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Junta de Govern 

 
SESSIÓ DECISÒRIA ORDINÀRIA DE JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 12 

D’ABRIL DE 2019 
 

A la Casa Consistorial d’Esplugues de Llobregat, a la sala de reunions, a les 
13:24 hores del dia 12 d’abril de 2019, es reuneix la Junta de Govern Local en 
sessió decisòria Ordinària, en primera convocatòria, sota la Presidència de 
l’alcaldessa Sra. Pilar Díaz Romero, amb l’assistència dels regidors i regidores: 
 
Partit dels Socialistes de Catalunya - Progrés Municipal  
EDUARDO SANZ GARCIA 
SARA FORGAS UBEDA 
MONTSERRAT ZAMORA ANGULO 
FRANCISCO J GIMENEZ GONZALEZ 
MANUEL POZO LOPEZ 
JOSE ANTONIO HERNANDEZ SANCHEZ 
 
Secretari 
PEDRO CARMONA PEREZ 
 
Interventor 
JAVIER VICEN ENCUENTRA 
 
Oberta la sessió per la Sra. alcaldessa, s’hi entra en l’examen i debat dels 
assumptes que es relacionen a l’ordre del dia. 
 
1. Aprovació, si escau, de l’acta núm. 13/19 corresponent a la sessió 
ordinària de data 5 d’abril de 2019.  
 
Per la Sra. alcaldessa i en relació a l’esborrany de l’acta núm. 13/19 corresponent 
a la sessió ordinària de data 5 d’abril de 2019 es pregunta si hi ha objecció 
d'alguna classe i no assenyalant-se'n cap, s'aprova l’esmentada acta per 
unanimitat i en compliment del que disposa l'article 107 de la Llei 8/1987, de 15 
d'abril, municipal i de règim local de Catalunya i l'article 110 del Reglament 
d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, es transcriurà 
al llibre d'actes, autoritzant-se amb les signatures de la Sra. alcaldessa i Sr. 
secretari. 
 
 

TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 
2. Proposta de concessió de llicència d’obres per executar els treballs de 
construcció d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres al carrer Laureà Miró, 
núm. 273 (exp. 2018/1568/2416). 
 



 
El senyor ..., tècnic en representació de ..., sol·licita llicència per executar obres 
de construcció d'un habitatge unifamiliar entre mitgeres a la finca situada al carrer 
Laureà Miró, núm. 273 d'aquesta població, (referència cadastral 
3512928DF2831D0001EL) segons projecte tècnic aportat a tal efecte.  
(Expedient 2018/1568/2416). 
 
Atès l’informe favorable emès pels Serveis Tècnics Municipals del que resulta: 
 
“Planejament vigent. 
Pla General Metropolità, aprovat definitivament en data 14/07/1976 i publicat al 
BOP en data 19/07/1976, concretat per la seva transcripció refosa a escala 
1/2000 definitivament aprovada el 11/3/83. 
 
També és d’aplicació la Modificació puntual de les NN.UU. del PGM aplicables a 
la zona del nucli antic (clau 12) de l’àmbit del carrer Laureà Miró, aprovada 
definitivament pel Conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la 
Generalitat de Catalunya el 14 de gener de 2009. 
 
Qualificació urbanística. 
Zona de nucli antic (Clau 12) Subzona I. Substitució de l’edificació antiga. 
Una petita part de la parcel·la (un 10 m2. de la seva part posterior), es troba 
qualificada de Sistema d’equipaments – clau 7a 
 
Projecte. 
El projecte aportat proposa la construcció d’un habitatge unifamiliar entre 
mitgeres al carrer de Laureà Miró, 273. 
 
La parcel·la té una superfície de 115’00 m2 i una forma sensiblement rectangular, 
amb una façana al carrer Laureà Miró de 5’05, segons el projecte presentat. 
 
L’habitatge proposat es desenvolupa en tres plantes, una planta baixa, i dos 
pisos superiors. 
 
En planta baixa (80’10 m2 construïts) es preveu l’aparcament per a un vehicle 
(33’80 m2), l’accés –vestíbul-escala (7’50 m2), l’ascensor, una cambra higiènica 
(2’00 m2) i una sala polivalent (20’20 m2). 
 
En planta primera (82’40 m2 construïts) es situa l’estar-menjador de l’habitatge 
(44’40 m2), la cuina (15’10 m2) i una cambra higiènica (1’80 m2). 
 
En planta segona (84’10 m2 construïts) es situen els dos dormitoris de l’habitatge 
(20’50 m2, 18’10 m2) un distribuïdor (9’80 m2) i dues cambres higièniques més 
(5’10 m2 i 3’80 m2). 
En planta coberta es situa el badalot de l’escala i l’ascensor. 
 
La superfície construïda total de l’edificació és de 246’55 m2. 
La coberta prevista és plana. 
L’alçada de l’edificació prevista (9’70 m.) no supera la màxima reguladora 
(16’70m = PB + 4).” 



 
 
Atès l’informe favorable emès pels Serveis Jurídics Municipals, de data 9 d’abril 
de 2019, els fonaments de dret del qual estableixen el següent: 
 
“Les obres mencionades estan subjectes a llicència urbanística prèvia, i aquesta 
s’ha d’atorgar d’acord amb la normativa urbanística, el planejament urbanístic i 
les ordenances municipals aplicables, segons prescriu l’article 187 del Text refós 
de la llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost; d’acord 
amb la redacció donada per la Llei 16/2015, de 24 de juliol, de simplificació de 
l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals 
de Catalunya i d’impuls de l’economia. 
 
En aquest sentit, d’acord amb l’article 187.c) estan subjectes a llicència 
urbanística prèvia, entre d’altres, les obres de nova planta que, d’acord amb la 
legislació sobre ordenació de l’edificació, requereixen l’elaboració d’un projecte 
tècnic, com és el cas que ens ocupa. 
 
D’acord amb l’article 188 del Text refós de la llei d'urbanisme, aprovat pel Decret 
legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, i l’article 14 del Decret 64/2014, de 13 de maig, 
pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, les 
llicències urbanístiques s’han d’atorgar d’acord amb les previsions de la 
legislació i el planejament urbanístics i les ordenances municipals sobre ús del 
sòl i edificació vigents en el moment de la resolució de la sol·licitud. 
 
També són d’aplicació l’article 75 i següents del Reglament d'obres, activitats i 
serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny. D’acord amb 
l’article 12 del Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, correspon a 
l’administració municipal atorgar les llicències urbanístiques respecte dels actes 
que hi són subjectes que es pretenguin executar en el seu terme. 
 
L’article 34 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament 
sobre protecció de la legalitat urbanística, exigeix l’aportació d’un projecte 
executiu quan el projecte objecte de la llicència tingui la consideració de projecte 
bàsic. En aquest cas, el projecte aportat, segons indiquen els Serveis Tècnics 
municipals té el caràcter de bàsic, de manera que caldrà aportar-lo, i certificar 
que el contingut s’ajusta al projecte bàsic. 
 
Les llicències urbanístiques caduquen si transcorre el termini per començar les 
obres o el termini per acabar-les, incloses les seves pròrrogues respectives, 
sense que hagin estat iniciades o finalitzades. Ambdós terminis es computen a 
partir de l’endemà de la notificació de la llicència atorgada. 
 
A aquests efectes, en compliment de l’article 37 del Reglament sobre protecció 
de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig, correspon 
efectuar l’advertiment de caducitat de caducitat corresponent. 
 
Cal indicar a la persona titular de la llicència que ha de lliurar a l’administració 
atorgant una còpia de l’acta d’inici d’obres estesa per la direcció facultativa de 
les obres i, posteriorment, una còpia del certificat final d’obres expedit per 



 
aquesta mateixa direcció. Si les obres autoritzades no requereixen direcció 
facultativa per executar-les, les còpies de l’acta i del certificat esmentats han de 
ser substituïdes per la declaració responsable corresponent de la persona titular 
de la llicència urbanística. 
 
Finalment, cal recordar que, en aplicació i compliment de l'article 187 bis del Text 
refós de la Llei d'urbanisme, estan subjectes a la comunicació prèvia, entre 
d'altres, la primera utilització i ocupació dels edificis.  
 
L’òrgan competent per a l’aprovació d’aquest Projecte és la Junta de Govern 
Local, per delegació expressa efectuada mitjançant Decret núm. 1466, de 18 de 
juny de 2015. 
 
CONCLUSIONS 
Per tot l’exposat, només resta concloure que s’informa favorablement la petició 
de llicència de referència.” 
 
Vistos els preceptes citats, 
  
S’acorda: 
 
1.- Concedir llicència d’obres al senyor ..., per a la construcció d’un habitatge 
unifamiliar entre mitgeres al carrer de Laureà Miró, núm. 273, d’Esplugues de 
Llobregat, d’acord amb el projecte bàsic presentat el 31 de desembre de 2018, 
(RGE núm. 2018-27006-E), i la documentació d’esmena i/o complement 
presentada el 18 de març de 2019, (RGE núm. 2019-6622-E), i 4 d’abril de 2019, 
(RGE núm. 2019-8622-E). 
 
2.- Condicionar aquesta llicència al compliment dels següents requisits: 
 
2.1. Abans d’iniciar les obres d’edificació ha de procedir a: 
 
2.1.1. Constituir dipòsit en Tresoreria Municipal en metàl·lic o aval bancari solidari 
d'import de 1.200 euros en concepte de garantia d’urbanització i reposició de 
qualsevol dany que pogués ocasionar-se en els elements urbanístics del sol, 
subsol i vol de la via pública, durant el curs de les obres, de conformitat amb el 
disposat en l'article 16 de les Ordenances Metropolitanes d'Edificació. 
 
2.1.2. Constituir dipòsit en Tresoreria Municipal en metàl·lic o aval bancari solidari 
d'import 1.535’06 euros en concepte de fiança per garantir la gestió dels residus 
procedents de l'enderroc i l’excavació, de conformitat amb el que disposa el 
Decret 89/2010, de 29 de juny, relatiu a la gestió de residus de la construcció. 
 
La garantia definitiva es constituirà preferentment mitjançant: 
 

a) Fiança: a través de l'ingrés amb el document de codi de barres. S’adjunta 
carta de pagament i instruccions carta de pagament. 
 



 
b) Aval bancari: ha de contenir els requisits que s’enumeren seguidament. 
S’estableix l’obligació de presentar juntament amb l’aval còpia d’aquest acord: 

1. Raó social de l'entitat de crèdit o societat de garantia recíproca  
2. Identificació dels apoderats  
3. Obligació assumida per la garantia. Import de la garantia (en lletra i en 
xifra). 
4. L'aval ha de ser solidari respecte a l'obligat principal, amb renúncia 
expressa al benefici d'excussió i pagador al primer requeriment. 
5. L'aval serà de durada indefinida, romanent vigent fins que l'òrgan a 
disposició del qual es constitueixi resolgui expressament declarar l'extinció 
de l'obligació garantida i la cancel·lació de l'aval. 
6. Inscripció Registre Especial d'Avals amb número ... 
7. Validació de poders per l’Assessoria jurídica de la C.G.D. o Advocacia de 
l’Estat.  
8. Verificació de la representació per fedatari públic. 

 
2.1.3. Comunicar, cursant avís per escrit a aquest Ajuntament, l’inici de les obres 
i procedir al replanteig i assenyalament de alineacions i rasants oficials en 
presència dels Serveis Tècnics Municipals. 
 
