
 
JGL 14/2018 

 
Junta de Govern 

SESSIÓ DECISÒRIA ORDINÀRIA DE 13 ABRIL del 2018 

 
A la Casa Consistorial d’Esplugues de Llobregat, a la sala de reunions, a les 
tretze hores i quaranta-sis minuts del dia 13 d’abril de 2018, es reuneix la Junta 
de Govern Local en sessió decisòria ordinària, en primera convocatòria, sota la 
Presidència de l'alcaldessa Sra. Pilar Díaz Romero, amb l'assistència dels 
regidors Sr. Eduard Sanz García, Sra. Sara Forgas Úbeda, Sra. Montserrat 
Zamora Angulo, Sr. Fco. Javier Giménez González i Sr. Manuel Pozo López.  
 
No assisteix la regidora Sra. Mariber Peláez Díaz. 
 
Assisteix igualment l'interventor director de l'Àrea de recursos generals i 
econòmics, Sr. Francisco Javier Vicén Encuentra. 
 
Actua de secretari el de l'Ajuntament Sr. Pedro Carmona Pérez. 
 
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. 
 
 
ACORD NÚMERO U.- Aprovació, si escau, de l’acta núm. 11/18 
corresponent a la sessió ordinària de data 16 de març de 2018. 
 
Per la Sra. alcaldessa i en relació a l’esborrany de l’acta núm. 11/18 corresponent 
a la sessió ordinària de data 16 de març de 2018 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 

 
ACORD NÚMERO DOS.- Proposta d’aprovació de la despesa corresponent 
a la certificació núm. 19 de les obres del projecte del camí per a la connexió 
ciclable entre Barcelona i Esplugues de Llobregat per l’avinguda Diagonal 
(exp. 2017/1/2388).  
 
“Assumpte: Aprovació de la despesa corresponent a la certificació 19a de les 



obres del projecte del camí per a la connexió ciclable entre Barcelona i Esplugues 
de Llobregat per l'avinguda Diagonal. 
 
Vist el conveni subscrit el 28 de maig de 2015, entre l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona i l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat, per al finançament de les 
obres del projecte de camí per a la connexió ciclable entre Barcelona i Esplugues 
de Llobregat. 
 
Vista la 19a certificació d'obra corresponent al projecte del camí per a la connexió 
ciclable entre Barcelona i Esplugues de Llobregat per l'avinguda Diagonal. 
 
Vist l’informe emès pels Serveis tècnics municipals del Servei d'obres públiques, 
el 5 d’abril de 2018, que estableix el següent: 
 
"En data 28 de maig de 2016, l’Àrea Metropolitana de Barcelona i l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat van signar un conveni que regulava la col·laboració 
entre amb dues administracions per al finançament de les obres del projecte de 
camí per a la connexió ciclable entre Barcelona i Esplugues de Llobregat per 
l’avinguda Diagonal. 
 
El finançament de dites obres es reparteix amb els següents percentatges: 
 
- 75 % finançat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 
 
- 25 % finançat per l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. 
 
Aquestes obres es van adjudicar a l’empresa ROMERO GAMERO S.A. i es van 
iniciar en data 7 de juliol de 2016, segons consta a l’acta d’inici d’obra i 
comprovació del replanteig. 
 
La direcció facultativa de les obres correspon a BATLLE I ROIG ARQUITECTES 
i a SIMON BLANCO S.L.P., ambdós contractats directament per l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona. 
 
Per part de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, s’ha presentat la certificació 
número 19, aprovada en data 14 de març de 2018, amb un import total de 
35.775,04 €, amb un import net de 29.566,15 € i una part d’IVA de 6.208,89 €. El 
25 % del total de 35.775,04 € puja la quantitat de 8.943,76 €." 
 
Vist l’informe emès per l'assessora jurídica de l’Àmbit de Territori i Sostenibilitat, 
que estableix el següent: 
 
"L’Àrea Metropolitana de Barcelona ha tramès a l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat, a través de la plataforma EACAT, certificació d’obra relativa al projecte 
del camí per a la connexió ciclable entre Barcelona i Esplugues de Llobregat per 
l’avinguda Diagonal, el 26 de març de 2018, amb la indicació que, en virtut del 
conveni de col·laboració subscrit el 28 de maig de 2016, entre ambdues 
Administracions, l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat ha de contribuir en el 
pagament del 25% de tals certificacions. 
AL respecte, cal posar en relleu el següent: 



 
El 19 de maig de 2015, la Junta de Govern Local de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona va acordar aprovar el conveni a signar entre l’Ajuntament d’Esplugues 
de Llobregat i l’Àrea Metropolitana de Barcelona, per al finançament de les obres 
del projecte de camí per a la connexió ciclable entre Barcelona i Esplugues de 
Llobregat. 
 
En la sessió plenària de 20 de maig de 2015, el Ple d’aquesta Corporació va 
acordar el següent: 
 
“1.- Aprovar la proposta de conveni de col·laboració a subscriure entre l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona i l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, per al 
finançament de les obres de construcció d’un camí per a persones i ciclistes que 
connecti els municipis de Barcelona i Esplugues de Llobregat des de l’avinguda 
Diagonal de Barcelona, que s’adjunta com annex a aquest acord. 
 
2.- Aprovar la despesa corresponent a l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat 
per import de 300.000,00€ i declarar de caràcter plurianual aquesta despesa que, 
respecte a la quantitat de 250.000,00€, anirà a càrrec de la partida 
12.15320.76400 del pressupost municipal de l’exercici de 2015; i respecte a la 
quantitat de 50.000,00€, anirà amb càrrec a la partida corresponent del 
pressupost municipal de l’exercici de 2016. 
 
Condicionar aquesta aprovació a l’aprovació definitiva de l’expedient de 
modificació de crèdits en tràmit i a la condició suspensiva d’existència de crèdit 
adequat i suficient en el Pressupost municipal de l’exercici 2016. 
 
3.- Facultar a l’Alcaldia per a la signatura del conveni assenyalat alhora que per 
a l’aprovació de les modificacions del text que siguin precises, en el seu cas, 
sense alterar els elements fonamentals del conveni, prèviament a la seva 
formalització. 
 
4.- Notificar aquest acord a l’Àrea Metropolitana de Barcelona pel seu 
coneixement i efectes.” 
 
Aquest conveni es va subscriure el 28 de maig de 2015. La participació de 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat està establerta en un 25% del cost de 
l’obra. 
 
El 29 de setembre de 2015, la Junta de Govern Local de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona va acordar aprovar inicialment el projecte executiu del camí per a la 
connexió ciclable entre Barcelona i Esplugues de Llobregat, per l’avinguda 
Diagonal. Sotmès a informació pública, el 10 de maig de 2015, el mateix òrgan 
va acordar aprovar l’adjudicació del contracte a favor de l’empresa ROMERO 
GAMERO, SA, per import de 855.867,77.-euros. 
 
El 28 de juny de 2016, la Junta de Govern Local de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona va acordar designar com a direcció facultativa a dos arquitectes de 
Batlle i Roig SLP, i designar a un enginyer de ATENEA, SEGURIDAD Y MEDIO 
AMBIENTE, SAU, com a coordinador de seguretat i salut. 



 
El 7 de juliol de 2016, segons consta acreditat a l’expedient, va tenir lloc la 
signatura de l’acta de replanteig de l’obra, en presència dels Serveis Tècnics 
municipals, en representació de la Corporació. 
 
El 26 de març 2018, ha estat tramesa la certificació 19a corresponent a l’obra de 
referència. La certificació ha estat aprovada per l’òrgan competent de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona. 
 
Aquesta certificació ha estat objecte de l’informe dels Serveis Tècnics 
municipals, de 5 d’abril de 2018, en el qual constaten quin és l’import a què ha 
de fer front l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, en virtut de la seva 
participació en el 25% del finançament de l’obra.  
 
L’òrgan competent per a l’autorització i disposició de despeses i el reconeixement 
i liquidació d’obligacions, dins dels límits de la competència de l’Alcaldia, i d’acord 
amb el pressupost vigent, és la Junta de Govern Local, per delegació expressa 
mitjançant el Decret d’Alcaldia núm.1466, de 18 de juny de 2015. 
 
Conclusions 
 
Per tot l’exposat, una vegada vist el conveni de col·laboració subscrit el 28 de 
maig de 2015, entre l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat i l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona, per al finançament de les obres del projecte del camí per a la 
connexió ciclable entre Barcelona i Esplugues de Llobregat, per l’avinguda 
Diagonal, i que la participació de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat en el 
finançament de l’obra de referència està establerta en un 25%, i una vegada vista 
la certificació d’obra tramesa via EACAT, prèviament aprovada per l’òrgan 
competent de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, i informada pels Serveis tècnics 
municipals, el 5 d’abril de 2018, només resta concloure que correspon elevar a 
la Junta de Govern Local la proposta de pagament de l’import de la certificació 
en el percentatge de participació que correspon a aquesta Corporació." 
 
Per tot l’exposat,  
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
Primer.- Aprovar l’autorització, disposició de la despesa i el reconeixement de 
l’obligació, per import de 8.943,76 € (IVA inclòs), a favor de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona, i amb càrrec a la partida d'inversions 12 15320 76400 
2016/2/INVER 20, del capítol 7 del pressupost municipal, que es correspon amb 
el 25% de l’import de la certificació d’obra 19a, del projecte del camí per a la 
connexió ciclable entre Barcelona i Esplugues de Llobregat per l’avinguda 
Diagonal, d’acord amb la participació en el finançament de les obres que li 
correspon a l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, en virtut del conveni subscrit 
amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona, el 28 de maig de 2015. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 
Tercer.- Comunicar aquest acord al Departament d’Intervenció i de 
Comptabilitat.” 



 
 
ACORD NÚMERO TRES.- Proposta d’aprovació de la despesa corresponent 
a la certificació núm. 20 de les obres del projecte del camí per a la connexió 
ciclable entre Barcelona i Esplugues de Llobregat per l’avinguda Diagonal 
(exp. 2017/1/2388).  
 
“Assumpte: Aprovació de la despesa corresponent a la certificació 20a de les 
obres del projecte del camí per a la connexió ciclable entre Barcelona i Esplugues 
de Llobregat per l'avinguda Diagonal. 
 
Vist el conveni subscrit el 28 de maig de 2015, entre l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona i l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat, per al finançament de les 
obres del projecte de camí per a la connexió ciclable entre Barcelona i Esplugues 
de Llobregat. 
 
Vista la 20a certificació d'obra corresponent al projecte del camí per a la connexió 
ciclable entre Barcelona i Esplugues de Llobregat per l'avinguda Diagonal. 
 
Vist l’informe emès pels Serveis Tècnics municipals del Servei d'obres públiques, 
el 5 d’abril de 2018, que estableix el següent: 
 
"En data 28 de maig de 2016, l’Àrea Metropolitana de Barcelona i l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat van signar un conveni que regulava la col·laboració 
entre amb dues administracions per al finançament de les obres del projecte de 
camí per a la connexió ciclable entre Barcelona i Esplugues de Llobregat per 
l’avinguda Diagonal. 
 
El finançament de dites obres es reparteix amb els següents percentatges: 
 
- 75% finançat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 
 
- 25% finançat per l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. 
 
Aquestes obres es van adjudicar a l’empresa ROMERO GAMERO S.A. i es van 
iniciar en data 7 de juliol de 2016, segons consta a l’acta d’inici d’obra i 
comprovació del replanteig. 
 
La direcció facultativa de les obres correspon a BATLLE I ROIG ARQUITECTES 
i a SIMON BLANCO S.L.P., ambdós contractats directament per l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona. 
 
Per part de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, s’ha presentat la certificació 
número 20, aprovada en data 14 de març de 2018, amb un import total de 
4.962,80 €, amb un import net de 4.101,49 € i una part d’IVA de 861,31 €. El 25 
% del total de 4.962,80 € puja la quantitat de 1.240,70 €." 
Vist l’informe emès per l'assessora jurídica de l’Àmbit de Territori i Sostenibilitat, 
que estableix el següent: 
 
"L’Àrea Metropolitana de Barcelona ha tramès a l’Ajuntament d’Esplugues de 



Llobregat, a través de la plataforma EACAT, certificació d’obra relativa al projecte 
del camí per a la connexió ciclable entre Barcelona i Esplugues de Llobregat per 
l’avinguda Diagonal, el 26 de març de 2018, amb la indicació que, en virtut del 
conveni de col·laboració subscrit el 28 de maig de 2016, entre ambdues 
Administracions, l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat ha de contribuir en el 
pagament del 25% de tals certificacions. 
 
AL respecte, cal posar en relleu el següent: 
 
El 19 de maig de 2015, la Junta de Govern Local de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona va acordar aprovar el conveni a signar entre l’Ajuntament d’Esplugues 
de Llobregat i l’Àrea Metropolitana de Barcelona, per al finançament de les obres 
del projecte de camí per a la connexió ciclable entre Barcelona i Esplugues de 
Llobregat. 
 
En la sessió plenària de 20 de maig de 2015, el Ple d’aquesta Corporació va 
acordar el següent: 
 
“1.- Aprovar la proposta de conveni de col·laboració a subscriure entre l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona i l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, per al 
finançament de les obres de construcció d’un camí per a persones i ciclistes que 
connecti els municipis de Barcelona i Esplugues de Llobregat des de l’avinguda 
Diagonal de Barcelona, que s’adjunta com annex a aquest acord. 
 
2.- Aprovar la despesa corresponent a l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat 
per import de 300.000,00€ i declarar de caràcter plurianual aquesta despesa que, 
respecte a la quantitat de 250.000,00€, anirà a càrrec de la partida 
12.15320.76400 del pressupost municipal de l’exercici de 2015; i respecte a la 
quantitat de 50.000,00€, anirà amb càrrec a la partida corresponent del 
pressupost municipal de l’exercici de 2016. 
 
Condicionar aquesta aprovació a l’aprovació definitiva de l’expedient de 
modificació de crèdits en tràmit i a la condició suspensiva d’existència de crèdit 
adequat i suficient en el Pressupost municipal de l’exercici 2016. 
 
3.- Facultar a l’Alcaldia per a la signatura del conveni assenyalat alhora que per 
a l’aprovació de les modificacions del text que siguin precises, en el seu cas, 
sense alterar els elements fonamentals del conveni, prèviament a la seva 
formalització. 
 
4.- Notificar aquest acord a l’Àrea Metropolitana de Barcelona pel seu 
coneixement i efectes.” 
 
Aquest conveni es va subscriure el 28 de maig de 2015. La participació de 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat està establerta en un 25% del cost de 
l’obra. 
El 29 de setembre de 2015, la Junta de Govern Local de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona va acordar aprovar inicialment el projecte executiu del camí per a la 
connexió ciclable entre Barcelona i Esplugues de Llobregat, per l’avinguda 
Diagonal. Sotmès a informació pública, el 10 de maig de 2015, el mateix òrgan 



va acordar aprovar l’adjudicació del contracte a favor de l’empresa ROMERO 
GAMERO, SA, per import de 855.867,77.-euros. 
 
El 28 de juny de 2016, la Junta de Govern Local de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona va acordar designar com a direcció facultativa a dos arquitectes de 
Batlle i Roig SLP, i designar a un enginyer de ATENEA, SEGURIDAD Y MEDIO 
AMBIENTE, SAU, com a coordinador de seguretat i salut. 
 
El 7 de juliol de 2016, segons consta acreditat a l’expedient, va tenir lloc la 
signatura de l’acta de replanteig de l’obra, en presència dels Serveis Tècnics 
municipals, en representació de la Corporació. 
 
El 26 de març de 2018, ha estat tramesa la certificació 20a corresponent a l’obra 
de referència. La certificació ha estat aprovada per l’òrgan competent de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona. 
 
Aquesta certificació ha estat objecte de l’informe dels Serveis Tècnics 
municipals, de 5 d’abril de 2018, en el qual constaten quin és l’import a què ha 
de fer front l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, en virtut de la seva 
participació en el 25% del finançament de l’obra.  
 
L’òrgan competent per a l’autorització i disposició de despeses i el reconeixement 
i liquidació d’obligacions, dins dels límits de la competència de l’Alcaldia, i d’acord 
amb el pressupost vigent, és la Junta de Govern Local, per delegació expressa 
mitjançant el Decret d’Alcaldia núm.1466, de 18 de juny de 2015. 
 
Conclusions 
 
Per tot l’exposat, una vegada vist el conveni de col·laboració subscrit el 28 de 
maig de 2015, entre l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat i l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona, per al finançament de les obres del projecte del camí per a la 
connexió ciclable entre Barcelona i Esplugues de Llobregat, per l’avinguda 
Diagonal, i que la participació de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat en el 
finançament de l’obra de referència està establerta en un 25%, i una vegada vista 
la certificació d’obra tramesa via EACAT, prèviament aprovada per l’òrgan 
competent de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, i informada pels Serveis 
Tècnics municipals, el 5 d’abril de 2018, només resta concloure que correspon 
elevar a la Junta de Govern Local la proposta de pagament de l’import de la 
certificació en el percentatge de participació que correspon a aquesta 
Corporació." 
 
Per tot l’exposat,  
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
Primer.- Aprovar l’autorització, disposició de la despesa i el reconeixement de 
l’obligació, per import de 1.240,70 € (IVA inclòs), a favor de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona, i amb càrrec a la partida d'inversions 12 15320 76400 
2016/2/INVER 20, del capítol 7 del pressupost municipal, que es correspon amb 
el 25% de l’import de la certificació d’obra 20a, del projecte del camí per a la 



connexió ciclable entre Barcelona i Esplugues de Llobregat per l’avinguda 
Diagonal, d’acord amb la participació en el finançament de les obres que li 
correspon a l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, en virtut del conveni subscrit 
amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona, el 28 de maig de 2015. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 
 
Tercer.- Comunicar aquest acord al Departament d’Intervenció i de 
Comptabilitat.” 
 
 
ACORD NÚMERO QUATRE.- Proposta d’aprovació de la despesa 
corresponent a la certificació núm. 2 de les obres de la millora de jardineria 
i xarxa de reg del camí per a la connexió ciclable entre Barcelona i 
Esplugues de Llobregat per l’avinguda Diagonal (exp. 2018/3/2388).  
 
“Assumpte: Aprovació de la despesa corresponent a la certificació 2a de les 
obres de la millora de jardineria i xarxa de reg del camí per a la connexió ciclable 
entre Barcelona i Esplugues de Llobregat per l'avinguda Diagonal. 
 
Vist el conveni subscrit el 28 de maig de 2015, entre l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona i l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat, per al finançament de les 
obres del projecte de camí per a la connexió ciclable entre Barcelona i Esplugues 
de Llobregat. 
 
Vista la 2a certificació d'obra corresponent a les obres de la millora de jardineria 
i xarxa de reg del camí per a la connexió ciclable entre Barcelona i Esplugues de 
Llobregat per l'avinguda Diagonal. 
 
Vist l’informe emès pels Serveis tècnics municipals del Servei d'obres públiques, 
el 6 d’abril de 2018, que estableix el següent: 
 
“En data 28 de maig de 2016, l’Àrea Metropolitana de Barcelona i l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat van signar un conveni que regulava la col·laboració 
entre amb dues administracions per al finançament de les obres del projecte de 
camí per a la connexió ciclable entre Barcelona i Esplugues de Llobregat per 
l’avinguda Diagonal.  

El finançament de dites obres es reparteix amb els següents percentatges: 

- 75% finançat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona.  

- 25% finançat per l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat.  

Aquestes obres es van adjudicar a l’empresa R.S. AGROTÈCNICA DEL SEGRIÀ 
S.L. i es van iniciar en data 11 de desembre de 2017, segons consta a l’acta 
d’inici d’obra i comprovació del replanteig.  



La direcció facultativa de les obres correspon a BATLLE I ROIG ARQUITECTES 
i a SIMON BLANCO S.L.P., ambdós contractats directament per l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona.  

Per part de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, s’ha presentat la certificació 
número 2, aprovada en data 14 de març de 2018, amb un import total de 
49.839,37 €, amb un import net de 41.189,56 € i una part d’IVA de 8.649,81 €. El 
25 % del total 49.839,37 € puja la quantitat de 12.459,84 €.”  

