inscripció de la finca 27940 es va produir amb posterioritat a l’aprovació 
definitiva del Pr i al seva inscripció al Registre de la Propietat, amb un certificat 
de l’enginyer en Cap de la Demarcació de carreteres, però sense plànol ni 
localització de la finca. 
 
Que, malgrat l’acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Esplugues 
de Llobregat de 31 de maig de 2013 va reconèixer la inclusió de la finca de 
l’Administració de l’Estat al procés reparcel·latori, la Sentència del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya, de 13 de desembre de 2017, va declarar la 
seva nul·litat en tant que en el procés judicial es va acreditar que la pretesa 
inclusió no era procedent, ja que la finca 27940 no existia encara ni estava 
adscrita al domini públic en el moment de delimitació del polígon, i que la inclusió 
de la finca significaria una conculcació dels principis de bona fe i confiança 
legítima, en tant que l’Administració General de l’Estat estava anant contra els 
seus propis actes. És a dir, que l’Administració peticionària de revisió ja ha vist 
desestimada la seva pretensió en el sí d’un procediment judicial. 
 
Que, la finca 27940 no es correspon amb cap finca aportada o de resultat inclosa 
dins de l’àmbit de la reparcel·lació. 
 
Que, en qualsevol cas, cal subratllar que en aplicació i compliment de l'article 
21.1.j) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de reguladora de las bases del règim jurídic 
local, l’òrgan competent per a aprovar els instruments de gestió, com és el cas 
d'un projecte de reparcel·lació, és l’alcaldia. Com que aquesta competència va 
ser expressament delegada en la Junta de Govern Local, mitjançant el Decret 
d'alcaldia de 15 de juny de 2015, l'òrgan competent per a aprovar els projectes 



 
de reparcel·lació al municipi d’Esplugues de Llobregat és, doncs, la Junta de 
Govern Local.  
 
L’article 124 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, mitjançant el qual s'aprova 
el Text refós de la Llei d'urbanisme, estableix que l’objecte de la reparcel·lació 
és repartir equitativament els beneficis i les càrregues derivats de l'ordenació 
urbanística, o regularitzar la configuració de les finques i situar-ne l'aprofitament 
en zones aptes per a l'edificació, d'acord amb el planejament urbanístic. 
 
En virtut de la reparcel·lació, i un cop feta, si escau, l'agrupació de les finques 
afectades, s'adjudiquen a les persones propietàries les parcel·les resultants, en 
proporció a llurs drets respectius, i s'adjudiquen a l'ajuntament i a l'administració 
actuant, si s'escau, els terrenys i les parcel·les que els corresponen, d'acord amb 
aquesta Llei i amb el planejament urbanístic. 
 
Per altra banda, els efectes de tota reparcel·lació, establerts legalment, són els 
previstos a l’article 127 de la Llei d’urbanisme. Entre d’altres, la cessió de dret al 
municipi en què s'actua, o, si escau, a l'administració urbanística actuant, en ple 
domini i lliures de càrregues, dels terrenys de cessió obligatòria, perquè siguin 
incorporats al patrimoni de sòl o perquè se'n faci l'afectació als usos que 
determini el planejament urbanístic.  
 
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat és, doncs, 
l’òrgan competent per a aprovar inicialment i definitivament un projecte de 
reparcel·lació, amb l’objecte i els efectes que es determinen legalment i, en 
aquest sentit, en cap cas es pot considerar que concorri la causa de nul·litat de 
l’article 47.1b), i que l’acord d’aprovació definitiva del Projecte de reparcel·lació 
sigui nul a raó de la incompetència manifesta de l’òrgan que la va aprovar.  
 
Que, per tant, a la llum d’aquests fets, i dels què consten en els procediments 
tramitats, als quals em remeto i dono per reproduïts en aquets punt i, tal i com 
es justifica àmpliament en l’escrit presentat el 12 de febrer de 2019, (Registre 
general d'entrada núm. 2019-3502-E), per la Junta de Compensació del sector, 
la sol·licitud de revisió ha de ser inadmesa a tràmit, perquè concorren el tres 
supòsits d’inadmissió de les revisions d’ofici previstes a l’article 106.3 de la Llei 
39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques: absència de causa de nul·litat prevista a l’article 47.1 
de la Llei de procediment; absència manifesta de fonament, i desestimació en 
quant al fons en el marc d’altres sol·licituds substancialment iguals. 
 
Per altra banda, la petició de revisió d’ofici és contrària a l’equitat, a la bona fe, 
al dret dels particulars de l’àmbit que constitueixen la Junta de Compensació, a 
la doctrina dels propis actes i, en definitiva, a l’ordenament jurídic, d’acord amb 
les determinacions de l’article 110 de la Llei de procediment, que prohibeix la 
revisió d’ofici quan es compleixin els dos requisits cumulatius, com la 
concurrència de determinades circumstàncies com és el temps transcorregut, 
que en aquest cas és de més de 12 anys, i que aquestes impliquin que la revisió 
sigui contrària a l’equitat, a la bona fe, al dret dels particulars, o a les lleis. 
 



 
En definitiva, per tot l’exposat, només resta concloure que s’informa 
desfavorablement la petició de revisió d’ofici de l’acord de la Junta de Govern 
Local de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, de 24 de novembre de 2006, 
d’aprovació definitiva del Projecte de reparcel·lació del sector afectat pel 
soterrament de les línies elèctriques d'alta tensió de FECSA, al terme municipal 
d'Esplugues de Llobregat, presentada el 23 de maig de 2018, (Registre general 
d'entrada núm. 2018/8926), i el 23 de gener de 2019, (Registre general d'entrada 
núm. 2019/1662), per la Delegación Especial de Economía y Hacienda de 
Barcelona, del Ministerio de Hacienda y Función Pública, en base al contingut de 
l’escrit presentat el 12 de febrer de 2019, (Registre general d'entrada núm. 2019-
3502-E), per la Junta de Compensació del sector.” 
 
S’acorda: 
 
PRIMER.- INDAMETRE a tràmit la petició de de revisió d’ofici de l’acord de la 
Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, de 24 de 
novembre de 2006, d’aprovació definitiva del Projecte de reparcel·lació del sector 
afectat pel soterrament de les línies elèctriques d'alta tensió de FECSA, al terme 
municipal d'Esplugues de Llobregat, presentada el 23 de maig de 2018, (RGE 
núm. 2018/8926), i el 23 de gener de 2019, (RGE núm. 2019/1662), per la 
Delegación Especial de Economía y Hacienda de Barcelona, del Ministerio de 
Hacienda y Función Pública, a l’empara de l’article 106.3 de la Llei 39/2015, d'1 
d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, 
i en base al contingut de l’escrit presentat el 12 de febrer de 2019, (RGE núm. 
2019-3502-E), per la Junta de Compensació del sector. 
 
SEGON.- NOTIFICAR aquest acord a la Delegación Especial de Economía y 
Hacienda de Barcelona, del Ministerio de Hacienda y Función Pública, i a la Junta 
de Compensació del sector afectat pel soterrament de les línies elèctriques d'alta 
tensió de FECSA, al terme municipal d'Esplugues de Llobregat. 
 
 

RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS 
 
14. 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. 32 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
471.386,18€. 
 
Relació núm. 33 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
1.403,60€. 
 
Relació núm. 34 de documents O en fase prèvia per un import total de 
217.387,47€. 
 
Relació núm. 35 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 265,41€. 



 
 
Relació núm. 36 de documents O en fase prèvia per un import total de 
12.095,16€. 
 
Tots el documents comptables porten annexat el corresponent document 
justificatiu que ha estat conformat per la persona tècnica adient i fiscalitzada pel 
Servei d’Intervenció. 
  
S’acorda: 
 
1. Relació núm. núm. 32 de documents ADO en fase prèvia per un import total 
de 471.386,18€. 
 
2. Relació núm. 33 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
1.403,60€. 
 
3. Relació núm. 34 de documents O en fase prèvia per un import total de 
217.387,47€. 
 
4. Relació núm. 35 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
265,41€. 
 
5. Relació núm. 36 de documents O en fase prèvia per un import total de 
12.095,16€. 
 
 
15. Proposta d’adjudicació del contracte menor per a la prestació del servei 
d’instal•lació, configuració, manteniment i servei helpdesk. (exp. 
2019/1411/3196) 
 
Atesa la necessitat de procedir a la contractació del servei d’instal·lació, 
configuració, manteniment i servei helpdesk per l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat. 
 
Tipus de contracte: Servei 
Objecte: La prestació del servei d’instal·lació, configuració, manteniment i servei 
helpdesk per l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, que inclou, la instal·lació, 
configuració, optimització, suport i manteniment de tot el parc informàtic. 
Procediment de contractació: Contracte menor. Tramitació: Ordinària 
Codi CPV: 50312600-1  Manteniment i reparació d’equip de tecnologia de la 
informació 
Valor estimat del contracte:  6.900,00€   IVA 1.449,00€ 
Preu: 8.349,00€ 
Durada:  La durada del contracte compren des de l’1 d’abril de 2019 i fins a 
l’adjudicació del contracte, que actualment s’està licitant pel procediment obert. I 
en tot cas, la durada màxima del contracte menor serà de 3 mesos.  
 



 
A l’expedient administratiu consta degudament incorporada la Memòria 
justificativa en la que resta acreditada la necessitat de la contractació i que no 
han estat alterades les regles generals de la contractació. 
 
Consta també a l’expedient l’oferta presentada per M.C.M. LABS, S.L., amb NIF 
B61462768, per import de 8.349€ IVA inclòs, que es considera a la Memòria 
justificativa ajustada a les necessitats municipals i a les característiques 
específiques del contracte. La mateixa memòria indica que la persona que es 
proposa com a contractista no ha subscrit amb aquest Ajuntament altres 
contractes menors que individual o conjuntament superin les xifres límit per 
aquest tipus de contracte. 
 
Ha estat comprovada de crèdit adequat i suficient en el pressupost de la 
corporació per a l’exercici 2019. 
 
Per la qual cosa i de conformitat amb el que s’estableix a la Disposició Addicional 
Segona de la Llei 9/2107, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, 
per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del 
parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE, de 26 de febrer de 2014. 
 
En ús de les facultats delegades atorgades mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 
2018/2314, de data 9 de juliol de 2018 en matèria de contractes menors. 
 
S’acorda: 
 
1.- Aprovar l’expedient de contractació i la MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL 
CONTRACTE MENOR, incorporada a l’expedient, aprovant expressament la 
necessitat de procedir a aquesta contractació que té per objecte la prestació del 
servei d’instal·lació, configuració, manteniment i servei helpdesk per l’Ajuntament 
d’Esplugues, que inclou, la instal·lació, configuració, optimització, suport i 
manteniment de tot el parc informàtic. 
 
2.- Declarar que s’ha procedit a la comprovació de la regla d’incompatibilitat de 
l’article 118.3 de la Llei 9/2017. 
 
3.- Aprovar el pressupost del contracte per import de 6.900€, més 1.449€ 
corresponents a 21% d’IVA. 
 
4.- Adjudicar el contracte a M.C.M. LABS, S.L., amb NIF B61462768 per import 
de 6.900€, més 1.449€ corresponents a 21% d’IVA. 
 
5.- Les especificacions tècniques del servei esmentat són les següents: 
Atenció telefònica de les trucades del SAU de dilluns a divendres en horari de 
9:00 a 15:00.  
 
Enregistrament de les atencions telefòniques, seguint els criteris proposats per 
l’equip municipal i utilitzant l’eina pròpia que l’Ajuntament posarà a disposició de 
l’empresa adjudicatària. 
 



 
Primera diagnosi de totes les demandes. Segons la tipologia de la demanda que 
s’hagi determinat, es derivarà a un tècnic de l’empresa adjudicatària o s’escalarà 
a l’equip tècnic municipal. 
 
Seguiment de la resolució i mesura dels nivells de servei i satisfacció fins el 
tancament de la demanda, d’acord amb l’usuari. 
 
Elaboració d’informes del servei que es presentaran a la direcció del departament 
amb periodicitat mensual. 
 
La persona tècnica resident sempre haurà d’estar localitzable i complir amb les 
normes internes d’ús d’Internet i ús de terminals mòbils.  
 
Realitzar tasques de suport presencial delegades per l’equip tècnic de 
l’Ajuntament. Exemples d’aquestes tasques poden ser actuacions puntuals en 
màquines client, comprovació de línies de comunicació, etc. 
 
Proporcionar el suport necessari per instal·lar l’equipament físic i lògic dels llocs 
de treball, 
- Instal·lació i/o configuració d’estació de treballs; 
- Instal·lació i/o configuració de sistemes operatius; 
- Suport tècnic post-implantació; 
Donar suport  a la gestió d’inventari proporcionant la informació que es 
requereixi. 
 