2.1.4 Aportar la documentació següent: 
 

- Projecte d’execució, en compliment de l’Art.34 del Decret 64/2014, 
degudament signat per la propietat i el redactor del mateix i visat pel 
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya i Certificat de l’Arquitecte autor del 
projecte, igualment visat pel Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, indicant 
que el mateix s’ajusta exactament al contingut del Projecte Bàsic en base 
al qual ha estat concedida la corresponent llicència d’obres, o que les 
modificacions, en el seu cas, no són substancials i no alteren els 
paràmetres urbanístics/de l'edificació definits en el citat Projecte Bàsic. 
- Estudi geotècnic subscrit per tècnic competent i visat pel Col·legi 
corresponent. 
- Full d’Assumpció del Director de l’obra, signat i visat pel Col·legi 
corresponent. 
- Full d’Assumpció del Director d’execució de l’obra, signat i visat pel 
Col·legi corresponent. Nomenament de coordinador/a de Seguretat i 
Salut, igualment signat i visat pel Col·legi corresponent. 
- Nomenament de contractista. 
- Darrer rebut pagar de l’IBI de la finca amb expressió de la seva referència 
cadastral. 
- Fitxes estadístiques de la Generalitat. 

 
3.- Així mateix, la present llicència resta condicionada als següents requisits: 
 



 
3.1. La tanca de precaució de l’obra, ha de ser fixa i opaca, de 2 m d’alçada, com 
a mínim, estable, consistent i resistent a l’impacte, construïda amb paret d’obra 
vista o pintada, xapa metàl·lica, o panell prefabricat, de tal manera que es 
mantingui en bon estat i ofereixi la seguretat necessària durant tot el procés que 
duri l’obra. 
 
3.2. Executar les escomeses de serveis (aigua, gas, electricitat, telèfon, etc.) en 
soterrani fins a l'edificació, havent d'assumir el titular el cost total derivat de les 
canalitzacions en soterrani d'aquests serveis per la via pública. 
 
La actuació a que està obligat el propietari fa referència a tots aquells aspectes 
que siguin necessaris per dur-los a terme, inclòs el soterrament de les línies de 
serveis i subministraments que quedin afectades i la reposició d'aquelles que, 
estan ja soterrades es vegin també afectades. 
 
4.- Advertir a ... que a la finalització de les obres, ha de: 
 
4.1. Aportar certificat final de les obres executades. 
 
4.2. Comunicar la primera utilització i ocupació de l’habitatge aportant la 
documentació indicada a l'art. 53 de les Ordenances Metropolitanes d'Edificació, 
en virtut de l’article 187bis.b) del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual 
s'aprova el text refós de la Llei d'urbanisme, en la redacció donada per la Llei 
16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de 
l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de 
l'activitat econòmica. 
 
4.3. Justificar el cost real i efectiu de les obres realitzades, i si s’escau efectuar 
l’autoliquidació complementària corresponent. 
 
4.4. Justificar la comunicació de les modificacions introduïdes a la finca, a la 
Gerència Territorial del Cadastre, c/ Travessera de Gràcia núm.58 2a planta de 
Barcelona, per ajustar les dades a la realitat (Mod. 902), aportant fotocopia de 
l’esmentat model. 
 
5.- Advertir i manifestar a ...: 
 
5.1. Que la placa d’obres s’haurà de retirar al Punt d’Atenció a la Ciutadania, 
plaça Santa Magdalena núm. 24, prèvia justificació del seu pagament i del dipòsit 
de les fiances o avals senyalats a la concessió de la llicència. Una vegada 
complimentada, s’ha de col·locar en lloc visible.  
 
5.2. Que en cas de necessitar la col·locació de contenidors per a residus i runes 
ha de sol·licitar i obtenir l'oportuna autorització.  
 
5.3. Que en cas de necessitar ocupar i/o tallar la via pública, s’ha de sol·licitar la 
preceptiva autorització al departament de Serveis Administratius amb una 
antelació de 7 dies.   
 



 
5.4. Que en cas de necessitar la col·locació d’una grua – torre, si és el cas, és 
necessari sol·licitar i tramitar la corresponent llicència municipal. 
 
6.- Advertir a ..., en compliment de l’article 37 del Reglament sobre protecció de 
la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig, el següent: 
 

- Per a la comunicació de l’inici d’obres caldrà aportar una còpia de 
l’acta d’inici d’obres estesa per la direcció facultativa de les obres i, 
posteriorment, acabades aquestes, caldrà aportar una còpia del 
certificat final d’obres expedit per aquesta mateixa direcció. 
 
- Les llicències urbanístiques caduquen si transcorre el termini d’1 
any per començar les obres o el termini de 3 anys per acabar-les, 
incloses les seves pròrrogues respectives, sense que hagin estat 
iniciades o finalitzades. Ambdós terminis es computen a partir de 
l’endemà de la notificació de la llicència atorgada. 

 
7.- Condicionar la concessió d’aquesta llicència al pagament de les següents 
liquidacions confeccionades d'acord amb el que preveuen les Ordenances 
Fiscals respectives: 
 
7.1. Taxa per llicència urbanística, regulada en l'Ordenança Fiscal núm.6, articles 
5 i 6.1, apartat 1.1. per import de 6.183,08€. 

 
Base imposable (PEM)= 215.063,67€ 
Base provisional (base imposable x 1,15) = 247.323,22€ 
Quota tributària (base provisional x 2,5%)= 247.323,22x2,5%= 6.183,08€ 
 

7.2. Taxa per utilització de plaques i altres distintius, regulada a  l'Ordenança 
Fiscal núm.18, art. 5 per import 48,40€. 
 
7.3. lmpost sobre construccions, instal·lacions i obres, regulada a l'Ordenança 
Fiscal núm. 1 articles 7 i 8 per import de 9.892,93€. 

 
Base imposable (PEM)= 215.063,67€ 
Base provisional (base imposable x 1,15) = 247.323,22€ 
Quota tributària (base provisional x 4%)= 247.323,22 x 4%= 9.892,93€ 
 

Aquest impost es liquidarà per l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació 
de Barcelona (ORGT).  

 
8.- Comunicar a JLC que la recaptació d'aquests tributs es troba delegada en 
l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT). En 
conseqüència, aquestes liquidacions seran notificades per l'ORGT en els 
pròxims dies, havent d'abonar-se el seu import en el lloc, termini i forma que es 
determini en la corresponent notificació. 
 
9.- Donar trasllat a l'Organisme de Gestió Tributària (ORGT) de la Diputació de 
Barcelona per tal d'aprovar la liquidació corresponent a l’apartat 7.3. 



 
 
10.- Notificar aquesta resolució a ... i donar trasllat al Servei d'Hisenda i 
Tresoreria. 
 

 

3. Proposta de concessió de llicència a la Fundació Privada Casal d’Avis 
d’Esplugues de Llobregat per reformar i ampliar la residència assistida 
Félix Llobet (exp. 2019/845/2416). 
La senyora ..., en representació de la FUNDACIÓ PRIVADA CASAL DELS AVIS 
D’ESPLUGUES amb NIF núm. G-63049167, sol·licita llicència  per executar 
obres de reforma i ampliació de la Residència assistida Fèlix Llobet situada a 
l’Avinguda Isidre Martí, núm.17-19, d'aquesta població, (referència cadastral 
3409202DF2830G0001PY) segons projecte tècnic aportat a tal efecte. 
(Expedient 2019/845/2416) 
 
Atès l’informe emès pels Serveis Tècnics Municipals del que resulta: 
 

“1. Sol·licitud i documentació presentada. 
Per registre d’entrada amb data 10/01/2019 i amb número 2019/737 la Sra. ..., 
en representació de FUNDACIÓ PRIVADA CASAL D’AVIS D’ESPLUGUES 
presenta a aquest Ajuntament instància i el denominat “Projecte Bàsic de 
Reforma i Ampliació Residència assistida Fèlix Llobet” situada a l’Avinguda 
Isidre Martí, 17-19, per tal de sol·licitar la corresponent llicència d’obres. 
 
El document està signat per l’equip d’arquitectes URGELL ARQUITECTES 
SLP i visat pel Col·legi d’Arquitectes de Catalunya amb el número 2016005230. 
 
En data 4 de febrer es va emetre informe de deficiències per part dels Serveis 
Tècnics Municipals en relació a la documentació presentada. 
 
En data 5/4/19 i amb núm. de Registre 2019/8060, la Sra. ..., en representació 
de FUNDACIÓ PRIVADA CASAL D’AVIS D’ESPLUGUES presenta a aquest 
Ajuntament instància per tal de sol·licitar que sigui autoritzada la llicència 
sol·licitada condicionada a la formalització de la cessió de la part afectada de 
vial, donada la complexitat que presenta la recopilació de la documentació 
necessària per part de la propietat i donat que les obres a realitzar han de 
permetre la reubicació d’alguns residents, circumstància que es considera 
urgent per tal de millorar les seves condicions d’estada i assistència. 
 
2. Planejament vigent. 
Pla General Metropolità, aprovat definitivament en data 14/07/1976 i publicat 
al BOP en data 19/07/1976. 
 
Text Refós de la 3a. Modificació del Pla Especial d’Equipaments del sector 
delimitat per l’Av. Isidre Martí i carrer Lluis Millet, Dr. Ramon Turró i Josep 
Rodoreda, aprovat definitivament en data 15/11/2018. 
 
3. Qualificacions urbanístiques. 



 
Zona d’equipaments comunitaris i dotacions de nova creació i de caràcter local 
(clau 7b). 
 
4. Projecte. 
El projecte contempla la reforma i ampliació de la Residència, per tal de millorar, 
bàsicament, les condicions de confort de les persones ingressades. 
 
En concret, el projecte preveu l’ampliació de l’equipament amb el cobriment 
d’una terrassa situada a la planta primera de l’edifici. A banda d’aquesta 
ampliació, es  preveu reformar la zona que queda entre l’escala i la façana del 
carrer Isidre Martí. 
 
Amb la reforma proposada s’augmentarà la capacitat de la Residència en 4 
places, passant de les actuals 70 a 74 places i s’ampliarà l’actual estar-
menjador de la primera planta i es construirà un nou “office” de cuina. 
 
En total, la superfície reformada és de 76’57 m2 i la d’ampliació de 262’72 m2. 
 
Pel que fa als paràmetres urbanístics, aquesta ampliació esgota l’edificabilitat 
determinada pel planejament vigent, que és de 2.315’91 m2. Pel que fa a la 
resta de paràmetres (ocupació, alçada, etc.) no es veuen alterats per 
l’ampliació proposada. 
 
5. Valoració del projecte 
El Projecte s’ajusta a la normativa d’aplicació. 
La parcel·la està afectada per l’ampliació del vial Avinguda Isidre Martí, d’acord 
amb el Text Refós de la 3a. Modificació del Pla Especial d’Equipaments del 
sector delimitat per l’Av. Isidre Martí i carrer Lluis Millet, Dr. Ramon Turró i 
Josep Rodoreda, aprovat definitivament en data 15/11/2018. 
 
Caldrà formalitzar aquesta cessió de la part afectada. 
Atenent, però, a l’escrit presentat per la propietat en data 5/4/19, donada la 
complexitat que presenta la recopilació de la documentació necessària per a 
la cessió per part de la propietat i donat que les obres a realitzar han de 
permetre la reubicació d’alguns residents, circumstància que es considera 
urgent per tal de millorar les seves condicions d’estada i assistència, es 
proposa condicionar la tramitació de la comunicació de la 1a. ocupació a la 
formalització de la cessió de la part afectada.” 