Vist l’informe emès per l'assessora jurídica de l’Àmbit de Territori i Sostenibilitat, 
que estableix el següent: 

“L’Àrea Metropolitana de Barcelona ha tramès a l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat, a través de la plataforma EACAT, certificació d’obra relativa a les 
obres de la millora de jardineria i xarxa reg del camí de connexió ciclable entre 
Barcelona i Esplugues de Llobregat per l’avinguda Diagonal, el 26 de març de 
2018, amb la indicació que, en virtut del conveni de col·laboració subscrit el 28 
de maig de 2016, entre ambdues Administracions, l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat ha de contribuir en el pagament del 25% de tals certificacions. 

AL respecte, cal posar en relleu el següent: 

El 19 de maig de 2015, la Junta de Govern Local de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona va acordar aprovar el conveni a signar entre l’Ajuntament d’Esplugues 
de Llobregat i l’Àrea Metropolitana de Barcelona, per al finançament de les obres 
del projecte de camí per a la connexió ciclable entre Barcelona i Esplugues de 
Llobregat. 

En la sessió plenària de 20 de maig de 2015, el Ple d’aquesta Corporació va 
acordar aprovar la proposta de conveni de col·laboració a subscriure entre l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona i l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, per al 
finançament de les obres de construcció d’un camí per a persones i ciclistes que 
connecti els municipis de Barcelona i Esplugues de Llobregat des de l’avinguda 
Diagonal de Barcelona, que s’adjunta com annex a aquest acord. 

Aquest conveni es va subscriure el 28 de maig de 2015. La participació de 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat està establerta en un 25% del cost de 
l’obra. 

El 29 de setembre de 2015, la Junta de Govern Local de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona va acordar aprovar inicialment el projecte executiu del camí per a la 
connexió ciclable entre Barcelona i Esplugues de Llobregat, per l’avinguda 
Diagonal.  

Per Decret de Gerència de l’Àrea Metropolitana de data 10.11.2017 es van 
adjudicar les obres de la millora de jardineria i xarxa de reg del camí per a la 
connexió ciclable entre Barcelona i Esplugues de Llobregat per l'avinguda 
Diagonal a favor de la empresa R.S. AGROTECNICA DEL SEGRIA, S.L. 



El 11 de desembre de 2017, segons consta acreditat a l’expedient, va tenir lloc 
la signatura de l’acta de replanteig de l’obra, en presència dels Serveis tècnics 
municipals, en representació de la Corporació. 

El 26 de març de 2018, ha estat tramesa la certificació 1a corresponent a l’obra 
de referència. La certificació ha estat aprovada per l’òrgan competent de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona. 

Aquesta certificació ha estat objecte de l’informe dels Serveis tècnics municipals, 
de 6 d’abril de 2018, en el qual constaten quin és l’import a què ha de fer front 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, en virtut de la seva participació en el 25% 
del finançament de l’obra.  

L’òrgan competent per a l’autorització i disposició de despeses i el reconeixement 
i liquidació d’obligacions, dins dels límits de la competència de l’Alcaldia, i d’acord 
amb el pressupost vigent, és la Junta de Govern Local, per delegació expressa 
mitjançant el Decret d’Alcaldia núm.1466, de 18 de juny de 2015. 

Conclusions 
 
Per tot l’exposat, una vegada vist el conveni de col·laboració subscrit el 28 de 
maig de 2015, entre l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat i l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona, per al finançament de les obres de la millora de jardineria i xarxa 
reg del camí de connexió ciclable entre Barcelona i Esplugues de Llobregat per 
l’avinguda Diagonal, i que la participació de l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat en el finançament de l’obra de referència està establerta en un 25%, i 
una vegada vista la certificació d’obra tramesa via EACAT, prèviament aprovada 
per l’òrgan competent de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, i informada pels 
Serveis tècnics municipals, el 6 d’abril de 2018, només resta concloure que 
correspon elevar a la Junta de Govern Local la proposta de pagament de l’import 
de la certificació en el percentatge de participació que correspon a aquesta 
Corporació.” 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Primer.- Aprovar l’autorització, disposició de la despesa i el reconeixement de 
l’obligació, per import de 12.459,84 € (IVA inclòs), a favor de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona, i amb càrrec a la partida d'inversions 12 15320 76400 
2016/2/INVER 20, del capítol 7 del pressupost municipal, que es correspon amb 
el 25% de l’import de la certificació d’obra 2a, del projecte de les obres de la 
millora de jardineria i xarxa de reg del camí per a la connexió ciclable entre 
Barcelona i Esplugues de Llobregat per l’avinguda Diagonal, d’acord amb la 
participació en el finançament de les obres que li correspon a l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat, en virtut del conveni subscrit amb l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona, el 28 de maig de 2015. 

Segon.- Notificar aquest acord a l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 

Tercer.- Comunicar aquest acord al Departament d’Intervenció i de 
Comptabilitat.” 



ACORD NÚMERO CINC.- Proposta d’aprovació de la despesa corresponent 
a la certificació núm. 3 de les obres de la millora de jardineria i xarxa de reg 
del camí per a la connexió ciclable entre Barcelona i Esplugues de 
Llobregat per l’avinguda Diagonal (exp. 2018/3/2388).  

“Assumpte: Aprovació de la despesa corresponent a la certificació 3a de les 
obres de la millora de jardineria i xarxa de reg del camí per a la connexió ciclable 
entre Barcelona i Esplugues de Llobregat per l'avinguda Diagonal. 

Vist el conveni subscrit el 28 de maig de 2015, entre l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona i l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat, per al finançament de les 
obres del projecte de camí per a la connexió ciclable entre Barcelona i Esplugues 
de Llobregat. 

Vista la 3a certificació d'obra corresponent a les obres de la millora de jardineria 
i xarxa de reg del camí per a la connexió ciclable entre Barcelona i Esplugues de 
Llobregat per l'avinguda Diagonal. 

Vist l’informe emès pels Serveis tècnics municipals del Servei d'obres públiques, 
el 6 d’abril de 2018, que estableix el següent: 

“En data 28 de maig de 2016, l’Àrea Metropolitana de Barcelona i l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat van signar un conveni que regulava la col·laboració 
entre amb dues administracions per al finançament de les obres del projecte de 
camí per a la connexió ciclable entre Barcelona i Esplugues de Llobregat per 
l’avinguda Diagonal.  

El finançament de dites obres es reparteix amb els següents percentatges:  

- 75% finançat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona.  

- 25% finançat per l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat.  

Aquestes obres es van adjudicar a l’empresa R.S. AGROTÈCNICA DEL SEGRIÀ 
S.L. i es van iniciar en data 11 de desembre de 2017, segons consta a l’acta 
d’inici d’obra i comprovació del replanteig.  

La direcció facultativa de les obres correspon a BATLLE I ROIG ARQUITECTES 
i a SIMON BLANCO S.L.P., ambdós contractats directament per l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona.  

Per part de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, s’ha presentat la certificació 
número 3, aprovada en data 26 de març de 2018, amb un import total de 
50.378,86 €, amb un import net de 41.635,42 € i una part d’IVA de 8.743,44 €. El 
25 % del total 50.378,88 € puja la quantitat de 12.594,72 €.”  

Vist l’informe emès per l'assessora jurídica de l’Àmbit de Territori i Sostenibilitat, 
que estableix el següent: 



“L’Àrea Metropolitana de Barcelona ha tramès a l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat, a través de la plataforma EACAT, certificació d’obra relativa a les 
obres de la millora de jardineria i xarxa reg del camí de connexió ciclable entre 
Barcelona i Esplugues de Llobregat per l’avinguda Diagonal, el 26 de març de 
2018, amb la indicació que, en virtut del Conveni de col·laboració subscrit el 28 
de maig de 2016, entre ambdues Administracions, l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat ha de contribuir en el pagament del 25% de tals certificacions. 

AL respecte, cal posar en relleu el següent: 

El 19 de maig de 2015, la Junta de Govern Local de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona va acordar aprovar el conveni a signar entre l’Ajuntament d’Esplugues 
de Llobregat i l’Àrea Metropolitana de Barcelona, per al finançament de les obres 
del projecte de camí per a la connexió ciclable entre Barcelona i Esplugues de 
Llobregat. 

En la sessió plenària de 20 de maig de 2015, el Ple d’aquesta Corporació va 
acordar aprovar la proposta de conveni de col·laboració a subscriure entre l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona i l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, per al 
finançament de les obres de construcció d’un camí per a persones i ciclistes que 
connecti els municipis de Barcelona i Esplugues de Llobregat des de l’avinguda 
Diagonal de Barcelona, que s’adjunta com annex a aquest acord. 

Aquest conveni es va subscriure el 28 de maig de 2015. La participació de 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat està establerta en un 25% del cost de 
l’obra. 

El 29 de setembre de 2015, la Junta de Govern Local de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona va acordar aprovar inicialment el projecte executiu del camí per a la 
connexió ciclable entre Barcelona i Esplugues de Llobregat, per l’avinguda 
Diagonal.  

Per Decret de Gerència de l’Àrea Metropolitana de data 10.11.2017 es van 
adjudicar les obres de la millora de jardineria i xarxa de reg del camí per a la 
connexió ciclable entre Barcelona i Esplugues de Llobregat per l'avinguda 
Diagonal a favor de la empresa R.S. AGROTECNICA DEL SEGRIA, S.L.  

El 11 de desembre de 2017, segons consta acreditat a l’expedient, va tenir lloc 
la signatura de l’acta de replanteig de l’obra, en presència dels Serveis tècnics 
municipals, en representació de la Corporació. 

El 26 de març de 2018, ha estat tramesa la certificació 2a corresponent a l’obra 
de referència. La certificació ha estat aprovada per l’òrgan competent de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona. 

Aquesta certificació ha estat objecte de l’informe dels Serveis tècnics municipals, 
de 6 d’abril de 2018, en el qual constaten quin és l’import a què ha de fer front 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, en virtut de la seva participació en el 25% 
del finançament de l’obra.  



L’òrgan competent per a l’autorització i disposició de despeses i el reconeixement 
i liquidació d’obligacions, dins dels límits de la competència de l’Alcaldia, i d’acord 
amb el pressupost vigent, és la Junta de Govern Local, per delegació expressa 
mitjançant el Decret d’Alcaldia núm.1466, de 18 de juny de 2015. 

Conclusions 
 
Per tot l’exposat, una vegada vist el conveni de col·laboració subscrit el 28 de 
maig de 2015, entre l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat i l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona, per al finançament de les obres de la millora de jardineria i xarxa 
reg del camí de connexió ciclable entre Barcelona i Esplugues de Llobregat per 
l’avinguda Diagonal, i que la participació de l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat en el finançament de l’obra de referència està establerta en un 25%, i 
una vegada vista la certificació d’obra tramesa via EACAT, prèviament aprovada 
per l’òrgan competent de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, i informada pels 
Serveis tècnics municipals, el 6 d’abril de 2018, només resta concloure que 
correspon elevar a la Junta de Govern Local la proposta de pagament de l’import 
de la certificació en el percentatge de participació que correspon a aquesta 
Corporació.” 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Primer.- Aprovar l’autorització, disposició de la despesa i el reconeixement de 
l’obligació, per import de 12.594,72 € (IVA inclòs), a favor de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona, i amb càrrec a la partida d'inversions 12 15320 76400 
2016/2/INVER 20, del capítol 7 del pressupost municipal, que es correspon amb 
el 25% de l’import de la certificació d’obra 3a, del projecte de les obres de la 
millora de jardineria i xarxa de reg del camí per a la connexió ciclable entre 
Barcelona i Esplugues de Llobregat per l’avinguda Diagonal, d’acord amb la 
participació en el finançament de les obres que li correspon a l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat, en virtut del conveni subscrit amb l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona, el 28 de maig de 2015. 

Segon.- Notificar aquest acord a l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 

Tercer.- Comunicar aquest acord al Departament d’Intervenció i de 
Comptabilitat.” 

 
 
ACORD NÚMERO SIS.- Proposta de devolució de la garantia dipositada per 
l’empresa INTERCONTRADE, S.L. (exp. 2017/8/1597).  

“Vist l’informe jurídic emès per l’assessora jurídica de l’Àmbit de Territori i 
Sostenibilitat, que estableix el següent:  

“Antecedents  

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat, de 26 de 
febrer de 2016, va acordar, entre d’altres extrems, Declarar la compatibilitat amb 



l'interès públic i amb els usos establerts al planejament vigent, la utilització 
privativa que no comporta modificació ni transformació del domini públic, d'una 
porció de l'edifici La Baronda, i autoritzar l'empresa INTERCON TRADE S.L. la 
utilització privativa d'una porció de 482,69 m2 de l'edifici La Baronda, als efectes 
de desenvolupar una activitat terciària consistent en ús de despatx professional 
i seu de l'empresa indicada. La porció sobre la que s'autoritza l'ús s'identifica al 
plànol annex I. 

La vigència de l'autorització atorgada s'establia des del dia 19 de febrer de 2016 
i fins al dia 31 de desembre de 2016.  

El punt cinquè d’aquell acord establia el següent: 

“Cinquè.- L'empresa autoritzada haurà de dipositar en la Tresoreria municipal 
garantia per import de 4.826,9 €, equivalents a l’import total del preu públic a 
satisfer en una mensualitat.  

La garantia serà dipositada en la Tresoreria municipal mitjançant import líquid, 
aval bancari o en qualsevol de les formes admeses per la normativa vigent, en 
el termini de quinze dies hàbils comptats des del següent hàbil al de notificació 
de la present resolució.  

La garantia serà retornada una vegada hagi transcorregut el termini de vigència 
de l'autorització i hagi quedat lliure i expedita la porció de domini públic ocupada. 

La manca de dipòsit de la garantia indicada en el termini establert, comportarà la 
revocació automàtica d’aquesta autorització i l’obligació de l’empresa 
INTERCON TRADE S.L., de cessar en la utilització del domini públic en el termini 
de deu dies hàbils comptats des de la data en què hagi conclòs el termini per a 
la formalització de la garantia.” 

El 16 de març de 2016, l’empresa INTERCONTRADE, SL, va dipositar a la 
Tresoreria Municipal, mitjançant transferència del Banc BBVA, de 15 de març de 
2016, la quantitat de 4.826,90€, en compliment del punt 5è de l’acord de Junta 
de Govern Local mencionat, amb el concepte: Dipòsit garantia segons JGL 
26/02/2016 (equivalent a l’import total del preu públic 1 mensualitat ús privatiu 
ed. Baronda). 

El 30 de juny de 2017, la Junta de Govern Local va acordar AUTORITZAR a 
l'empresa INTERCON TRADE, SL, la utilització privativa d'una porció de 
482,69m² de l'edifici La Baronda, de domini públic, ubicat al carrer de la Riba, 
núm. 36, d’Esplugues de Llobregat, als efectes de desenvolupar una activitat 
terciària consistent en ús de despatx professional i seu de l'empresa indicada, 
amb les mateixes condicions establertes a l’autorització actualment vigent, que 
finalitza el 30 de juny de 2017, i DECLARAR que la vigència de l'autorització 
atorgada s'estableix per un termini de 6 MESOS, fins a 31 de desembre de 2017. 

El 12 de gener de 2018, la Junta de Govern Local va adoptar el següent acord: 



“S’acorda: 
 
Primer.- Concedir llicència d’ús privatiu del domini públic a INTERCONTRADE, 
SL, en relació amb l’espai denominat D, de l’edifici municipal La Baronda, situat 
al carrer de la riba, núm. 36, d’Esplugues de Llobregat, amb destí a ús d’oficines, 
per a l’activitat de despatx d’arquitectura, i 8 places d’aparcament, a l’empara de 
l’article 57 i següents del Reglament del Patrimoni dels ens locals, aprovat pel 
Decret 336/1988, de 17 d’octubre, i les Bases reguladores de l’atorgament de 
llicències per a la utilització privativa d’espais situats a l’edifici “la Baronda”. 

Segon.- Determinar com a data d’inici dels efectes de la llicència atorgada en el 
punt precedent, a 1 de gener de 2018. 

Tercer.- Aprovar la liquidació de la taxa per la utilització privativa de l'espai 
municipal de "la Baronda” corresponent a l’exercici 2018, establerta a 
l’Ordenança núm. 24. reguladora de la taxa per la utilització privativa del domini 
públic de l’espai municipal de la Baronda. 

(...).” 
 
Fonaments de dret  
 
La utilització d'aquest immoble per part de persones privades, atès el seu 
caràcter de domini públic, resta subjecte a les disposicions establertes als articles 
53 i següents del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el 
Reglament del patrimoni dels ens locals de Catalunya. 

D’acord amb l’article 60 del Reglament mencionat, correspon a l'alcalde o 
alcaldessa l'atorgament de les llicències. Aquesta competència ha estat 
delegada en la Junta de Govern Local, mitjançant el Decret d’Alcaldia núm. 1466, 
de 18 de juny de 2015. Per tant, en aquest cas, l’òrgan competent per a resoldre 
aquesta petició també és la Junta de Govern Local. 

Conclusions 
 
Tenint en compte que el punt 4 de l’acord de la Junta de Govern Local, de 26 de 
febrer de 2016, indica que “...la garantia serà retornada una vegada hagi 
transcorregut el termini de vigència de l'autorització i hagi quedat lliure i expedita 
la porció de domini públic ocupada...”, i que en aquests moments, tal i com s’ha 
fet constar als fets, l’entitat mercantil sol·licitant disposa d’una nova autorització, 
i que l’anterior ja no és vigent, només resta concloure que s’informa 
favorablement sobre la devolució de la garantia dipositada a la Tresoreria 
municipal per INTERCONTRADE, SL, per import de 4.826,9.-€, corresponents a 
l’import total del preu públic a satisfer en una mensualitat, corresponent a la 
utilització privativa d'una porció de 482,69m2, de l'edifici La Baronda.” 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Primer.- Retornar a INTERCONTRADE, SL, (CIF B-60483377), l’import de 
4.826,9.-€, dipositat el 16 de març de 2016, a la Tresoreria Municipal, mitjançant 



transferència del Banc BBVA, de 15 de març de 2016, en concepte de garantia 
equivalent a l’import total del preu públic a satisfer en una mensualitat, 
corresponent a la utilització privativa d'una porció de 482,69m2 de l'edifici La 
Baronda, en compliment del punt 5è de l’acord de Junta de Govern Local, de 26 
de febrer de 2016. 

Segon.- notificar aquest acord a INTERCONTRADE, SL. 

Tercer.- comunicar aquest acord al Departament d’Intervenció i Tresoreria.” 

 
 
ACORD NÚMERO SET.- Proposta d’autorització de la cessió del traster 
núm. 8-A de la planta primera de l’aparcament de Can Vidalet. (exp. 
2018/11/1597).  

“El senyor José Antonio González Martín, sol·licita autorització per a la cessió 
d'ús del traster núm. 8-A de la planta primera de l'aparcament de Can Vidalet, a 
favor de Javier Vicente-Arche Hermoso, pel preu de 2.000,00 €, segons instància 
registrada d'entrada a l'Ajuntament amb el núm. 4569 de data 21-03-2018. 

El peticionari José Antonio González Martín i la Sra. María Carmen Ledesma 
González, son titulars del traster, segons escriptura de cessió d’ús de traster 
núm. 117 de data 20 de gener de 1998, atorgada pel Notari de l’il·lustre Col·legi 
de Barcelona, Sr. José-Vicente Gadon Garrido, 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 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 25 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 25 del plec de 
condicions regulador de la concessió. 

Atès l'informe emès pels Serveis Jurídics Municipals. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1.- Autoritzar al Sr. José Antonio González Martín, la cessió d'ús del traster núm. 
8-A de la planta primera de l'aparcament de Can Vidalet, a favor de Javier 
Vicente-Arche Hermoso, pel preu de 2.000,00 €. 

2. Condicionar l'efectivitat de la cessió d'ús de la plaça d'aparcament que 
s'autoritza, a la seva formalització mitjançant escriptura pública especificant preu, 
termini i altres condicions establertes en la clàusula 25 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. 

3. Aprovar la liquidació la taxa per autorització de cessions d'ús en concessions 
administratives, a partir de segones cessions (Ordenança Fiscal núm. 9) d'import 
120,20 €, i corresponent al traster núm. 8-A, amb càrrec a valor núm. 
01624799/0000132966.”  

 
 
ACORD NÚMERO VUIT.- Proposta d’autorització de la cessió de la plaça 
núm. 21 de la planta primera de l’aparcament de Can Vidalet. (exp. 
2018/10/1597).  
 