Aportar la informació necessària en relació a les actuacions realitzades per tal 
de garantir el manteniment de la base de dades de coneixement. Per altre banda, 
l’accés a aquesta base de dades donarà suport a la seva tasca. 
 
Actualització de les versions del programari (sistema operatiu i ofimàtica).  
Instal·lació i posta en marxa, en els llocs de treball, dels nous ordinadors i de les 
aplicacions que hagin d’estar en funcionament. 
  
Manteniment dels nous equipaments objecte de la renovació, igualment de tot el 
maquinari microinformàtic no renovat, com ara, PC’s, Impressores, perifèrics i 
elements complementaris.  
 
6.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent al present 
contracte, per un import màxim 8.349 euros, IVA inclòs, a càrrec de la partida 11 
92004 22799 – TREBALLS ASSESSORIA TÈCNICA PROCESSOS INFORMA, 
del pressupost municipal en vigor, a favor de l’empresa M.C.M. LABS, S.L., amb 
NIF B61462768.  
 
7.- El pagament s’efectuarà segons les condicions habituals de l’Ajuntament, 
mitjançant transferència bancària, prèvia presentació de la factura o factures 
corresponents degudament signades per l’adjudicatària i degudament 
conformades per la persona designada responsable del projecte. 
 



 
8.- El contracte estarà vigent de l’1 d’abril del 2019 i fins a l’adjudicació del 
contracte, el qual es tramita actualment pel procediment obert i, en tot cas, amb 
una durada màxima de 3 mesos. 
 
9.- La persona responsable del contracte, sota la supervisió de la qual es 
desenvoluparà el mateix, serà el senyor ..., director de Sistemes d’Informació. 
 
10.- Notificar la present resolució a la persona adjudicatària. 
 
11.- Ordenar la publicació del contracte menor en la forma prevista a l'article 63.4 
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 
 
 
16. Proposta d’aprovació de l’expedient de contractació del 
subministrament per a la renovació del parc informàtic, instal·lació, 
configuració, manteniment i el servei de helpdesk (exp. 2019/298/1428). 
 
El Parc de microinformàtica de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat pateix un 
cert nivell d’obsolescència que afecta negativament al desenvolupament dels 
projectes tecnològics d’automatització de processos, gestió documental, entorns 
col·laboratius, etc., que han esdevingut una prioritat per assolir els nivells 
establerts per la societat i per la legislació. 
 
La disparitat de models i de tecnologies provoquen ineficiències en el suport i 
manteniment, així com desigualtats en relació a les funcionalitats i els rendiments 
del parc informàtic que utilitzen diferents organitzacions municipals. 
 
Els sistemes informàtics de sobretaula i portàtils, han esdevingut eines 
imprescindibles per a molts treballadors de l’Ajuntament, fins al punt que disposar 
d’un ordinador adaptat a les necessitats i els requeriments del lloc de treball és 
quelcom tan bàsic com per exemple, una taula o un telèfon.  
 
Donats tots aquests elements, des de la Unitat de Sistemes d’Informació 
considerem necessari renovar i actualitzar el parc de microinformàtica de 
l’Ajuntament, d’aquesta forma, solucionarem les problemàtiques derivades de 
l’obsolescència dels equips i agilitzarem el suport que des d’Atenció a l’Usuari es 
presta a l’usuari informàtic. 
 
Atès que l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat no disposa de mitjans ni 
recursos tècnics per cobrir les necessitats que cal satisfer amb aquesta 
contractació, el més adient i eficient des del punt de vista econòmic i sostenible 
és procedir a la seva contractació. 
 
El director de Sistemes d’Informació ha emès informe tècnic justificatiu de la 
necessitat i urgència de contractar, en els termes i d’acord amb el valor estimat 
del contracte, criteris d’adjudicació i condicions especials d’execució que venen 
descrites en el Plec de prescripcions tècniques particulars del contracte. 
 



 
En base als articles 17, 25, 116, 119 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les 
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 
de febrer de 2014 (LCSP, en endavant), estem davant d’un contracte 
administratiu de servei i subministrament, subjecte regulació harmonitzada i 
tramitació d’urgència, que es tramitarà pel procediment obert, en atenció al seu 
valor estimat del contracte.  
 

Vist l'informe dels Serveis Jurídics i la fiscalització prèvia per part de la 
Intervenció municipal. 
 
S’acorda: 
 
PRIMER.- Aprovar la despesa plurianual per a la contractació, amb tramitació 
d’urgència i pel procediment obert, amb regulació harmonitzada, del 
subministrament per a la renovació del parc informàtic, instal·lació, configuració, 
manteniment i el servei de Helpdesk des de l’1 de juliol del 2019 al 31 de 
desembre del 2022, improrrogable, per un import màxim net de 430.794 euros 
més 90.466,74 euros en concepte d’IVA (21%), d’acord amb la distribució 
màxima de la despesa en les següents anualitats: 
 

ANY PERÍODE APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA 

IMPORT 
NET 

IVA (21% O 
ALTRE) 

IMPORT 
TOTAL (IVA 

INCLÒS) 

2019 01.07.2019- 
31.12.2019 

11  92000  64100 
11  92003  22799 

66.600 € 
15.000€ 

13.986 € 
3.150€ 

80.586,00 € 
18.150€ 

2020 01.01.2020- 
31.12.2020 

11  92000  64100 
11  92003  22799 

66.600 € 
47.124 € 

13.986 € 
9.896,04 € 

80.586,00 € 
57.020,04 € 

2021 01.01.2021- 
31.12.2021 

11  92000  64100 
11  92003  22799 

66.600 € 
51.135 € 

13.986 € 
10.738,35 € 

80.586,00 € 
61.873,35 € 

2022 01.01.2022- 
31.12.2022 

11  92000  64100 
11  92003  22799 

66.600 € 
51.135 € 

13.986 € 
10.738,35 € 

80.586,00 € 
61.873,35 € 

 
L’anterior acord se sotmet a la condició suspensiva de comptar amb la 
consignació pressupostària adequada i suficient, un cop aprovat el pressupost 
municipal dels exercicis 2020, 2021 i 2022, amb caràcter definitiu. 
 
SEGON.- Aprovar l’expedient de contractació, amb tramitació d’urgència i pel 
procediment obert, amb regulació harmonitzada, i aprovar els plecs de 
condicions econòmic administratives i tècniques relatius al  subministrament per 
a la renovació del parc informàtic, instal·lació, configuració, manteniment i el 
servei de Helpdesk amb un pressupost màxim net de 430.794,00 euros més 
90.466,74 euros  en concepte d’IVA (21%), d’acord amb la distribució màxima 
de la despesa en les següents anualitats: 
 

ANY PERÍODE 
APLICACIÓ 

PRESSUPOSTÀRI
A 

IMPORT 
NET 

IVA (21% O 
ALTRE) 

IMPORT 
TOTAL (IVA 

INCLÒS) 



 
2019 01.07.2019- 

31.12.2019 
11  92000  64100 
11  92003  22799 

66.600 € 
15.000€ 

13.986 € 
3.150€ 

80.586,00 € 
18.150€ 

2020 01.01.2020- 
31.12.2020 

11  92000  64100 
11  92003  22799 

66.600 € 
47.124 € 

13.986 € 
9.896,04 € 

80.586,00 € 
57.020,04 € 

2021 01.01.2021- 
31.12.2021 

11  92000  64100 
11  92003  22799 

66.600 € 
51.135 € 

13.986 € 
10.738,35 € 

80.586,00 € 
61.873,35 € 

2022 01.01.2022- 
31.12.2022 

11  92000  64100 
11  92003  22799 

66.600 € 
51.135 € 

13.986 € 
10.738,35 € 

80.586,00 € 
61.873,35 € 

 
 
TERCER.- Convocar la licitació i ordenar la seva publicació, d’una banda, en el 
Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE) i, d’altra banda, en el perfil del 
contractant, als efectes de complir amb la tramitació establerta als articles 63, 
135 i següents de la LCSP. 
 
 
17. Proposta d’aprovació d’un Conveni Marc amb la Facultat de Biologia i 
aprovació annex pràctiques d'un alumne (exp. 2019/3473/1374). 
 
Atès el contingut del Conveni Marc que presenta la Facultat de Biologia de la 
Universitat de Barcelona a l’efecte de regular la realització de pràctiques 
acadèmiques externes en aquest Ajuntament per part dels estudiants de 
l’esmentada Universitat. 
 
Atès que la realització de les pràctiques no suposa l’assumpció, per les parts, 
d’obligacions més enllà de les estrictament establertes en l’esmentat Conveni, i, 
en cap cas, no implicarà  l’existència d’una relació laboral entre els estudiants i 
aquest Ajuntament.  
 
S’acorda: 
 
1.- Aprovar el Conveni Marc de cooperació educativa per a la realització de 
pràctiques acadèmiques externes entre la Facultat de Biologia de la Universitat 
de Barcelona i l’Ajuntament per a la realització de pràctiques relacionades, de 
manera general i específica amb 3D, biodiversitat i fauna urbana, legionel·la, 
animals de companya, soroll, aire, mobilitat sostenible, residus, educació 
ambiental i etc., que entrarà en vigor en el moment de la seva signatura i la 
durada serà de quatre anys. 
 
2.- Acordar que abans de la finalització de quatre anys, se’n, podrà acordar una 
pròrroga de fins a quatre anys més o l’extinció del Conveni de referència. 
 
3.- Facultar a l’alcaldessa per a la signatura del Conveni amb el contingut que 
consta en l’expedient. 
 
4.- Aprovar l’annex corresponent a les pràctiques que realitzarà l’alumne SCG, 
amb un nombre de pràctiques de 600 hores totals, distribuïdes segon necessitats 
del servei i, en el període comprès de l’1 d’abril al 14 de juny de 2019. 
 



 
5.- Nomenar tutor de l’esmentat alumne, al tècnic de Medi Ambient. 
 
 
18. Proposta d’aprovació de l’expedient de contractació del contracte 
menor del Servei de Prevenció de Riscos Laborals (exp. 2019/3336/1411). 
 
Atès que el proper dia 31 de març de 2019 finalitza el contracte del Servei integral 
i aliè de prevenció de riscos laborals, dels serveis de seguretat i ergonomia – 
psicosociologia per al servei de prevenció de riscos laborals i vigilància de la 
salut, que actualment tenim en vigor, i vist que el nou contracte, el qual s’està 
tramitant per procediment obert, encara no ha estat adjudicat.  
 
Vist que des del Departament de Recursos Humans s’està gestionant la redacció 
definitiva dels plecs de clàusules de prescripcions tècniques, i administratives, 
així com la posterior tramitació d’un contracte de serveis per procediment obert 
(expedient Firmadoc, 2019/3434/1408), i atès que l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat té la voluntat de continuar fins la seva definitiva adjudicació.  
 
 
És pels motius abans esmentats que s’ha de procedir a la tramitació d’aquest 
contracte menor:  
 
Objecte: El contracte té per objecte gestionar el Servei integral i aliè de prevenció 
de riscos, dels serveis de seguretat i ergonomia – psicosociologia i vigilància de 
la salut a l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat.   
 
Tipus de contracte: Servei.  
 
Procediment de contractació: Contracte menor. Tramitació: Ordinària. 
 
Codi CPV: 71317200 – Serveis de Salut i Seguretat.  
 
Valor estimat del contracte: 5.543,65€   IVA 1.164,15€  (21 % d’IVA). 
 
Preu: 6.707,80€   
 
Durada: el contracte estarà vigent des del dia 1 d’abril fins el dia 31 de juliol 
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 QUIRON 
PREVENCIÓ, S.L.U. amb NIF número  B64076482, per import de 6.707,80€ 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 si ha subscrit 



 
amb aquest Ajuntament altres contractes menors que individual o conjuntament 
superin les xifres límit per aquest tipus de contracte. 
 
Ha estat comprovat el crèdit adequat i suficient en el pressupost de la corporació 
per a l’exercici 2019. 
 
Per la qual cosa i de conformitat amb el que s’estableix a la Disposició Addicional 
Segona de la Llei 9/2107, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, 
per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del 
parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE, de 26 de febrer de 2014. 
  
S’acorda: 
 
1. Aprovar  l’expedient de contractació i la memòria justificativa del contracte 
menor incorporada a l’expedient, aprovant expressament la necessitat de 
procedir a aquesta contractació de servei que té per objecte gestionar el Servei 
integral i aliè de prevenció de riscos, dels serveis de seguretat i ergonomia – 
psicosociologia i vigilància de la salut a 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 5.543,65 euros, més 
1.164,15 euros corresponents al 21% d’IVA.   
   