 
Atès l’informe favorable emès pels Serveis Jurídics Municipals, de data 10 d’abril 
de 2019, del que resulta: 
 

“El 10 de gener de 2019, (Registre general d'entrada núm. 2019/737), la 
senyora ..., en representació de FUNDACIÓ PRIVADA CASAL D’AVIS 
D’ESPLUGUES, presenta un escrit mitjançant el qual sol·licita llicència d’obres 
per a la reforma i ampliació de la Residència assistida Fèlix Llobet, situada a 
l’Avinguda Isidre Martí, núm.17-19, d’Esplugues de Llobregat.   
 



 
El 4 de febrer de 2019, els Serveis tècnics municipals van emetre informe de 
deficiències, en el qual, succintament, es reclamava completar la 
documentació aportant un plànol d’emplaçament amb expressió del 
planejament vigent definitivament en data 15/11/2018); ja que la parcel·la està 
afectada per l’ampliació del vial Avinguda Isidre Martí, d’acord amb el Text 
Refós de la 3a. Modificació del Pla Especial d’Equipaments del sector delimitat 
per l’Av. Isidre Martí i carrer Lluis Millet, Dr. Ramon Turró i Josep Rodoreda, 
aprovat definitivament el 15/11/2018, recollir aquesta afectació en els plànols 
de situació i emplaçament del projecte presentat amb la llicència, i formalitzar 
la cessió de la part afectada de vial anteriorment descrita abans de continuar 
amb la tramitació del present expedient.  
 
El 5 d’abril 2019, (Registre general d'entrada núm. 2019/8060), la senyora ..., 
en representació de FUNDACIÓ PRIVADA CASAL D’AVIS D’ESPLUGUES  
presenta a aquest Ajuntament instància per tal de sol·licitar que sigui 
autoritzada la llicència sol·licitada condicionada a la formalització de la cessió 
de la part afectada de vial, donada la complexitat que presenta la recopilació 
de la documentació necessària per part de la propietat i donat que les obres a 
realitzar han de permetre la reubicació d’alguns residents, circumstància que 
es considera urgent per tal de millorar les seves condicions d’estada i 
assistència.  
 
El 9 d’abril de 2019, els Serveis tècnics municipals han emès un informe 
favorable sobre la petició de llicència de referència, en tant en quant el Projecte 
dona adequat compliment al planejament urbanístic i la normativa aplicable, 
però subratllen que cal procedir a la formalització de la cessió de la part de la 
finca afectada per l’ampliació de vial, la qual cosa proposa que sigui una 
condició prèvia a la comunicació de la primera ocupació, tenint en compte la 
justificació que esgrimeix la representant de la Residència, donada la 
complexitat que representa la recopilació de la documentació necessària per 
a la cessió per part de la propietat, i  que les obres a realitzar han de permetre 
la reubicació d’alguns residents, circumstància que es considera urgent per tal 
de millorar les seves condicions d’estada i assistència. 
 
FONAMENTS DE DRET 
Les obres mencionades estan subjectes a llicència urbanística prèvia, i 
aquesta s’ha d’atorgar d’acord amb la normativa urbanística, el planejament 
urbanístic i les ordenances municipals aplicables, segons prescriu l’article 187 
del Text refós de la llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 
d'agost; d’acord amb la redacció donada per la Llei 16/2015, de 24 de juliol, de 
simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i 
dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’economia. 
 
En aquest sentit, d’acord amb l’article 187.c) està subjecte a llicència 
urbanística prèvia, la construcció d’edificis de nova planta i la intervenció en 
els edificis ja existents que, d’acord amb la legislació sobre ordenació de 
l’edificació, requereixen l’elaboració d’un projecte tècnic. 
 
D’acord amb l’article 12 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova 



 
el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, correspon a 
l’administració municipal atorgar les llicències urbanístiques respecte dels 
actes que hi són subjectes que es pretenguin executar en el seu terme 
municipal. 
 
L’article 13.1 del Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística estableix 
que les sol·licituds de llicències urbanístiques es tramiten de conformitat amb 
la legislació sobre règim local, sens perjudici de la legislació sobre procediment 
administratiu comú i procediment de les administracions públiques de 
Catalunya, i els aspectes procedimentals establerts a la legislació urbanística. 
 
Per tant, són d’aplicació l’article 75 i següents del Reglament d'obres, activitats 
i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny. 
 
S’ha de sotmetre a la fiscalització prèvia municipal tota divisió o segregació de 
terrenys, simultània o successiva, de la qual resultin dos o més lots, llevat que 
derivin d’un expedient d’expropiació forçosa o estiguin emparades en un 
projecte de reparcel·lació aprovat definitivament.  
 
L’article 26 estableix que, quan una divisió o operació a què fa referència 
l’article 25 constitueix parcel·lació urbanística, l’administració municipal 
competent per fiscalitzar-la prèviament l’ha de subjectar al règim d’atorgament 
de llicències urbanístiques, llevat que aquesta parcel·lació es pretengui dur a 
terme en un àmbit d’actuació urbanística, supòsit en el qual la parcel·lació 
urbanística s’ha de subjectar a l’aprovació del projecte de reparcel·lació 
corresponent de conformitat amb les determinacions del planejament 
urbanístic que detalli l’ordenació del sòl. 
  
Les sol·licituds de llicència urbanística de parcel·lació, en compliment de 
l’article 28 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament 
sobre protecció de la legalitat urbanística, s’han de presentar amb la 
documentació següent: 
 
a) Memòria justificativa, que ha de comprendre la finalitat o l’ús a què es 
pretenguin destinar els lots proposats i la seva adequació al planejament 
urbanístic aplicable i al règim legal de formació de parcel·les i finques. 
b) Proforma del document públic o privat que reflecteixi la divisió de terrenys o 
l’operació jurídica assimilada que se sol·liciti. 
c) Plànol de situació de la finca que es pretengui dividir, amb indicació de la 
seva referència registral i cadastral. 
d) Plànol parcel·lari de la finca esmentada, a escala adequada i amb base 
cartogràfica topogràfica, representatiu dels lots proposats. 
e) Superposició del plànol parcel·lari sobre un plànol de qualificacions 
urbanístiques. 
f) Fitxes descriptives dels lots resultants, incloses les relatives als terrenys 
destinats a sistemes urbanístics que s’hagin de cedir, si s’escau. Les fitxes han 
d’especificar els límits, la cabuda i la qualificació urbanística de cada lot, així 
com la seva qualitat d’indivisible, si s’escau. 
 



 
El termini per atorgar la llicència urbanística de parcel·lació és d’un mes. 
 
L’article 34 del Reglament exigeix l’aportació d’un projecte executiu quan el 
projecte objecte de la llicència tingui la consideració de projecte bàsic. En 
aquest cas, el projecte presentat és bàsic, de manera que caldrà aportar el 
projecte executiu. 
 
Les llicències urbanístiques caduquen si transcorre el termini per començar les 
obres o el termini per acabar-les, incloses les seves pròrrogues respectives, 
sense que hagin estat iniciades o finalitzades. Els terminis són d’un any per a 
iniciar les obres, i de 3 anys per a acabar-les una vegada iniciades. Ambdós 
terminis es computen a partir de l’endemà de la notificació de la llicència 
atorgada. 
 
A aquests efectes, en compliment de l’article 37 del Reglament sobre protecció 
de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig, 
correspon efectuar l’advertiment de caducitat corresponent. 
 
Cal indicar a la persona titular de la llicència que ha de lliurar a l’administració 
atorgant una còpia de l’acta d’inici d’obres estesa per la direcció facultativa de 
les obres i, posteriorment, una còpia del certificat final d’obres expedit per 
aquesta mateixa direcció. Si les obres autoritzades no requereixen direcció 
facultativa per executar-les, les còpies de l’acta i del certificat esmentats han 
de ser substituïdes per la declaració responsable corresponent de la persona 
titular de la llicència urbanística. 
 
Finalment, cal recordar que, en aplicació i compliment de l'article 187 bis del 
Text refós de la Llei d'urbanisme, estan subjectes a la comunicació prèvia, 
entre d'altres, la primera utilització i ocupació dels edificis. 
 
L’òrgan competent per a l’aprovació d’aquest Projecte és la Junta de Govern 
Local, per delegació expressa efectuada mitjançant Decret núm. 1466, de 18 
de juny de 2015. 
 
CONCLUSIONS 
Cal subratllar que el Text Refós de la 3a. Modificació del Pla especial 
d’equipaments del sector delimitat per l’Av. Isidre Martí i carrer Lluis Millet, Dr. 
Ramon Turró i Josep Rodoreda, aprovat definitivament el 15 de novembre de 
2018, i executiu des de la seva publicació al DOGC de 31 de desembre de 
2018, determina que cal cedir la superfície de sòl afectada per l’ampliació del 
vial. 
 
Per tal de poder fer efectiva la cessió, caldrà que la propietat sol·liciti una 
llicència de parcel·lació per segregar la superfície a cedir, de la finca major, en 
compliment de l’article 25 i següents del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel 
qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, 
presentant a l’efecte la documentació que determina l’article 28. 
 
Aquesta cessió hauria de ser prèvia, o simultània, a la concessió de la llicència 



 
d’obres. No obstant això, ateses les circumstàncies especials i excepcionals 
al·legades per la representant de la Residència, i a la llum de l’informe tècnic, 
només resta concloure que s’informa favorablement la concessió de la llicència 
d’obres sol·licitada, amb la condició que, amb caràcter previ a la comunicació 
de la primera ocupació de l’edifici, caldrà haver obtingut la llicència de 
parcel·lació i haver formalitzat la cessió de la superfície de sòl afectada per 
l’ampliació del vial, a favor de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat.” 

 
Vistos els preceptes citats, 
  
S’acorda: 
 
1.- Concedir llicència d’obres, a la FUNDACIÓ PRIVADA CASAL D’AVIS 
D’ESPLUGUES, per a la reforma i ampliació de la Residència assistida Fèlix 
Llobet, situada a l’Avinguda Isidre Martí, núm.17-19, d’aquesta població, segons 
documentació aportada a l’efecte. 
 
2.- Condicionar aquesta llicència al compliment dels següents requisits: 
 
2.1. Abans d’iniciar les obres de reforma i ampliació ha de procedir a: 
 
2.1.1. Constituir dipòsit a la Tresoreria Municipal en metàl·lic o aval bancari 
d'import 2.000 euros en concepte de garantia per a la construcció o reposició de 
la vorera i per a la reposició de qualsevol dany que pogués ocasionar-se en els 
elements urbanístics de la via pública, en el transcurs de les obres de conformitat 
amb allò que disposa l'article 16 de les Ordenances Metropolitanes d'Edificació. 
 
2.1.2. Constituir dipòsit a la Tresoreria Municipal en metàl·lic o aval bancari 
solidari d'import 786,84 euros, en concepte de fiança per garantir la bona gestió 
dels residus, de conformitat amb el que es disposa en el decret 89/2010 de 29 
de juny. 
 
El sol·licitant ha de disposar del document de seguiment de residus. 
 
La garantia definitiva es constituirà preferentment mitjançant: 
 

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

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



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

 
2.1.3. Comunicar, cursant avís per escrit a aquest Ajuntament, l’inici de les obres 
i procedir al replanteig i assenyalament de alineacions i rasants oficials en 
presència dels Serveis Tècnics Municipals. 
 
2.1.4. Aportar nomenament de Contractista  
 
2.1.5. Aportar el corresponent projecte d’execució complert junt amb un 
certificat del tècnic redactor del citat projecte, visat pel col·legi professional 
corresponent, indicant que el mateix s’ajusta exactament al contingut del projecte 
bàsic en base al qual va ser concedida la corresponent llicència d’obres, o en el 
seu cas indicant les modificacions introduïdes i que aquestes modificacions 
compleixen totes les normes urbanístiques, ordenances i demés disposicions 
aplicables.   
 