“El senyor José Antonio González Martín, sol·licita autorització per a la cessió 
d'ús de la plaça núm. 21 de la planta primera de l'aparcament de Can Vidalet, a 
favor del senyor Javier Vicente-Arche Hermoso, pel preu de 8.000,00 €, segons 
instància registrada d'entrada a l'Ajuntament amb el núm. 4564 de data 21-03-
2018. 

El peticionari José Antonio González Martín i la Sra. María Carmen Ledesma 
González, son titulars de la plaça d’aparcament, segons escriptura de cessió d’ús 
de plaça d’aparcament núm. 695 de data 4 d’abril de 1995, atorgada pel Notari 
de l’il·lustre Col·legi de Barcelona, Sr. José Vicente Galdon Garrido, 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 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 25 del Plec de clàusules reguladores de la concessió i la seva 
modificació acordada per el Ple Municipal de data 13 de novembre de 1991.  

Atès que el preu proposat per la cessió d’ús de la plaça sol·licitada excedeix del 
preu màxim actualitzat d’acord amb l’establert a la clàusula 25 del plec de 
condiciones regulador de la concessió. 

Atès l'informe emès pels Serveis Jurídics Municipals. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1. Autoritzar al senyor José Antonio González Martín, la cessió d'ús de la plaça 
núm. 21 de la planta primera de l'aparcament de Can Vidalet, a favor del senyor 
Javier Vicente-Arche Hermoso, pel preu de 6.052,49 €. 

2. Condicionar l'efectivitat de la cessió d'ús de la plaça d'aparcament que 
s'autoritza, a la seva formalització mitjançant escriptura pública especificant preu, 
termini i altres condicions establertes en la clàusula 25 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. 
 



3. Aprovar la liquidació la taxa per autorització de cessions d'ús en concessions 
administratives, a partir de segones cessions (Ordenança Fiscal núm. 9) d'import 
240,40 €, i corresponent a la plaça d’aparcament número 21, amb càrrec a valor 
núm. 01624799/0000132935.”  

 
 
ACORD NÚMERO NOU.- Proposta d’autorització de la cessió de la plaça 
núm. 54 de l’aparcament del carrer Moli núm. 26-36 (exp. 2018/7/1597). 

“El senyor Antonio Ramírez Mancho sol·licita autorització per a la cessió d'ús de 
la plaça núm. 54 de l'aparcament del carrer Molí núm. 26-36, d’aquesta població, 
a favor del senyor Agustín Liebanez Chica, pel preu de 6.500,00 €, segons 
instàncies registrades d'entrada a l'Ajuntament amb el núm. 2807 de data 20-02-
2018 i 2993 de data 23-02-2018. 

El peticionari es titular del dret concessional de la plaça d'aparcament per 
donació, segons escriptura número 1463 de data 25.07.2013 autoritzada pel 
Notari de l’Il·lustre Col·legi de Catalunya Sr. Juan García Sáez, i inscrita en el 
Registre de la Propietat. 

L’Ajuntament Ple, en sessió de data 21 de maig de 2008, va acordar adjudicar la 
concessió, individualitzada, del dret d’ús privatiu de la plaça d’aparcament 
situada a la planta soterrani de l’edifici d’habitatges de promoció municipal situat 
al carrer Molí núm. 26-36, iniciant-se el termini de la concessió de 50 anys. 
 
En el plec de clàusules regulador de la concessió aprovat s'estipula que els 
cessionaris de places d'aparcament podran cedir el seu ús a terceres persones 
prèvia autorització d'aquest Ajuntament i compliment de 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. Sobre aquestes cessions i en les successives l'Ajuntament tindrà 
dret de tempteig.  

Atès que aquest Ajuntament no considera oportú exercir el dret de tempteig en 
el present cas. 

Atès que l'Ajuntament Ple en sessió extraordinària 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 21 del Plec de clàusules reguladores de la concessió, aprovat 
pel Ple Municipal de data 29 d’abril de 2004. 

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 21 del plec de 
condiciones regulador de la concessió. 



Atès l' informe emès pels Serveis Jurídics Municipals. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1.- Autoritzar al senyor Antonio Ramírez Mancho, la cessió d'ús de la plaça núm. 
54 de l'aparcament del carrer Molí núm. 26-36, d’aquesta població, a favor del 
senyor Agustín Liebanez Chica pel preu de 6.500,00 €. 

2.- Requerir al senyor Agustín Liebanez Chica la constitució d’una garantia 
definitiva per import de 415 euros a la Tresoreria Municipal dins del termini dels 
15 dies següents a la notificació del present acord, en compliment de la clàusula 
vintena del plec de condicions regulador de la concessió. 

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: Segons el model d'aval establert reglamentàriament que 
s’adjunta. S’estableix l’obligació de presentar juntament amb l’aval còpia 
d’aquest acord. 

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 constitució de fiança i altres condicions establertes en la clàusula 21 del 
plec regulador de la concessió de conformitat amb el mateix i a la seva inscripció 
al Registre de la Propietat. Tot això haurà d'acreditar-se davant d'aquest 
Ajuntament en el termini màxim de dos mesos comptats des de la recepció del 
present acord. 

4- Aprovar la liquidació la taxa per autorització de cessions d'ús en concessions 
administratives, a partir de segones cessions (Ordenança Fiscal núm. 9) d'import 
240,40 €, i corresponent a la plaça d’aparcament número 54, amb càrrec a valor 
núm. 01601345/0000082256.”  

 
 
ACORD NÚMERO DEU.- Proposta d’autorització de la cessió de la plaça 
núm. 63 del aparcament del carrer Molí núm. 26-36 (exp. 2018/8/1597). 

“El senyor Antonio Ramírez Mancho sol·licita autorització per a la cessió d'ús de 
la plaça núm. 63 de l'aparcament del carrer Molí núm. 26-36, d’aquesta població, 
a favor del senyor Manuel Pizarro Muñoz, pel preu de 6.500,00 €, segons 
instància registrada d'entrada a l'Ajuntament amb el núm. 3239 de data 01-03-
2018. 

El peticionari es titular del dret concessional de la plaça d'aparcament per 
donació, segons escriptura número 1463 de data 25.07.2013 autoritzada pel 
Notari de l’Il·lustre Col·legi de Catalunya Sr. Juan García Sáez, i inscrita en el 
Registre de la Propietat. 



L’Ajuntament Ple, en sessió de data 21 de maig de 2008, va acordar adjudicar la 
concessió, individualitzada, del dret d’ús privatiu de la plaça d’aparcament 
situada a la planta soterrani de l’edifici d’habitatges de promoció municipal situat 
al carrer Molí núm. 26-36, iniciant-se el termini de la concessió de 50 anys. 
 
En el plec de clàusules regulador de la concessió aprovat s'estipula que els 
cessionaris de places d'aparcament podran cedir el seu ús a terceres persones 
prèvia autorització d'aquest Ajuntament i compliment de 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. Sobre aquestes cessions i en les successives l'Ajuntament tindrà 
dret de tempteig. 

Atès que aquest Ajuntament no considera oportú exercir el dret de tempteig en 
el present cas. 

Atès que l'Ajuntament Ple en sessió extraordinària 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 21 del Plec de clàusules reguladores de la concessió, aprovat 
pel Ple Municipal de data 29 d’abril de 2004.  

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 21 del plec de 
condiciones regulador de la concessió. 

Atès l'informe emès pels Serveis Jurídics Municipals. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1.- Autoritzar al senyor Antonio Ramírez Mancho, la cessió d'ús de la plaça núm. 
63 de l'aparcament del carrer Molí núm. 26-36, d’aquesta població, a favor del 
senyor Manuel Pizarro Muñoz pel preu de 6.500,00 €. 

2.- Requerir al senyor Manuel Pizarro Muñoz la constitució d’una garantia 
definitiva per import de 415 euros a la Tresoreria Municipal dins del termini dels 
15 dies següents a la notificació del present acord, en compliment de la clàusula 
vintena del plec de condicions regulador de la concessió. 

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: Segons el model d'aval establert reglamentàriament que 
s’adjunta. S’estableix l’obligació de presentar juntament amb l’aval còpia 
d’aquest acord. 

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 constitució de fiança i altres condicions establertes en la clàusula 21 del 
plec regulador de la concessió de conformitat amb el mateix i a la seva inscripció 
al Registre de la Propietat. Tot això haurà d'acreditar-se davant d'aquest 
Ajuntament en el termini màxim de dos mesos comptats des de la recepció del 
present acord. 

4- Aprovar la liquidació la taxa per autorització de cessions d'ús en concessions 
administratives, a partir de segones cessions (Ordenança Fiscal núm. 9) d'import 
240,40 €, i corresponent a la plaça d’aparcament número 63, amb càrrec a valor 
núm. 01606342-000090100.”  

 
 
ACORD NÚMERO ONZE.- Proposta d'aprovació de la sol·licitud 
d’autorització de transmissió amb canvi de règim d’un habitatge de 
protecció oficial de promoció pública (exp. 2018/1/2905). 

“L’article 9 del Decret 257/2006 de 6 de juny que estableix les condicions per la 
venda d’habitatges qualificades de promoció pública, indica que els requisits que 
cal complir per extingir el règim jurídic de la qualificació d’habitatge amb protecció 
oficial de promoció pública regulat en Reial Decret 3148/1978 de 31 de novembre 
i obtenir l’autorització per canviar la qualificació a habitatge amb protecció oficial 
de règim general de venda, sotmès al règim legal vigent, per facilitar segones 
transmissions d’habitatges són: 

- Que les persones sol·licitants siguin titulars de l’habitatge. 

- Que des del certificat final d’obres de l’habitatge o de la seva recepció hagin 
transcorregut 15 anys. 

- Que la sol·licitud de canvi de qualificació compti amb la conformitat de 
l’Ajuntament on s’ubiquen els habitatges i del promotor de l’actuació. 

La Sra. Núria Pacheco Muñoz va sol·licitar el dia 26 de juny de 2017 i número de 
registre 12.010 autorització de l’Ajuntament pel canvi de qualificació de 
l’habitatge de promoció pública ubicat al carrer Cedres núm. 35, 2n 3a. 

L’habitatge sobre el qual recau la sol·licitud es va qualificar definitivament com 
habitatge de protecció oficial, promoció pública, el 4 de novembre de 1992 a 
l’empara del Reial Decret Llei 31/1978, de 31 d’octubre, amb el número 
d’expedient 88911.01. 

En quant al règim jurídic d’aquest habitatge està sotmès al règim legal de 
protecció oficial durant un termini de 30 anys, comptats a partir de la data de la 



qualificació definitiva, essent per tant un habitatge protegit fins al 4 de novembre 
de 2022. En aquest sentit, atesa la discrecionalitat atorgada per la norma a 
aquesta administració sobre l’autorització del canvi de règim de qualificació amb 
protecció oficial, aquesta considera la conveniència de mantenir el règim inicial 
d’aquest habitatge atesa la finalitat per la qual es va executar, els seus 
destinataris i els requisits d’accés als mateixos fins que s’exhaureixi el termini 
màxim de qualificació, el 4 de novembre de 2022. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Primer.- Denegar a la Sra. Núria Pacheco Muñoz la sol·licitud d’autorització de 
transmissió amb canvi de règim de l’habitatge de protecció oficial de promoció 
pública emplaçat al carrer Cedres núm. 35, 2n 3a.  

Segon.- Notificar el present acord a la persona interessada.”  

 
 
ACORD NÚMERO DOTZE.- Proposta d’adjudicació del contracte de les 
obres ordinàries de reforma i millora de l’accessibilitat del carrer Sant 
Gabriel, entre l’avinguda Cornellà i el carrer Serra del Montsec (exp. 
2017/22/1384).  

“La Junta de Govern Local en sessió del dia 15 de desembre de 2017, va acordar 
aprovar l’expedient de contractació, per procediment obert, de tramitació 
ordinària, per executar les obres ordinàries de reforma i millora de l’accessibilitat 
del carrer Sant Gabriel, entre l’avinguda Cornellà i el carrer Serra del Montsec, 
d’Esplugues de Llobregat, segons projecte redactat pels arquitectes Sr. Félix 
Basterrechea Ayuso i Sr. Fernando Tejada Sedano, per un import de 282.761,23 
€, IVA no inclòs, més 59.379,86 € en concepte d’IVA, en total 342.141,09 € IVA 
inclòs, així com el plec de clàusules administratives particulars que regeixen 
aquesta contractació. 

Segons consta a l’expedient, dins del termini assenyalat per a la presentació de 
pliques, d’acord amb la publicació efectuada al Butlletí Oficial de la Província de 
data 19 de desembre de 2017, es van presentar dinou ofertes subscrites per les 
següents empreses:  

1. M I J GRUAS, S.A. 

2. IARSA OBRES I PROMOCIONS, S.L. 

3. ESTAYC, S.L. 

4. COSPLAAN, S.L. 

5. CONSTRUCCIONES FERTRES, S.L. 

6. INFRAESTRUCTURAS TRADE, S.L. 



7. ASFALTOS BARCINO, S.L. 

8. CIVIL STONE, S.L. 

9. AGUSTI Y MASOLIVER, S.A. 

10. GICSA 

11. ARTIFEX INFRAESTRUCTURAS, S.L. 

12. SERVEIS INTEGRALS 360 PLUS, S.L. 

13. COYNSA-2000, S.L. 

14. TECYR, S.A. 

15. HPSA, CONSTRUCCION Y SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.A. 

16. EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES BENJUMEA, S.A. 

17. VIALSER, S.L.U. 

18. RIGEL OVER, S.L. 

19. CONSTRAULA, S.A.U. 

L’obertura del sobre núm. 2 “Documentació relativa als criteris avaluables 
automàticament i oferta econòmica “de les pliques presentades, en acte públic, 
es va celebrar el dia 22 de gener de 2018, prèvia la qualificació de la 
documentació del sobre número 1, segons consta a les actes corresponents, i 
van ser admeses totes les empreses presentades, excepte CONSTRUCCIONES 
FERTRES, S.A., per haver incorporat l’oferta econòmica en el sobre núm. 1, que 
hauria de contemplar, exclusivament, la documentació administrativa, així 
mateix, no s’ha admès l’oferta núm.10 presentada per GESTIÓN INGIENERÍA Y 
CONSTRUCCIÓN DE LA COSTA DORADA, S.A., l’oferta núm.12 presentada 
per SERVEIS INTEGRALS 360 PLUS, S.L., i l’oferta núm. 19 presentada per 
CONSTRAULA, S.A.U, per no aportar el 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.  

Les ofertes econòmiques varen ser les següents:  

Núm. EMPRESES Oferta IVA 
1 M I J GRUAS, S.A. 239.018,07 50.193,79 
2 IARSA OBRES I PROMOCIONS, S.L. 213.643,68 44.865,17 
3 ESTAYC, S.L. 180.988,91 38.007,67 
4 COSPLAAN, S.L. 215.958,34 45.351,25 
5 CONSTRUCCIONES FERTRES, S.L.   
6 INFRAESTRUCTURAS TRADE, S.L. 245.323,44 51.517,92 



7 ASFALTOS BARCINO, S.L. 214.807,56 45.109,59 
8 CIVIL STONE, S.L. 199.000,00 41.790,00 
9 AGUSTI Y MASOLIVER, S.A. 229.615,68 48.219,29 
10 GICSA 224.881,59 47.225,13 
11 ARTIFEX INFRAESTRUCTURAS, S.L. 202.722,00 42.571,62 
12 SERVEIS INTEGRALS 360 PLUS, S.L. 239.929,57 50.385,21 
13 COYNSA-2000, S.L. 213.906,15 44.920,29 
14 TECYR, S.A. 255.163,71 53.584,38 

15 HPSA, CONSTRUCCION Y SERVICIOS 
MEDIOAMBIENTALES, S.A 223.367,78 46.907,23 

16 EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES 
BENJUMEA, S.A. 213.793,05 44.896,54 

17 VIALSER, S.L.U. 220.918,73 46.392,93 
18 RIGEL OVER, S.L. 222.764,23 46.780,49 
19 CONSTRAULA, S.A.U. 221.769,64 46.571,62 
 
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 
ESTAYC, S.L. 100,00 
CIVIL STONE, S.L. 82,30 
ARTIFEX INFRAESTRUCTURAS, S.L. 78,65 
IARSA OBRES I PROMOCIONS, S.L. 67,91 
EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES BENJUMEA, 
S.A. 67,77 

COYNSA-2000, S.L. 67,66 
ASFALTOS BARCINO, S.L. 66,77 
COSPLAAN, S.L. 65,64 
VIALSER, S.L.U. 60,77 
RIGEL OVER, S.L. 58,95 
HPSA, CONSTRUCCION Y SERVICIOS 
MEDIOAMBIENTALES, S.A 58,36 

AGUSTI Y MASOLIVER, S.A. 52,22 
M I J GRUAS, S.A. 42,98 
INFRAESTRUCTURAS TRADE, S.L. 36,79 
TECYR, S.A. 27,12 
 
Els Serveis Tècnics municipals van emetre en data 22 de gener de 2018 informe 
realitzant els càlculs corresponents per la comprovació de les ofertes que es 
consideren desproporcionades o temeràries, sent aquesta la presentada per 
ESTAYC, S.L. 
 
Fet el corresponent requeriment de justificació de la presumpta baixa temerària 



a ESTAYC, S.L., el serveis tècnics municipals informen que l’empresa ESTAYC, 
S.L. no va presentar fefaentment cap document ni tipus de justificació de la 
possible temeritat de la seva oferta. 

Els Serveis Tècnics municipals van emetre informe el 13 de febrer de 2018, 
manifestant que l’oferta presentada per CIVIL STONE, S.L., per un import total 
de 240.790,00 €, IVA inclòs, amb una baixa del 29,6226006656 %, es considera 
que és l’oferta més avantatjosa, proposant requerir la documentació 
corresponent i la constitució de la garantia definitiva, a l’empresa esmentada amb 
proposta d’adjudicació al seu favor, una vegada complimentat el requeriment.  

Atès que la Mesa de Contractació reunida en data 8 de març de 2018, accepta i 
dona la conformitat en tots els seus extrems a l’esmentat informe tècnic i acorda 
elevar proposta a l’òrgan de contractació per tal que requereixi la constitució de 
la fiança definitiva i presentació de la documentació corresponent, a l’empresa 
amb l’oferta mes avantatjosa, que ha estat CIVIL STONE, S.L. per un import total 
de 240.790,00 €, amb un pressupost net de 199.000,00 € i una part d’IVA de 
41.790,00 €, i la resta de compromisos inclosos a l’oferta, i que correspon a una 
baixa del 29,6226006656 %.  

Atès que en data 28 de març de 2018 l’empresa CIVIL STONE, S.L. ha presentat 
fiança definitiva relativa al present contracte, per import total de 9.950,00 €, i ha 
presentat la documentació acreditativa del compliment de les obligacions 
tributaries i amb la seguretat social i la documentació que acrediti la capacitat i 
solvència exigida segons les previsions dels plecs de condicions 
economicoadministratives i tècniques. 

Atès el que preveu l’article 151 i concordants del Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 
de novembre i el plec de clàusules administratives particulars que regeix el 
procediment obert. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1.- Declarar la validesa de la licitació, i adjudicar el contracte d’execució de les 
obres ordinàries de reforma i millora de l’accessibilitat del carrer Sant Gabriel, 
entre l’avinguda Cornellà i el carrer Serra del Montsec, d’Esplugues de Llobregat, 
per procediment obert, de tramitació ordinària, a favor de l’empresa CIVIL 
STONE, S.L. (CIF B-65349623), per un import net de 199.000,00 €, més 
41.790,00 € en concepte d’IVA, en total 240.790,00 €, IVA inclòs, i la resta de 
compromisos inclosos a l’oferta, i que correspon a una baixa del 29,6226006656 
%. i que hauran d’executar d’acord amb el contingut de l’oferta presentada, i resta 
de compromisos, i el projecte i el plec de clàusules administratives aprovats.  

2.- Aprovar l’autorització i disposició despesa corresponent per un import total de 
240.790,00 €, IVA inclòs, amb càrrec de la partida 12 15320 61900 del 
Pressupost Municipal de 2.018. 