4. Adjudicar el contracte a l’empresa QUIRON PREVENCIÓ, S.L.U., amb NIF 
número B64076482, 5.543,65 euros, més 1.164,15 euros corresponents al 21% 
d’IVA.     
 
5. Aprovar les especificacions tècniques següents:  
 
- La prestació consisteix en gestionar el Servei integral i aliè de prevenció de 
riscos, dels serveis de seguretat i ergonomia – psicosociologia i vigilància de la 
salut a l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat.   
 
- La prestació es prestarà durant 4 mesos. Set hores setmanals presencials a les 
dependències de l’Ajuntament i la resta virtualment.    
 
- El material que s’utilitzarà per la prestació del servei serà en part, material propi 
de l’Ajuntament i serà el següent: un lloc de treball, a la seva disposició el dia 
que estigui presencialment a l’espai Baronda, amb tot el que comporta, i la resta 
de material específic necessari per les diferents mesures, inspeccions, o altres 
tasques corresponents com a Tècnic/a de Prevenció que hagi de realitzar seran 
de l’empresa adjudicatària.   
 
- Es redactaran informes, plans d’emergència i qualsevol altra documentació que 
sigui necessària per tal de donar compliment a la normativa vigent en quant a 
temes de Prevenció en riscos laborals, durant aquests quatre mesos que estigui 
en vigor aquest contacte.   



 
 
- Coneixements específics en aquesta matèria.  
 
- Experiència en aquest tipus de serveis.  
 
6. Aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent al present, per 
un import màxim de 6.707,80 €, IVA inclòs, a càrrec de la partida 11 92000 22799 
– Prevenció riscos laborals del pressupost municipal en vigor, a favor de 
l’empresa QUIRON PREVENCIÓ, S.L.U. amb NIF número B64076482.  
 
7. El pagament s’efectuarà segons les condicions habituals de l’ajuntament, 
mitjançant transferència bancària, prèvia presentació de la factura o factures 
corresponents degudament signades per l’adjudicatària i degudament 
conformades per la persona designada responsable del projecte. 
 
8. El contracte estarà vigent des del dia 1 d’abril fins el dia 31 de juliol de 2019.    
 
9. La persona responsable del contracte, sota la supervisió de la qual es 
desenvoluparà el mateix, serà la senyora ..., coordinadora tècnica de Recursos 
Humans.  
 
10. Notificar la present resolució a la persona adjudicatària. 
 
11. Ordenar la publicació del contracte menor en la forma prevista a l'article 63.4 
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 
 
 
19. Proposta de declaració en situació d’excedència voluntària per interès 
particular d'un treballador laboral (exp. 2019/3468/1483). 
 
..., treballador de la plantilla laboral en categoria de Monitor d’Educació Física i 
lloc de treball de tècnic auxiliar de gestió d’equipaments d’aquest Ajuntament, 
presenta instancia en data 25 de març de l’ any en curs, sol·licitant  excedència 
voluntària per interès particular. 
 
L’article 46.2 de l’Estatut dels treballadors estableix que els treballadors amb el 
mínim d’un any d’antiguitat en l’empresa d’un any tenen dret a que se’ls  
reconegui la possibilitat de situar-se en excedència voluntària per un termini de 
no inferior a quatre mesos i no excedir de cinc anys. Aquest dret només podrà 
ser exercitat una altra vegada pel mateix treballador si han transcorregut quatre 
anys des del final de l'anterior excedència. 
  
S’acorda: 
 
Declarar ... treballador de la plantilla laboral en categoria de Monitor d’Educació 
Física i lloc de treball de tècnic auxiliar de gestió d’equipaments d’aquest 
Ajuntament d’aquest Ajuntament, en situació d’excedència voluntària per interès 
particular per un termini no inferior a quatre mesos i no excedir de cinc anys, amb 
efectes 1 d’abril de 2019. 



 
 
 
20. Proposta de desestimació sol·licitud subvenció per afavorir la 
instal·lació d’activitats econòmiques (exp. 2019-2641-722). 
 
Es deixa sobre la taula 
 
 
21. Proposta de desestimació sol·licitud subvenció per afavorir la 
instal·lació d’activitats econòmiques (exp. 2019-2641-1278). 
 
Es deixa sobre la taula 
 
 
22. Proposta de desestimació sol·licitud subvenció per afavorir la 
instal·lació d’activitats econòmiques (exp. 2019-2641-1349). 
 
Es deixa sobre la taula 
 
 
23. Proposta de desestimació sol·licitud subvenció per afavorir la 
instal·lació d’activitats econòmiques (exp. 2019-2641-732). 
 
Es deixa sobre la taula 
 
 
24. Proposta de desestimació sol·licitud subvenció per afavorir la 
instal·lació d’activitats econòmiques (exp. 2019-2641-727). 
 
Es deixa sobre la taula 
 
 
25. Proposta de resolució de la convocatòria per a l'atorgament de 
llicències de parades als mercats de vendes no sedentàries (exp. 
2018/2618/74). 
 
El 19 d'octubre de 2018, la Junta de Govern local va aprovar les Bases 
reguladores i convocatòria per  a  la  concessió  d'autoritzacions de parades 
als mercats de venda no sedentària de Can Vidalet i La Plana, al municipi 
d'Esplugues de Llobregat, en el marc de la Llei  18/2017, de l'1 d'agost, de 
comerç, serveis i fires del Parlament de Catalunya. 
 
En concret, les Bases reguladores assenyalaven la informació detallada 
següent de les parades vacants, al municipi d'Esplugues de Llobregat: 
 
NÚM. 
PARADA 

MERCAT METRES 
LINEALS 

ARTICLES 
ADMESOS A 
LA VENDA 

IMPORT DURADA DE 
L'AUTORITZACIÓ 



 
99 Can 

Vidalet 
3 metres Venda roba dona 3.000,00€ L'autorització  per a 

exercir la venda no 
sedentària finalitzarà el 
dia 6 d'octubre de 
l'any 2025 

149 Can 
Vidalet 

6 metres Venda  roba 
dona/home 

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

15 La Plana 6 metres Venda  roba 
dona/home 

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

 
El 30 d'octubre de 2018 es va publicar l'anunci, Bases i Convocatòria 
esmentades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i al tauler 
virtual d'anuncis de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat, van presentar 
sol·licitud i l'altra documentació prevista les següents persones Interessades: 
 

PERSONA 
INTERESSADA 

PARADA 
MERCAT 

OFERTA 
ECONÓMICA 
FORMULADA 

IMPORT MÍNIM FIXAT A 
LES BASES 

 Núm. 99 Can Vidalet 3.000,00 € 3.000,00 € 

 Núm.149. 
Can Vidalet 

3.000,00 € 4.000,00 € 

 Núm. 15. La Plana 2.500,00 € 2.000,00 € 

 Núm. 15. La Plana 2.000,00 € 2.000,00 € 

 
El 14 de desembre de 2018, a les 10:00h, es va celebrar sessió pública 
d'obertura de les ofertes. Un cop analitzades les sol·licituds presentades, la 
Comissió de selecció va proposar la següent valoració: 
 
PERSONA 
INTERESSADA 

PARADA 
MERCAT 

OFERTA 
ECONÓMICA 
FORMULAD A 

IMPORT 
MÍNIM 
FIXAT
 
A LES 
BASES 

RESULTAT 



 
 
 
 
 Núm. 99. 

Can 
Vidalet 

3.000,00 € 3.000,00 € 

Proposta d'adjudicació. 
Motiu: preu ofertat no 
inferior al mínim fixat i 
únic ofertant. 

 
 

Núm.149.  Can 
Vidalet 3.000,00 € 4.000,00 € 

Proposta de desestimació. 
Motiu: preu ofertat 
inferior al mínim fixat. 

 
 

Núm. 15 
La Plana 2.500,00 € 2.000,00 € 

Proposta d'adjudicació 
Motiu: millor oferta 
econòmica. 

 
 
 
 
 

Núm. 15 
La Plana 2.000,00 € 2.000,00 € 

Admès, sense proposta 
adjudicació Motiu: oferta 
econòmica no inferior al 
mínim fixat, però inferior 
a l'altra oferta. 

 
Posteriorment, l'11 de gener de 2019, la Junta de Govern va aprovar la relació 
d' admesos i exclosos en la convocatòria pública següent: 
 
 

PERSONA 
INTERESSADA 

PARADA 
MERCAT 

OFERTA 
ECONÓMICA 
FORMULADA 

IMPORT MÍNIM 
FIXAT A LES 
BASES 

RESULTAT 

 
 

Núm.  99 
Can 
Vidalet 

3.000,00 € 3.000,00 € Admès 

 
 

Núm. 
149.  Can 
Vidalet 

3.000,00 € 4.000,00 € Exclòs 

 
 

Núm.  15 
La Plana 

2.500,00 € 2.000,00 € Admès 

 
 

Núm.  15 
La Plana 

2.000,00 € 2.000,00 € Admès 

 
El mateix acord de Junta de Govern, així mateix, requeria a les persones 
interessades en les parades 99 de Can Vidalet i 15 de La Plana, per un termini 



 
de 10 dies hàbils, de la documentació prevista a les Bases, amb indicació de 
que es donaria per desistits en cas de no complimentar el tràmit. 
 
La Coordinadora Técnica de Comerç ha informat sobre la tramitació i 
comprovació realitzades respecte les ofertes de les persones interessades en la 
convocatòria pública i conclou el següent: 
 
Amb data 18 de gener i nombre de registre 2019/1440 el Sr. amb DNI xxxxxxxxQ 
com a nou titular de la parada 15 del Mercat de Venda no sedentària de La 
Plana, va presentar tota la documentació requerida i va acreditar tots els requisits 
establerts a les Bases reguladores. 
 
Amb data 22 de gener i nombre de registre 2019/1628 la Sra. amb DNI xxxxxxxxH 
va presentar instancia de renuncia a ser la nova titular de la parada 99 del Mercat 
de Venda no sedentària de Can Vidalet. 
 
Atès els antecedents anteriors es proposa l'autorització de llicencia al Sr. amb 
DNI xxxxxxxxQ com a nou titular de la parada 15 del Mercat de Venda no 
sedentària de La Plana. 
 
Vist l'informe de la directora de la UJA de Serveis Generals i Econòmics; 
 
S’acorda: 
 
PRIMER.- Autoritzar a la persona identificada amb el DNI núm. xxxxxxxxQ, 
com a nou titular de la parada 15 del Mercat de venda no sedentària de La 
Plana, un cop acreditat el compliment dels requisits per al seu atorgament. 
 
El compliment de les obligacions tributaries derivades de l'atorgament de 
l'autorització se subjecta, en tot cas, a la Ordenança Fiscal núm. 19 reguladora 
de la Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions 
situats en terrenys d'ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatges 
cinematogràfics. 
 
SEGON.-Acceptar la renúncia de la persona identificada amb el DNI núm. 
xxxxxxxxH, respecte la parada 99 del Mercat de venda no sedentària de Can 
Vidalet. 
 
TERCER.-Declarar deserta la parada 149 del Mercat de venda no sedentària de 
Can Vidalet, per no haver concorregut cap oferta adequada per al seu 
atorgament, en els termes de les Bases reguladores i Convocatòria. 
 
QUART.- Notificar els anteriors acords a totes les persones interessades en 
el procediment, als efectes de còmput de terminis, sens perjudici de la seva 
publicació al tauler d'anuncis municipal (www.esplugues.cat). 
 
 

ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA 
  



 
26. Proposta d’adjudicació del contracte menor per a realitzar el servei de 
mediació ciutadana (exp. 2019/3286/1411). 
 
PRIMER.- Vista la Memòria relativa al contracte menor que seguidament es 
transcriu literalment: 
 
“Primer.- Vista la Memòria relativa al contracte menor que seguidament es 
transcriu literalment: 
 
“Número d’expedient:2019/3287/1411 
Assumpte: Contracte menor servei Mediació Ciutadana d’abril a setembre de 
2019, ambdós inclosos. Tipus de contracte: Servei 
Procediment i forma d’adjudicació. Contracte menor 
 
ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ 
L’òrgan de contractació és la Junta de Govern Local, de conformitat amb el que 
estableix el Decret d’Alcaldia núm. 2018/2314, de data 9 de juliol de 2018, en 
matèria de contractes menors. 
 
JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DEL CONTRACTE 
L’Ajuntament d’Esplugues necessita continuar prestant el servei de Mediació 
Ciutadana sense interrupcions per raons d’interès públic fins que finalitzi la 
licitació del servei, per a poder seguir posant a disposició de la ciutadania un 
servei gratuït i accessible de gestió de conflictes que es poden donar en diferents 
àmbits de convivència: l’espai públic, la comunitat de veïns, entre veïns 
particulars, amb les amistats, en l’àmbit associatiu, en certes relacions 
contractuals i en el si de les famílies. I molt especialment dirigit als col·lectius 
més vulnerables i amb dificultats per accedir a altres serveis. 
 