3.- Així mateix, la present llicència resta condicionada als següents requisits: 
 
3.1. Obtenir la llicència de parcel·lació i formalitzar la cessió de la part afectada 
per  ampliació del vial a favor de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, d’acord 
amb el Text Refós de la 3a. Modificació del Pla Especial d’Equipaments del 
sector delimitat per l’Av. Isidre Martí i carrer Lluis Millet, Dr. Ramon Turró i Josep 
Rodoreda, aprovat definitivament en data 15/11/2018.  
Aquesta formalització de la cessió s’haurà de fer efectiva abans de la tramitació 
i l’obtenció de la Comunicació de Primera Ocupació de les obres d’ampliació 
autoritzades. 
 
3.2. La tanca de precaució de l’obra, ha de ser fixa i opaca, de 2 m d’alçada, com 
a mínim, estable, consistent i resistent a l’impacte, construïda amb paret d’obra 
vista o pintada, xapa metàl·lica, o panell prefabricat, de tal manera que es 
mantingui en bon estat i ofereixi la seguretat necessària durant tot el procés que 
duri l’obra. 
 
4.- Advertir a FUNDACIÓ PRIVADA CASAL D’AVIS D’ESPLUGUES que a la 
finalització de les obres, ha de: 
 
4.1. Aportar certificat final de les obres executades. 
 



 
4.2. Comunicar la primera utilització i ocupació de l’edifici aportant la 
documentació indicada a l'art. 53 de les Ordenances Metropolitanes d'Edificació, 
en virtut de l’article 187bis.b) del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual 
s'aprova el text refós de la Llei d'urbanisme, en la redacció donada per la Llei 
16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de 
l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de 
l'activitat econòmica. 
 
4.3. Justificar el cost real i efectiu de les obres realitzades, i si s’escau efectuar 
l’autoliquidació complementària corresponent. 
 
4.4. Justificar la comunicació de les modificacions introduïdes a la finca, a la 
Gerència Territorial del Cadastre, c/ Travessera de Gràcia núm.58 2a planta de 
Barcelona, per ajustar les dades a la realitat (Mod. 902), aportant fotocopia de 
l’esmentat model. 
 
5.- Advertir i manifestar a FUNDACIÓ PRIVADA CASAL D’AVIS D’ESPLUGUES: 
 
5.1. Que caldrà sol·licitar i tramitar el corresponent títol acreditatiu per exercir 
l’activitat, segons el règim que pertoqui, aportant la documentació escaient en 
funció de l’esmentat règim administratiu o completant, si s’escau, la tramitada 
anteriorment, tenint en compte l’ampliació del centre assistencial que ara es 
proposa. 
 
5.2. Que la placa d’obres s’haurà de retirar al Punt d’Atenció a la Ciutadania, 
plaça Santa Magdalena núm. 24, prèvia justificació del seu pagament i del dipòsit 
de les fiances o avals senyalats a la concessió de la llicència. Una vegada 
complimentada, s’ha de col·locar en lloc visible.  
 
5.3. Que en cas de necessitar la col·locació de contenidors per a residus i runes 
ha de sol·licitar i obtenir l'oportuna autorització.  
 
5.4. Que en cas de necessitar ocupar i/o tallar la via pública, s’ha de sol·licitar la 
preceptiva autorització al departament de Serveis Administratius amb una 
antelació de 7 dies.   
 
5.5. Que en cas de necessitar la col·locació d’una grua – torre, si és el cas, és 
necessari sol·licitar i tramitar la corresponent llicència municipal. 
 
6.- Advertir a FUNDACIÓ PRIVADA CASAL D’AVIS D’ESPLUGUES, en 
compliment de l’article 37 del Reglament sobre protecció de la legalitat 
urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig, el següent: 
 
- Per a la comunicació de l’inici d’obres caldrà aportar una còpia de l’acta d’inici 
d’obres estesa per la direcció facultativa de les obres i, posteriorment, acabades 
aquestes, caldrà aportar una còpia del certificat final d’obres expedit per aquesta 
mateixa direcció. 
 



 
- Les llicències urbanístiques caduquen si transcorre el termini d’1 any per 
començar les obres o el termini de 3 anys per acabar-les, incloses les seves 
pròrrogues respectives, sense que hagin estat iniciades o finalitzades. Ambdós 
terminis es computen a partir de l’endemà de la notificació de la llicència 
atorgada. 
 
7.- Condicionar la concessió d’aquesta llicència al pagament de les següents 
liquidacions confeccionades d'acord amb el que preveuen les Ordenances 
Fiscals respectives: 

 
7.1 Taxa per llicència urbanística, regulada en l'Ordenança Fiscal núm.6, 
articles 5 i 6.1, apartat 1.1. per import de 8.535,54€. 
 
Base imposable (PEM)= 296.888,34€ 
Base provisional (base imposable x 1,15) = 341.421,59€ 
Quota tributària (base provisional x 2,5%)=341.421,59x2,5% = 8.535,54€ 
 
7.2. Taxa per utilització de plaques i altres distintius, regulada a  
l'Ordenança Fiscal núm.18, art. 5 per import 48,40 €. 
 
7.3. lmpost sobre construccions, instal·lacions i obres, regulada a 
l'Ordenança Fiscal núm. 1 articles 7 i 8 per import de 13.656,86 €. 
 
Base imposable (PEM)= 296.888,34€ 
Base provisional (base imposable x 1,15) = 341.421,59€ 
Quota tributària (base provisional x 4%)= 341.421,59 x 4%= 13.656,86€ 
 
Aquest impost es liquidarà per l'Organisme de Gestió Tributària de la 
Diputació de Barcelona (ORGT).  
 

8.- Comunicar a FUNDACIÓ PRIVADA CASAL D’AVIS D’ESPLUGUES amb NIF 
G-63049167 que la recaptació d'aquests tributs es troba delegada en 
l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT). En 
conseqüència, aquestes liquidacions seran notificades per l'ORGT en els 
pròxims dies, havent d'abonar-se el seu import en el lloc, termini i forma que es 
determini en la corresponent notificació. 
 
9.- Donar trasllat a l'Organisme de Gestió Tributària (ORGT) de la Diputació de 
Barcelona per tal d'aprovar la liquidació corresponent a l’apartat 7.3. 
 
10.- Notificar aquesta resolució a FUNDACIÓ PRIVADA CASAL D’AVIS 
D’ESPLUGUES i donar trasllat al Servei d'Hisenda i Tresoreria. 
 

 

4. Proposta d’adjudicació per contracte menor del servei de manteniment 
de la gespa artificial i pintat de les línies de futbol 7 del Camp Municipal 
d’Esports Salt del Pi (exp. 2019/3340/1411). 



 
Atesa la necessitat de procedir a la contractació del servei de manteniment de la 
gespa artificial i pintat de les línies de futbol 7 del Camp de Futbol Municipal 
d’Esports Salt del Pi. 
  
Tipus de contracte: Servei 
Objecte: Servei de manteniment de la gespa artificial i pintat de les línies de futbol 
7 del Camp de Futbol Municipal d’Esports Salt del Pi 
Procediment de contractació: Contracte menor. Tramitació: Ordinària 
Codi CPV:77320000-9 
Valor estimat del contracte: 2.450,00 € 
IVA contracte: 514,50 € 
Preu: 2.964,50 € 
 
Duració: El període per executar el servei de pintat de les línies de Fútbol 7 serà 
de 2 setmanes, iniciant-se com a màxim 5 dies després de la formalització de 
l’adjudicació. 
 
Respecte a la realització del manteniment de la gespa del camp es consensuarà 
amb el Departament d’Esports de l’Ajuntament d’Esplugues, però tot i així es 
preveu realitzar-ho la darrera setmana d’agost de 2019. 
 
A l’expedient administratiu consta degudament incorporada la Memòria 
justificativa en la que resta acreditada la necessitat de la contractació i que no 
han estat alterades les regles generals de la contractació. 
 
Consta també a l’expedient l’oferta presentada per VERD ARTIFICIAL, S.C.P. 
amb NIF J-66217209, per import de 2.964,50€ IVA inclòs, que es considera a la 
Memòria justificativa ajustada a les necessitats municipals i a les característiques 
específiques del contracte. La mateixa memòria indica que la persona que es 
proposa com a contractista no ha subscrit amb aquest Ajuntament altres 
contractes menors que individual o conjuntament superin les xifres límit per 
aquest tipus de contracte. 
 
Ha estat comprovada la disponibilitat de crèdit adequat i suficient en el 
pressupost de la corporació per a l’exercici 2019. 
 
Per la qual cosa i de conformitat amb el que s’estableix a la Disposició Addicional 
Segona de la Llei 9/2107, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, 
per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del 
parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE, de 26 de febrer de 2014. 
 
En ús de les competències delegades atorgades mitjançant Decret de l’Alcaldia 
núm. 1466 de 18 de juny de 2015. 
 
S’acorda: 
 
1.- Aprovar l’expedient de contractació i la MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL 
CONTRACTE MENOR incorporada a l’expedient, aprovant expressament la 
necessitat de procedir a aquesta contractació que té per objecte el servei de 



 
manteniment de la gespa artificial i pintat de les línies de futbol 7 del Camp de 
Futbol Municipal d’Esports Salt del Pi. 
 
2.- Declarar que s’ha procedit a la comprovació de la regla d’incompatibilitat de 
l’article 118.3 de la Llei 9/2017. 
 
3.- Aprovar el pressupost del contracte per import de 2.450,00 €, més 514,50 € 
corresponents al 21% d’IVA. 
 
4.- Adjudicar el contracte a VERD ARTIFICIAL, S.C.P. J-66217209 per import de 
2.450,00 €, més 514,50 € corresponents al 21% d’IVA, sent un import total del 
2.964,50 €, IVA inclòs. 
 
5.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent al present, per 
un import màxim de 2.964,50 euros, IVA inclòs, a càrrec de la partida 36 34200 
21200 CONSERVACIO INSTAL.LACIONS ESPORTIVES, del pressupost 
municipal en vigor, a favor de VERD ARTIFICIAL, S.C.P. J-66217209. 
 
6.- El pagament s’efectuarà segons les condicions habituals de l’ajuntament, 
mitjançant transferència bancària, prèvia presentació de la factura o factures 
corresponents degudament signades per l’adjudicatària i degudament 
conformades per la persona designada responsable del projecte. 
 
7.- La data d'execució material dels treballs serà acordada entre la persona 
adjudicatària i la persona designada com a responsable del contracte. En tot cas 
el període per executar el servei de pintat de les línies de Fútbol 7 serà de 2 
setmanes, iniciant-se com a màxim 5 dies després de la formalització de 
l’adjudicació. 
 
Respecte a la realització del manteniment de la gespa del camp es consensuarà 
amb el Departament d’Esports de l’Ajuntament d’Esplugues, però tot i així es 
preveu realitzar-ho la darrera setmana d’agost de 2019. 
 
8.- La persona responsable del contracte, sota la supervisió de la qual es 
desenvoluparà el mateix, seran .... 
 
9.- Notificar la present resolució a la persona adjudicatària. 
 
10.- Ordenar la publicació del contracte menor en la forma prevista a l'article 63.4 
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic . 
 
 

5. Proposta d’adjudicació per contracte menor de les obres corresponents 
a la reparació d’una caldera i la millora de la sala de calderes del CEM Les 
Moreres (exp. 2019/3450/1387). 
Aquest punt es deixa sobre la taula. 