3.- Fixar el percentatge de baixa a efectes de certificacions d’obra en el 
30,1607913598%, excepte la partida de seguretat i salut, la qual es mantindrà 



amb el mateix preu de licitació de 4.240,00 euros, de conformitat amb l’informe 
emès pels Serveis Tècnics municipals de data 12 d’abril de 2018. 

4.- Comunicar a l’adjudicatari l’obligació de signar el contracte en el termini dels 
15 dies hàbils següents al de la notificació de la present adjudicació, així com 
l’obligació de satisfer a aquest Ajuntament la quantitat de 499,36 €, corresponent 
a la publicació del anunci de licitació en el BOP. 

Si el pagament és fa en metàl·lic s'haurà de fer mitjançant transferència al 
compte de titularitat de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat de l'entitat 
Caixabank SA núm.: IBAN ES45 2100 0148 5502 0000 6291, especificant qui fa 
l’ingrés i el concepte. 

5.- Sol·licitar a l’empresa adjudicatària de les obres, que en el termini màxim de 
20 dies naturals des de l’adjudicació del contracte, presenti el Pla de Seguretat i 
Salut en compliment del RD 1627/97 de 24 d’octubre, per a la seva aprovació 
abans de l‘inici de les obres. 

6.- Designar com a Direcció Facultativa de les obres a l’arquitecte Director de 
projectes, Francesc López Pavón, i a la tècnica de seguretat i serveis, Yelena 
Sánchez. 

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

 

 

RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS 

 
ACORD NÚMERO TRETZE.- Proposta d’aprovació de relacions de 
despeses i reconeixement d’obligacions.  
 
“Per la Secció de Comptabilitat s’han elaborat les següents relacions de 
despeses: 
 
Relació núm. 58 de documents O en fase prèvia per un import total de 
225.117,70€. 
 
Relació núm. 60 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
15.827,64€. 
 
Relació núm. 62 de documents O en fase prèvia per un import total de 
71.248,72€. 
 
Relació núm. 63 de documents O en fase prèvia per un import total de 
17.358,40€. 



 
Relació núm. 64 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
13.076,47€. 
 
Relació núm. 65 de documents O en fase prèvia per un import total de 
452.865,33€. 
 
Document ADO núm. 920180002537 en fase prèvia per un import total de 
184,30€. 
 
Document ADO núm. 920180002858 en fase prèvia per un import total de 
26,48€. 
 
Document PMP núm. 320180000560 en fase prèvia per un import total de 1.800.-
-€. 
 
Liquidació de l’impost sobre el valor afegit corresponent 1er trimestre 2018 model 
303 per -89.884,71€. 
 
Liquidació del 1er trimestre 2018 model 115 de les retencions i ingressos a 
compte de rendes o rendiments d’arrendaments d’immobles urbans per 
2.942,20€.  
 
Liquidació del mes de març 2018 model 111 de les retencions i ingressos a 
compte del treball i activitats econòmiques l’I.R.P.F. per 271.979,91€. 
 
Tots el documents comptables “ADO” i “O” porten annexada la corresponent 
factura que ha estat conformada pel tècnic adient i fiscalitzada pel Servei 
d’Intervenció. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
1. Aprovar la relació núm. 58 de documents O en fase prèvia per un import total 
de 225.117,70€. 
 
2. Aprovar la relació núm.60 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 15.827,64€. 
 
3. Aprovar la relació núm.62 de documents O en fase prèvia per un import total 
de 71.248,72€. 
 
4. Aprovar la relació núm.63 de documents O en fase prèvia per un import total 
de 17.358,40€. 
 
5. Aprovar la relació núm.64 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 13.076,47€. 
 
6. Aprovar la relació núm.65 de documents O en fase prèvia per un import total 
de 452.865,33€. 



 
 
7. Aprovar el document ADO núm. 920180002537 en fase prèvia per un import 
total de 184,30€. 
 
8. Aprovar el document ADO núm. 920180002858 en fase prèvia per un import 
total de 26,48€. 
 
9. Aprovar el document PMP núm. 320180000560 en fase prèvia per un import 
total de 1.800.--€. 
 
10. Aprovar la liquidació de l’impost sobre el valor afegit corresponent 1er. 
trimestre 2018 model 303 per -89.884,71€. 
 
11. Aprovar la liquidació del 1er. Trimestre 2018 model 115 de les retencions i 
ingressos a compte de rendes o rendiments d’arrendaments d’immobles urbans 
per 2.942,20€. 
  
12. Aprovar la liquidació del mes de març 2018 model 111 de les retencions i 
ingressos a compte del treball i activitats econòmiques l’I.R.P.F. per 
271.979,91€.” 
 
 
ACORD NÚMERO CATORZE.- Proposta que consisteix en donar compte de 
sentències del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de Barcelona i del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.  
 
“En data 13 de desembre de 2017, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
va dictar la Sentència núm. 884/2017, que ha esdevingut ferma, mitjançant la 
qual s’estima el recurs d’apel·lació interposat per la Junta de Compensació del 
Pla Parcial Urbanístic en el sector del terme municipal d’Esplugues de Llobregat, 
contra la sentència núm. 400/2015 de 28 de desembre de 2015. L’estimació del 
recurs d’apel·lació comporta l’anul·lació de l’acord de la Junta de Govern Local 
de data 31 de maig de 2013, relatiu al reconeixement a l’Administració General 
de l’Estat del dret d’incorporació al projecte de reparcel·lació del sector Pla 
Parcial afectat pel soterrament de les línies elèctriques d’alta tensió de FECSA 
en el terme municipal d’Esplugues de Llobregat. 
 
Així mateix, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha dictat la Sentència 
núm. 149/2018, de data 23 de febrer de 2018, mitjançant la qual es desestima el 
recurs d’apel·lació interposat per aquest Ajuntament contra la sentència del Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 10 de Barcelona. La desestimació del recurs 
d’apel·lació comporta el reconeixement del dret de la senyora Teresa Rafael 
Bonet i del Sr. Miguel Bonet Giné a què es tramiti un expedient de retaxació de 
la finca del carrer de la Riba núm. 28. 
  
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
Únic.- Restar assabentat del contingut de la Sentència núm. 884/2017, de 13 de 
desembre, del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, i de la Sentència núm. 



149/2018, de data 23 de febrer de 2018, del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, descrites en la part expositiva.” 
 
 
ACORD NÚMERO QUINZE.- Proposta de personació en el recurs 
contenciós administratiu núm. 394/2017 A del Jutjat Contenciós 
Administratiu número 9 de Barcelona.  
 
“Havent-se interposat pel senyor Daniel Marcos Oteruelo recurs contenciós-
administratiu contra resolució de l'Alcaldia de data 18 d'octubre de 2017, 
desestimatòria del recurs de reposició, interposat contra Resolució 
desestimatòria de sol·licitud de canvi de torn, i que amb el núm. 394/2017-A, 
procediment abreujat, es tramita en el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de 
Barcelona. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
1r.- Personar-se en l'esmentat recurs contenciós-administratiu núm. 394/2017-
A, procediment abreujat, que es tramita en el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 9 de Barcelona. 
 
2n.- Que la representació i defensa d'aquesta Corporació sigui assumida, 
indistintament, pels lletrats d'aquesta, Juan ABELLA FERNÁNDEZ i Pedro 
CARMONA PÉREZ.” 
 
 
ACORD NÚMERO SETZE.- Proposta d’aprovació de la sol·licitud d’ingrés a 
l’espai “Esplugues coworking” presentada per Esther Salgado (exp. 
2018/11/2639).  
 
“El projecte de constituir un espai de “Coworking” va resultar escollit en la primera 
edició del procés del Pressupost Participatiu que va implicar a la ciutadania en 
l’elaboració del pressupost municipal de l’any 2014. 
 
El “Coworking” és una manera de treballar que permet que professionals, 
autònoms/es independents i microempreses de diversos sectors comparteixin un 
mateix espai de treball on es fomenta la col·laboració i el treball en xarxa. 
Esplugues ofereix aquest servei a persones emprenedores i empreses que 
necessitin un espai de treball i estiguin interessades en les característiques 
d’aquest tipus d’espai. 
 
En data 30 de juliol de 2014, el Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària aprovà 
els preus públics a abonar per les persones usuàries de l’Esplugues Coworking, 
que s’ubica a la planta baixa de l’edifici Molí, al barri de Can Vidalet. 
 
En data 26 de setembre de 2014, la Junta de Govern Local en sessió ordinària 
va aprovar el seu Règim de funcionament. 
 
En data 23 de març de 2018, Esther Salgado Baeza, amb DNI 47779077-G 
presentà sol·licitud d’ingrés a l’Esplugues Coworking demanant poder ubicar-se 



a l’espai reservat a persones autònomes, en modalitat de jornada sencera (40 
h./setmana). 
 
Atès que l’Ordenança Núm. 12 de Preus públics - Apartat XXIII, estableix que el 
preu públic d’utilització de l’espai “Coworking”, a jornada complerta (40 h. / 
setmana) és de 60 € / mes + IVA (21%), resultant un total de 72,60 €/ mes. 
 
Atès l’informe emès per la Tècnica d’Empresa i Ocupació on es fa esment a que 
revisada la documentació aportada, la sol·licitud és conforme als requisits 
establerts al règim de funcionament i que d’acord amb aquest règim, prèviament 
a la utilització de l’espai, haurà de dipositar una fiança de 120,00 €. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
Primer.- Estimar la sol·licitud d’ingrés a l’espai “Esplugues Coworking” 
presentada per l’emprenedora Esther Salgado Baeza, amb DNI 47779077-G, en 
modalitat de jornada complerta (40 h./setmana) per un preu de 60 €, més IVA 
(21%) resultant una quota mensual de 72,60 € /mes. 
 
Segon.- Comunicar a Esther Salgado Baeza que, prèviament a l’ocupació de 
l’espai haurà de realitzar l’ingrés d’una fiança per import de 120,00 € a la 
Tresoreria Municipal. 
 
Tercer.- Notificar la present resolució a la persona interessada.”  
 
 
ACORD NÚMERO DISSET.- Proposta d’aprovació de la sol·licitud d’ingrés 
a l’espai “Esplugues coworking” presentada per Iván Márquez Alcalá (exp. 
2018/12/2639). 
 
“El projecte de constituir un espai de “Coworking” va resultar escollit en la primera 
edició del procés del Pressupost Participatiu que va implicar a la ciutadania en 
l’elaboració del pressupost municipal de l’any 2014. 
 
El “Coworking” és una manera de treballar que permet que professionals, 
autònoms/es independents i microempreses de diversos sectors que 
comparteixin un mateix espai de treball on es fomenta la col·laboració i el treball 
en xarxa. Esplugues ofereix aquest servei a persones emprenedores i empreses 
que necessitin un espai de treball i estiguin interessades en les característiques 
d’aquest tipus d’espai. 
 
En data 30 de juliol de 2014, el Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària aprovà 
els preus públics a abonar per les persones usuàries de l’Esplugues Coworking, 
que s’ubica a la planta baixa de l’edifici Molí, al barri de Can Vidalet. 
 
En data 26 de setembre de 2014, la Junta de Govern Local en sessió ordinària 
va aprovar el seu Règim de funcionament. 
 
En data 5 d’abril de 2018, Iván Márquez Alcalá amb DNI 26233118P, presentà 



sol·licitud d’ingrés a l’Esplugues Coworking demanant poder ubicar-se a l’espai 
reservat a persones autònomes en modalitat de jornada sencera (40h/setmana). 
Atès que l’Ordenança núm. 12 de Preus Públics – Apartat XXIII estableix que el 
preu públic d’utilització de l’espai “Coworking” a jornada complerta 
(40h/setmana) és de 60 €/ mes + IVA (21%), resultant un total de 72,60 €/mes. 
 
Atès l’informe emès per la Tècnica d’Empresa i Ocupació on es fa esment a que, 
revisada la documentació aportada, la sol·licitud és conforme als requisits 
establerts al règim de funcionament i, que d’acord amb aquest règim, prèviament 
a la utilització de l’espai, haurà de dipositar una fiança de 120 €. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
Primer.- Estimar la sol·licitud d’ingrés a l’espai “Esplugues Coworking” 
presentada per l’emprenedor Iván Márquez Alcalá, amb DNI 26233118P, en 
modalitat de jornada complerta (40h/setmana) per un preu de 60 € més IVA 
(21%) resultant una quota de 72,60 €/mes. 
 
Segon.- Comunicar a Iván Márquez Alcalá que, prèviament a l’ocupació de 
l’espai, haurà de realitzar l’ingrés d’una fiança de 120€ a la Tresoreria Municipal. 
 
Tercer.- Notificar la present resolució a la persona interessada.” 
 
 
ACORD NÚMERO DIVUIT.- Proposta d’aprovació de convocatòria per a la 
concessió de subvencions per afavorir la instal·lació d’activitats 
econòmiques i l’ocupació de qualitat a Esplugues de Llobregat, any 2018 
(exp. 2018/3/2637). 

“L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat aprovà l’any 2013 una línia de 
subvencions de diferents tributs municipals i les bases que regulaven el 
procediment i requisits necessaris per al seu atorgament. L’objectiu d’aquestes 
subvencions era el foment de la implantació de noves activitats econòmiques i la 
contractació de treballadors/es d’Esplugues. Aquesta línia de subvenció s’ha 
renovat cada any en raó de la bona acollida que ha tingut fins ara entre les 
empreses i les entitats.  

El Pacte per a la reactivació econòmica i la creació d’ocupació de qualitat 2016-
2019, aprovat l’any 2016, amplià les línies de subvenció previstes per al foment 
de la implantació de noves activitats al municipi. La Junta de Govern Local 
aprovà en sessió ordinària en data 07/04/2017 les Bases per a la sol·licitud i 
atorgament de subvencions destinades a afavorir la instal·lació d’activitats 
econòmiques i l’ocupació de qualitat a Esplugues de Llobregat. La vigència 
d’aquestes bases serà per als anys 2017, 2018 i 2019.  

Atès que les bases reguladores d’aquesta subvenció són vigents.  

Atès que impulsar aquesta línia de subvenció és una de les mesures previstes 
en el Pacte per a la reactivació econòmica i la creació d’ocupació de qualitat 
2016-2019.  



Atès que es disposa de crèdit a la partida pressupostària anomenada 
POLITIQUES ACTIVES PER ESTABILITAT PIME, núm. 14.43300.47900 amb 
40.000,00 a càrrec del pressupost de despeses de l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat per a l’any 2018. 

Atès l’informe emès pel Tècnic d’Empresa i Ocupació,  

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Primer.- Aprovar la convocatòria per a la concessió de subvencions per afavorir 
la instal·lació d’activitats econòmiques i l’ocupació de qualitat a Esplugues de 
Llobregat, any 2018 en els termes de l’annex que s’acompanya, i per les línies: 

1. Subvenció de la taxa per la prestació dels serveis d’intervenció de 
l’administració municipal en activitats i instal·lacions i/o de l’impost sobre 
construccions, obres i instal·lacions. 

2. Subvenció de les despeses d’instal·lació i d’inici d’activitat. 

A partir del dia següent a la publicació d’aquesta convocatòria al Butlletí Oficial 
de la Província fins el 30 de novembre de 2018. 

Segon.- Trametre la convocatòria a la “Base de Datos Nacional de 
Subvenciones” (BDNS), d’acord amb els articles 18.2 i 20 de la Llei 38/2003, de 
17 de novembre General de Subvencions per a la seva publicació en el Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona.  

Tercer.- Aprovar la despesa màxima que es destina al finançament de les 
subvencions per afavorir la instal·lació d’activitats econòmiques i l’ocupació de 
qualitat a Esplugues de Llobregat, any 2018, en la quantitat de 40.000,00 €, a 
càrrec de la partida pressupostària 11 43300 47900 (POLÍTIQUES ACTIVES 
PER ESTABILITAT PIME) del pressupost de despeses de l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat per a l’any 2018.” 

 
 
ACORD NÚMERO DINOU.- Proposta d’adjudicació per contracte menor del 
subministrament de productes d’alimentació i accessoris per unitat canina 
(exp.2018/16/1432). 
 
“L’objecte d’aquest contracte és el subministrament de l’aliment adient segons 
les diferents característiques dels gossos que composen la Unitat Canina de la 
Policia Local, i la d’altres elements per a la correcta cura i desenvolupament de 
les activitats de la Unitat Canina de la Policia Local.  

El director responsable del servei de la Policia Local d’Esplugues de Llobregat 
ha emès informe tècnic justificatiu, en els termes de l’establert en matèria de 
contractes menors, per 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) i, en 
concret: 

1. Que l’objecte del contracte no és susceptible de dividir-se en lots, conforme 
l’art. 99.3 LCSP. 

2. Que la present contractació no comporta el fraccionament del seu objecte, 
conforme l’art. 118.3 LCSP. 

3. Que l’empresa proposada disposa de capacitat d’obrar i de l’habilitació 
professional necessària per realitzar la prestació de l’objecte del contracte, 
conforme l’art. 131.3 LCSP. 

4. Que la subscripció d’altres contractes menors amb el mateix objecte, a favor 
de l’empresa proposada, és inferior, conjuntament o separadament, al valor 
estimat de 15.000 €, IVA exclòs, conforme l’art. 118.3 LCSP. 

5. Que els treballs es realitzaran amb la supervisió del Director de la Policia 
Local, que exercirà les facultats de responsable del contracte (art. 62 LCSP). 

Finalment, l’informe tècnic conclou que el contractista Rubén Nicolas Garcia, 
amb NIF 47.719.058-S, presenta l’oferta més ajustada a les necessitats de la 
Corporació local, fins el 31 de desembre de 2018, per un import de 300,00€, IVA 
inclòs, segons els següents preus oferts pel contractista. 

Aliment 

Aliment sec per gos jove, mida gran 1,50 €/Kg 
Aliment sec per gos adult, mida gran 1,44 €/Kg 
Aliment sec per gos sènior, mida gran 1,20 €/Kg 

Elements antiparasitaris 

Pipeta antiparasitària per a gossos de mes de 20 kg 8,32 € 
Collar antiparasitari de 70 cm 27,90 € 

Elements per a l’entrenament i la conducció  

Clicker 3,55 € 
Mossegador 7,90 € 
Pilota 3,16 € 
Collar nylon/pell 12,64 € 
Corretja nylon 8,69 € 
Corretja acer inoxidable 7,90 € 

La directora de la UJA de Serveis Generals i Econòmics ha emès l’informe 
corresponent. 



De conformitat amb 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 i la resta de normativa 
que resulti d’aplicació; 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Primer.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa a favor del contractista 
Rubén Nicolás García, amb NIF 47.719.058-S, relativa al contracte de 
subministrament d’aliment i complements per a la Unitat Canina de la Policia 
Local, fins el 31 de desembre de 2018, per un import de 300,00€, a càrrec a la 
partida 11 13200 22699 – Despeses diverses policia local, del pressupost 
municipal en vigor. 

Segon.- Adjudicar al contractista, Rubén Nicolás García, amb NIF 47.719.058-S, 
el contracte de subministrament d’aliment i complements per a la Unitat Canina 
de la Policia Local, fins el 31 de desembre de 2018, per un import de 300,00€, 
IVA inclòs. 

Les factures presentades pel contractista i que s’incorporaran a l’expedient 
compliran els efectes de formalització del contracte. 

El pagament s’efectuarà segons les condicions habituals de l’ajuntament, 
mitjançant transferència bancària, prèvia presentació de la factura corresponent, 
degudament conformada pel tècnic responsable del projecte. 

Tercer.- Ordenar la publicació del present contracte al perfil del contractant, en 
la forma prevista en l’art. 63.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic (LCSP 9/2017). En tot cas, la informació a publicar inclourà el 
seu objecte, durada, import d’adjudicació, IVA inclòs, i la identitat de 
l’adjudicatari. 

Quart.- Notificar la present resolució a la empresa interessada.” 

 
 
ACORD NÚMERO VINT.- Proposta d’adjudicació per contracte menor del 
subministrament de material no inventariable (exp.2018/15/1432). 
 
“El director del departament de Sistemes d’informació ha emès informe tècnic 
justificatiu, en els termes de l’establert en matèria de contractes menors, per 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) i, en concret: 
 
1. Que l’objecte del contracte no és susceptible de dividir-se en lots, conforme 
l’art. 99.3 LCSP. 
 
2. Que la present contractació no comporta el fraccionament del seu objecte, 
conforme l’art. 118.3 LCSP. 



3. Que l’empresa proposada disposa de capacitat d’obrar i de l’habilitació 
professional necessària per realitzar la prestació de l’objecte del contracte, 
conforme l’art. 131.3 LCSP. 
 