DESCRIPCIÓ DE L’OBJECTE DEL CONTRACTE 
a)L’objecte del contracte és el servei de mediació ciutadana.   
 
b) Es tracta d’un contracte de servei. 
 
c) CPV 98000000-3 
 
d) Aquest contracte no comporta, en cap cas, exercici d’autoritat pública. 
 
JUSTIFICACIÓ QUE NO S’ESTÀ ALTERANT L’OBJECTE DEL CONTRACTE 
PER EVITAR L’APLICACIÓ DE LES REGLES GENERALS DE 
CONTRACTACIÓ 
Es fa un contracte menor, (d’abril a setembre) per tal de no interrompre el servei 
a la ciutadania i fins que finalitzi la licitació d’aquest servei que ja hi ha en curs. 
 
 
VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE, TIPUS d’IVA, IMPORT I APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA 

Valor estimat IVA (10%) Pressupost per 
contracte 

Aplicació 
pressupostària 

Denominació 



 
  11.808,00€ exempt 

d’IVA  
 11.808,00€ 36 32701 22709 Despeses Servei 

de Mediació 
Ciutadana 

 
LA JUSTIFICACIÓ QUE EL CONTRACTISTA QUE ES PROPOSA NO HA 
SUBSCRIT MÉS CONTRACTES MENORS AMB L’AJUNTAMENT 
D’ESPLUGUES QUE INDIVIDUALMENT O CONJUNTAMENT SUPERIN LA 
XIFRA QUE CONSTA A LA INSTRUCCIÓ PRIMERA (regla d’incompatibilitat 
de l’article 118.3 de la Llei 9/2017) 
El contractista proposat no han subscrit contractes menors dins l’any 2019 que 
superin els 15.000 euros més IVA, inclòs els contractes aquí proposats. 
 
VIGÈNCIA DEL CONTRACTE 
La vigència del contracte és de l’1 d’abril de 2019 al 30 de setembre de 2019. 
 
LLOC DE LA PRESTACIÓ 
El servei es prestarà al equipament municipal al edifici Molí. Verge de la Mercè 
1, Esplugues de Llobregat.  
 
TERMINI DE GARANTIA O JUSTIFICACIÓ DEL SEU NO ESTABLIMENT 
No té, degut a la naturalesa de la prestació. 
 
FORMA DE PAGAMENT DEL PREU 
Prèvia presentació de factura mensual i una vegada realitzat el servei. 
 
RESPONSABLE DEL CONTRACTE 
Tècnica de Drets Civils i Infància. 
 
ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DE LA PRESTACIÓ 
La prestació consisteix en el servei de mediació ciutadana. L’adjudicatària haurà 
de facilitar mediadors titulats per a l’atenció directa i les gestions pròpies del 
servei, en un total de 26 hores setmanals en horari de matí i tarda, durant el 
període compres entre l’1 d’abril i el 30 de setembre de 2019. 
 
L’horari del servei es: 
Dilluns de 10:00 h a 15:00 h i de 16:00 h a 20:00 h. 
Dimarts de 10:00 h a 15:00 h i de 16:00 h a 19:00 h. 
Dimecres de 10:00 h a 15:00 h i de 16:00 h a 20:00 h. 
 
L’empresa adjudicatària tindrà les següents obligacions: 
 
Prestar el servei de mediació comunitària: estudi, gestió dels casos i seguiment 
dels mateixos. 
Assistir i acompanyar duran el procés de mediació, facilitant les eines 
necessàries per tal de que les parts implicades arribin, en la mesura de les 
possibilitats, a acords assumits per les parts. 
Fer el seguiment del casos i el compliment dels acords. 
Realitzar els tallers de Gestió i Resolució de conflictes al centres educatius, 
entitats i associacions. 
Col·laborar en la difusió del servei. 



 
Coordinar-se amb els serveis i les institucions adients. 
Realització de la memòria del servei. 
 
LA JUSTIFICACIÓ DE LA INSUFICIÈNCIA DE MITJANS PER A LA 
REALITZACIÓ DEL SERVEI 
L’Ajuntament no disposa de mediadors titulats per poder cobrir aquest tipus de 
servei, de manera que necessita contractar-lo. 
 
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 ASSOCIACIÓ PER LA CREACIÓ 
D’ESTUDIS I PROJECTES SOCIALS-CEPS, que té la capacitat i l’habilitació 
professional adequades per tal d’executar el contracte 
 
VALORACIÓ DE L’OFERTA PRESENTADA 
Associació per la Creació d’Estudis i Projectes Socials- CEPS ha presentat oferta 
per import de 11.808,00€ exempts d’ Iva. L’oferta presentada s’ajusta a les 
necessitats de l’Ajuntament i compleix els requeriments i condicions del servei 
objecte del contracte. 
 
PERSONA FÍSICA O JURÍDICA A LA QUE ES PROPOSA REALITZAR 
L’ADJUDICACIÓ 
Es proposa realitzar l’adjudicació a l’ASSOCIACIÓ PER LA CREACIÓ 
D’ESTUDIS I PROJECTES SOCIALS-CEPS, amb NIF G60498433 amb domicili 
al c/ Bòria 17 Pral. Barcelona, amb correu electrònic: infosceps.org  i telèfon 
933194750.  
 
COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS FISCALS I AMB LA SEGURETAT 
SOCIAL 
Consten a l’expedient els certificats acreditatius que la persona física o jurídica 
a favor de la qual es proposa l’adjudicació, es troba al corrent de pagament 
respecte les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.” 
 
SEGON.- Vist l’informe favorable emès pel secretari de la Corporació de 
conformitat amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic. 
 
Per la qual cosa i de conformitat amb el que s’estableix a la Disposició Addicional 
Segona de la Llei 9/2107, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, 
per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del 
parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE, de 26 de febrer de 2014. 
  
S’acorda: 
 
1. Aprovar  l’expedient de contractació i la MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL 
CONTRACTE MENOR incorporada a l’expedient, aprovant expressament la 
necessitat de procedir a aquesta contractació que té per objecte el servei de 
mediació ciutadana. 



 
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 per import total de 
11.808,00€, exempts d’IVA. 
4. Adjudicar el contracte a favor d’Associació per la Creació d’Estudis i Projectes 
Socials - CEPS, amb NIF G60498433, per import total de 11.808,00€, exempts 
d’IVA. 
5. Aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent al present, per 
import total de 11.808,00€, exempts d’IVA, a càrrec de la partida 36 32701 
22709, del pressupost municipal de l’exercici 2019. 
6. El pagament s’efectuarà segons les condicions habituals de l’ajuntament, 
mitjançant transferència bancària, prèvia presentació de la factura o factures 
corresponents degudament signades per l’adjudicatària i degudament 
conformades per la persona designada responsable del projecte. 
7. El contracte estarà vigent des de l’1 d’abril de 2019 fins al 30 de setembre de 
2019. 
8. La persona responsable del contracte, sota la supervisió de la qual es 
desenvoluparà el mateix, serà la Tècnica de Drets Civils i Infància, senyora ... 
9. Notificar la present resolució a la persona adjudicatària. 
10. Ordenar la publicació del contracte menor en la forma prevista a l'article 63.4 
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 
 
 
27. Proposta d’adjudicació del contracte menor per a realitzar el 
subministrament de material LGTBI (exp. 2019/3305/1432). 
 
PRIMER.- Vista la Memòria relativa al contracte menor que seguidament es 
transcriu literalment: 
 
“Número d’expedient: 2019/3305/1432 
Assumpte: Contracte menor pel subministrament de material de sensibilització 
LGBTI. 
Tipus de contracte: subministrament 
Procediment i forma d’adjudicació. Contracte menor 
 
ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ 
L’òrgan de contractació és la Junta de Govern Local, de conformitat amb el 
Decret d’Alcaldia núm. 2018/2314, de data 9 de juliol de 2018, en matèria de 
contractes menors.  
 
JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DEL CONTRACTE 
L’Ajuntament d’Esplugues, mitjançant el Pla Local LGBTI, s’ha compromès amb 
la promoció dels drets de les persones LGBTI. Una de las actuacions per portar 
a terme aquesta promoció és la de realitzar campanyes de sensibilització 
dirigides a tota la població i amb la col·laboració de les associacions i la 
ciutadania. 
 
Per tal de portar a terme aquestes campanyes de sensibilització és necessari 
disposar de material específic. 



 
 

DESCRIPCIÓ DE L’OBJECTE DEL CONTRACTE 
a) L’objecte del contracte és el subministrament de 50 samarretes serigrafiades, 
50 vinils digitals , 50 estampacions i 1 pantalla serigrafiada per a estampar a les 
samarretes, 1.000m. cinta amb la bandera LGBTI, 1.000m. cordills per sabates 
amb la bandera LGBTI i 2 banderes LGBTI de 2m x 1’50m. 
 
b) Es tracta d’un contracte de subministrament. 
 
c) Codi CPV: 79810000-5 
 
d) Aquest contracte no comporta, en cap cas, exercici d’autoritat pública. 
 
JUSTIFICACIÓ QUE NO S’ESTÀ ALTERANT L’OBJECTE DEL CONTRACTE 
PER EVITAR L’APLICACIÓ DE LES REGLES GENERALS DE 
CONTRACTACIÓ 
L’objecte d’aquest contracte és, encara que té prestacions que podrien ser 
considerades equivalents a d’altres celebrats per l’Ajuntament, qualitativament 
diferent i no constitueix una unitat d’execució ni econòmicament, ni jurídica (en 
el sentit expressat per la Junta consultiva de Contractació Pública de l’Estat en 
Informe recaigut a l’Expedient 41/2017, sobre interpretació de l’article 118.3 de 
la LCSP); atès que el servei a prestar ho és en relació amb activitats diferents i 
diferenciades de les desenvolupades en altres expedients de contractació. 
 
VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE, TIPUS d’IVA, IMPORT I APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA 
 

Valor estimat IVA (21%) Pressupost per contracte Aplicació 
pressupostària 

462,75€ 
 

97,18€ 
 

559,93€ 
 

36 92402 22699 
 

1.930,00€ 405,30€ 2.335,30€ 36 32702 22699 
Valor estimat total IVA (21%) 

total 
Pressupost per contracte 
total 

 

2.392,75€ 502,48€ 2.895,23€  
 
LA JUSTIFICACIÓ QUE EL CONTRACTISTA QUE ES PROPOSA NO HA 
SUBSCRIT MÉS CONTRACTES MENORS AMB L’AJUNTAMENT 
D’ESPLUGUES QUE INDIVIDUALMENT O CONJUNTAMENT SUPERIN LA 
XIFRA QUE CONSTA A LA INSTRUCCIÓ PRIMERA (regla d’incompatibilitat 
de l’article 118.3 de la Llei 9/2017) 
El contractista proposat no han subscrit contractes menors dins l’any 2019 que 
superin els 15.000 euros més IVA, inclòs els contractes aquí proposats. 
 
VIGÈNCIA DEL CONTRACTE 
La vigència del contracte és fins l’entrega del material el dia 3 de maig de 2019.  
 
LLOC DE LA PRESTACIÓ 
El lloc de realització de la prestació és l’Edifici Baronda, C/ de la Riba. 
 



 
TERMINI DE GARANTIA O JUSTIFICACIÓ DEL SEU NO ESTABLIMENT 
No en té, per la naturalesa de la prestació. 
 
FORMA DE PAGAMENT DEL PREU 
Prèvia presentació de factura i una vegada realitzat el subministrament. 
 
RESPONSABLE DEL CONTRACTE 
Tècnica Infància i Drets Civils. 
 
ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DE LA PRESTACIÓ 
La prestació objecte del contracte consisteix en el subministrament de 50 
samarretes, 50 vinils digitals , 50 estampacions i 1 pantalla serigrafiada per a 
estampar a les samarretes, 1.000 m de cinta, 1.000 m de cordills i 2 banderes. 
 