 



 
6. Proposta de personar-se en el recurs contenciós-administratiu 
núm.309/2018-E, tramitat en el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de 
Barcelona. 
Mitjançant escrit de data 11 d’octubre de 2018, el Jutjat Contenciós Administratiu 
número 8 de Barcelona ha emplaçat a aquest Ajuntament per a que es personi 
davant el mateix jutjat en el recurs contenciós administratiu núm. 309/2018-E, 
interposat per INVEX OBRES I INSTAL.LACIONS, S.L.U, textualment “la junta 
de govern en sessió ordinària el dia 11/05/2018 va aprovar el dictamen 
íntegrament de l’obra de Salt del Pi i la junta de govern en sessió ordinària el dia 
11/05/2018 va aprovar el dictamen íntegrament de l’Obra el Moli”.  
 
De conformitat amb allò previst a l’art. 49 i següents de la llei 29/1998, de 13 de 
juliol. 
 
S’acorda: 
 
1r.- Personar-se en l'esmentat recurs contenciós-administratiu núm. 309/2018 E, 
que  es tramita en el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de Barcelona. 
 
2n.- Que la representació i defensa d'aquesta Corporació sigui assumida, 
indistintament, pels lletrats d'aquesta, ... 
 

 

7. Proposta d’autorització de la cessió d’ús de la plaça d’aparcament 
núm.535 (exp. 2019/2873/1597). 
 
El senyor ..., sol·licita autorització per a la cessió d’ús de la plaça d’aparcament 
número 535 de la planta soterrani 2, de l’aparcament subterrani de vehicles de 
Can Vidalet a favor de la senyora ..., segons instància amb registre d’entrada 
número 2019/5623 de data 8 de març de 2019. 
 
Que el peticionari és titular de la concessió administrativa que l’autoritza l’ús 
d'aquesta plaça d'aparcament mitjançant  escriptura pública de compravenda 
amb numero 2.528, de data 16 de desembre de 1993, atorgada pel Notari de l’ 
Il·lustre Col·legi de Barcelona el senyor ..., inscrita al Registre de la Propietat. 

La recepció provisional de les obres de l'aparcament i urbanització va ser 
acordada pel Ple Municipal en sessió ordinària de data 10 de febrer de 1993, 
iniciant-se el termini de la concessió de 50 anys. 
 
En el plec de clàusules regulador de la concessió aprovat i la seva modificació 
posterior acordada per l'Ajuntament Ple de data 13 de novembre de 1991, 
s'estipula que el concessionari podrà efectuar cessions d'ús de places 
d'aparcament a terceres persones, per gaudir parcialment de la concessió amb 
tots els requisits i condicions que figuren en el mateix, que hauran de ser 
autoritzades per l'Ajuntament i formalitzar-se en Escriptura pública, que 
s'inscriurà al Registre de la Propietat. 
 



 
També s'assenyala que els cessionaris de places d'aparcament podran a la 
vegada cedir el seu ús a terceres persones prèvia autorització d'aquest 
Ajuntament i compliment de les formalitats esmentades. En aquesta segona 
cessió i en les successives l'Ajuntament tindrà dret de tempteig sobre dites 
places.  
 
Atès que aquest Ajuntament  no considera oportú exercir el dret de tempteig en 
el present cas. 
  
Atès que l'Ajuntament en el Ple en sessió de data 15 de juliol de 2015, va acordar 
la delegació en la Junta de Govern Local, de les facultats corresponents per 
l'autorització de les cessions d'ús de places d'aparcament a terceres persones i 
per l'exercici en el seu cas del dret de tempteig sobre la plaça o places objecte 
de cessió en segones i successives cessions en les condicions i amb els requisits 
previstos en el Plec de Condicions regulador de la concessió.  
                                    
Atesa la clàusula vintè cinquena del Plec de clàusules reguladores de la 
concessió i la seva modificació acordada per el Ple Municipal de data 13 de 
novembre de  1991.  
 
Atès que el preu proposat per la cessió d’ús de la plaça sol·licitada no excedeix 
del preu màxim actualitzat d’acord amb l’establert a la clàusula vintè cinquena 
del plec de condicions reguladores de la concessió. 
 
Vist l'informe jurídic emès per la Unitat Juridico Administrativa de Territori i 
Sostenibilitat. 
  
S’acorda: 
 
1. Autoritzar al senyor ... la cessió d’ús de la plaça d’aparcament número 535 de 
la planta soterrani 2, de l’aparcament subterrani de vehicles de Can Vidalet, a 
favor de la senyora ... per un import de 5.200,00€. 
 
2. Tenint en compte que la taxa per l’autorització de cessions d’ús en concessions 
administratives, a partir de segones cessions (Ordenança Fiscal núm. 9, article 
6.2. A.VII 1) d'import 240,40€ i corresponent a la plaça d’aparcament número 
535, amb càrrec/valor núm. 01853130/0000107410  es va liquidar per decret 
d’alcaldia i ha estat ingressada pel subjecte passiu en data 21 de març de 2019.  
 
3. Condicionar l'efectivitat de la cessió d'ús de la plaça d'aparcament que 
s'autoritza, a la seva formalització mitjançant escriptura pública especificant preu, 
termini i altres condicions establertes en la clàusula vintè cinquena del Plec 
regulador de la concessió, de conformitat amb aquest i a la seva inscripció al 
Registre de la Propietat. Tot això haurà d'acreditar-se davant d'aquest 
Ajuntament en el termini màxim de dos mesos, comptats des de la recepció del 
present acord. 
 
4. Donar trasllat al Servei d'Hisenda i Tresoreria. 
 



 
 

8. Proposta d’aprovació de la sol·licitud a l’AMB de l’assignació del total de 
l’import aprovat per a l’anualitat 2019 del Programa d’Actuacions de Millora 
Urbana i Social 2016-2019 (PAMMU) a l’actuació de conservació, 
manteniment i vigilància de zones verdes urbanes (exp. 2240/2018/30). 
 
El Consell Metropolita de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, en sessió de data 29 
de març de 2016, va aprovar el Pla d’lnversions Metropolità de l'AMB per al 
període 2016-2019, el qual inclou les directrius i pautes de gestió, així com els 
criteris reguladors deis programes que el conformen. 
 
El Programa d'actuacions de millora urbana i social (PAMUS), dotat amb 144,66 
milions d'euros, resultant una inversió anual de 36.164 .165,52.-euros pel conjunt 
deis municipis que integren l'AMB, excepte Barcelona. El PAMUS finança les 
obres i intervencions deis ajuntaments, les accions de manteniment i 
finançament del funcionament ordinari deis serveis, equipaments i actuacions 
municipals adreçades directament als usuaris i ciutadans, incloses les d’interès 
i/o emergència social. També pot complementar, tant les actuacions del 
programa de cohesió territorial, com les assistències tècniques lligades a aquest 
últim realitzades per l'AMB a cada municipi. 
 
Respecte al Programa d'Actuacions Municipals de Millora Urbana per al període 
esmentat, es preveu una assignació total per a aquest municipi de 
3.394.144,32€, que significa una assignació de 848.536,08€, per any. 

Les assignacions del PAMUS també es podran destinar al finançament de les 
despeses corrents del pressupost deis Ajuntaments relatives a les accions 
municipals destinades al manteniment i finançament del funcionament ordinari 
deis serveis, equipaments i actuacions municipals adreçades directament als 
usuaris i ciutadans deis municipis, incloses les d'especial interès que determinin 
els Ajuntaments en els àmbits de la intervenció o emergència social, la promoció 
de l'ocupació local, els plans de reinserció laboral o els ajuts en les polítiques 
d'habitatge social, per exemple. 

Per tant, en tant que en l'esmentat Programa es preveu la possibilitat d'incloure 
despeses de caràcter corrent en les assignacions d'aquest, des de l'inici, i per 
a tot el quadrienni, amb convocatòria única per a cada exercici per a la 
presentació de la sol•licitud i documentació corresponent, respecte l'anualitat 
2019, es considera convenient sol•licitar el total de subvenció per a l’actuació 
conservació, manteniment i vigilància de zones verdes urbanes, per import total 
de 848.536,08€. 

Atès que la sol·licitud de subvencions està atribuïda a la Junta de Govern Local 
per delegació del Ple de l'Ajuntament en sessió extraordinària de data 15 de juliol 
de 2015. 
  
S’acorda: 
 
Primer.- Sol·licitar a l’Àrea Metropolitana de Barcelona que l’import aprovat per 
a l’anualitat 2019 del Programa d’Actuacions de Millora Urbana i Social 2016-



 
2019 (PAMMU), equivalent a 848.536,08 €, es destini íntegrament a l’actuació 
Conservació, manteniment i vigilància de zones verdes urbanes (Manteniment 
de zones verdes).  
 
Segon.- Notificar aquest acord a l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord als Serveis Econòmics, al Servei de Manteniment 
i Espai Públic i al Servei d’Obres Públiques d’aquesta Corporació. 
 

 

9. Proposta de devolució a AB Riera Arquitectes Associats de la fiança 
definitiva dipositada per respondre a les obligacions derivades de 
l’autorització d’us privatiu d’una porció de l’edifici La Baronda (exp. 
1597/2017/8). 
 
El senyor ..., en representació d’AB RIERA ARQUITECTES ASSOCIATS, SLP, 
amb NIF B84459981, presenta instància amb número d’anotació 2019-83-E de 
data 3 de gener de 2019, on sol·licita la devolució de la fiança definitiva 
dipositada en data 09.03.2016, de 970,00€, 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 9 8 m2 de l'edifici La Baronda. 
 
Vist l’informe jurídic emès per l’assessora jurídica de l’Àmbit de Territori i 
Sostenibilitat, que estableix el següent: 
 
“El senyor ..., en representació de AB RIERA ARQUITECTES ASSOCIATS, SLP, 
amb NIF B84459981, presenta instància amb número d’anotació 2019-83-E de 
data 3 de gener de 2019, on sol·licita la devolució de la fiança definitiva 
dipositada en data 09.03.2016, de 970,00€, 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 9 8 m2 de l'edifici La Baronda. 
 
Antecedents 
 
La Junta de Govern Local de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat, de 26 de 
febrer de 2016, va acordar:  
 
“Primer.- 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. 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. 
 

Segon.- Autoritzar l'empresa A.B. RIERA ARQUITECTES ASSOCIATS, S.L.P. la 
utilització privativa d'una porció de 98 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. (…)” 



 
 

El punt cinquè d’aquell acord establia el següent: 
 
“Cinquè.- L'empresa autoritzada haurà de dipositar en la tresoreria municipal 
garantia per import de 970,00€, 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 A.B. RIERA 
ARQUITECTES ASSOCIATS, S.L.P., 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.” 
 

En data 09/03/2016 l’empresa A.B. RIERA ARQUITECTES ASSOCIATS S.L.P 
va dipositar mitjançant transferència en metàl·lic l’import de 970 euros, 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 A.B. RIERA ARQUITECTES ASSOCIATS, SLP, la utilització privativa 
de 98m² de l'edifici La Baronda, de domini públic ubicat al carrer de la Riba, núm. 
36, d'Esplugues de Llobregat, als efectes de seguir desenvolupant una activitat 
terciària consistent en ús de despatx professional i seu de l'empresa indicada, 
mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 23 de desembre de 2016, 
amb les mateixes condicions establertes a l’autorització vigent, que finalitza el 30 
de juny de 2017 i DECLARAR que la vigència de l'autorització atorgada 
s'estableix fins al 31 de desembre de 2017.  
 