4. Que la subscripció d’altres contractes menors amb el mateix objecte, a favor 
de l’empresa proposada, és inferior, conjuntament o separadament, al valor 
estimat de 15.000 €, IVA exclòs, conforme l’art. 118.3 LCSP. 
 
5. Que els treballs es realitzaran amb la supervisió del director de Sistemes 
d’informació, que exercirà les facultats de responsable del contracte (art. 62 
LCSP). 
 
Finalment, l’informe tècnic conclou que els preus s’han demanat a l’empresa 
MCMLABS, amb CIF B61462768. És l’empresa que durant els últims anys ens 
ha estat subministrant aquest tipus de material, per la bona gestió comercial, una 
gestió integral que ens dona una bona relació qualitat-preu, una entrega 
immediata degut a la seva proximitat, un bon servei post-venda i la seva posterior 
gestió de possibles incidències, per aquest motiu es la mes avantatjosa per les 
necessitats de la Corporació local, fins el 31 de desembre de 2018, per un import 
de 8.000€, més 1.680€ en concepte d’IVA (import total del contracte 9.680 € IVA 
inclòs). 
 
La directora de la UJA de Serveis Generals i Econòmics ha emès l’informe 
corresponent. 
 
De conformitat amb 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 i la resta de normativa 
que resulti d’aplicació; 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
Primer.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa a favor de l’empresa 
MCMLABS S.L., amb CIF B61462768, relativa al contracte de subministrament 
de divers material informàtic no inventariable, fins el 31 de desembre de 2018, 
per un import màxim de 9.680 €, IVA inclòs, a càrrec a la partida Material 
informàtic no inventariable “11-92000-22002”, del pressupost municipal en vigor. 
 
Segon.- Adjudicar a l’empresa MCMLABS S.L., amb CIF B61462768, el 
contracte de subministrament de divers material informàtic no inventariable, fins 
el 31 de desembre de 2018, per un import de 8.000€, més 1.680€ en concepte 
d’IVA (import total del contracte 9.680 € IVA inclòs). 
 
Les factures presentades pel contractista i que s’incorporaran a l’expedient 
compliran els efectes de formalització del contracte. 
 
El pagament s’efectuarà segons les condicions habituals de l’ajuntament, 
mitjançant transferència bancària, prèvia presentació de la factura corresponent, 
degudament conformada pel tècnic responsable del projecte. 



Tercer.- Ordenar la publicació del present contracte al perfil del contractant, en 
la forma prevista en l’art. 63.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic (LCSP 9/2017). En tot cas, la informació a publicar inclourà el 
seu objecte, durada, import d’adjudicació, IVA inclòs, i la identitat de 
l’adjudicatari. 
 
Quart.-Notificar la present resolució a la empresa interessada.” 
 
 
 
ACORD NÚMERO VINT-I-UN.- Proposta d’adjudicació per contracte menor 
de subministrament i manteniment dels micròfons de la sala de plens de 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat (2018/18/1432). 
 
“El Director de Tecnologies i Innovació Tecnològica ha emès informe tècnic 
justificatiu, en els termes de l’establert en matèria de contractes menors, per 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) i, en concret: 
 
1. Que l’objecte del contracte no és susceptible de dividir-se en lots, conforme 
l’art. 99.3 LCSP. 
 
2. Que la present contractació no comporta el fraccionament del seu objecte, 
conforme l’art. 118.3 LCSP. 
 
3. Que l’empresa proposada disposa de capacitat d’obrar i de l’habilitació 
professional necessària per realitzar la prestació de l’objecte del contracte, 
conforme l’art. 131.3 LCSP. 
 
4. Que la subscripció d’altres contractes menors amb el mateix objecte, a favor 
de l’empresa proposada, és inferior, conjuntament o separadament, al valor 
estimat de 15.000 €, IVA exclòs, conforme l’art. 118.3 LCSP. 
 
5. Que els treballs es realitzaran amb la supervisió del Director de sistemes de 
informació, que exercirà les facultats de responsable del contracte (art. 62 
LCSP). 
 
6. Aquest subministrament es farà dins l’Acord Marc de vídeo actes elaborat per 
l’ACM des de la seva central de contractació, constituïda d'acord amb previsió 
legal de la Llei reguladora de les Bases del Règim Local (LRBRL), en els termes 
introduïts en l'apartat 3 de la Disposició addicional 5a per la Llei de racionalització 
i sostenibilitat de l'Administració local (LRSAL). La central de contractació de 
l'ACM es regeix per un Reglament de funcionament aprovat pel Comitè Executiu 
de l'ACM de data 14 de desembre de 2014. 
 
Finalment, l’informe tècnic conclou que l’empresa SERVICIOS 
MICROINFORMÁTICA, S.A., amb NIF: A-25027145, presenta l’oferta més 
ajustada a les necessitats de la Corporació local, fins el 31 de desembre de 2018, 



per un import de 13.083,98€, més 2.747,63€ en concepte d’IVA (import total del 
contracte 15.831,61€ IVA inclòs). 
 
La directora de la UJA de Serveis Generals i Econòmics ha emès l’informe 
corresponent.  

De conformitat amb 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 i la resta de normativa 
que resulti d’aplicació; 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Primer.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa a favor de l’empresa 
SERVICIOS MICROINFORMÁTICA, S.A., amb NIF: A-25027145, relativa al 
contracte de subministrament 24 micròfons de la sala de plens de l’Ajuntament 
d’Esplugues , fins el 31 de desembre de 2018, per un import màxim de 
15.831,61€ IVA inclòs, a càrrec a la partida 11 92000 62600 Equips per a 
processos d'informació, del pressupost municipal en vigor. 

Segon.- Adjudicar a l’empresa SERVICIOS MICROINFORMÁTICA, S.A., amb 
NIF: A-25027145, el contracte al contracte de subministrament dels 24 micròfons 
de la sala de plens de l’Ajuntament d’Esplugues, fins el 31 de desembre de 2018, 
per un import de 13.083,98€, més 2.747,63€ en concepte d’IVA (import total del 
contracte 15.831,61€ IVA inclòs). 

Les factures presentades pel contractista i que s’incorporaran a l’expedient 
compliran els efectes de formalització del contracte. 

El pagament s’efectuarà segons les condicions habituals de l’Ajuntament, 
mitjançant transferència bancària, prèvia presentació de la factura corresponent, 
degudament conformada pel tècnic responsable del projecte. 

Tercer.- Ordenar la publicació del present contracte al perfil del contractant, en 
la forma prevista en l’art. 63.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic (LCSP 9/2017). En tot cas, la informació a publicar inclourà el 
seu objecte, durada, import d’adjudicació, IVA inclòs, i la identitat de 
l’adjudicatari. 

Quart.- Notificar la present resolució a la empresa interessada.” 

 
 
ACORD NÚMERO VINT-I-DOS.- Proposta d’adjudicació del contracte menor 
relatiu al servei d’adequació ISO 9001:2015 i auditoria interna.  

“El servei d’Empresa i Ocupació de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat ha 
dissenyat una programació formativa, a desenvolupar al llarg de l’any 2018, en 
el marc de la convocatòria per a la concessió de subvencions d’acord amb els 
requisits establerts a l’Ordre que la regula.  



La resolució d’aquesta ordre la va publicar el departament d’Empresa i Ocupació 
de la Generalitat de Catalunya, RESOLUCIÓ TSF/1897/2017, de 20 de juliol, per 
la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2017 de les subvencions per a la 
realització d'accions de formació d'oferta en àrees prioritàries adreçades 
prioritàriament a persones treballadores desocupades que promou el Servei 
Públic d'Ocupació de Catalunya (FOAP 2017).  

Un dels requisits és disposar de la certificació de qualitat corresponent del seu 
sistema de gestió de la formació ocupacional, expedida per un organisme 
certificador degudament acreditat davant l'Entitat Nacional d'Acreditació (ENAC) 
i vigent durant tot el període d'execució de les accions, d'acord amb el que 
estableix l'article 37 de l'Ordre TRE/338/2008, de 4 de juliol, per la qual s'aproven 
les bases reguladores de les subvencions relatives a la formació d'oferta per 
realitzar accions formatives adreçades prioritàriament a persones treballadores 
desocupades que promou el Servei d'Ocupació de Catalunya.  

L’Ajuntament disposa de la certificació ISO 9001:2008 de qualitat que caduca al 
setembre de 2018 i es necessari l’adequació ISO 9001:2015 i auditoria interna, 
en el marc de la subvenció per a la realització d’accions de formació d’oferta en 
àrees prioritàries adreçades, prioritàriament, a persones treballadores 
desocupades que promou el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (FOAP 
2017). 

Per a la realització d’aquests serveis, caldrà assessorament, d’una empresa 
especialitzada en la matèria, per preparar els procediments actuals a la nova 
norma de qualitat d’acord amb l’objecte de subvenció dels programes vinculats.  

El Servei d’ Empresa i Ocupació ha emès informe tècnic justificatiu, en els termes 
de l’establert en matèria de contractes menors, per 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), i, en concret: 

1. Que l’objecte del contracte no és susceptible de dividir-se en lots, conforme 
l’art. 99.3 LCSP. 

2. Que la present contractació no comporta el fraccionament del seu objecte, 
conforme l’art. 118.3 LCSP. 

3. Que l’empresa proposada disposa de capacitat d’obrar i de l’habilitació 
professional necessària per realitzar la prestació de l’objecte del contracte, 
conforme l’art. 131.3 LCSP. 

4. Que la subscripció d’altres contractes menors amb el mateix objecte, a favor 
de l’empresa proposada, és inferior, conjuntament o separadament, al valor 
estimat de 15.000 €, IVA exclòs, conforme l’art. 118.3 LCSP. 

5. Que els treballs es realitzaran amb la supervisió de Montse Rodríguez Leyva, 
tècnica d’Empresa i Ocupació que exercirà les facultats de responsable del 
contracte (art. 62 LCSP). 



6. Que els mitjans propis de la Corporació resulten insuficients per la prestació 
del servei objecte del contracte, conforme l’art. 63.3.a) LCSP. 

7. Que la prestació del servei no implica l’exercici de l’autoritat inherent als 
poders públics, conforme l’art. 17 LCSP. 

Finalment, l’informe tècnic conclou que l’empresa Laura Barbero Roldán, NIF 
35043312Y, presenta l’oferta més ajustada a les necessitats de la Corporació 
local, fins el 31 de desembre de 2018, per un import de 3.290,00€ més 690,90€ 
en concepte d’IVA (import total del contracte 3.980,90€ IVA inclòs) a càrrec a la 
partida 15/24102/22699, del pressupost municipal en vigor. 

La directora de la UJA de Serveis Generals i Econòmics ha emès l’informe 
corresponent. 

De conformitat amb 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 i la resta de normativa 
que resulti d’aplicació; 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Primer.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa a favor de l’empresa 
Laura Barbero Roldán, NIF 35043312Y, relativa al contracte de servei 
d’adequació ISO 9001:2015 i auditoria interna durant l’any 2018, per un import 
de 3.290,00€ més 690,90€ en concepte d’IVA (import total del contracte 
3.980,90€ IVA inclòs) a càrrec a la partida 15/24102/22699, del pressupost 
municipal en vigor. 

Segon.- Adjudicar a l’empresa Laura Barbero Roldán, NIF 35043312Y, relativa 
al contracte de servei d’adequació ISO 9001:2015 i auditoria interna durant l’any 
2018, per un import de 3.290,00€ més 690,90€ en concepte d’IVA  (import total 
del contracte 3.980,90€ IVA inclòs) a càrrec a la partida 15/24102/22699, del 
pressupost municipal en vigor. 

Les factures presentades pel contractista i que s’incorporaran a l’expedient 
compliran els efectes de formalització del contracte. 

El pagament s’efectuarà segons les condicions habituals de l’Ajuntament, 
mitjançant transferència bancària, prèvia presentació de la factura corresponent, 
degudament conformada pel tècnic responsable del projecte. 

Tercer.- Ordenar la publicació del present contracte al perfil del contractant, en 
la forma prevista en l’art. 63.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic (LCSP 9/2017) En tot cas, la informació a publicar inclourà el 
seu objecte, durada, import d’adjudicació, IVA inclòs, i la identitat de 
l’adjudicatari. 
 
Quart.- Notificat la present resolució a la empresa interessada.” 



ACORD NÚMERO VINT-I-TRES.- Proposta d’adjudicació del contracte 
menor relatiu al servei de disseny gràfic exp.2018/38/1411). 

“El departament de Comunicació de l’Ajuntament d’Esplugues requereix 
contractar el disseny gràfic de dues campanyes sobre activitats ciutadanes que 
tenen lloc segons calendari anual: festes de ‘Primavera a Esplugues’ i ‘Festa 
Major d’Esplugues’. 

La directora del Departament de Comunicació ha emès informe tècnic justificatiu, 
en els termes de l’establert en matèria de contractes menors, per 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) i, en concret: 

1. Que l’objecte del contracte no és susceptible de dividir-se en lots, conforme 
l’art. 99.3 LCSP. 

2. Que la present contractació no comporta el fraccionament del seu objecte, 
conforme l’art. 118.3 LCSP. 

3. Que l’empresa proposada disposa de capacitat d’obrar i de l’habilitació 
professional necessària per realitzar la prestació de l’objecte del contracte, 
conforme l’art. 131.3 LCSP. 

4. Que la subscripció d’altres contractes menors amb el mateix objecte, a favor 
de l’empresa proposada, és inferior, conjuntament o separadament, al valor 
estimat de 15.000 €, IVA exclòs, conforme l’art. 118.3 LCSP. 

5. Que els treballs es realitzaran amb la supervisió de la directora de 
Comunicació, que exercirà les facultats de responsable del contracte (art. 62 
LCSP). 

6. Que els mitjans propis de la Corporació resulten insuficients per la prestació 
del servei objecte del contracte, conforme l’art. 63.3.a) LCSP. 

7. Que la prestació del servei no implica l’exercici de l’autoritat inherent als 
poders públics, conforme l’art. 17 LCSP. 

Finalment, l’informe tècnic conclou que l’empresa ONDEUEV COMUNICACIÓ, 
S.L., amb CIF B65013617, presenta l’oferta més ajustada a les necessitats de la 
Corporació local, fins el 31 de desembre de 2018, per un import de 3.360,- €, 
més 705,60 € en concepte d’IVA (import total del contracte 4.065,60 € IVA 
inclòs). 
 
La directora de la UJA de Serveis Generals i Econòmics ha emès l’informe 
corresponent. 

De conformitat amb 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 i la resta de normativa 
que resulti d’aplicació; 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Primer.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa a favor de l’empresa 
ONDEUEV COMUNICACIÓ, S.L amb CIF B65013617, relativa al contracte de 
servei de disseny gràfic de les campanyes festes de ‘Primavera a Esplugues’ i 
‘Festa Major d’Esplugues’, fins el 31 de desembre de 2018, per un import màxim 
de 4.065,60 €, IVA inclòs, a càrrec a la partida 123300022602 – “Difusió d’actes 
públics, culturals, juvenils i esportius”-, del pressupost municipal en vigor. 

Segon.- Adjudicar a l’empresa ONDEUEV COMUNICACIÓ, S.L amb CIF 
B65013617, el contracte de disseny gràfic de les campanyes festes de 
‘Primavera a Esplugues’ i ‘Festa Major d’Esplugues’, entre els mesos de març i 
desembre de 2018 – ambdós inclosos-, per un import de 3.360,- €, més 705,60 
€ en concepte d’IVA (import total del contracte 4.065,60 € IVA inclòs). 

Les factures presentades pel contractista i que s’incorporaran a l’expedient 
compliran els efectes de formalització del contracte. 

El pagament s’efectuarà segons les condicions habituals de l’Ajuntament, 
mitjançant transferència bancària, prèvia presentació de la factura corresponent, 
degudament conformada pel tècnic responsable del projecte. 

Tercer.- Ordenar la publicació del present contracte al perfil del contractant, en 
la forma prevista en l’art. 63.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic (LCSP 9/2017). En tot cas, la informació a publicar inclourà el 
seu objecte, durada, import d’adjudicació, IVA inclòs, i la identitat de 
l’adjudicatari. 
 
Quart.- Notificar la present resolució a la empresa interessada.” 

 
 
ACORD NÚMERO VINT-I-QUATRE.- Proposta d’adjudicació del contracte 
menor relatiu al servei de gravació i edició de vídeos sobre esdeveniments 
municipals i de l’activitat ciutadana (exp.2018/43/1411).  

“El departament de Comunicació fa encàrrecs de gravacions en vídeo i editatge 
de vídeos institucionals amb la finalitat de publicar-los en els diferents canals de 
comunicació municipals (xarxes socials i web institucional). 

La directora del Departament de Comunicació ha emès informe tècnic justificatiu, 
en els termes de l’establert en matèria de contractes menors, per 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) i, en concret: 



1. Que l’objecte del contracte no és susceptible de dividir-se en lots, conforme 
l’art. 99.3 LCSP. 

2. Que la present contractació no comporta el fraccionament del seu objecte, 
conforme l’art. 118.3 LCSP. 

3. Que l’empresa proposada disposa de capacitat d’obrar i de l’habilitació 
professional necessària per realitzar la prestació de l’objecte del contracte, 
conforme l’art. 131.3 LCSP. 

4. Que la subscripció d’altres contractes menors amb el mateix objecte, a favor 
de l’empresa proposada, és inferior, conjuntament o separadament, al valor 
estimat de 15.000 €, IVA exclòs, conforme l’art. 118.3 LCSP. 

5. Que els treballs es realitzaran amb la supervisió de la directora del 
Departament de Comunicació, que exercirà les facultats de responsable del 
contracte (art. 62 LCSP). 

6. Que els mitjans propis de la Corporació resulten insuficients per la prestació 
del servei objecte del contracte, conforme l’art. 63.3.a) LCSP. 

7. Que la prestació del servei no implica l’exercici de l’autoritat inherent als 
poders públics, conforme l’art. 17 LCSP. 

Finalment, l’informe tècnic conclou que Alberto Domínguez Marín, amb NIF 
37380810Z, presenta l’oferta més ajustada a les necessitats de la Corporació 
Local, entre els mesos de març i desembre de 2018 –ambdós inclosos- per un 
import de 4.600,- €, més 966,- € en concepte d’IVA (import total del contracte 
5566,- € IVA inclòs). 

La directora de la UJA de Serveis Generals i Econòmics ha emès l’informe 
corresponent. 

De conformitat amb 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 i la resta de normativa 
que resulti d’aplicació; 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Primer.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa a favor de Alberto 
Domínguez Marín, amb NIF 37380810Z, relativa al contracte de Servei de 
cobertura mitjançant gravació en vídeo i editatge de vídeos sobre esdeveniments 
municipals i de l’activitat ciutadana, entre els mesos de març i desembre de 2018 
–ambdós inclosos-, per un import màxim de 5.566,€, IVA inclòs, a càrrec a la 
partida 129240422602 ‘Difusió d’actes i activitats Ajuntament’, del pressupost 
municipal en vigor. 

Segon.- Adjudicar a Alberto Domínguez Marín, amb NIF 37380810Z, el contracte 
de Servei de cobertura mitjançant gravació en vídeo i editatge de vídeos sobre 



esdeveniments municipals i de l’activitat ciutadana, entre els mesos de març i 
desembre de 2018 –ambdós inclosos-,, per un import de 4.600,- €, més 966,- € 
en concepte d’IVA (import total del contracte 5.566,€, € IVA inclòs). 

Les factures presentades pel contractista i que s’incorporaran a l’expedient 
compliran els efectes de formalització del contracte. 

El pagament s’efectuarà segons les condicions habituals de l’Ajuntament, 
mitjançant transferència bancària, prèvia presentació de la factura corresponent, 
degudament conformada pel tècnic responsable del projecte. 

Tercer.- Ordenar la publicació del present contracte al perfil del contractant, en 
la forma prevista en l’art. 63.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic (LCSP 9/2017). En tot cas, la informació a publicar inclourà el 
seu objecte, durada, import d’adjudicació, IVA inclòs, i la identitat de 
l’adjudicatari. 

Quart.- Notificar la present resolució a la empresa interessada.”  