El material a subministrar, el preu unitari, el preu total i la quantitat es detallen a 
continuació: 
 
50 samarretes: 30 samarretes de la talla M i 20 samarretes de la talla X, 
serigrafiades per davant i per darrere, segons disseny acordat – Preu unitari: 
2,95€ – Preu total: 147,50€. 
50 Vinils digitals a color per a la part davantera de les samarretes. – Preu unitari. 
3,80€ – Preu total: 190,00€.  
1 Pantalla per a serigrafiar a l’esquena de les samarretes. – Preu unitari: 57,75€ 
– Preu total: 57,75€.  
50 Estampacions a 1 color a l’esquena de les samarretes. – Preu unitari: 1,35€ 
– Preu total: 67,50€.  
1.000m. de cinta amb la bandera LGBTI amb la inscripció Esplugues Love 
LGBTI. – Preu unitari: 1,19€ – Preu total: 1.190,00€. 
1.000m de cordills plans per a sabatilles amb la bandera LGBTI. – Preu unitari: 
0,45€ – Preu total: 450,00€.  
2 banderes LGBTI DE 2mx1,50m. – Preu unitari: 145,00€ – Preu total: 290,00€. 
 
El tipus d’IVA aplicable és del 21%.  
 
El lliurament es farà el 3 de maig de 2019 a l’Edific Baronda, al C/ de la Riba.  
 
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 VIRO Distribucions esportives, que té 
la capacitat i l’habilitació professional adequades per tal d’executar el contracte 
 
VALORACIÓ DE L’OFERTA PRESENTADA 
Viro Distribucions esportives ha presentat oferta per import de 2.392,75€, més 
502,48€ corresponents al 21% d’IVA, i resultant la quantitat total de 2.895,23€ 
(IVA inclòs). L’oferta presentada s’ajusta a les necessitats de l’Ajuntament i 
compleix els requeriments i condicions del subministrament objecte del contracte. 
 
PERSONA FÍSICA O JURÍDICA A LA QUE ES PROPOSA REALITZAR 
L’ADJUDICACIÓ 



 
Es proposa realitzar l’adjudicació a VIRO Distribucions esportives., amb NIF 
38536384E, amb domicili al c/ J.M. Quintana, local 10. Esplugues de Llobregat 
08950, amb correu electrònic: viro@viro.cat  i telèfon 93 473 53 79.  
 
COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS FISCALS I AMB LA SEGURETAT 
SOCIAL 
Consten a l’expedient els certificats acreditatius que la persona física o jurídica 
a favor de la qual es proposa l’adjudicació, es troba al corrent de pagament 
respecte les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.” 
 
SEGON.- Vist l’informe favorable emès pel secretari de la Corporació de 
conformitat amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic. 
 
Per la qual cosa i de conformitat amb el que s’estableix a la Disposició Addicional 
Segona de la Llei 9/2107, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, 
per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del 
parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE, de 26 de febrer de 2014. 
  
S’acorda: 
 
1. Aprovar  l’expedient de contractació i la MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL 
CONTRACTE MENOR incorporada a l’expedient, aprovant expressament la 
necessitat de procedir a aquesta contractació que té per objecte el 
subministrament de 50 samarretes serigrafiades, 50 vinils digitals, 50 
estampacions i 1 pantalla serigrafiada per a estampar a les samarretes, 1.000 
metres de cinta amb la bandera LGTBI, 1.000 metres de cordills per sabatilles 
amb la bandera LGTBI i 2 banderes LGTBI. 
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 2.392,75€, més 502,48€ en 
concepte d’IVA (21%) i import total de 2.895,23€ (IVA inclòs). 
4. Adjudicar el contracte a favor de Viro Distribucions Esportives, amb NIF 
38536384E, per import de 2.392,75€, més 502,48€ en concepte d’IVA (21%) i 
import total de 2.895,23€ (IVA inclòs). 
5. Aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent al present, per 
import de 2.392,75€, més 502,48€ en concepte d’IVA (21%) i import total de 
2.895,23€ (IVA inclòs). D’aquests 2.392,75€, d’una banda, a la quantitat de 
462,75€ els corresponen 97,18€ en concepte d’IVA (21%) i suposen un import 
total de 559,93€ (IVA inclòs) a càrrec de la partida 36 92402 22699; de l’altra, a 
la quantitat de 1.930,00€ els correspon la quantitat de 405,30€ en concepte d’IVA 
(21%) i suposen un import total de 2.335,30€ (IVA inclòs) a càrrec de la partida 
36 32702 22699, del pressupost municipal de l’exercici 2019. 
6. El pagament s’efectuarà segons les condicions habituals de l’ajuntament, 
mitjançant transferència bancària, prèvia presentació de la factura o factures 
corresponents degudament signades per l’adjudicatària i degudament 
conformades per la persona designada responsable del projecte. 
7. El contracte estarà vigent dia 3 de maig de 2019. 



 
8. La persona responsable del contracte, sota la supervisió de la qual es 
desenvoluparà el mateix, serà la Tècnica d’Infància i Drets Civils, senyora ... 
9. Notificar la present resolució a la persona adjudicatària. 
10. Ordenar la publicació del contracte menor en la forma prevista a l'article 63.4 
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 
  
 
28. Proposta d’adjudicació de contracte menor per a realitzar el servei 
d’autocars per traslladar als alumnes de l’escola Joan Maragall a la piscina 
del CEM La Plana (exp. 2019/3287/1411). 
 
PRIMER.- Vista la Memòria relativa al contracte menor que seguidament es 
transcriu literalment: 
 
“MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE MENOR PEL SERVEI DE 
TRANSPORT DE L’ALUMNAT DE L’ESCOLA JOAN MARAGALL A LA PISCINA 
DEL CEM LA PLANA, CORRESPONENT AL PROGRAMA DE NATACIÓ 
ESCOLAR 2018-19 
 
Número d’expedient: 2019/3288/1411 
Assumpte: Contracte menor del servei de transport (autobús) de l’alumnat de 
l’Escola Joan Maragall a la piscina del CEM La Plana, corresponent al programa 
de natació escolar 2018-2019. 
Tipus de contracte: Servei 
Procediment i forma d’adjudicació: Contracte menor 
 
1. ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ 
L’òrgan competent de contractació és la Junta de Govern Local en compliment 
del Decret d’Alcaldia núm. 2018/2314 de data 9 de juliol de 2018, en matèria de 
contractes menors. 
 
2. JUSTIFICACIÓ DE LA NECESITAT DEL CONTRACTE: 
L’Ajuntament d’Esplugues ofereix a les escoles del municipi, el programa de 
natació escolar com un activitat complementària al programa curricular 
d’educació física.  
 
En aquest programa hi participen alumnes des de P3 a 2n de primària de 
diversos centre educatius públics i privats del municipi. 
 
El programa s’inicia a principis del mes d’octubre i finalitza a mitjans de juny de 
l’any següent. 
 
Durant l’any 2016 es va posar en marxa la campanya “Cap infant sense saber 
nedar” que pretén que tots els nens i nenes que cursen 1r de primària, tinguin 
accés al programa de natació escolar sense cost econòmic.  
 
En el Consell Escolar Municipal es va acordar amb la direcció dels centres 
educatius que l’Ajuntament subvencionés el cost del servei de natació d’octubre 
a juny. El transport dels alumnes va a càrrec de l’escola, excepte amb les escoles 



 
que opten per realitzar l’activitat d’abril a juny, que en aquest cas tant el servei 
com el transport va a càrrec de l’Ajuntament. (La única escola que ha sol·licitat 
aquesta  opció ha estat l’escola Joan Maragall). 

 
3. DESCRIPCIÓ DE L’OBJECTE DEL CONTRACTE: 
a) El contracte té per objecte la contractació d’un servei de transport amb 
conductor/conductora (autobús)de l’alumnat de l’Escola Joan Maragall a la 
piscina del CEM La Plana per realitzar l’activitat de natació escolar amb els seus 
alumnes de 1r. de primària.  
b) Es tracta d’un contracte de servei. 
c) Codi CPV: 34121500-6 Autocares 
d) Aquest contracte  no comporta 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 (10%) Pressupost per contracte Aplicació 

pressupostària 
 
2.200,00 € 
 
 

 
220,00 € 
 

 
2.420,00 € 

 
36 34101 22609 

 
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 contracte aquí proposat. 
 
7. VIGÈNCIA DEL CONTRACTE 
La vigència del contracte des de la seva adjudicació fins el 15 de juny de 2019. 
 
8. LLOC DE LA PRESTACIÓ 
Lloc de sortida : Escola Joan Maragall d’Esplugues. 
Lloc d’arribada:  Piscina del Complex Esportiu Municipal La Plana 
 
9. TERMINI DE GARANTIA O JUSTIFICACIÓ DEL SEU NO ESTABLIMENT 



 
Atesa la seva naturalesa no queda subjecte a termini de garantia. 
 
10. FORMA DE PAGAMENT DEL PREU 
Prèvia presentació de factura i una vegada realitzat el servei. 
 
11. RESPONSABLE DEL CONTRACTE 
Director del Servei d’Esports i Equipaments. 
 
12. ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DE LA PRESTACIÓ 
La prestació objecte del contracte consisteix en el servei de transport amb 
conductor/conductora (autobús) de l’alumnat de l’Escola Joan Maragall a la 
piscina del CEM La Plana, corresponent al programa de natació escolar 2018-
2019. 
 
El servei consisteix en el trasllat en 1 autobús  de 49 places, de 44 alumnes de 
l’Escola Joan Maragall d’Esplugues a la piscina del CEM La Plana, i el retorn de 
l’alumnat un cop finalitzi l’activitat al lloc d’origen (Escola Joan Maragall), amb la 
finalitat que aquests alumnes puguin gaudir de l’activitat de natació escolar en 
aquesta instal·lació, dins el període d’abril a juny de l’any en curs, i un dia a 
setmana en horari escolar(dijous matí), i en horari de 11:00h a 12:00h. 
 
El preu del transport per alumne és de 55 € (iva inclòs). 
 
El vehicle (autobús) que s’empra per realitzar aquest trasllat, ha de tenir el permís 
de circulació i l’assegurança vigents i el conductor /conductora del mateix ha 
d’estar en possessió del permís de conducció pertinent. 
 
13. LA JUSTIFICACIÓ DE LA INSUFICIÈNCIA DE MITJANS PER A LA 
REALITZACIÓ DEL SERVEI 
L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat no disposa dels recursos necessaris per 
tal de prestar aquest servei, pel que és precís procedir a la seva contractació per 
a satisfer la necessitat anteriorment descrita. 
 
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 d’oferta a l’empresa AUTOCARES JOSE LUIS, S.L, 
per considerar que té la capacitació i l’habilitació professional adequades per a 
la realització de l’objecte contractual. 
 
15. VALORACIÓ DE L’OFERTA PRESENTADA 
L’empresa AUTOCARES JOSÉ LUIS S.L, presenta una oferta en data 20 de 
març de 2019 per un import total de 2.200,00 €, més 220,00€ en concepte d’IVA 
(10%), que dona un total IVA inclòs de 2.420,00 €. 
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 AUTOCARES JOSE LUIS S.L, 
amb NIF B 60021177, C/Energia, 107 08940 Cornellà de Llobregat, amb correu 
electrònic info@autocaresjoseluis.com i tel. 93 4990909. 
 
17. COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS FISCALS I AMB LA SEGURETAT 
SOCIAL 
Consten a l’expedient els certificats acreditatius que la persona física o jurídica 
a favor de la qual es proposa l’adjudicació, es troba al corrent de pagament 
respecte les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.” 
 
SEGON.- Vist l’informe favorable emès pel secretari de la Corporació de 
conformitat amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic. 
 
Per la qual cosa i de conformitat amb el que s’estableix a la Disposició Addicional 
Segona de la Llei 9/2107, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, 
per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del 
parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE, de 26 de febrer de 2014. 
  
S’acorda: 
 
1. Aprovar  l’expedient de contractació i la MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL 
CONTRACTE MENOR incorporada a l’expedient, aprovant expressament la 
necessitat de procedir a aquesta contractació que té per objecte el servei de 
transport amb conductor o conductora per dur l’alumnat de l’Escola Joan 
Maragall a la piscina del CEM La Plana. 
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 2.200,00 €, més 220,00€ en 
concepte d’IVA (10%) i import final de 2.420,00€ (IVA inclòs). 
4. Adjudicar el contracte a favor d’Autocares José Luis, S.L., amb NIF B 
60021177, per import de 2.200,00 €, més 220,00€ en concepte d’IVA (10%) i 
import final de 2.420,00€ (IVA inclòs). 
5. Aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent al present, per 
import de 2.200,00 €, més 220,00€ en concepte d’IVA (10%) i import final de 
2.420,00€ (IVA inclòs), a càrrec de la partida 36 34101 22609, del pressupost 
municipal de 2019. 
6. El pagament s’efectuarà segons les condicions habituals de l’Ajuntament, 
mitjançant transferència bancària, prèvia presentació de la factura o factures 
corresponents degudament signades per l’adjudicatària i degudament 
conformades per la persona designada responsable del projecte. 
7. El contracte estarà vigent des de la seva adjudicació i fins el 15 de juny de 
2019. 
8. La persona responsable del contracte, sota la supervisió de la qual es 
desenvoluparà el mateix, serà el Director del Servei d’Esports i Equipaments, 
senyor ... 
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’aprovació del segon pagament relatiu al Projecte II Influjove 
curs 2018-2019 (exp. 2018/4/2748). 
 