El Servei de Tresoreria d’aquest Ajuntament ha emès un informe en data 9 d’abril 
de 2019, al qual es fa constar que en data 09/03/2016 l’empresa A.B. RIERA 
ARQUITECTES ASSOCIATS S.L.P va dipositar mitjançant transferència en 
metàl·lic l’import de 970.- euros i que la fiança indicada no ha estat retornada a 
data d’avui.  
 
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 la Junta de Govern Local de data 30 de juny de 2017 va 
declarar que la vigència de l’autorització atorgada finalitzava el 31 de desembre  
de 2017 i que per tant ja no és vigent, i vist l’informe del  Servei de Tresoreria,  
només resta concloure que s’informa favorablement sobre la devolució de la 
garantia dipositada a la tresoreria municipal per AB RIERA ARQUITECTES 
ASSOCIATS, SLP, per import de 970.-€, corresponents a l’import total del preu 
públic a satisfer en una mensualitat, corresponent a la utilització privativa d'una 
porció de 98 m2, de l'edifici La Baronda.” 
 
S’acorda: 
 
PRIMER.- RETORNAR a AB RIERA ARQUITECTES ASSOCIATS, SLP, (CIF 
B84459981), l’import de 970€, dipositat el 9 de març de 2016, a la Tresoreria 
Municipal, mitjançant transferència en metàl·lic, 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 9 8 m2 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 AB RIERA ARQUITECTES ASSOCIATS, 
SLP. 
 
TERCER.- COMUNICAR aquest acord al Departament d’Intervenció i Tresoreria. 
 

 

10. Proposta de devolució de la fiança definitiva dipositada per l’anterior 
titular de la concessió del quiosc de venda de diaris i revistes situat a 
l’Avinguda de Cornellà cantonada Doctor Manuel Riera (exp. 1597/2018/22). 
 
Vist que el 28 de gener de 2019, (Registre general d'entrada núm. 2018/1926), 
la senyora ... presenta un escrit mitjançant el qual sol·licita la devolució de la 
fiança definitiva per import de 270 euros, constituïda en data 22/11/2013, 
corresponent a la concessió al seu favor del quiosc de premsa i revistes ubicat a 
l’avinguda de Cornellà, cantonada Dr. Manuel Riera, ara Vuit de Març, 
d’Esplugues de Llobregat.  
 
Vist l’informe favorable emès pel Servei de Tresoreria en data 9 d’abril de 2019, 
on fa constar que en data 22/11/2013 la senyora ... va dipositar, mitjançant 
transferència en metàl·lic, l’import de 270 euros i que la fiança indicada no ha 
estat retornada fins a data d’avui. 



 
 
Vist l’informe jurídic favorable emès per l’assessora jurídica de l’Àmbit de Territori 
i Sostenibilitat, que estableix el següent: 
 
“El 28 de gener de 2019, (Registre general d'entrada núm. 2018/1926), la 
senyora ... presenta un escrit mitjançant el qual sol·licita la devolució de la fiança 
definitiva per import de 270 euros, constituïda en data 22/11/2013, corresponent 
a la concessió al seu favor del quiosc de premsa i revistes ubicat a l’avinguda de 
Cornellà, cantonada Dr. Manuel Riera, ara Vuit de Març, d’Esplugues de 
Llobregat.  
 
En relació amb aquesta petició, cal assenyalar el següent: 
 
Antecedents 
 
El 18 de juny de 2018, (Registre general d'entrada núm. 2018/10822), la senyora 
..., i el senyor ..., presenten un escrit conjunt, subscrit per ambdues persones, 
mitjançant el qual sol·liciten la cessió inter vius del quiosc ubicat a l’avinguda de 
Cornellà, cantonada Dr. Manuel Riera, d’Esplugues de Llobregat. Aporten 
fotocòpia dels DNI, de l’acord de Ple de 20 de novembre de 2013, i del document 
acreditatiu del pagament del cànon de 2017.  
 
El Ple de l'Ajuntament en sessió ordinària de data 19 de desembre 2018, va 
acordar: 
 
“PRIMER.- AUTORITZAR el canvi de titularitat de la concessió del quiosc de 
venda de diaris i revistes situat en Avinguda de Cornellà, cantonada amb el carrer 
Vuit de Març, de la qual és titular la senyora ..., al senyor ..., en les mateixes 
condicions que van regir en l’adjudicació inicial segons acords del Ple de 
l’Ajuntament, de 12 de maig de 1982 i 20 de juliol de 1994, ostentant el nou titular 
els drets i obligacions dimanants d’aquest, i subrogant-se a tots els efectes en la 
situació de l’antiga titular, i pel termini que conclou el 12 de maig de 2032. (...)”. 
 
El 28 de gener de 2019, (Registre general d'entrada núm. 2018/1926), la senyora 
... presenta un escrit mitjançant el qual sol·licita la devolució de la fiança definitiva 
per import de 270 euros, constituïda en data 22/11/2013 per l’atorgament al seu 
nom de la concessió del quiosc de premsa i revistes ubicat a l’avinguda de 
Cornellà, cantonada Dr. Manuel Riera, ara Vuit de Març, d’Esplugues de 
Llobregat.  
 
El 16 de gener de 2019, el senyor ... va fer l’ ingrés de 270.- euros corresponents 
a la fiança definitiva de la concessió administrativa del quiosc de premsa i 
revistes, ubicat a l’Avinguda de Cornellà, cantonada Dr. Manuel Riera, ara Vuit 
de Març, d’Esplugues de Llobregat i en data 1 d’abril de 2019, es va formalitzar 
l’esmentada concessió, que d’acord amb la clàusula tercera del document de 
formalització, conclourà el 12 de maig de 2032.  
 
El Servei de Tresoreria ha emès informe en data 9 d’abril de 2019 on fa constar 
que en data 22/11/2013 la senyora ... va dipositar, mitjançant transferència en 



 
metàl·lic, l’import de 270 euros i que la fiança indicada no ha estat retornada fins 
a data d’avui. 
 
Conclusions 
 
En aquest cas concret, en virtut de l’acord de Ple de data 19 de desembre de 
2018, la senyora ... ja no és la titular actual de la concessió del quiosc de venda 
de diaris i revistes situat en Avinguda de Cornellà, cantonada amb el carrer Vuit 
de Març, sinó el senyor ..., per la qual cosa només resta concloure que s’informa 
favorablement la devolució de la fiança d’import 270.- euros dipositada el 
22/11/2013, a la senyora ...” 
  
S’acorda: 
 
PRIMER.- AUTORITZAR la devolució de la fiança definitiva d’import 270 euros, 
a la  senyora ..., dipositada el 22 de novembre de 2013 a la Tresoreria Municipal, 
mitjançant transferència en metàl·lic, per respondre a les obligacions derivades 
de la concessió del quiosc de venda de diaris i revistes situat a l’Av. de Cornellà, 
cantonada amb el c/ Vuit de Març (abans c/ Doctor Manuel Riera, en compliment 
del punt 2 de l’acord del Ple de L’Ajuntament de data 20 de novembre de 2013.    
 
SEGON.- NOTIFICAR aquest acord a la senyora ... 
 
TERCER.- COMUNICAR aquest acord al Departament d’Intervenció i Tresoreria. 
 

 

RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS 
 
11. Proposta d’aprovació de relacions de despeses i reconeixement 
d’obligacions. 
 
Per la Secció de Comptabilitat s’han elaborat les següents relacions de despesa: 
 
Relació núm. 39 de documents O en fase prèvia per un import total de 
12.420,00€. 
 
Relació núm. 40 de documents O en fase prèvia per un import total de 
366.653,81€. 
 
Relació núm. 42 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 500,83€. 
 
Relació núm. 43 de documents O en fase prèvia per un import total de 
17.355,85€. 
 
Relació núm. 44 de documents O en fase prèvia per un import total de 
10.764,00€. 
 
Relació núm. 45 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 471,66€. 



 
 
Document O en fase prèvia número 920190003368 per un import total de 
14.669,39€. 
 
Tots el documents comptables porten annexat el corresponent document 
justificatiu que ha estat conformat per la persona tècnica adient i fiscalitzada pel 
Servei d’Intervenció. 
  
S’acorda: 
 
Aprovar la relació de despeses  i reconeixement d’obligacions següents: 
 

1.- Relació núm. núm. 39 de documents O en fase prèvia per un import total 
de 12.420,00€. 

 
2.- Relació núm. 40 de documents O en fase prèvia per un import total de 
366.653,81€. 

 
3.- Relació núm. 42 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
500,83€. 
 
4.- Relació núm. 43 de documents O en fase prèvia per un import total de 
17.355,85€. 

 
5.- Relació núm. 44 de documents O en fase prèvia per un import total de 
10.764,00€. 
 
6.- Relació núm. 45 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
471,66€. 
 
7.- Document O en fase prèvia número 920190003368 per un import total de 
14.669,39€. 

  
 

12. Proposta d’aprovació del contracte per a la impressió de publicacions 
municipals corresponents al mes de juny 2019. 
Atesa la necessitat de procedir a la contractació del servei consistent en la 
impressió d’una sèrie de publicacions municipals per l’Ajuntament d’Esplugues 
de Llobregat: revistes municipals El Pont i L’Agenda Cultural i d’Activitats 
d’Esplugues corresponents al mes de juny. 
 
Tipus de contracte: servei 
Objecte: el servei consistent en la impressió d’una sèrie de publicacions 
municipals per l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat: revistes municipals El 
Pont i L’Agenda Cultural i d’Activitats d’Esplugues corresponents al mes de juny 
Procediment de contractació: Contracte menor. Tramitació: Ordinària 
Codi CPV: 79800000-2 Servicios de impresión y servicios conexos. 
Valor estimat del contracte: 7.455,10€  IVA 298,20€ 



 
Preu: 7.753,30€ 
Durada: El contracte estarà vigent des de l’adjudicació del contracte i fins a 
l’adjudicació del contracte de servei consistent en la impressió d’una sèrie de 
publicacions municipals per l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, el qual es 
tramita actualment pel procediment obert. En tot cas, la durada màxima del 
present contracte menor serà de 3 mesos. 
 
A l’expedient administratiu consta degudament incorporada la Memòria 
justificativa en la que resta acreditada la necessitat de la contractació i que no 
han estat alterades les regles generals de la contractació. 
 
Consta també a l’expedient l’oferta presentada per ALFA PRINTING,SL, amb NIF 
B65761975, per import de 7.753,30€ IVA inclòs, que es considera a la Memòria 
justificativa ajustada a les necessitats municipals i a les característiques 
específiques del contracte. La mateixa memòria indica que l’empresa que es 
proposa com a contractista no ha subscrit amb aquest Ajuntament altres 
contractes menors que individual o conjuntament superin les xifres límit per 
aquest tipus de contracte. 
 
Ha estat comprovada de crèdit adequat i suficient en el pressupost de la 
corporació per a l’exercici 2019. 
 
Per la qual cosa i de conformitat amb el que s’estableix a la Disposició Addicional 
Segona de la Llei 9/2107, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, 
per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del 
parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE, de 26 de febrer de 2014. 
 
En ús de les facultats delegades atorgades mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 
2018/2314, de data 9 de juliol. 
 
S’acorda: 
 
1. Aprovar l’expedient de contractació i la MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL 
CONTRACTE MENOR incorporada a l’expedient, aprovant expressament la 
necessitat de procedir a aquesta contractació que té per objecte la contractació 
del servei d’impressió d’una sèrie de publicacions municipals per l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat: revistes municipals El Pont i L’Agenda Cultural i 
d’Activitats d’Esplugues corresponents al mes de juny. 
 