 
 
ACORD NÚMERO VINT-I-CINC.- Proposta d’adjudicació per contracte 
menor relatiu al Taller familiar “Un jardí modernista” (exp.2018/50/1411). 

“La directora del Servei de Patrimoni Cultural de l’Ajuntament d’Esplugues ha 
emès informe tècnic justificatiu, en els termes de l’ establert en matèria de 
contractes menors, per 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) i, en 
concret: 
 
1. Que l’objecte del contracte no és susceptible de dividir-se en lots, conforme 
l’art. 99.3 LCSP. 

2. Que la present contractació no comporta el fraccionament del seu objecte, 
conforme l’art. 118.3 LCSP. 

3. Que l’empresa proposada disposa de capacitat d’obrar i de l’habilitació 
professional necessària per realitzar la prestació de l’objecte del contracte, 
conforme l’art. 131.3 LCSP. 

4. Que la subscripció d’altres contractes menors amb el mateix objecte, a favor 
de l’empresa proposada, és inferior, conjuntament o separadament, al valor 
estimat de 15.000 €, IVA exclòs, conforme l’art. 118.3 LCSP. 

5. Que els treballs es realitzaran amb la supervisió de La direcció dels Museus 
d’Esplugues de Llobregat, que exercirà les facultats de responsable del contracte 
(art. 62 LCSP). 



6. Que els mitjans propis de la Corporació resulten insuficients per la prestació 
del servei objecte del contracte, conforme l’art. 63.3.a) LCSP. 

7. Que la prestació del servei no implica l’exercici de l’autoritat inherent als 
poders públics, conforme l’art. 17 LCSP. 

Finalment, l’informe tècnic conclou que l’empresa La Troca Produccions 
artístiques-Tramoia, amb CIF B-17739046, presenta l’oferta més ajustada a les 
necessitats de la Corporació local, fins al 21 d’abril de 2018 (data de l’activitat 
contractada), per un import de 250 €, més 52,50 € en concepte d’IVA (import total 
del contracte 302,50€ IVA inclòs). 

La directora de la UJA de Serveis Generals i Econòmics ha emès l’informe 
corresponent. 

De conformitat amb 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 i la resta de normativa 
que resulti d’aplicació; 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Primer.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa a favor de l’empresa La 
Troca Produccions artístiques-Tramoia, amb CIF B-17739046 relativa al 
contracte de servei dinamització d’exposició temporal, fins al 21 d’abril de 2018, 
per un import de 250 €, més 52,50 € en concepte d’IVA (import total del contracte 
302,50€ IVA inclòs) a càrrec a la partida 33 433200 22699 (Despeses activitats 
Promoció Turisme), del pressupost municipal en vigor. 

Segon.- Adjudicar a l’empresa La Troca Produccions artístiques -Tramoia, amb 
CIF B-17739046 relativa al contracte de servei dinamització d’exposició 
temporal, fins al 21 d’abril de 2018, per un import de 250 €, més 52,50 € en 
concepte d’IVA (import total del contracte 302,50€ IVA inclòs). 

Les factures presentades pel contractista i que s’incorporaran a l’expedient 
compliran els efectes de formalització del contracte. 

El pagament s’efectuarà segons les condicions habituals de l’Ajuntament, 
mitjançant transferència bancària, prèvia presentació de la factura corresponent, 
degudament conformada pel tècnic responsable del projecte. 

Tercer.- Ordenar la publicació del present contracte al perfil del contractant, en 
la forma prevista en l’art. 63.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic (LCSP 9/2017). En tot cas, la informació a publicar inclourà el 
seu objecte, durada, import d’adjudicació, IVA inclòs, i la identitat de 
l’adjudicatari. 

Quart.- Notificar la present resolució a l’ empresa interessada.” 



ACORD NÚMERO VINT-I-SIS.- Proposta d’adjudicació del contracte privat 
que consisteix en l’activitat teatralitzada durant “La nit dels museus”. 

“La directora del Servei de Patrimoni Cultural de l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat ha emès informe tècnic justificatiu, en els termes 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) i, en concret: 

1. Que l’objecte del contracte no és susceptible de dividir-se en lots. 

2. Que la present contractació no comporta el fraccionament del seu objecte. 

3. Que l’empresa proposada disposa de capacitat d’obrar i de l’habilitació 
professional necessària per realitzar la prestació de l’objecte del contracte. 

4. Que la subscripció d’altres contractes menors amb el mateix objecte, a favor 
de l’empresa proposada, és inferior, conjuntament o separadament, al valor 
estimat de 15.000 €, IVA exclòs. 

5. Que els treballs es realitzaran amb la supervisió de la directora del Servei de 
Patrimoni Cultural que exercirà les facultats de responsable del contracte (art. 62 
LCSP). 

6. Que els mitjans propis de la Corporació resulten insuficients per la prestació 
del servei objecte del contracte. 

7. Que la prestació del servei no implica l’exercici de l’autoritat inherent als 
poders públics, conforme l’art. 17 LCSP. 

Finalment, l’informe tècnic conclou que l’empresa PELEVIN, S.L., amb CIF B-
65039158, presenta l’oferta més ajustada a les necessitats de la Corporació 
local, per realitzar el 19 de maig (data de l’activitat contractada) una activitat 
teatralitzada durant la Nit dels Museus, per un import de 1.200,00 €, més 252,00€ 
en concepte d’ IVA (import total del contracte 1.452,00 IVA inclòs). 

La directora de la UJA de Serveis Generals i Econòmics ha emès l’informe 
corresponent. 
 
De conformitat amb 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 i la resta de normativa 
que resulti d’aplicació; 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat:  

Primer.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa a favor de l’empresa 
PELEVIN, S.L., amb CIF B-65039158, relativa al contracte privat per a la 
realització d’una activitat teatralitzada durant “La Nit dels Museus”, el proper 19 
de maig de 2018, per un import de 1.200,00 €, més 252,00 € en concepte d’ IVA 



(import total del contracte 1.452,00 IVA inclòs) a càrrec a la partida 33 33411 
22609 (Despeses activitats Museus) , del pressupost municipal en vigor. 
 
Segon.- Adjudicar a l’empresa PELEVIN, S.L., amb CIF B-65039158, el contracte 
privat per a la realització d’una activitat teatralitzada durant “La Nit dels Museus”, 
el proper 19 de maig de 2018, per un import de 1.200,00 €, més 252,00 € en 
concepte d’ IVA (import total del contracte 1.452,00 IVA inclòs). 

Les factures presentades pel contractista i que s’incorporaran a l’expedient 
compliran els efectes de formalització del contracte. 

El pagament s’efectuarà segons les condicions habituals de l’Ajuntament, 
mitjançant transferència bancària, prèvia presentació de la factura corresponent, 
degudament conformada pel tècnic responsable del projecte. 

Tercer.- Ordenar la publicació del present contracte al perfil del contractant, en 
la forma prevista en l’art. 63.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic (LCSP 9/2017). En tot cas, la informació a publicar inclourà el 
seu objecte, durada, import d’adjudicació, IVA inclòs, i la identitat de 
l’adjudicatari. 

Quart.- Notificar la present resolució a l’empresa interessada.”  

 

 

ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA 

 
ACORD NÚMERO VINT-I-SET.- Proposta d'adjudicació del contracte menor 
per al subministrament i instal·lació de carpes per la XXII Fira de la 
Solidaritat.  

“L’Ajuntament col·labora, des de l’any 1996, amb el Grup de Solidaritat Ayllu 
(secció de l’entitat local Parròquia Sant Antoni i Sant Gemma) en l’organització 
de la Fira de la Solidaritat i el Suport Mutu, arribant enguany a la 22a edició, amb 
la infraestructura i logística necessària per tirar endavant l’activitat (carpes, 
taules, cadires, empostissats, servei de so i llum, …). 

En l’activitat participen entitats de la ciutat i entitats de les rodalies que treballen 
la solidaritat i el suport mutu, entre altres, en els seus objectius associatius.  

L’activitat es desenvolupa al llarg de tot un dia (aquest any, serà el 14 d’abril de 
2018, en horari de 10 a 20h), a la Rambla Verge de la Mercè i l’objectiu de 
conscienciar i apropar a la ciutadania les dificultats i les diferències entre la 
societat i com amb diferents accions es pot contribuir a reduir-les.  

Respecte la necessitat de carpes, la Tècnica de Cooperació municipal ha emès 
informe tècnic justificatiu, en els termes del que s’estableix en matèria de 



contractes menors, per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic. 

L’informe tècnic explica que s’ha sol·licitat oferta respecte aquest 
subministrament directament a la persona autònoma respecte la qual es proposa 
la seva adjudicació, sense demanar més ofertes a altres empreses, donat que 
l’import del contracte menor està per sota dels 6.000 euros (Instrucció de 
Gerència 4/10, de 15 de setembre). 

Vist l’informe emès pels Serveis Jurídics d’aquest Ajuntament, i de conformitat 
amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Primer.- Adjudicar al Sr. Daniel Amatller Ciurans, amb DNI número 40.985.738-
Z, el contracte relatiu al subministrament i instal·lació de carpes per la XXII Fira 
de la Solidaritat i el Suport Mutu, per un import màxim de 1.456,50 euros, més 
305,86 euros en concepte d’IVA - 21% - (import total màxim del contracte, 
1.762,26 euros, IVA inclòs).  

El contracte s’executarà el dissabte 14 d’abril de 2018. 

Segon.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent al 
contracte relatiu al subministrament i instal·lació de carpes per la XXII Fira de la 
Solidaritat i el Suport Mutu, per un import màxim de 1.762,26 euros, IVA inclòs, 
a càrrec de la partida 47.32700.22699 (Activitats Solidaritat i Cooperació), del 
pressupost municipal en vigor. 

Les factures presentades pel contractista i que s’incorporaran a l’expedient 
compliran els efectes de formalització del contracte. 

El pagament s’efectuarà segons les condicions habituals de l’Ajuntament, 
mitjançant transferència bancària, prèvia presentació de la factura corresponent 
signada per l’empresa adjudicatària i degudament conformada pel tècnic 
responsable del projecte. 

Tercer.- Notificar la present resolució a la persona interessada. 

Quart.- Publicar la present adjudicació al perfil del contractant municipal, en els 
termes previstos a l’article 63.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic. La informació mínima a publicar comprendrà 
l’objecte del contracte, la seva durada, l’import d’adjudicació (IVA inclòs), i la 
identitat de la persona, física o jurídica, adjudicatària. 

Cinquè.- Els treballs es realitzaran sota la supervisió de la Sra. Tere Gómez, qui 
exercirà les facultats de responsable del contracte.” 

 

 
 



ACORD NÚMERO VINT-I-VUIT.- Proposta d’adjudicació del contracte menor 
per a la realització de tallers d’escriptura.  

“L’Ajuntament d’Esplugues ha elaborat el III Pla d’igualtat de Gènere per a la 
Ciutadania 2017-2021. Aquest III Pla parteix d'una avaluació i d'un treball 
transversal comunitari que recull un model de ciutat basat en la convivència, el 
benestar i la qualitat de vida de les persones, tal i com s'especifica al PAM 2016-
2019. L’elaboració és el resultat d'un treball conjunt entre les entitats de dones, 
el CIRD (Centre d'Informació i Recursos per a Dones) i el propi personal tècnic i 
polític de l'Ajuntament.  

La línia estratègica 5, Reconeixement del lideratge i la participació de les dones, 
té com objectiu:  

“Treballar per una democràcia equitativa i participativa, promovent la governança 
i la participació de les dones en tots els nivells i àmbits de la vida pública, 
impulsant la presència de les dones en associacions, entitats i processos de 
participació ciutadana per afavorir la visibilitat i lideratge en la presa de decisions, 
tot fent del CIRD Vil·la Pepita el referent de la participació de les dones 
d’Esplugues”. 

Una de les directives és la programació de tallers que es programen 
trimestralment, i sempre, consensuat amb el Consell Municipal de les Dones. En 
aquest sentit, sorgeix la necessitat de contractar tallers d’escriptura. 

Al respecte l’Agent d’Igualtat d’aquest Ajuntament ha emès informe tècnic 
justificatiu, en els termes del que s’estableix en matèria de contractes menors, 
per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 

L’informe tècnic explica que s’ha sol·licitat oferta respecte aquest servei 
directament a la persona autònoma respecte la qual es proposa la seva 
adjudicació, sense demanar més ofertes a altres empreses, donat que l’import 
del contracte menor està per sota dels 6.000 euros (Instrucció de Gerència 4/10, 
de 15 de setembre). 

Vist l’informe emès pels Serveis Jurídics d’aquest Ajuntament, i de conformitat 
amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Primer.- Adjudicar a la Sra. Mònica L. Cano Mosquera, amb DNI 47.656.913-Q, 
el contracte consistent en la realització de tallers d’escriptura, per un import de 
2.240 euros, més 470,40 euros, en concepte d’IVA (import total del contracte, 
2.710,40 euros, IVA inclòs). 

El contracte té un període de vigència comprés entre el 17 d’abril de 2018 i el 13 
de desembre de 2018. 

Segon.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent al 
contracte consistent en la realització de tallers d’escriptura, per un import de 
2.710,40 euros, IVA inclòs, a càrrec de la partida 11.23101.22699 (Serveis i 
activitats d’igualtat de gènere), del pressupost municipal en vigor. 



Les factures presentades pel contractista i que s’incorporaran a l’expedient 
compliran els efectes de formalització del contracte. 

El pagament s’efectuarà segons les condicions habituals de l’Ajuntament, 
mitjançant transferència bancària, prèvia presentació de la factura corresponent 
signada per l’empresa adjudicatària i degudament conformada pel tècnic 
responsable del projecte. 

Tercer.- Notificar la present resolució a la persona interessada. 

Quart.- Publicar la present adjudicació al perfil del contractant municipal, en els 
termes previstos a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic. 

Cinquè.- Els treballs es realitzaran sota la supervisió de la Sra. Assumpta Pastor, 
qui exercirà les facultats de responsable del contracte.” 
 
 
ACORD NÚMERO VINT-I-NOU.- Proposta d’adjudicació del contracte menor 
per al subministrament de samarretes esportives amb motiu de la 8a Cursa 
Solidària.  
 
“L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, ve organitzant des de l’any 2010 
l’activitat anomenada com a Cursa Solidària “Ciutat d’Esplugues” –Hospital de 
Sant Joan de Déu. Es tracta d’una activitat esportiva i solidària adreçada al 
conjunt de la ciutadania. 
 
Enguany esta previst celebrar la 8a. edició de l’esmentat esdeveniment esportiu 
el diumenge 13 de maig de 2018 entre les 9:00 i les 14 h. Es preveu una 
participació màxima i total de 1.750 participants de diferents edats. Per la 
realització de l’activitat està previst el subministrament de samarretes esportives 
tècniques dels participants. 
 
Al respecte El Director del Servei d’Esports d’aquest Ajuntament ha emès 
informe tècnic justificatiu, en els termes del que s’estableix en matèria de 
contractes menors, per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic. 
 
L’informe tècnic explica que s’ha sol·licitat oferta respecte aquest servei 
directament a la mercantil respecte la qual es proposa la seva adjudicació, sense 
demanar més ofertes a altres empreses, donat que l’import del contracte menor 
està per sota dels 6.000 euros (Instrucció de Gerència 4/10, de 15 de setembre). 
 
Vist l’informe emès pels Serveis Jurídics d’aquest Ajuntament, i de conformitat 
amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 
 
Vist que mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 6 d’abril de 2018, 
es va aprovar l’autorització d’una despesa de 25.000 euros, a càrrec de la partida 
36.34100.22609 - Activitats esportives - del pressupost municipal en vigor, per 
fer front a les despeses previstes per l'organització de l'esdeveniment. 
 



La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
Primer.- Adjudicar a la mercantil IMATGE DE L’ESPORT CAT – (Muntatge 
organitzacions de l’esport, S.L.), amb NIF B-66602376, el contracte consistent 
en el subministrament de samarretes esportives tècniques per la 8a Cursa 
Solidària Ciutat d’Esplugues – Hospital de Sant Joan de Deu, per un import 
màxim de 5.192,75 euros, més 1.090,48 euros, en concepte d’IVA (import total 
màxim del contracte, 6.283,23 euros, IVA inclòs). 
 
El contracte té un període de vigència a comptar des de la seva adjudicació fins 
el 13 de maig de 2018. 
 
Segon.- Aprovar una disposició de despesa corresponent al contracte consistent 
en el subministrament de samarretes esportives tècniques per la 8a Cursa 
Solidària Ciutat d’Esplugues – Hospital de Sant Joan de Deu, per un import 
màxim de 6.283,23 euros, IVA inclòs, a càrrec de la partida 36.34100.22609 
(Activitats esportives), del pressupost municipal en vigor, a favor de la mercantil 
IMATGE DE L’ESPORT CAT – (Muntatge organitzacions de l’esport, S.L.), amb 
NIF B-66602376. 
 
Les factures presentades pel contractista i que s’incorporaran a l’expedient 
compliran els efectes de formalització del contracte. 
 
El pagament s’efectuarà segons les condicions habituals de l’Ajuntament, 
mitjançant transferència bancària, prèvia presentació de la factura corresponent 
signada per l’empresa adjudicatària i degudament conformada pel tècnic 
responsable del projecte. 
 
Tercer.- Notificar la present resolució a la mercantil interessada. 
 
Quart.- Publicar la present adjudicació al perfil del contractant municipal, en els 
termes previstos a l’article 63.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic. La informació mínima a publicar comprendrà 
l’objecte del contracte, la seva durada, l’import d’adjudicació (IVA inclòs), i la 
identitat de la persona, física o jurídica, adjudicatària. 
 
Cinquè.- Els treballs es realitzaran sota la supervisió del Sr. Juan de Dios 
Ramírez Córdoba, qui exercirà les facultats de responsable del contracte.” 
 
 
ACORD NÚMERO TRENTA.- Proposta d’adjudicació del contracte menor 
per al servei de coordinació logística de la 8a Cursa Solidària .  
 
“L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, ve organitzant des de l’any 2010 
l’activitat anomenada com a Cursa Solidària “Ciutat d’Esplugues” –Hospital de 
Sant Joan de Déu. Es tracta d’una activitat esportiva i solidària adreçada al 
conjunt de la ciutadania. 
 
Enguany esta previst celebrar la 8a. edició de l’esmentat esdeveniment esportiu 
el diumenge 13 de maig de 2018 entre les 9:00 i les 14 h. Es preveu una 



participació màxima i total de 1.750 participants de diferents edats. Per la 
realització de l’activitat és necessari un servei de coordinació logística de cursa. 
 
Al respecte El Director del Servei d’Esports d’aquest Ajuntament ha emès 
informe tècnic justificatiu, en els termes del que s’estableix en matèria de 
contractes menors, per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic. 
 
L’informe tècnic explica que s’ha sol·licitat oferta respecte aquest servei 
directament a la mercantil respecte la qual es proposa la seva adjudicació, sense 
demanar més ofertes a altres empreses, donat que l’import del contracte menor 
està per sota dels 6.000 euros (Instrucció de Gerència 4/10, de 15 de setembre). 
 
Vist l’informe emès pels Serveis Jurídics d’aquest Ajuntament, i de conformitat 
amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 
 
Vist que mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 6 d’abril de 2018, 
es va aprovar l’autorització d’una despesa de 25.000 euros, a càrrec de la partida 
36.34100.22609 - Activitats esportives - del pressupost municipal en vigor, per 
fer front a les despeses previstes per l'organització de l'esdeveniment. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
Primer.- Adjudicar a la mercantil IMATGE DE L’ESPORT CAT – (Muntatge 
organitzacions de l’esport, S.L.), amb NIF B-66602376, el contracte consistent 
en el servei de coordinació logística de la 8a Cursa Solidària Ciutat d’Esplugues 
– Hospital de Sant Joan de Deu, per un import màxim de 4.689,98 euros, més 
984,90 euros, en concepte d’IVA (import total màxim del contracte, 5.674,88 
euros, IVA inclòs). 
 
El contracte té un període de vigència a comptar des de la seva adjudicació fins 
el 13 de maig de 2018. 
 