El Projecte anomenat “INFLUJOVE” pretén buscar el nexe entre l’administració i 
els joves. Consisteix en oferir per cada Institut (La Mallola, Joanot Martorell i 
Severo Ochoa) dos premis per curs escolar amb l’objectiu de fomentar la 
informació i participació dels joves, potenciar les seves habilitats comunicatives, 
l’estimulació i la valoració de l’esforç. 
 
Els premis Influjoves consisteixen en una dotació econòmica de 75 euros 
trimestrals, que es fan possible gràcies a la participació de l’alumnat dels centres 
educatius de 4rt d’ESO, batxillerat i CFGM d’Esplugues. 
 
El procediment més adient per concedir aquesta dotació serà abonar  la 
quantitat econòmica directament al beneficiari/a, prèvia justificació tècnica que 
hagi realitzat les funcions establertes al Projecte Influjove. 
 
A tal efecte es va elaborar un document regulador de les condicions, del qual es 
va donar compte a la Junta de Govern Local de data 5 de desembre de 2018. En 
acord de la Junta de Govern local de l’esmentada data, es van  aprovar les 
següents despeses 
 
1.- Una  despesa de 450,00 euros, per fer front a les obligacions econòmiques 
derivades del II Projecte Influjove pel que fa al primer trimestre del curs 2018-
2019. 
 
2.- Una despesa de 1.350,00 euros, per a fer front a les obligacions econòmiques 
derivades del II Projecte Influjove distribuïts de la següent manera: 900 euros pel 
que fa referència al segon i tercer trimestre del curs 2018-2019 i a més 450,00 
euros per a fer front a les despeses del primer trimestre del III Projecte Influjove 
curs 2019-2020.  
 
El premi (subvenció) consistiria en abonar al beneficiari/a, prèvia justificació 
tècnica que s’han realitzat  les funcions establertes al II Projecte Influjove. 
 
Consta a l’expedient informe tècnic on es proposa modificar la forma de 
pagament dels premis, atorgant una dotació econòmica per alumne i en cada 
trimestre de 75 euros. 
 
De conformitat amb el que estableix l’apartat 5 del document regulador de 
l’atorgament de Premis Influjove, s’ha procedit a fer una selecció dels 
participants. Així, en data 10 i 11 de desembre del 2018 els alumnes van assistir 
a l’entrevista de selecció i van presentar un vídeo explicant les seves motivacions 
a l’Oficina Jove d’Emancipació. 
 
Vist l’informe emès pel Tècnic de Joventut que constata que s’han assolit els 
compromisos marcats pel segon trimestre de forma satisfactòria. 



 
 
S’acorda: 
 
ÚNIC.- Reconèixer les obligacions i proposar el pagament de 450,00 euros (75 
euros/alumne), en concepte de la dotació econòmica corresponent al segon  
trimestre del curs 2018-2019, relatiu al II Projecte INFLUJOVE a cada alumne 
segons el quadre detallat a continuació en la present proposta.  
 
INSTITUT ALUMNE MARE / PARE DNI / NIE IMPORT  
Severo 
Ochoa 

M. J. M. V. M. L.V. C.  75 euros  

 M. G. R. (major d’edat)  75 euros  

Joanot 
Martorell 

M. O. C. N. C. P.  75 euros  

 N. U.Q. G. Q. B.  75 euros 

La Mallola 
C. P. R. A. P. R.  75 euros  

 J. R. G. N. G.G.  75 euros 
 
 
30. Proposta d’aprovació del conveni de col·laboració entre Acció 
Planetària-Dentistes sobre rodes i l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat 
(exp. 2019/1760/1374). 
 
Al mes de març de 2015, l’Ajuntament d’Esplugues va signar un acord de 
col·laboració amb l’ONG Dentistes sobre rodes, associació sense ànim de lucre 
amb experiència en cooperació internacional a l’àmbit de la salut bucodental de 
les persones sense recursos, situació de pobresa o risc d’exclusió social. 
 
Aquest conveni tenia per objecte la prestació del servei social de clínica 
odontològica solidària, adreçada a les famílies mes desafavorides  d’Esplugues 
de Llobregat i que es trobessin en risc d’exclusió social. 
 
L’ONG, que en l’actualitat ha passat a denominar-se Acción Planetaria DSR 
CLÍNICA DENTAL (d’ara en endavant, Acción Planetaria DSR), gestiona una 
clínica dental solidària, “Les mil i una dents”, situada a Barcelona, a través de la 
qual destina el 13% de la facturació a garantir l’atenció odontològica solidària a 
les persones sense recursos, detectades i derivades pels serveis socials bàsics 
municipals, i que requereixen atenció odontològica que la sanitat pública no 
cobreix. 
 
La filosofia d’aquesta organització és que no es trenqui la cadena de favors, de 
manera que cada pacient que accepti ser atès a través d’Acció planetària  sobre 
ruedas” s’haurà de comprometre a fer tantes hores de voluntariat en funció del 
pressupost del seu tractament, ja sigui a través d’Acción Planetaria DSR” o a 
través de l’ens local derivant o en qualsevol altre entitat reconeguda.  
 



 
La col·laboració amb l’ONG ha resultat profitosa durant aquests anys i es voluntat 
de les dues parts, signar un altre conveni  de dos anys de durada amb 
possibilitat de dues prorrogues d’un any.  
 
L’Ajuntament d’Esplugues continuarà fent una única aportació de 100 euros per 
usuari/a derivat ( fins a un màxim de 5 al mes a proposta dels serveis socials 
d’atenció primària) i els usuaris es comprometen a pagar 12 euros i a col·laborar 
amb el Banc d’hores tal i com ja s’ha fet referència. Aquesta aportació de 
l’Ajuntament  es troba vinculada a la partida d’emergències socials. 
 
Vist l’informe emès per la Directora del Servei d’Acció Social, i l’Informe jurídic  
 
S’acorda: 
 
PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’entitat Acció Planetària 
DSR i l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, que s’adjunta a la present proposta, 
per la prestació del servei de clínica odontològica solidària, adreçada a les 
famílies més desafavorides d’Esplugues de Llobregat i que es trobin en risc 
d’exclusió social. 
 
 
31. Proposta de resolució de sol·licituds d’ajuts econòmics, dins l’àmbit 
d’Acció Social, en concepte de beques d’educació en el lleure, curs 2018-
2019 (exp. 2018/3314/2779). 
 
L’Ajuntament d’Esplugues, amb la finalitat de garantir les necessitats bàsiques 
en l’àmbit de la infància i adolescència, atorga uns ajuts econòmics en concepte 
de beques d’educació en el lleure per als menors empadronats a Esplugues i 
que assisteixen a entitats de lleure del municipi. 
 
La Junta de Govern Local va aprovar el document “Barems i criteris per a 
l’atorgament d'ajuts econòmics d’Esplugues de Llobregat”, curs 2018-2019 i la 
seva posterior modificació, en sessions ordinàries de dates 29 de juny i 21 de 
desembre de 2018 respectivament i va acordar la convocatòria de presentació 
de sol·licituds per aquests tipus d’ajuts. 
 
Ateses les 18 sol·licituds d’ajuts econòmics presentades i vist l’informe emès per 
la UJA de l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania, on fa constar que  s’ha realitzat la 
valoració administrativa corresponent a aquests tipus d’ajuts econòmics, en 
compliment dels barems i criteris per a l’atorgament d’ajuts econòmics de 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, curs 2018-2019. 
 
Vist que excepcionalment, per aquelles famílies amb una situació 
socioeconòmica de vulnerabilitat, i prèvia valoració dels serveis socials bàsics 
municipals es podrà subvencionar la part que es consideri necessària, que en 
alguns casos pot arribar al 100% del cost total del servei. 
 



 
Vist el Reglament d'obres, activitats i serveis aprovat mitjançant Decret 179/1995 
de la Generalitat de Catalunya, en la part que regula l'activitat subvencionadora 
de l'Administració. 
 
En virtut de la delegació conferida a la Junta de Govern local, al punt g. del Decret 
d’alcaldia núm. 1.466, de 18 de juny de 2015, per a la concessió de subvencions 
amb càrrec a crèdit pressupostari disponible a tal efecte. 
 
S’acorda: 
 
PRIMER.- Estimar un total de 17 sol·licituds d’ajuts econòmics per a la integració 
dels següents menors en concepte de beques d’educació en el lleure, pel curs 
2018-2019, amb els percentatges de bonificació valorats per cada cas i efectes 
d’aplicació que s’indiquen: 
 

ALUMNE/A          
Primer Cognom Segon Cognom Nom Cost Activitat % Beca Efectes 
A M J 756,50 € 90% tot el curs 
C Z C 489,50 € 40% tot el curs 
C C C 591,25 € 90% tot el curs 
C C Z 183,25 € 100% tot el curs 
D M M 777,00 € 90% tot el curs 
E  T 547,00 € 10% tot el curs 
H P X 378,00 € 90% tot el curs 
I F J 258,25 € 90% tot el curs 
K P C 252,00 € 100% tot el curs 
M L G 152,00 € 65% feb - jun 
M B L 250,00 € 90% tot el curs 
M J B 576,00 € 90% tot el curs 
M H D 467,50 € 90% tot el curs 
S B H 190,00 € 90% tot el curs 
S M J 739,25 € 90% tot el curs 
V M A 252,00 € 90% tot el curs 
V P M 333,00 € 90% tot el curs 

 
SEGON.- Desestimar una sol·licitud d’ajuts econòmics en concepte de beques 
d’educació en el lleure, curs 2018-2019, que es detalla a continuació pel motiu 
que al mateix s’indica: 
 

ASSOCIACIÓ CLUB D’ESPLAI PUBILLA CASES 
      
TUTOR/A LEGAL   
Primer Cognom Segon Cognom Nom N.I.F. Motiu de desestimació 

A H MDM  SUPERA BAREMS 
ECONÒMICS 

          
TERCER.- Autoritzar i disposar una despesa total màxima de 5.796,45 euros, a 
càrrec de la partida pressupostària 68.23100.48018 del pressupost vigent, en 
concepte de beques d’educació en el lleure, a favor dels tutors legals que es 
relacionen, amb els imports resultants que així mateix s’indiquen: 
 
ASSOCIACIÓ CLUB ESPLAI PUBILLA CASES (G58300237) 



 
TUTOR/A LEGAL    

Primer Cognom Segon Cognom Nom Cost Ajuntament 

C Z O 195,80 € 
C S J 532,13 € 
C S J 183,25 € 
F Y I 232,44 € 
H O M 420,75 € 
L C J 98,80 € 
M S K 699,30 € 
M F C 665,33 € 
M R J 518,40 € 
M B A 54,70 € 
P F A 340,20 € 
P P S 252,00 € 
P V A 226,80 € 
P V A 299,70 € 

 
ESPLAI ESPURNES (G58433418) 

TUTOR/A LEGAL    
Primer Cognom Segon Cognom Nom Cost Ajuntament 

A D M 680,85 € 
B C M 171,00 € 
B C M 225,00 € 

 
QUART.- Les quantitats compromeses en la present proposta, per valor de 
5.796,45 euros, previ el reconeixement de les obligacions, seran pagades 
proporcionalment en tres terminis durant els mesos d’abril i juliol de 2019, a les 
entitats següents: 
 

ENTITATS N.I.F. Tram 1 Tram 2 Tram 3 TOTAL 
ASS. CLUB ESPLAI 
PUBILLA CASES G58300237 1.505,37€ 1.597,26€ 1.616,97€ 4.719,60€ 

ESPLAI ESPURNES G58433418 358,95€ 358,95€ 358,95€ 1.076,85€ 

 
El pagament de les quantitats compromeses al tercer termini, es realitzarà de 
manera proporcional en funció del nivell d’assistència a l’activitat dels alumnes 
becats, efectivament acreditada pels centres durant tot el curs. 
 
CINQUÈ.- Reconèixer les obligacions i proposar el pagament de 1.864,32 euros, 
corresponents al primer trimestre del curs 2018-2019, en concepte de beques 
d’educació en el lleure. 
 
SISÈ.- Reconèixer les obligacions i proposar el pagament de 1.956,21 euros, 
corresponents al segon trimestre del curs 2018-2019, en concepte de beques 
d’educació en el lleure. 
 