2. Declarar que s’ha procedit a la comprovació de la regla d’incompatibilitat de 
l’article 118.3 de la Llei 9/2017. 
 
3. Aprovar el pressupost del contracte per import de 7.455,10€ més 298,20 € 
corresponents al 4% d’IVA. 
 
4. Adjudicar el contracte a ALFA PRINTING,SL, amb NIF B65761975 per import 
de 7.455,10€, més 298,20 € corresponents a 4% d’IVA.  
 
5. Aprovar les especificacions tècniques següents: 



 
 
1. Revista municipal ‘El Pont d'Esplugues’ 
 - Número màxim de revistes a fer: 1 
 - Format: 24,5 x 33,5 cm (tancada) 
 - Tintes: 4 + 4 
 - Paginació: 1 edició de 32 pàgines (corresponent al mes de juny) 
 - Paper: estucat mate de 90 gr., ecològic 
 - Manipulat: plegat i cosit amb dues grapes 
 - Tiratge: 20.200 exemplars 
 - Manipulat final i lliurament: a les pàgines centrals de la revista ‘El Pont 
d’Esplugues’ s’haurà d’encartar la revista municipal ‘L’Agenda d’activitats 
culturals i de lleure d’Esplugues’ (especificacions tècniques a l’apartat 2). 
 
2. Revista municipal ‘L’Agenda Cultural i d’Activitats d’Esplugues’ 
- Número màxim de revistes a fer: 1 
- Format: 24,5x33,5 cm (tancada) 
- Tintes: 4 + 4 
- Paginació:1 edició de 12 pàgines (corresponent al mes de juny) 
- Paper: estucat mate de 90 gr., ecològic 
- Tiratge: 20.500 exemplars 
- Manipulat final i lliurament: plegat i cosit amb dues grapes i encartat sense 
grapes a les pàgines centrals de la revista ‘El Pont d’Esplugues’. 
 
6. Aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent al present, 
per un import màxim de 7.753,30 euros, IVA inclòs, a càrrec de les següents 
partides: 
12 92401 24000 Confecció de publicacions municipals, 5.462,08€ que 
corresponen a 5.252,00€ més 210,08€ del 4% d’IVA. 
 
12 33000 22602 Difusió d’Actes Públics: culturals, juvenils i esportius, 2.291,22€ 
que corresponen a 2.203,10€ més 88,12€ del 4% d’IVA del pressupost municipal 
en vigor, a favor de l’empresa ALFA PRINTING,SL, amb NIF B65761975 . 
 
7. El pagament s’efectuarà segons les condicions habituals de l’Ajuntament, 
mitjançant transferència bancària, prèvia presentació de la factura o factures 
corresponents degudament signades per l’adjudicatària i degudament 
conformades per la persona designada responsable del projecte. 
 
8. El contracte estarà vigent des de la seva adjudicació i fins a l’adjudicació del 
contracte de servei consistent en la impressió d’una sèrie de publicacions 
municipals per l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, el qual es tramita 
actualment pel procediment obert. En tot cas, la durada màxima del present 
contracte menor serà de 3 mesos. 
Es tracta de les revistes municipals El Pont i L’Agenda Cultural i d’Activitats 
d’Esplugues corresponents al mes de juny. 
 
9. La persona responsable del contracte, sota la supervisió de la qual es 
desenvoluparà el mateix, serà la directora de Comunicació, la senyora ... 
 



 
10. Notificar la present resolució a l’empresa adjudicatària. 
 
11. Ordenar la publicació del contracte menor en la forma prevista a l'article 63.4 
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 
 

 

13. Proposta d’aprovació del contracte per al subministrament de calçat 
tècnic policial. 
Atesa la necessitat de procedir a la contractació per al subministrament de calçat 
tècnic per a la policia local d’Esplugues de Llobregat, com un element més de 
dotació per poder dur a terme les seves tasques policials, es proposa la següent 
contractació: 
 
Tipus de contracte: subministrament 
Objecte: el subministrament, en règim de compra, de calçat tècnic per a la Policia 
local de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat 
Procediment de contractació: Contracte menor. Tramitació: Ordinària 
Codi CPV: 18800000-7 calçat 
Valor estimat del contracte: 5.050,06€ més 1.060,51€ corresponents al 21% 
d’IVA 
Preu: 6.110,57€ 
Durada: Des de l’adjudicació del contracte i fins el 31 de desembre de 2019. 
 
A l’expedient administratiu consta degudament incorporada la Memòria 
justificativa en la que resta acreditada la necessitat de la contractació i que no 
han estat alterades les regles generals de la contractació. 
Consta també a l’expedient l’oferta presentada per Calzados Canós Garcia SL, 
amb NIF B-12.022.711. 
 
Pel que es proposa un valor estimat del contracte de 5.050,06€ més 1.060,51€ 
corresponents al 21% d’IVA, que es considera a la Memòria justificativa ajustada 
a les necessitats municipals i a les característiques específiques del contracte. 
La mateixa memòria indica que la persona que es proposa com a contractista no 
ha subscrit amb aquest Ajuntament altres contractes menors que individual o 
conjuntament superin les xifres límit per aquest tipus de contracte. 
 
Ha estat comprovada de crèdit adequat i suficient en el pressupost de la 
corporació per a l’exercici 2019. 
 
Per la qual cosa i de conformitat amb el que s’estableix a la Disposició Addicional 
Segona de la Llei 9/2107, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, 
per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del 
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE, de 26 de febrer de 2014. 
 
S’acorda: 
 
1. Aprovar  l’expedient de contractació i la MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL 
CONTRACTE MENOR incorporada a l’expedient, aprovant expressament la 



 
necessitat de procedir a aquesta contractació que té per objecte el 
subministrament, en règim de compra, de calçat tècnic per a la Policia local de 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. 
 
2. Declarar que s’ha procedit a la comprovació de la regla d’incompatibilitat de 
l’article 118.3 de la Llei 9/2017. 
 
3. Aprovar el pressupost del contracte per import de 5.050,06€ més 1.060,51€ 
corresponents al 21% d’IVA.  
 
4. Adjudicar el contracte a Calzados Canós Garcia SL, amb NIF B-12.022.711,  
per import de 5.050,06€ més 1.060,51€ corresponents al 21% d’IVA. 
  
5. Aprovar les especificacions tècniques mínimes del subministrament:  
 
Calçat fet en pell i cordura o material de característiques similars 
Color negre 
Plantilla extraible i termoconformada 
Sola antilliscades 
Peces metàl·liques antioxidants 
Reforç a les punteres i talons 
Talles entre la 36 i la 48 
 
Les sabates es lliuraran a les dependències de Policia Local  al carrer Manuel 
de Falla número 24, d’Esplugues de Llobregat, en un termini de 15 dies naturals, 
des de la realització de la comanda.  
Les comandes de calçat es realitzaran després de la notificació de l’adjudicació 
del contracte, abans del 20 de desembre de 2019.  
 
6. Aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent al present, per 
un import màxim de 6.110,57€, IVA inclòs, a càrrec de la partida 11.13000.22104 
Vestuari policia local, del pressupost municipal en vigor, a favor de Calzados 
Canós Garcia SL, amb NIF B-12.022.711. 
  
7. El pagament s’efectuarà segons les condicions habituals de l’ajuntament, 
mitjançant transferència bancària, prèvia presentació de la factura o factures 
corresponents degudament signades per l’adjudicatària i degudament 
conformades per la persona designada responsable del projecte. 
 
8. El contracte estarà vigent des de l’adjudicació del contracte i fins el 31 de 
desembre de 2019.  
 
9. La persona responsable del contracte, sota la supervisió de la qual es 
desenvoluparà el mateix, serà el senyor ..., Director de la Policia Local. 
 
10. Notificar la present resolució a la persona adjudicatària. 
 
11. Ordenar la publicació del contracte menor en la forma prevista a l'article 63.4 
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 



 
 

 

14. Proposta d’aprovació del contracte per a la impartició d’accions 
formatives "Competències Transversals", Treball i Formació 2018 (exp. 
2019/2770/1411). 
Atesa la necessitat de procedir a la contractació dels cursos de formació per a la 
millora de les competències transversals de les persones participants al 
Programa Treball i Formació 2018, concretament “Eines per a dirigir la teva vida” 
i “Treball en equip”. 
 
Tipus de contracte: contracte de servei 
 
Objecte: Servei de Formació per a la millora de les competències transversals 
de les persones participants al Programa Treball i Formació 2018, concretament 
“Eines per a dirigir la teva vida” i “Treball en equip”. 
Procediment de contractació: Contracte menor. Tramitació: Ordinària 
Codi CPV: 80000000-4 – “Servicios de enseñanza y formación” 
Valor estimat del contracte, 5.313,60 € (exempt d’IVA).   
Preu total: 5.313,60 € (exempt d’IVA). 
Durada: 
“Eines per a dirigir la teva vida” des de la data d’adjudicació fins el 29 d’abril de 
2019 
“Treball en equip”, des de la data d’adjudicació fins el 13 de maig de 2019.  
 
A l’expedient administratiu consten degudament incorporades les Memòries 
justificatives en la que resta acreditada la necessitat de la contractació i que no 
han estat alterades les regles generals de la contractació. 
 
Consta també a l’expedient les ofertes presentades per l’empresa MILLENIUM 
BCN –VAL, SL, amb CIF B66851254 per import de 2.656,80€ (exempt d’IVA, en 
virtut de l’Art 20, punt 9 de la Llei IVA 37/1992) pel desenvolupament de l’acció 
formativa “Eines per a dirigir la teva vida” i de 2.656,80€ (exempt d’IVA en virtut 
de l’Art 20, punt 9 de la Llei IVA 37/1992) per al desenvolupament del curs “Treball 
en equip”, i que es consideren a la Memòria justificativa ajustades a les 
necessitats municipals i a les característiques específiques del contracte.  
 
La mateixa memòria indica que l’empresa que es proposa com a contractista, no  
ha subscrit altres contractes menors, ni individual ni conjuntament, que  superin 
les xifres límit per aquest tipus de contracte. 
 
Ha estat comprovada de crèdit adequat i suficient en el pressupost de la 
corporació per a l’exercici 2019. 
 
Per la qual cosa i de conformitat amb el que s’estableix a la Disposició Addicional 
Segona de la Llei 9/2107, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, 
per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del 
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE, de 26 de febrer de 2014. 
 



 
En ús de les facultats delegades atorgades mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 
1466, de data 18 de juny de 2015. 
  
S’acorda: 
 
1. Aprovar  l’expedient de contractació i les MEMÒRIES JUSTIFICATIVES DEL 
CONTRACTE MENOR incorporades a l’expedient, aprovant expressament la 
necessitat de procedir a aquesta contractació que té per objecte el Servei de 
Formació per a la millora de les competències transversals de les persones 
participants al Programa Treball i Formació 2018, i que es concreta en el 
desenvolupament de les següents accions formatives: “Eines per a dirigir la teva 
vida” i “Treball en equip”. 
 