Segon.- Aprovar una disposició de la despesa corresponent al contracte 
consistent en el servei de coordinació logística de la 8a Cursa Solidària Ciutat 
d’Esplugues – Hospital de Sant Joan de Déu, per un import màxim de 5.674,88 
euros, IVA inclòs, a càrrec de la partida 36.34100.22609 (activitats esportives), 
del pressupost municipal en vigor, a favor de la mercantil IMATGE DE L’ESPORT 
CAT – (Muntatge organitzacions de l’esport, S.L.), amb NIF B-66602376. 
 
Les factures presentades pel contractista i que s’incorporaran a l’expedient 
compliran els efectes de formalització del contracte. 
 
El pagament s’efectuarà segons les condicions habituals de l’Ajuntament, 
mitjançant transferència bancària, prèvia presentació de la factura corresponent 
signada per l’empresa adjudicatària i degudament conformada pel tècnic 
responsable del projecte. 
 
Tercer.- Notificar la present resolució a la mercantil interessada. 



Quart.- Publicar la present adjudicació al perfil del contractant municipal, en els 
termes previstos a l’article 63.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic. La informació mínima a publicar comprendrà 
l’objecte del contracte, la seva durada, l’import d’adjudicació (IVA inclòs), i la 
identitat de la persona, física o jurídica, adjudicatària. 
 
Cinquè.- Els treballs es realitzaran sota la supervisió del Sr. Juan de Dios 
Ramírez Córdoba, qui exercirà les facultats de responsable del contracte.” 
 
 
ACORD NÚMERO TRENTA-UN.- Proposta d’aprovació dels comptes 
justificatius de l’entitat AMICS DE LES SEVILLANES D'ESPLUGUES pel 
desenvolupament de l’activitat “Sevillanes”, any 2017. 
 
“L’Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions i les Bases 
Reguladores per a l’atorgament de subvencions per a l’any 2017 defineixen, 
entre d’altres, els requisits exigits a les entitats beneficiàries dels ajuts atorgats, 
per aquest Ajuntament, pel desenvolupament d’activitats i /o projectes en 
qualsevol dels àmbits reflectits a les esmentades bases, en quant a l’obligació 
de justificar l’aplicació donada als fons rebuts, referida tant a la forma d’acreditar 
la realització de l’activitat o projecte pel qual es va concedir la subvenció, com al 
procediment intern a seguir per valorar i aprovar aquesta justificació. 
 
En data 7 de juliol de 2017, la Junta de Govern Local va atorgar a l’entitat 
ASSOCIACIÓ D'AMICS DE LES SEVILLANES D'ESPLUGUES una subvenció 
de 300,00 euros pel desenvolupament de l’activitat “Sevillanes”, any 2017. 
 
Vist que en data 13 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 Cultura. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat ASSOCIACIÓ 
D'AMICS DE LES SEVILLANES D'ESPLUGUES, amb NIF G-65.863.151, per 
valor de 1.499,52 euros, en relació a la subvenció de 300,00 euros atorgada pel 
desenvolupament de l’activitat “Sevillanes”, any 2017.” 
 
 
ACORD NÚMERO TRENTA-DOS.- Proposta d’aprovació dels comptes 
justificatius de l’entitat GRUP D’ESTUDIS D’ESPLUGUES pel 
desenvolupament de l’activitat “Miscel·lània III Els records de la gent gran”, 
any 2017.  
 
“L’Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions i les Bases 
Reguladores per a l’atorgament de subvencions per a l’any 2017 defineixen, 
entre d’altres, els requisits exigits a les entitats beneficiàries dels ajuts atorgats, 



per aquest Ajuntament, pel desenvolupament d’activitats i /o projectes en 
qualsevol dels àmbits reflectits a les esmentades bases, en quant a l’obligació 
de justificar l’aplicació donada als fons rebuts, referida tant a la forma d’acreditar 
la realització de l’activitat o projecte pel qual es va concedir la subvenció, com al 
procediment intern a seguir per valorar i aprovar aquesta justificació. 
 
En data 7 de juliol de 2017, la Junta de Govern Local va atorgar a l’entitat GRUP 
D'ESTUDIS D'ESPLUGUES una subvenció de 960,00 euros pel 
desenvolupament de l’activitat “Miscel·lània III: Els records de la gent gran 2”. 
 
Vist que en data 31 de gener 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. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat GRUP 
D'ESTUDIS D'ESPLUGUES, amb NIF G-60.904.737, per valor de 1.338,79 
euros, en relació a la subvenció de 960,00 euros atorgada pel desenvolupament 
de l’activitat “Miscel·lània III: Els records de la gent gran 2”.” 
 
 
 
ACORD NÚMERO TRENTA-TRES.- Proposta d’aprovació dels comptes 
justificatius de l’entitat COLLA DE CASTELLERS D'ESPLUGUES pel 
desenvolupament de la seva Programació anual, any 2017. 
 
“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 
COLLA DE CASTELLERS D’ESPLUGUES una subvenció de 10.635,00 euros 
pel desenvolupament de la Programació anual any 2017. 
 
Vist que en data 14 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 Cultura. 
 



La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat COLLA DE 
CASTELLERS D’ESPLUGUES, amb NIF G-60.433.828, per valor de 13.862,41 
euros, en relació a la subvenció de 10.635,00 euros atorgada pel 
desenvolupament de la Programació anual, any 2017.” 
 
 
 
ACORD NÚMERO TRENTA-QUATRE.- Proposta d’aprovació dels comptes 
justificatius de l’entitat COLLA DELS TRES TOMBS D'ESPLUGUES pel 
desenvolupament de la seva Programació anual, any 2017. 
 
“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 març de 2017, la Junta de Govern Local va atorgar a l’entitat 
COLLA DELS TRES TOMBS D’ESPLUGUES una subvenció de 15.500,00 euros 
pel desenvolupament de la Programació anual any 2017. 
 
Vist que en data 28 de febrer de 2018 l’entitat presenta comptes justificatius 
relatius a la despesa executada pel desenvolupament de l’esmentada activitat i 
que aquests contenen tots els requisits exigits a l‘Ordenança General reguladora 
de la concessió de subvencions i a les Bases Reguladores per a l’atorgament de 
subvencions, segons informes emesos per la Unitat Jurídic administrativa de 
l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania i el Servei de Cultura. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat COLLA DELS 
TRES TOMBS D’ESPLUGUES, amb NIF G-61.146.197, per valor de 19.224,10 
euros, en relació a la subvenció de 15.500,00 euros atorgada pel 
desenvolupament de la Programació anual, any 2017.” 
 
 
ACORD NÚMERO TRENTA-CINC.- Proposta d’aprovació dels comptes 
justificatius de l’entitat ASSOCIACIO DE VEINS DISTRICTE PRIMER BARRI 
CENTRE pel desenvolupament de la seva Programació anual, any 2017. 
 
“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 21 de juliol de 2017, 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, any 2017. 
 
Vist que en data 9 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 Cultura. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat ASSOCIACIÓ 
DE VEÏNS DISTRICTE PRIMER BARRI CENTRE, amb NIF V60153285, per 
valor de 4.627,68 euros, en relació a la subvenció de 3.228,00 euros atorgada 
pel desenvolupament de la programació anual, any 2017.” 
 
 
ACORD NÚMERO TRENTA-SIS.- Proposta d’aprovació dels comptes 
justificatius de l’ESCOLA BRESSOL MONTESA pel desenvolupament de 
l’activitat “Coneixem el nostre cos”, any 2016. 
 
“L’Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions i les Bases 
Reguladores per a l’atorgament de subvencions per a l’any 2016 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 29 de juliol de 2016, la Junta de Govern Local va atorgar a l’entitat 
ESCOLA BRESSOL MONTESA una subvenció de 1.962,45 euros pel 
desenvolupament de l’activitat “Coneixem el nostre cos”, any 2016. 
 
Vist que en data 14 de març de 2017 l’entitat presenta comptes justificatius 
relatius a la despesa executada pel desenvolupament de l’esmentada activitat i 
que aquests contenen tots els requisits exigits a l‘Ordenança General reguladora 
de la concessió de subvencions i a les Bases Reguladores per a l’atorgament de 
subvencions, segons informes emesos per la Unitat Jurídic administrativa de 
l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania i el Servei d’Educació. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat ESCOLA 



BRESSOL MONTESA, amb NIF G- 58433418, per valor de 2.043,64 euros, en 
relació a la subvenció de 1.962,45 euros atorgada pel desenvolupament de 
l’activitat “Coneixem el nostre cos”, any 2016.” 
 
 
ACORD NÚMERO TRENTA-SET.- Proposta d’aprovació de l’aportació 
econòmica al FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT 
(quota de socis 2018).  
 
“L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat és soci del Fons Català de Cooperació 
al Desenvolupament (N.I.F. G-17.125.832) (FCCD) des de 1995. 
 
El FCCD 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 2018 la quota corresponent és de 2.550,00 euros. 
 
Vist l’informe emès pels serveis tècnics en data 21 de març de 2018. 
 
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. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
Primer.- Autoritzar, disposar i reconèixer una obligació per import de 2.550,00 
euros a favor del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament (N.I.F. G-
17.125.832), amb càrrec a la partida 47.32700.48001 (Suport Solidaritat i 
Cooperació) del pressupost en vigor, com a aportació anual en concepte de 
quota de socis per a l’any 2018. 
 
Segon.- Proposar el pagament corresponent a la despesa aprovada, a favor del 
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament (N.I.F. G-17.125.832), per 
import total de 2.550,00 euros.” 
 
 
ACORD NÚMERO TRENTA-VUIT.- Proposta d’aprovació d’ajuts econòmics 
en concepte de beques de natació escolar, curs 2017-2018. 
 
“L’Ajuntament d’Esplugues destina una part dels seus pressupostos a 
l’atorgament d’uns ajuts econòmics parcials en funció de la situació 
socioeconòmica de la família, en concepte de beques de natació escolar, 
bonificant amb un màxim del 90% el cost del servei. 
 
En aquest sentit, la Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada en data 
9 de juny de 2017, va aprovar el document “Barems i criteris per a l’atorgament 
d'ajuts econòmics”, curs 2017-2018 i va acordar la convocatòria de presentació 
de sol·licituds per aquests tipus d’ajuts. 



Ateses les 28 sol·licituds d’ajuts econòmics presentades i vist l’informe emès per 
la UJA de l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania, on es fa constar que s’ha realitzat 
la valoració econòmica i administrativa corresponent a aquests tipus d’ajuts 
econòmics, en compliment dels barems i criteris per a l’atorgament d’ajuts 
econòmics de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, curs 2017-2018. 
 
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; així com el document “Barems i criteris per a l’atorgament 
d'ajuts econòmics” d’aquest Ajuntament. 
 
En virtut de la delegació conferida a la Junta de Govern local, al punt g. del Decret 
d’Alcaldia núm. 1.466, de 18 de juny de 2015, per a la concessió de subvencions 
amb càrrec a crèdit pressupostari disponible a tal efecte. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
Primer.- Estimar un total de 23 sol·licituds d’ajuts econòmics per a la integració 
dels següents menors en concepte de beques de natació escolar, pel curs 2017-
2018, amb els percentatges de bonificació valorats per cada cas que s’indiquen: 
 
ALUMNE/A     
Primer 
Cognom Segon Cognom Nom Cost Activitat % Beca 
A. A. D. L. 72,78 € 50% 
A. M. J. A. 101,25 € 65% 
A. E. D.E N. 113,91 € 90% 
A. P. A. 74,10 € 90% 
A. J. C. E. 101,25 € 90% 
C. R. B. L. 74,10 € 90% 
C. R. Y. 83,37 € 90% 
G. M. A. A. 101,25 € 90% 
G. B. L. 74,10 € 40% 
H. A. G. 101,25 € 50% 
J. Z. L. A. 83,37 € 90% 
L. G. J. A. 83,37 € 25% 
M. B. L. 113,91 € 90% 
M. C. M. E. 113,91 € 90% 
S. G. I. 101,25 € 90% 
S. D. E. 101,25 € 65% 
S. D. F. 101,25 € 65% 
S. R. E. 101,25 € 90% 



S. G. M. 74,10 € 90% 
V. P. A. R. 101,25 € 90% 
V. B. I. 101,25 € 90% 
Z. F. L. 101,25 € 90% 
Z. M. A. I. 101,25 € 25% 
 
Segon.- Desestimar un total de 5 sol·licituds d’ajuts econòmics en concepte de 
beques de natació escolar, curs 2017-2018, que es detallen a l’annex de l’informe 
adjunt, pels motius que al mateix s’indiquen. 

TUTOR/A LEGAL 
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom Motiu de la desestimació 

O. T. D. SUPERA BAREMS ECONÒMICS 
R. B. A. SUPERA BAREMS ECONÒMICS 
C. M. R. D. M. SUPERA BAREMS ECONÒMICS 
Q. A. J. T. SUPERA BAREMS ECONÒMICS 
R. G. M. SUPERA BAREMS ECONÒMICS 
 
Tercer.- Autoritzar i disposar una despesa total de 1.655,84 euros, que aniran a 
càrrec de la partida pressupostària 36.34100.48000 del pressupost vigent, en 
concepte de beques de natació escolar, a favor dels tutors legals que es 
relacionen, amb els imports resultants que així mateix s’indiquen: 

ESCOLA FOLCH I TORRES (9 mesos) 
TUTOR/A LEGAL 

    

Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom N.I.F. 

Etapa 
Escolar 

Cost 
Ajuntament 

Exercici 
2017 

Exercici 
2018 

M. C. E.Y. 48075950Q PRIMARIA 102,52 € 34,17 € 68,35 € 
Z. C. V. X5045156Z INFANTIL 75,03 € 25,01 € 50,02 € 
R. L. A. 47830822E INFANTIL 75,03 € 25,01 € 50,02 € 
B. C. M. P. 46770994B INFANTIL 102,52 € 34,17 € 68,35 € 
G. M. C.A. 75171824G INFANTIL 20,84 € 6,94 € 13,90 € 
A. E. Y.A. Y0318107P INFANTIL 102,52 € 34,17 € 68,35 € 

    

TOTALES: 478,46€ 159,47€ 318,99€ 
ESCOLA PRAT DE LA RIBA 
TUTOR/A LEGAL 

    

Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom N.I.F. 

Etapa 
Escolar 

Cost 
Ajuntament 

Exercici 
2017 

Exercici 
2018 

V. B. Z. 48073702E INFANTIL 91,13 € 34,17 € 56,95 € 
S. C. V. H. 49869945B INFANTIL 91,13 € 34,17 € 56,95 € 
R. C. T.B. P11019690 INFANTIL 91,13 € 34,17 € 56,95 € 

    

TOTALES: 273,39€ 102,51€ 170,85€ 
ESCOLA MATILDE ORDUÑA 
TUTOR/A LEGAL 

    



Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom N.I.F. 

Etapa 
Escolar 

Cost 
Ajuntament 

Exercici 
2017 

Exercici 
2018 

P. R. F. M. 26653609J INFANTIL 91,13 € 34,17 € 56,95 € 
M. J. V.M. 46475851G INFANTIL 25,31 € 9,49 € 15,82 € 
M. C. L.M. 49898601D INFANTIL 65,81 € 24,68 € 41,13 € 
Z. R. C. 26965212N INFANTIL 91,13 € 34,17 € 56,95 € 
D. F. K.E. 26061748B INFANTIL 65,81 € 24,68 € 41,13 € 
D. F. K.E. 26061748B INFANTIL 65,81 € 24,68 € 41,13 € 
G. B. M. A. X7887023R INFANTIL 91,13 € 34,17 € 56,95 € 

    

TOTALES: 496,13€€ 186,04€ 310,06€ 
ESCOLA ISIDRE MARTI 
TUTOR/A LEGAL 

    

Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom N.I.F. 

Etapa 
Escolar 

Cost 
Ajuntament 

Exercici 
2017 

Exercici 
2018 

C. M. J.F. 49873436Y PRIMÀRIA 66,69 € 25,01 € 41,68 € 
G. M. N. 38105710T PRIMÀRIA 66,69 € 25,01 € 41,68 € 
B. R. F. 46452808F PRIMÀRIA 29,64 € 11,12 € 18,52 € 

P. M. 
N. D. 
P. 48062350D PRIMÀRIA 66,69 € 25,01 € 41,68 € 

A.  
R. 
N.S. X8759936H INFANTIL 36,39 € 13,65 € 22,74 € 

H. R. G.N. 4601514 INFANTIL 50,63 € 18,99 € 31,64 € 
C. M. J.F. 49873436Y PRIMÀRIA 66,69 € 25,01 € 41,68 € 

    

TOTALES: 316,73€ 118,78€ 197,95€ 
ESCOLA LOLA ANGLADA 
TUTOR/A LEGAL 

    

Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom N.I.F. 

Etapa 
Escolar 

Cost 
Ajuntament 

Exercici 
2017 

Exercici 
2018 

J. A. E. Y4428902J INFANTIL 91,13 € 34,17 € 56,95 € 
    

TOTALES: 91,13€ 34,13€ 56,95€ 
 
Quart.- Les quantitats compromeses en la present proposta, per valor total de 
1.655,84 euros, previ el reconeixement de les obligacions, les corresponents als 
trimestres lectius de l’exercici 2018, seran pagades proporcionalment en la 
següent forma a DUET ESPLUGUES, S.A., empresa gestora del servei de 
natació escolar a Esplugues de Llobregat.  
 

 

N.I.F. Tram 1 Tram 2 Tram 3 TOTAL 
DUET 
ESPLUGUES, S.A. A63876346 600,97 € 600,97€ 453,90€ 1.655,84€ 

Durant el mes d’abril de 2018, les corresponents al primer i segon trimestre del 
curs per valor de 1.201,94 euros i durant el mes de juny de 2018, les 
corresponents al tercer trimestre lectiu de l’exercici 2018, per valor de 453,90 
euros.  



El pagament de les quantitats corresponents al tercer trimestre, es realitzarà de 
manera proporcional en funció del nivell d’assistència a l’activitat dels alumnes 
becats, efectivament acreditada pels centres durant tot el curs. 

Cinquè- Reconèixer les obligacions i proposar el pagament de 1.201,94 euros, 
corresponents al primer i segon trimestre del curs 2017-2018, en concepte de 
beques de natació escolar.” 

 
 
ACORD NÚMERO TRENTA-NOU.- Proposta d’aprovació d’ajuts econòmics 
en concepte de beques de transport de natació escolar, curs 2017-2018.  
 
“L’Ajuntament d’Esplugues destina una part dels seus pressupostos a 
l’atorgament d’uns ajuts econòmics parcials en funció de la situació 
socioeconòmica de la família, en concepte de beques de transport de natació 
escolar, bonificant amb un màxim del 90% el cost del servei. 

En aquest sentit, la Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada en data 
9 de juny de 2017, va aprovar el document “Barems i criteris per a l’atorgament 
d'ajuts econòmics”, curs 2017-2018 i va acordar la convocatòria de presentació 
de sol·licituds per aquests tipus d’ajuts. 

Ateses les 27 sol·licituds d’ajuts econòmics presentades i vist l’informe emès per 
la UJA de l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania, on es fa constar que s’ha realitzat 
la valoració econòmica i administrativa corresponent a aquests tipus d’ajuts 
econòmics, en compliment dels barems i criteris per a l’atorgament d’ajuts 
econòmics de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, curs 2017-2018. 

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; així com el document “Barems i criteris per a l’atorgament 
d'ajuts econòmics” d’aquest Ajuntament. 

En virtut de la delegació conferida a la Junta de Govern local, al punt g. del Decret 
d’Alcaldia núm. 1.466, de 18 de juny de 2015, per a la concessió de subvencions 
amb càrrec a crèdit pressupostari disponible a tal efecte. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Primer.- Estimar un total de 23 sol·licituds d’ajuts econòmics per a la integració 
dels següents menors en concepte de beques de transport de natació escolar, 
pel curs 2017-2018, amb els percentatges de bonificació valorats per cada cas 
que s’indiquen: 



ALUMNE/A     

Primer Cognom 
Segon 
Cognom Nom Cost Activitat % Beca 

A F. AD. L. 31,00 € 50% 
A. M. JA. 76,00 € 65% 
A. E. DN. 80,00 € 90% 
A. P. A. 27,50 € 90% 
A. J. CE. 40,00 € 90% 
C. R. BL. 27,50 € 90% 
C. R. Y. 80,00 € 90% 
C. C. CHM. 76,00 € 90% 
G. M. AA. 76,00 € 90% 
G. B. L. 27,50 € 40% 
H. A. G. 21,50 € 50% 
I. A. GD. 80,00 € 90% 
J. Z. LA. 80,00 € 90% 
L. G. JA. 80,00 € 25% 
M. B. L. 80,00 € 90% 
P. G. JP. 28,50 € 90% 
P. G. TA. 28,50 € 90% 
S. D. E. 76,00 € 65% 
S. D. F. 76,00 € 65% 
S. G. M. 27,50 € 90% 
V. P. AR. 76,00 € 90% 
Z. F. L. 76,00 € 90% 
Z. M. AI. 76,00 € 25% 

Segon.- Desestimar un total de 4 sol·licituds d’ajuts econòmics en concepte de 
beques de transport natació escolar, curs 2017-2018, que es detallen a l’annex 
de l’informe adjunt, pels motius que al mateix s’indiquen. 