 
 
32. Proposta d’aprovació de la convocatòria del concurs de subvencions 
de Carnaval, any 2019 (exp. 2019/2773/2243). 
 
Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 15 de de març de 2019 
s’han aprovat les Bases específiques reguladores de l’atorgament de 
subvencions del Departament de Cultura de l’Ajuntament adreçades a les 
activitats de la Rua de Carnaval, any 2019, que defineixen el conjunt de 
condicions i el procediment a seguir per a la sol·licitud, tramitació, concessió, 
pagament i justificació dels ajuts que atorgui l’Ajuntament d’Esplugues a entitats 
ciutadanes per a la seva participació dins la Rua de Carnaval 2019, així com els 
criteris de valoració que es prendran en consideració a l’hora d’avaluar les 
diferents sol·licituds. 
 
Correspon ara procedir a efectuar la convocatòria de dites subvencions en règim 
de concurrència competitiva per a activitats de la Rua de Carnaval de l’any 2019. 
 
Vist l’informe administratiu i la fiscalització de la Intervenció. 
 
S’acorda: 
 
Primer.- APROVAR la convocatòria de la concessió de subvencions del 
Departament de Cultura de l’Ajuntament adreçades a les activitats de la Rua de 
Carnaval de l’any 2019, en els termes que s’especifiquen a l’annex que 
acompanya al present expedient. 
 
Segon.- 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. 
 
Tercer.- COMUNICAR la convocatòria a la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones (BDNS), com a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions. 
 
Quart.- NOTIFICAR aquesta resolució a les entitats següents, inscrites al 
Registre d’Entitats Ciutadanes d’Esplugues de Llobregat  i que han participat en 
la Rua de Carnaval de l’any 2019: 
 
AFA Escola Isidre Martí 
Associació Club Esplai Pubilla Cases - Can Vidalet 
Grup de Percussió Atabalats 
Colla Infantil Boiets Esquitxafocs 
Club de Futbol Can Vidalet 
Centro Cultural Andaluz Plaza Macael   
Esplugues Sense Barreres 
Associació Grup de Percussió Drums d'Esplugues (Drums Batukada) 
Associació Teatre i punt 
Associación Cultural Andaluza de Esplugues 
Colla de geganters d’Esplugues 
Colla de Castellers d'Esplugues 



 
Grup de joves Santa Gemma St. Antoni en el Lleure 
Centro Aragonés de Esplugues 
 
 
33. Proposta d’aprovació de la quota de soci anual al FONS CATALÀ DE 
COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT, any 2019 (exp. 2019/1770/2244). 
 
L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat és soci del Fons Català de Cooperació 
al Desenvolupament des de 1995. 
 
El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament disposa d’un sistema 
d’aportació econòmica que inclou una quota per al finançament de projectes 
comuns (bàsicament, de sensibilització a Catalunya) en funció del tram de 
població. En aquest sentit, es va aprovar l’aplicació d’un augment progressiu 
durant els exercicis 2018 i 2019, en funció de l’ampliació de capacitats prevista 
per cada any que estableix el Pla Estratègic. Per aquest exercici 2019 la quota 
corresponent és de 4.000,00 euros. 
 
Vist l’informe emès pels serveis tècnics en data 22 de febrer de 2019. 
 
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 l’aportació econòmica en concepte de quota de socis amb 
el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament per a l’exercici 2019, d’import 
4.000,00 euros. 
 
Segon.- AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER una obligació per import de 
4.000,00 euros a favor del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, amb 
C.I.F. G17125832, amb càrrec a la partida 47.32700.48001 (Suport Solidaritat i 
Cooperació) del pressupost ordinari vigent, com a aportació anual en concepte 
de quota de socis per a l’any 2019. 
 
Tercer.- PROPOSAR el pagament corresponent a la despesa aprovada, a favor 
del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament (N.I.F. G17125832). 
 
Quart.- 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 al Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament. 
 
Setè.- NOTIFICAR aquesta resolució als Serveis Econòmics i al Servei de 
Cooperació al Desenvolupament. 
 
 



 
34. Proposta aprovació aportació 2019 a l’ESBART VILA D’ESPLUGUES en 
execució de conveni en vigor (exp. 2019/1404/2244). 
 
La Junta de Govern Local va acordar l’aprovació del conveni de col·laboració 
amb l’entitat ESBART VILA D’ESPLUGUES, amb una vigència prevista pel 
període 2017-2020.  
 
En data 4 de febrer 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 33.33400.48010, amb una dotació 
pressupostària de 8.035,00 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 de data 29 de març de 2019. 
 
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals, informant favorablement 
l’atorgament de subvencions en el marc de dit conveni, per les activitats i 
quanties en ell expressat. 
 
Vist l’informe emès per la Unitat Jurídic - Administrativa d’Acció Social i 
Ciutadania i la Intervenció Municipal. 
 
Vista l’ordenança general reguladora de la concessió de subvencions i les Bases 
d’Execució del pressupost en vigor. 
 
En virtut de la delegació conferida a la Junta de Govern local, al punt g. del Decret 
d’alcaldia núm. 1.466, de 18 de juny de 2015, per a la concessió de subvencions 
amb càrrec a crèdit pressupostari disponible a tal efecte. 
  
S’acorda: 
 
Primer.- RESOLDRE la sol·licitud presentada per l’entitat ESBART VILA 
D’ESPLUGUES, amb CIF G60737764, i ATORGAR una subvenció de 8.035,00 
euros, pel desenvolupament de les activitats recollides al conveni. 
 
Segon.- AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER una obligació d’import  
8.035,00 euros, a favor de l’entitat ESBART VILA D’ESPLUGUES, amb CIF 
G60737764, a càrrec de la partida 33.33400.48010 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 ESBART VILA D’ESPLUGUES, amb CIF G60737764, per import total 
de 8.035,00 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 ESBART VILA D’ESPLUGUES 
 
Setè.- NOTIFICAR aquesta resolució als Serveis Econòmics i al Servei de 
Cultura. 
 
 
35. Proposta de justificació d’una subvenció atorgada en 2018 a l’ESBART 
VILA D’ESPLUGUES per les activitats de conveni (exp. 2018/22/2244). 
 
L’Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions i les Bases 
Reguladores per a l’atorgament de subvencions per a l’any 2018 defineixen, 
entre d’altres, els requisits exigits a les entitats beneficiàries dels ajuts atorgats, 
per aquest Ajuntament, pel desenvolupament d’activitats i /o projectes en 
qualsevol dels àmbits reflectits a les esmentades bases, en quant a l’obligació 
de justificar l’aplicació donada als fons rebuts, referida tant a la forma d’acreditar 
la realització de l’activitat o projecte pel qual es va concedir la subvenció, com al 
procediment intern a seguir per valorar i aprovar aquesta justificació. 
 
En data  6 d’abril de 2018 la Junta de Govern Local va atorgar a l’entitat 
ESBART VILA D’ESPLUGUES una subvenció de 8.035,00 euros pel 
desenvolupament de la Programació anual 2018. 
 
Vist que en data  4 de febrer de 2019 l’entitat  presenta comptes justificatius 
relatius a la despesa executada pel desenvolupament de l’esmentada activitat i 
que aquests contenen tots els requisits exigits a l‘Ordenança General reguladora 
de la concessió de subvencions i a les Bases Reguladores per a l’atorgament de 
subvencions, segons informes emesos per la Unitat Jurídic administrativa de 
l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania i el Servei de Cultura. 
 
S’acorda: 
 
Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat ESBART VILA 
D’ESPLUGUES, amb NIF G60737764, per valor de  12.260,25  euros, en 
relació a la subvenció de 8.035,00 euros atorgada pel desenvolupament de la 
Programació anual 2018. 
 
 
36. Proposta de justificació d’una subvenció atorgada a ASSOCIACIÓ 
COMARCAL CREU ROJA ESPLUGUES pel projecte de Cooperació al 
Desenvolupament de l’any 2017 (exp. 2018/176/2244). 



 
 
L’Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions i les Bases 
Reguladores per a l’atorgament de subvencions per a l’any 2017 defineixen, 
entre d’altres, els requisits exigits a les entitats beneficiàries dels ajuts atorgats, 
per aquest Ajuntament, pel desenvolupament d’activitats i /o projectes en 
qualsevol dels àmbits reflectits a les esmentades bases, en quant a l’obligació 
de justificar l’aplicació donada als fons rebuts, referida tant a la forma d’acreditar 
la realització de l’activitat o projecte pel qual es va concedir la subvenció, com al 
procediment intern a seguir per valorar i aprovar aquesta justificació. 
 
En data 17 de juliol de 2017, la Junta de Govern Local va atorgar a l’entitat 
ASSEMBLEA LOCAL CREU ROJA ESPLUGUES una subvenció de 9.000,00 
euros pel desenvolupament de l’activitat “Dones emprenedores fomenten viure 
lliure a Sta. Cruz de la Sierra (Bolivia)”, any 2017. 
 
Vist que en data 5 d’octubre de 2018 l’entitat  presenta comptes justificatius 
relatius a la despesa executada pel desenvolupament de l’esmentada activitat i 
que aquests contenen tots els requisits exigits a l‘Ordenança General reguladora 
de la concessió de subvencions i a les Bases Reguladores per a l’atorgament de 
subvencions, segons informes emesos per la Unitat Jurídic administrativa de 
l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania i el Servei de Cooperació. 
  
S’acorda: 
 
Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat ASSEMBLEA 
LOCAL CREU ROJA ESPLUGUES, amb NIF Q-2866001G, per valor de 13.454, 
16 euros, en relació a la subvenció de 9.000,00 euros atorgada pel 
desenvolupament de l’activitat “Dones emprenedores fomenten viure lliure a Sta. 
Cruz de la Sierra (Bolivia)”, any 2017. 
 
 
37. Proposta de justificació d’una subvenció atorgada a l’IES JOANOT 
MARTORELL pel projecte de Cooperació al Desenvolupament de l’any 2017 
(exp. 2018/125/2244). 
 
L’Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions i les Bases 
Reguladores per a l’atorgament de subvencions per a l’any 2017 defineixen, 
entre d’altres, els requisits exigits a les entitats beneficiàries dels ajuts atorgats, 
per aquest Ajuntament, pel desenvolupament d’activitats i /o projectes en 
qualsevol dels àmbits reflectits a les esmentades bases, en quant a l’obligació 
de justificar l’aplicació donada als fons rebuts, referida tant a la forma d’acreditar 
la realització de l’activitat o projecte pel qual es va concedir la subvenció, com al 
procediment intern a seguir per valorar i aprovar aquesta justificació. 
 
En data 14 de juliol de 2017, la Junta de Govern Local va atorgar a l’entitat 
INSTITUT JOANOT MARTORELL una subvenció de 4.264,00 euros pel 
desenvolupament de l’activitat “Recuperació de les instal·lacions del Centre de 
Formació en Pucahuaico (Equador)”, any 2017. 
 



 
Vist que en data 22 de març de 2018 l’entitat  presenta comptes justificatius 
relatius a la despesa executada pel desenvolupament de l’esmentada activitat i 
que aquests contenen tots els requisits exigits a l‘Ordenança General reguladora 
de la concessió de subvencions i a les Bases Reguladores per a l’atorgament de 
subvencions, segons informes emesos per la Unitat Jurídic administrativa de 
l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania i el Servei de Cooperació. 
  
S’acorda: 
 
Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat INSTITUT 
JOANOT MARTORELL, amb NIF Q-5855630-I, per valor de 8.676,36 euros, en 
relació a la subvenció de 4.264,00 euros atorgada pel desenvolupament de 
l’activitat “Recuperació de les instal·lacions del Centre de Formació en 
Pucahuaico (Equador)”, any 2017. 
 
 
38. Proposta de justificació d’una subvenció atorgada a la FUNDACIÓ 
JOSEP COMAPOSADA pel projecte de Cooperació al Desenvolupament de 
l’any 2017 (exp. 2018/163/2244). 
 
L’Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions i les Bases 
Reguladores per a l’atorgament de subvencions per a l’any 2017 defineixen, 
entre d’altres, els requisits exigits a les entitats beneficiàries dels ajuts atorgats, 
per aquest Ajuntament, pel desenvolupament d’activitats i /o projectes en 
qualsevol dels àmbits reflectits a les esmentades bases, en quant a l’obligació 
de justificar l’aplicació donada als fons rebuts, referida tant a la forma d’acreditar 
la realització de l’activitat o projecte pel qual es va concedir la subvenció, com al 
procediment intern a seguir per valorar i aprovar aquesta justificació. 
 