TUTOR/A LEGAL 
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom Motiu de la desestimació 

O. T. D. SUPERA BAREMS ECONÒMICS 
R. B. A. SUPERA BAREMS ECONÒMICS 
Q. A. JT. SUPERA BAREMS ECONÒMICS 
R. G. M. SUPERA BAREMS ECONÒMICS 

Tercer.- Autoritzar i disposar una despesa total de 1.019,60 euros, que aniran a 
càrrec de la partida pressupostària 36.34100.48000 del pressupost vigent, en 
concepte de beques de transport natació escolar, a favor dels tutors legals que 
es relacionen, amb els imports resultants que així mateix s’indiquen: 

 



ESCOLA MATILDE ORDUÑA 
TUTOR/A LEGAL 

    

Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom N.I.F. 

Etapa 
Escolar 

Cost 
Ajuntament 

Exercici 
2017 

Exercici 
2018 

C. S. J. - INFANTIL 68,40 € 25,65 € 42,75 € 
D. F. KE. - INFANTIL 49,40 € 18,52 € 30,88 € 
D. F. KE. - INFANTIL 49,40 € 18,52 € 30,88 € 
G. B. MA. - INFANTIL 68,40 € 25,65 € 42,75 € 
M. C. LM. - INFANTIL 49,40 € 18,52 € 30,88 € 
M. J. VM. - INFANTIL 19,00 € 7,13 € 11,88 € 
P. R. FM. - INFANTIL 68,40 € 25,65 € 42,75 € 
Z. R. C. - INFANTIL 68,40 € 25,65 € 42,75 € 

    

TOTALES: 440,80€ 165,29€ 275,52€ 
ESCOLA FOLCH I TORRES 
TUTOR/A LEGAL 

    

Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom N.I.F. 

Etapa 
Escolar 

Cost 
Ajuntament 

Exercici 
2017 

Exercici 
2018 

R. L. A. - INFANTIL 72,00 € 24,00 € 48,00 € 
Z. C. V. - PRIMARIA 72,00 € 24,00 € 48,00 € 
B. C. M P. - INFANTIL 72,00 € 24,00 € 48,00 € 
G. M. CA. - PRIMARIA 20,00 € 6,67 € 13,33 € 
A. E. YA. - INFANTIL 72,00 € 24,00 € 48,00 € 

A. E. YA. - 
1er. 
PRIMARIA 72,00 € 24,00 € 48,00 € 

    

TOTALES: 380,00€ 126,67€ 253,33€ 
ESCOLA ISIDRE MARTI 
TUTOR/A LEGAL 

    

Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom N.I.F. 

Etapa 
Escolar 

Cost 
Ajuntament 

Exercici 
2017 

Exercici 
2018 

A.  RNS. - INFANTIL 15,50 € 5,81 € 9,69 € 
B. R. F. - PRIMARIA 11,00 € 4,13 € 6,88 € 
C. M. JF. - PRIMARIA 24,75 € 9,28 € 15,47 € 
G. M. N. - PRIMARIA 24,75 € 9,28 € 15,47 € 

G. C. RM. - 
1er. 
PRIMARIA 25,65 € 9,62 € 16,03 € 

G. C. RM. - 
1er. 
PRIMARIA 25,65 € 9,62 € 16,03 € 

H. R. GN. - INFANTIL 10,75 € 4,03 € 6,72 € 
P. M. NDP. - PRIMARIA 24,75 € 9,28 € 15,47 € 

    

TOTALES: 162,80€ 61,05€ 101,76€ 
ESCOLA LOLA ANGLADA 
TUTOR/A LEGAL 

    

Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom N.I.F. 

Etapa 
Escolar 

Cost 
Ajuntament 

Exercici 
2017 

Exercici 
2018 



J. A. E. - INFANTIL 36,00 € 13,50 € 22,50 € 
    

TOTALES: 36,00€ 13,50€ 22,50€ 

Quart.- Les quantitats compromeses en la present proposta, per valor total de 
1.019,60 euros, previ el reconeixement de les obligacions, seran pagades 
proporcionalment en la següent forma als centres escolars que a continuació 
s’esmenten:  

Centre escolar N.I.F. Tram 1 Tram 2 Tram 3 TOTAL 
ESCOLA MATILDE ORDUÑA Q5855033F 165,29€ 165,30€ 110,21€ 440,80€ 
ESCOLA FOLCH I TORRES Q0868051D 126,67€ 126,66€ 126,67€ 380,00€ 
ESCOLA ISIDRE MARTI Q5855027H 61,05€ 61,06€ 40,69€ 162,80€ 
ESCOLA LOLA ANGLADA Q5856020B 13,50€ 13,50€ 9,00€ 36,00€ 

Durant el mes d’abril de 2018, les corresponents al primer i segon trimestre del 
curs per valor de 733,03 euros i durant el mes de juny de 2018, les corresponents 
al tercer trimestre lectiu de l’exercici 2018, per valor de 286,57 euros.  

El pagament de les quantitats corresponents al tercer trimestre, es realitzarà de 
manera proporcional en funció del nivell d’assistència a l’activitat dels alumnes 
becats, efectivament acreditada pels centres durant tot el curs. 

Cinquè- Reconèixer les obligacions i proposar el pagament de 733,03 euros, 
corresponents al primer i segon trimestre del curs 2017-2018, en concepte de 
beques de transport natació escolar.” 

 
 
ACORD NÚMERO QUARANTA.- Proposta d’aprovació d’ajuts econòmics 
en concepte de beques de menjador escolar, curs 2017-2018.  

“L’Ajuntament d’Esplugues, amb la finalitat de garantir les necessitats bàsiques 
en l’àmbit de la infància i adolescència, atorga uns ajuts econòmics 
complementaris en concepte de beques de menjador escolar per als menors 
empadronats a Esplugues i escolaritzats en centres públics d’Esplugues o de 
poblacions veïnes. 

La Junta de Govern Local va aprovar el document “Barems i criteris per a 
l’atorgament d'ajuts econòmics d’Esplugues de Llobregat, curs 2017-2018” en 
sessió ordinària duta a terme en data 9 de juny de 2017. 

Ateses les 34 sol·licituds d’ajuts econòmics presentades i vist l’informe emès per 
la UJA de l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania, on es fa constar que s’ha realitzat 
la valoració econòmica i administrativa corresponent a aquests tipus d’ajuts 
econòmics, en compliment dels barems i criteris per a l’atorgament d’ajuts 
econòmics de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, curs 2017-2018. 

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; així com el document “Barems i criteris per a l’atorgament 
d'ajuts econòmics” d’aquest Ajuntament. 

En virtut de la delegació conferida a la Junta de Govern local, al punt g. del Decret 
d’Alcaldia núm. 1.466, de 18 de juny de 2015, per a la concessió de subvencions 
amb càrrec a crèdit pressupostari disponible a tal efecte. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Primer.- Estimar un total de 20 sol·licituds d’ajuts econòmics per a la integració 
dels següents menors en concepte de beques de menjador escolar, pel curs 
2017-2018, amb els percentatges de bonificació valorats per cada cas que 
s’indiquen: 

ALUMNE/A     
Primer Cognom Segon Cognom Nom Cost Activitat % Beca 
AF AD. D. 1.091,20 € 40% 
AF. AD. L. 1.091,20 € 40% 
A. A. A D. 1.091,20 € 40% 
A. A. J. 1.091,20 € 40% 
A. S. AJ. 1.091,20 € 20% 
C. Z. CHD. 1.091,20 € 40% 
CH. C. A. 1.091,20 € 100% 
E. T. AP. 1.091,20 € 40% 
G. B. I. 1.091,20 € 40% 
M. S. MA. 1.091,20 € 100% 
M. B. L. 1.091,20 € 40% 
O. D. JG. 1.091,20 € 40% 
S. C. A V. 1.091,20 € 40% 
S. A. H. 1.091,20 € 20% 
S. 

 

AT. 1.091,20 € 90% 
S. 

 

J. 1.091,20 € 90% 
V. L. AT. 1.091,20 € 40% 
V. L. DJ 1.091,20 € 40% 
Z. G. J I. 1.091,20 € 40% 
Z. G. L. 1.091,20 € 40% 

Segon.- Desestimar un total de 14 sol·licituds d’ajuts econòmics en concepte de 
beques de menjador escolar, curs 2017-2018, que es detallen a l’annex de 
l’informe adjunt, pels motius que al mateix s’indiquen. 

 



TUTOR/A LEGAL 
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom Motiu de la desestimació 

B. M. RG. ACTIVITAT SUBVENCIONADA A 
TRAVÉS D'ALTRES PROGRAMES 

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

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

R.  LNT. BECA DESESTIMADA PEL CCBL 
G. M. N. BECA DESESTIMADA PEL CCBL 
D. D. A. BECA DESESTIMADA PEL CCBL 
D. D. A. BECA DESESTIMADA PEL CCBL 
D. D. M. BECA DESESTIMADA PEL CCBL 

P. P. LN. EMPADRONAMENT FORA DEL 
MUNICIPI 

P. Z. J D. EMPADRONAMENT FORA DEL 
MUNICIPI 

S. BA. G. NO SOL·LICITADA BECA AL CCBLL 
R. G. M A. NO SOL·LICITADA BECA AL CCBLL 
R. I. A. RENUNCIA A LA SOL·LICITUD 
A. Z. AA. SUPERA BAREMS ECONÒMICS 

Tercer.- Autoritzar i disposar una despesa total de 10.693,76 euros, que aniran 
a càrrec de la partida pressupostària 68.23100.48018 del pressupost vigent, en 
concepte de beques de menjador escolar, a favor dels tutors legals que es 
relacionen, amb els imports resultants que així mateix s’indiquen: 

ESCOLA JOAN MARAGALL(CIF Centre :Q5855043E) 
TUTOR/A LEGAL     
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom N.I.F. Cost 

Ajuntament 
Exercici 
2017 

Exercici 
2018 

A. O. BE. - 436,48 € 174,59 € 261,89 € 
A. O. BE. - 436,48 € 174,59 € 261,89 € 
A. C. EC. - 218,24 € 87,30 € 130,94 € 
A. S. BJ. - 218,24 € 87,30 € 130,94 € 
C. Z. PE. - 436,48 € 174,59 € 261,89 € 
C. G. T. - 1.091,20 € 436,48 € 654,72 € 
C. Z. OA. - 436,48 € 174,59 € 261,89 € 
D. CH. M. - 436,48 € 174,59 € 261,89 € 
L. B. CK. - 436,48 € 174,59 € 261,89 € 
L. B. CK. - 436,48 € 174,59 € 261,89 € 
Z. C. M. - 436,48 € 174,59 € 261,89 € 



Z. C. M. - 436,48 € 174,59 € 261,89 € 
   

TOTALS: 5.456,00€ 2.182,39€ 3.273,61€ 
ESCOLA CAN VIDALET(CIF Centre :Q5856054A) 
TUTOR/A LEGAL     
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom N.I.F. Cost 

Ajuntament 
Exercici 
2017 

Exercici 
2018 

M. S. KI. - 1.091,20 € 436,48 € 654,72 € 
   

TOTALS: 1.091,20 € 636,48 € 654,72 € 
ESCOLA MATILDE ORDUÑA(CIF Centre :Q5855033F) 
TUTOR/A LEGAL     
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom N.I.F. Cost 

Ajuntament 
Exercici 
2017 

Exercici 
2018 

E. R. AP. - 436,48 € 174,59 € 261,89 € 
S.  MA. - 982,08 € 392,83 € 589,25 € 
S.  MA. - 982,08 € 392,83 € 589,25 € 

   

TOTALS: 2.400,64€ 960,25 € 1.440,39€ 
ESCOLA FOLCH I TORRES(CIF Centre :Q0868051D) 
Primer  
Cognom 

Segon 
Cognom Nom N.I.F. Cost 

Ajuntament 
Exercici 
2017 

Exercici 
2018 

B. C. MP. - 436,48 € 174,59 € 261,89 € 
   

TOTALS: 436,48€ 174,59€ 261,89€ 
ESCOLA ISIDRE MARTI(CIF Centre :Q5855027H) 
TUTOR/A LEGAL     
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom N.I.F. Cost 

Ajuntament 
Exercici 
2017 

Exercici 
2018 

A.  RNS. - 436,48 € 174,59 € 261,89 € 
A.  RNS. - 436,48 € 174,59 € 261,89 € 

   

TOTALS: 872,96€ 349,18€ 523,78€ 
ESCOLA PUIG I GAIRALT(CIF Centre : Q5855449D) 
TUTOR/A LEGAL     
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom N.I.F. Cost 

Ajuntament 
Exercici 
2017 

Exercici 
2018 

B. A. L. - 436,48 € 174,59 € 261,89 € 
   

TOTALS: 436,48€ 174,59€ 261,89€ 

Quart.- Les quantitats compromeses en la present proposta, per valor total de 
10.693,76 euros, previ el reconeixement de les obligacions, seran pagades 
proporcionalment en la següent forma als centres escolars següents:  

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

Joan Maragall Q5855043E 2.182,39€ 1.636,76€ 1.636,85€ 5.456,00€ 
Can Vidalet Q5855027H 436,48€ 327,36€ 327,36 1.091.20€ 
Matilde Orduña Q5855033F 960,25€ 720,18€ 720,21€ 2.400,64€ 
Folch i Torres Q0868051D 174,59€ 130,94€ 130,95€ 436,48€ 



Isidre Martí Q5855027H 349,18€ 261,88€ 261,90€ 872,96€ 
Puig i Gairalt Q5855449D 174,59€ 130,94€ 130,95€ 436,48€ 

Durant el mes d’abril de 2018, les corresponents al primer i segon trimestre del 
curs per valor de 7.485,54 euros i durant el mes de juny de 2018, les 
corresponents al tercer trimestre lectiu de l’exercici 2018, per valor de 3.208,22 
euros.  

El pagament de les quantitats corresponents al tercer trimestre, es realitzarà de 
manera proporcional en funció del nivell d’assistència a l’activitat dels alumnes 
becats, efectivament acreditada pels centres durant tot el curs. 
 
Cinquè- Reconèixer les obligacions i proposar el pagament de 7.485,54 euros, 
corresponents al primer i segon trimestre del curs 2017-2018, en concepte de 
beques de menjador escolar.” 

 
 
ACORD NÚMERO QUARANTA-UN.- Proposta d'aprovació d'ajuts 
econòmics en concepte d'emergències socials.  

“L’Ajuntament d’Esplugues, amb la finalitat de pal·liar aquelles situacions 
econòmiques greus, que per circumstàncies diverses, impedeixen o dificulten a 
les persones i les seves famílies arribar a cobrir una o més necessitats bàsiques, 
atorga uns ajuts econòmics puntuals per atendre situacions d’emergències 
socials a persones en seguiment amb els tècnics referents dels Serveis Socials 
Bàsics municipals. 

En aquest sentit, la Junta de Govern Local va aprovar el document “Programa 
d’ajuts econòmics per atendre Emergències Socials” en sessió ordinària duta a 
terme en data 19 de maig de 2017. 

Ateses les 5 sol·licituds de 7 ajuts presentades pels tècnics referents dels Serveis 
Socials Bàsics municipals, amb el vistiplau de la directora d’Acció Social. 

Vist el Reglament d'obres, activitats i serveis aprovat mitjançant Decret 179/1995 
de la Generalitat de Catalunya, en la part que regula l'activitat subvencionadora 
de l'Administració. 

En virtut de la delegació conferida a la Junta de Govern local, al punt g. del Decret 
d’Alcaldia núm. 1466, de 18 de juny de 2015, per a la concessió de subvencions 
amb càrrec a crèdit pressupostari disponible a tal efecte. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Primer.- Atorgar un total de 7 ajuts econòmics puntuals per atendre les següents 
situacions d’emergències socials, a les persones que a continuació s’esmenten: 

 



EXP 
SIAS 

NOM 
USUARI TIPUS EMERGÈNCIA CREDITOR BARRIS IMPORT  

14/119 MM, F SUBMINISTRAMENTS 

AIGÜES DE 
BARCELONA, 
EMG.CIA, SA 

CAN 
CLOTA 170,86 € 

11/808 OH, N  SUBMINISTRAMENTS 

AIGÜES DE 
BARCELONA, 
EMG.CIA, SA 

CAN 
VIDALET 73,77 € 

15/715 NG, N  SUBMINISTRAMENTS 

AIGÜES DE 
BARCELONA, 
EMG.CIA, SA 

CAN 
VIDALET 24,79 € 

11/808 OH, N  SUBMINISTRAMENTS 
ENDESA ENERGIA 
XXI, S.L.U 

CAN 
VIDALET 50,30 € 

11/808 OH, N  SUBMINISTRAMENTS 
ENDESA ENERGIA 
XXI, S.L.U 

CAN 
VIDALET 209,29 € 

15/393 Z, A 

LLOGUER 
HABITACIÓ FEBRER I 
MARÇ 2018 

MORENO 
FERNANDEZ, 
MARIA JOSEFA EL GALL 500,00 € 

17/242 CV, LE 
DESPESES 
ESCOLARS 

ESCOLA CAN 
VIDALET 

CAN 
VIDALET 165,00 € 

Segon.- Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions corresponents a una 
despesa total de 1.194,01 euros, que aniran a càrrec de la partida pressupostària 
68.23100.48010 del pressupost vigent en concepte d’ajuts econòmics puntuals 
per atendre les següents situacions d’emergències socials, a favor de les 
persones que es relacionen, amb el imports que així mateix s’indiquen:  

EXP 
SIAS NOM USUARI DOC_USUARI CREDITOR IMPORT  

14/119 MM, F - 

AIGÜES DE 
BARCELONA, EMG.CIA, 
SA 170,86 € 

11/808 OH, N  - 

AIGÜES DE 
BARCELONA, EMG.CIA, 
SA 73,77 € 

15/715 NG, N  - 

AIGÜES DE 
BARCELONA, EMG.CIA, 
SA 24,79 € 

11/808 OH, N  - 
ENDESA ENERGIA XXI, 
S.L.U 50,30 € 

11/808 OH, N  - 
ENDESA ENERGIA XXI, 
S.L.U 209,29 € 

15/393 Z, A - 
MORENO FERNANDEZ, 
MARIA JOSEFA 500,00 € 

17/242 CV, LE - ESCOLA CAN VIDALET 165,00 € 



Tercer.- Les quantitats reconegudes en la present proposta, per valor total de 
1.194,01 euros, seran pagades de forma individualitzada, als creditors següents:  

EXP.SIA
S CREDITOR NIF_CREDITOR DADES BANCÀRIES IMPORT 

14/119 

AIGÜES DE 
BARCELONA, 
EMG.CIA, SA A66098435 

ES6121008740560200268
061 170,86 € 

11/808 

AIGÜES DE 
BARCELONA, 
EMG.CIA, SA A66098435 

ES6121008740560200268
061 73,77 € 

15/715 

AIGÜES DE 
BARCELONA, 
EMG.CIA, SA A66098435 

ES6121008740560200268
061 24,79 € 

11/808 

ENDESA 
ENERGIA XXI, 
S.L.U B82846825 

ES6401980601642010445
829 50,30 € 

11/808 

ENDESA 
ENERGIA XXI, 
S.L.U B82846825 

ES6401980601642010445
829 209,29 € 

15/393 

MORENO 
FERNANDEZ, 
MARIA 
JOSEFA 39019443N 

ES5821000323570100122
711 500,00 € 

17/242 
ESCOLA CAN 
VIDALET Q5856054A 

ES6721000459890200174
822 165,00 € 

Quart.- Proposar el pagament corresponent a les quantitats econòmiques 
aprovades en la present resolució.” 

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