En data 14 de juliol de 2017, la Junta de Govern Local va atorgar a l’entitat 
FUNDACIÓ JOSEP COMAPOSADA SINDICALISTES SOLIDARIS una 
subvenció de 9.000,00 € pel desenvolupament del projecte “Programa de 
Formació Treball decent per a tots i totes Marroc 2016-2019 Fase II”, any 2017.  
 
Vist que en data 11 de juny de 2018 l’entitat  presenta comptes justificatius 
relatius a la despesa executada pel desenvolupament de l’esmentada activitat i 
que aquests contenen tots els requisits exigits a l‘Ordenança General reguladora 
de la concessió de subvencions i a les Bases Reguladores per a l’atorgament de 
subvencions, segons informes emesos per la Unitat Jurídic administrativa de 
l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania i el Servei de Cooperació. 
  
S’acorda: 
 
Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat FUNDACIÓ 
JOSEP COMAPOSADA SINDICALISTES SOLIDARIS, amb NIF G59936336, 
per valor de 9.003,37 euros, en relació a la subvenció de 9.000,00 € atorgada 
pel desenvolupament del projecte “Programa de Formació Treball decent per a 
tots i totes Marroc 2016-2019 Fase II”, any 2017. 
 



 
 
39. Proposta de justificació d’una subvenció atorgada a ASSOCIACIÓ DIAS 
pel projecte de Cooperació al Desenvolupament de l’any 2017 (exp. 
2018/119/2244). 
 
L’Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions i les Bases 
Reguladores per a l’atorgament de subvencions per a l’any 2017 defineixen, 
entre d’altres, els requisits exigits a les entitats beneficiàries dels ajuts atorgats, 
per aquest Ajuntament, pel desenvolupament d’activitats i /o projectes en 
qualsevol dels àmbits reflectits a les esmentades bases, en quant a l’obligació 
de justificar l’aplicació donada als fons rebuts, referida tant a la forma d’acreditar 
la realització de l’activitat o projecte pel qual es va concedir la subvenció, com al 
procediment intern a seguir per valorar i aprovar aquesta justificació. 
 
En data 14 de juliol de 2017, la Junta de Govern Local va atorgar a l’entitat 
ASSOCIACIÓ DIAS una subvenció de 7.872,00 euros del projecte “Mirades 
Juvenils amb perspectiva de gènere”, a Medellín (Colombia), any 2017. 
 
Vist que en data 23 de març de 2018 l’entitat  presenta comptes justificatius 
relatius a la despesa executada pel desenvolupament de l’esmentada activitat i 
que aquests contenen tots els requisits exigits a l‘Ordenança General reguladora 
de la concessió de subvencions i a les Bases Reguladores per a l’atorgament de 
subvencions, segons informes emesos per la Unitat Jurídic administrativa de 
l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania i el Servei de Cooperació. 
  
S’acorda: 
 
Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat ASSOCIACIÓ 
DIAS, amb NIF G65902371, per valor de  9.998,80 euros, en relació a la 
subvenció de 7.872,00 euros atorgada del projecte “Mirades Juvenils amb 
perspectiva de gènere”, a Medellín (Colombia), any 2017. 
 
 
40. Proposta de justificació d’una subvenció atorgada en 2018 a 
l’ASSOCIACIÓ CULTURAL TARAS SCHEVCHENKO per l’activitat “Festa al 
Parc dels Torrents” (exp. 2018/97/2243). 
 
L’Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions i les Bases 
Reguladores per a l’atorgament de subvencions per a l’any 2018 defineixen, 
entre d’altres, els requisits exigits a les entitats beneficiàries dels ajuts atorgats, 
per aquest Ajuntament, pel desenvolupament d’activitats i /o projectes en 
qualsevol dels àmbits reflectits a les esmentades bases, en quant a l’obligació 
de justificar l’aplicació donada als fons rebuts, referida tant a la forma d’acreditar 
la realització de l’activitat o projecte pel qual es va concedir la subvenció, com al 
procediment intern a seguir per valorar i aprovar aquesta justificació. 
 
En data 13 de juliol de 2018, la Junta de Govern Local va atorgar a l’entitat 
ASSOCIACIÓ CULTURAL TARAS SCHEVCHENKO una subvenció de 539,58 



 
euros pel desenvolupament de l’activitat “La festa del Parc dels Torrents i 
Activitats Solidàries”, any 2018. 
 
Vist que en data 11 de març de 2019 l’entitat  presenta comptes justificatius 
relatius a la despesa executada pel desenvolupament de l’esmentada activitat i 
que aquests contenen tots els requisits exigits a l‘Ordenança General reguladora 
de la concessió de subvencions i a les Bases Reguladores per a l’atorgament de 
subvencions, segons informes emesos per la Unitat Jurídic administrativa de 
l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania i el Servei de Nova Ciutadania. 
 
S’acorda: 
 
Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat ASSOCIACIÓ 
CULTURAL TARAS SCHEVCHENKO, amb NIF G66318486, per valor de  
824,20 euros, en relació a la subvenció de 539,58 euros atorgada pel 
desenvolupament de l’activitat “La festa del Parc dels Torrents i Activitats 
Solidàries”, any 2018. 
 
 
41. Proposta de justificació d’una subvenció atorgada en 2018 a la 
COORDINADORA D'ASSOCIATS PER LA LLENGUA D'ESPLUGUES per 
l’activitat “Correllengua” (exp. 2018/2/2243). 
 
L’Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions i les Bases 
Reguladores per a l’atorgament de subvencions per a l’any 2018 defineixen, 
entre d’altres, els requisits exigits a les entitats beneficiàries dels ajuts atorgats, 
per aquest Ajuntament, pel desenvolupament d’activitats i /o projectes en 
qualsevol dels àmbits reflectits a les esmentades bases, en quant a l’obligació 
de justificar l’aplicació donada als fons rebuts, referida tant a la forma d’acreditar 
la realització de l’activitat o projecte pel qual es va concedir la subvenció, com al 
procediment intern a seguir per valorar i aprovar aquesta justificació. 
 
En data 6 de febrer de 2019, la Junta de Govern Local va atorgar a l’entitat 
COORDINADORA D’ASSOCIATS PER A LA LLENGUA D’ESPLUGUES una 
subvenció de 825,00 euros pel desenvolupament de l’activitat “Correllengua -
Xerrem”, any 2018. 
 
Vist que en data 6 de febrer de 2019 l’entitat  presenta comptes justificatius 
relatius a la despesa executada pel desenvolupament de l’esmentada activitat i 
que aquests contenen tots els requisits exigits a l‘Ordenança General reguladora 
de la concessió de subvencions i a les Bases Reguladores per a l’atorgament de 
subvencions, segons informes emesos per la Unitat Jurídic administrativa de 
l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania i el Servei de Cultura. 
  
S’acorda: 
 
Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat 
COORDINADORA D’ASSOCIATS PER A LA LLENGUA D’ESPLUGUES, amb 
NIF G62106117, per valor de 1.049,09 euros, en relació a la subvenció de 825,00 



 
euros atorgada pel desenvolupament de l’activitat “Correllengua - Xerrem”, any 
2018. 
 
 
42. Proposta de justificació d’una subvenció atorgada en 2018 a 
l’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DISTRICTE PRIMER BARRI CENTRE per les 
activitats de conveni (exp. 2018/96/2244). 
 
L’Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions i les Bases 
Reguladores per a l’atorgament de subvencions per a l’any 2018 defineixen, 
entre d’altres, els requisits exigits a les entitats beneficiàries dels ajuts atorgats, 
per aquest Ajuntament, pel desenvolupament d’activitats i /o projectes en 
qualsevol dels àmbits reflectits a les esmentades bases, en quant a l’obligació 
de justificar l’aplicació donada als fons rebuts, referida tant a la forma d’acreditar 
la realització de l’activitat o projecte pel qual es va concedir la subvenció, com al 
procediment intern a seguir per valorar i aprovar aquesta justificació. 
 
En data  25 de maig de 2018 la Junta de Govern Local va atorgar a l’entitat 
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DISTRICTE PRIMER BARRI CENTRE una subvenció 
de 3.228,00 euros pel desenvolupament de la Programació anual 2018. 
 
Vist que en data  13 de febrer de 2019 l’entitat  presenta comptes justificatius 
relatius a la despesa executada pel desenvolupament de l’esmentada activitat i 
que aquests contenen tots els requisits exigits a l‘Ordenança General reguladora 
de la concessió de subvencions i a les Bases Reguladores per a l’atorgament de 
subvencions, segons informes emesos per la Unitat Jurídic administrativa de 
l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania i el Servei de Cultura. 
  
S’acorda: 
 
Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat ASSOCIACIÓ 
DE VEÏNS DISTRICTE PRIMER BARRI CENTRE, amb NIF V60153285, per 
valor de  5.334,65  euros, en relació a la subvenció de 3.228,00 euros atorgada 
pel desenvolupament de la Programació anual 2018. 
 
 
43. Proposta de justificació d’una subvenció atorgada en 2018 a la PENYA 
MOTERA CILINDROS REBELDES per les activitats de conveni (exp. 
2018/130/2244). 
 
L’Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions i les Bases 
Reguladores per a l’atorgament de subvencions per a l’any 2018 defineixen, 
entre d’altres, els requisits exigits a les entitats beneficiàries dels ajuts atorgats, 
per aquest Ajuntament, pel desenvolupament d’activitats i /o projectes en 
qualsevol dels àmbits reflectits a les esmentades bases, en quant a l’obligació 
de justificar l’aplicació donada als fons rebuts, referida tant a la forma d’acreditar 
la realització de l’activitat o projecte pel qual es va concedir la subvenció, com al 
procediment intern a seguir per valorar i aprovar aquesta justificació. 
 



 
En data 6 de juliol de 2018, la Junta de Govern Local va atorgar a l’entitat PEÑA 
MOTERA CILINDROS REBELDES una subvenció de 1.950,00 euros pel 
desenvolupament de la Programació anual 2018. 
 
Vist que en data 25 d’octubre de 2018 l’entitat  presenta comptes justificatius 
relatius a la despesa executada pel desenvolupament de l’esmentada activitat i 
que aquests contenen tots els requisits exigits a l‘Ordenança General reguladora 
de la concessió de subvencions i a les Bases Reguladores per a l’atorgament de 
subvencions, segons informes emesos per la Unitat Jurídic administrativa de 
l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania i el Servei de Cultura. 
  
S’acorda: 
 
Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat PEÑA MOTERA 
CILINDROS REBELDES, amb NIF G63468243, per valor de 3.827,40 euros, en 
relació a la subvenció de 1.950,00 euros atorgada pel desenvolupament de la 
Programació anual 2018. 
 
 
44. Proposta de justificació d’una subvenció atorgada en 2018 
l’ASSOCIACIÓ CULTURAL SOCIETAT CORAL CENTENÀRIA LA COLOMA 
per les activitats de conveni (exp. 2018/167/2244). 
 
L’Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions i les Bases 
Reguladores per a l’atorgament de subvencions per a l’any 2018 defineixen, 
entre d’altres, els requisits exigits a les entitats beneficiàries dels ajuts atorgats, 
per aquest Ajuntament, pel desenvolupament d’activitats i /o projectes en 
qualsevol dels àmbits reflectits a les esmentades bases, en quant a l’obligació 
de justificar l’aplicació donada als fons rebuts, referida tant a la forma d’acreditar 
la realització de l’activitat o projecte pel qual es va concedir la subvenció, com al 
procediment intern a seguir per valorar i aprovar aquesta justificació. 
 
En data 19 d’octubre de 2018, la Junta de Govern Local va atorgar a l’entitat 
SOCIETAT CORAL CENTENÀRIA LA COLOMA una subvenció de 4.400,00 
euros pel desenvolupament de la Programació anual 2018. 
 
Vist que en data 31 de desembre de 2018 l’entitat  presenta comptes justificatius 
relatius a la despesa executada pel desenvolupament de l’esmentada activitat i 
que aquests contenen tots els requisits exigits a l‘Ordenança General reguladora 
de la concessió de subvencions i a les Bases Reguladores per a l’atorgament de 
subvencions, segons informes emesos per la Unitat Jurídic administrativa de 
l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania i el Servei de Cultura. 
  
S’acorda: 
 
Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat SOCIETAT 
CORAL CENTENÀRIA LA COLOMA, amb NIF  V58675729, per valor de 
5.986,61 euros, en relació a la subvenció de 4.400,00 euros atorgada pel 
desenvolupament de la Programació anual 2018. 



 
 
 
I sense més assumptes a tractar, a les 15:00 hores del dia abans esmentat, per 
la Sra. Alcaldessa es dona per finalitzada a la sessió, aixecant-se la mateixa; de 
tot això es lliura la present acta, que signa la Sra. Alcaldessa i jo, el secretari, 
que en dono fe. 
 