2. Declarar que s’ha procedit a la comprovació de la regla d’incompatibilitat de 
l’article 118.3 de la Llei 9/2017. 
 
3. Aprovar els pressupostos del contracte per import global de 5.313,60€ 
(exempts d’IVA, en virtut de l’Art 20, punt 9 de la Llei 37/1992) d’acord amb el 
següent desglossament: 
 
“Eines per a dirigir la teva vida” 2.656,80  €  (exempt d’IVA) 
“Treball en equip” 2.656,80 € (exempt d’IVA) 
 
4. Adjudicar el contracte a l’empresa MILLENIUM BCN –VAL, SL, amb CIF 
B66851254, per un import total de 5.313,60€, (exempts d’IVA, en virtut de l’Art 
20, punt 9 de la Llei 37/1992), d’acord amb el següent desglossament: 
 
“Eines per a dirigir la teva vida” 2.656,80 €  (exempt d’IVA) 
“Treball en equip” 2.656,80€ (exempt d’IVA) 
 
5. Aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent al present, per 
un import màxim de 5.313,60 euros, (exempts d’IVA, en virtut de l’Art 20, punt 9 
de la Llei 37/1992), a càrrec de la partida 11 24145 22699 – Despeses Formació 
Pro Treball i Formació - Projecte 2019/5/PO, del pressupost municipal en vigor, 
a favor de l’empresa MILLENIUM BCN –VAL, SL, amb CIF B66851254. 
 
6. Aprovar les següents condicions tècniques del contracte, i de cadascuna de 
les accions Comú per a totes dues accions: “Eines per a dirigir la teva vida” i 
“Treball en equip”: 
 
- La prestació consisteix en la impartició de dos cursos per a la millora de les 
competències transversals, destinats a 6 auxiliars de serveis, 4 peons/es i 2 
agents cívics, participants del Programa Treball i Formació 
- El nombre de participants per curs no pot superar 20 persones.  
- El centre formatiu té experiència i habilitació professional per prestar el servei. 
- Dites accions tindran una durada de 30 hores, cadascuna d’elles i s’impartiren 
al Casal de Cultura Robert Brillas, d’Esplugues de Llobregat  
- Les persones assistents tenen l’obligació d’assistir a les accions formatives, 
doncs es realitzen dins la jornada laboral. 



 
- Pel que fa al calendari d’execució de les accions formatives: 
“Eines per a dirigir la teva vida”, s’impartirà els dies 23, 24, 25, 26, 29 i 30 d’abril 
de 2019 en horari de 9:00 a 14:00 h. 
“Treball en equip”, s’impartirà els dies 6, 7, 8, 9, 10 i 13 de maig en horari de 9:00 
a 14:00 h. 
 
7. El pagament s’efectuarà segons les condicions habituals de l’ajuntament, 
mitjançant transferència bancària, prèvia presentació de la factura o factures 
corresponents degudament signades per l’adjudicatària i degudament 
conformades per la persona designada responsable del projecte. 
 
8.  El contracte estarà vigent, des de la data d’adjudicació fins 13 maig 2019, 
sens perjudici del desglossament dels dos cursos: 
“Eines per a dirigir la teva vida”, des de la data d’adjudicació fins el 30 d’abril de 
2019 “Treball en equip”, des de la data d’adjudicació fins el 13 de maig de 2019. 
 
9. La persona responsable del contracte, sota la supervisió de la qual es 
desenvoluparà el mateix, serà ..., Coordinadora Tècnica d’Innovació i 
Organització assignada al servei de Promoció Econòmica. 
 
10. Notificar la present resolució a l’empresa adjudicatària. 
 
11. Ordenar la publicació del contracte menor en la forma prevista a l’article 63.4 
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 
 

 

15. Proposta d’aprovació del contracte menor mixt de servei i 
subministrament per a la realització dels tallers Maker i Programem i la 
construcció d’un Skyline per a Firesplugues (exp. 2019/3959/1437). 

Aquest punt es deixa sobre la taula. 

 

16. Proposta d’aprovació del contracte menor de serveis de personal 
auxiliar de vigilància firesplugues 2019 (exp. 2019/3787/1411). 
 
Atesa la necessitat de procedir a la contractació de serveis de personal auxiliar 
de vigilància per a Firesplugues 2019. 
 
Tipus de contracte: Contracte menor de serveis 
Objecte: contractació de serveis de personal auxiliar de vigilància per a 
Firesplugues 2019. 
Procediment de contractació: Contracte menor. Tramitació: Ordinària 
Codi CPV: 7974000-4 
Valor estimat del contracte: 3.060 € més 642,60€ d'IVA 
Preu: 3.702,60€ 
Durada: Del 2 al 6 de maig de 2019 
 



 
A l'expedient administratiu consta degudament incorporada la Memòria 
justificativa en la que resta acreditada la necessitat de la contractació i que no 
han estat alterades les regles generals de la contractació. 
 
Consta també a l'expedient l'oferta presentada per Nargy Servicios Auxiliares, 
S.L, amb NIF B64863285, per import de 3.702,60€ IVA inclòs, que es considera 
a la Memòria justificativa ajustada a les necessitats municipals i a les 
característiques específiques del contracte. La mateixa memòria indica que la 
persona que es proposa com a contractista no ha subscrit amb aquest 
Ajuntament altres contractes menors que individual o conjuntament superin les 
xifres límit per aquest tipus de contracte. 
 
Ha estat comprovada  de crèdit adequat i suficient en el pressupost de la 
corporació per a l'exercici 2019. 
 
Per la qual cosa i de conformitat amb el que s'estableix a la Disposició 
Addicional Segona de la Llei 9/2107, de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les 
Directives del parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE, de 26 de febrer de 
2014. 
 
En ús de les facultats delegades atorgades mitjançant Decret de l'Alcaldia núm. 
1466, de data 18 de juny de 2015. 
  
S’acorda: 
 
1. Aprovar l'expedient de contractació i la MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL 
CONTRACTE MENOR incorporada a l'expedient, aprovant expressament la 
necessitat de procedir a aquesta contractació que té per objecte la contractació 
de serveis de personal auxiliar de vigilància per a Firesplugues 2019. 
 
2. Declarar  que s’ha procedit a la comprovació de la regla d’incompatibilitat de 
l'article 118.3 de la Llei 9/2017. 
 
3. Aprovar el pressupost del contracte per import de 3.060€, més 642,60€ 
corresponents a 21% d'IVA. 
 
4. Adjudicar el contracte a l'empresa Nargy Servicios Auxiliares, S.L amb NIF 
864863285 per import de 3.060€, més 642,60€ corresponents a 21% d'IVA. 
 
5. Acceptar l'oferta addicional efectuada en la seva oferta per l'empresa 
adjudicatària Nargy Servicios Auxiliares, S.L, que consisteix en la contractació 
de serveis de personal auxiliar de vigilància per a Firesplugues 2019. 
 
6. Aprovar l'autorització i disposició de la despesa corresponent al present, per 
un import màxim de 3.702,60 euros, IVA inclòs, a càrrec de la partida 14 43100 
22609, del pressupost municipal en vigor, a favor de l'empresa Nargy Servicios 
Auxiliares, S.L amb NIF B64863285. 
 
7. Aprovar les condicions tècniques del contracte: 1 auxiliar de vigilància. 



 
Dia 2 maig. 
Horari: 21:00h del dia 2 a 8 hores del dia 3 de maig. 
Lloc: Recinte firal, zona generadors electrònics ( Rambla Carme) 4 auxiliars de 
vigilància 
Dia 3 maig 
Horari 10:00h a 21:00h 
Lloc: Recinte firal ( Rambla Carme) 5 auxiliars de vigilància 
Horari: de 21:00h del dia 3 de maig a les 10:30 del dia 4 de maig Horari: de 
21:00h del dia 4 de maig a les 10:30 del dia 5 de maig Horari: de 21:00h del dia 
5 de maig a les 10:00 del dia 6 de maig Lloc: Recinte firal (Rambla Carme). 
 
8. El pagament s’efectuarà segons les condicions habituals de l'ajuntament, 
mitjançant transferència bancària, prèvia presentació de la factura o factures 
corresponents degudament signades per l’adjudicatària i degudament 
conformades per la persona designada responsable del projecte. 
 
9. El contracte estarà vigent del 2 al 6 de maig de 2019. 
 
10. No hi ha garantia del servei.  
 
11. La persona responsable del contracte, sota la supervisió de la qual es 
desenvoluparà el mateix, serà la Coordinadora Técnica de Comerç. 
 
12. Notificar la present resolució a la persona adjudicatària. 
 
13. Ordenar la publicació del contracte menor en la forma prevista a l'article 63.4 
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 
 

 

17. Proposta d’aprovació del contracte de servei i subministrament de 
l’aperitiu per a la 9a Nit dels Premis El Pont d’Esplugues 2019 (exp. 
2019/3600/1437). 
Atesa la necessitat de procedir a la contractació de servei i subministrament  
d’un aperitiu per a la 9a Nit dels Premis El Pont d’Esplugues 2019, el 3 de maig 
de 2019. 

- Tipus de contracte: mixte de servei i subministrament 
- Objecte: el servei i el subministrament de Piscolabis per a la ‘9a Nit dels 
Premis El Pont’ que se celebrarà el divendres 3 de maig de 2019. 
- Procediment de contractació: Contracte menor. Tramitació: Ordinària 
- Codi CPV: 55523000-2  Servicios de suministro de comidas para otras 
empresas e instituciones 
- Valor estimat del contracte: 7.483,00€  10% IVA: 748,30€ 
- Preu: 8.231,30€ 
- Durada: El contracte estarà vigent des de l’adjudicació i fins al 4 de maig de 
2019. 

 



 
A l’expedient administratiu consta degudament incorporada la Memòria 
justificativa en la que resta acreditada la necessitat de la contractació i que no 
han estat alterades les regles generals de la contractació. 
 
Consta també a l’expedient l’oferta presentada per EICA, LA CUINA SENSE 
FRONTERES, SL, amb NIF B64392913, per import de 8.231,30€ IVA inclòs, que 
es considera a la Memòria justificativa ajustada a les necessitats municipals i a 
les característiques específiques del contracte. La mateixa memòria indica que 
la persona que es proposa com a contractista no ha subscrit amb aquest 
Ajuntament altres contractes menors que individual o conjuntament superin les 
xifres límit per aquest tipus de contracte. 
 
Ha estat comprovada de crèdit adequat i suficient en el pressupost de la 
corporació per a l’exercici 2019. 
 
Per la qual cosa i de conformitat amb el que s’estableix a la Disposició Addicional 
Segona de la Llei 9/2107, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, 
per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del 
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE, de 26 de febrer de 2014. 
 
En ús de les facultats delegades atorgades mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 
2018/2314, de data 9 de juliol 
  
S’acorda: 
 
1. Aprovar  l’expedient de contractació i la MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL 
CONTRACTE MENOR incorporada a l’expedient, aprovant expressament la 
necessitat de procedir a aquesta contractació que té per objecte el servei i el 
subministrament de Piscolabis per a la ‘9a Nit dels Premis El Pont’ que se 
celebrarà el divendres 3 de maig de 2019.  
 
2. Declarar que s’ha procedit a la comprovació de la regla d’incompatibilitat de 
l’article 118.3 de la Llei 9/2017. 
 
3. Aprovar el pressupost del contracte per import de 7.483,00 € més 748,30 € en 
concepte del 10% d’IVA, que correspon a un total de 8.231,30 € IVA inclòs 
 
4. Adjudicar el contracte a EICA, LA CUINA SENSE FRONTERES, SL, amb NIF 
B64392913 per import de 7.483,00€ més 748,30€ en concepte del 10% d’IVA, 
que correspon a un total de 8.231,30€ IVA inclòs per a la realització del servei i 
el subministrament de Piscolabis per a la ‘9a Nit dels Premis El Pont’ que se 
celebrarà el divendres 3 de maig de 2019 amb els següents requisits: 
 

- Servei de càtering per a 500 comensals 
- Bufet a peu dret, amb disposició de 20 taules rodones altes i 25 taules 
rectangulars amb mantell de roba 
- Bufet fred i calent, amb postres 
- Begudes 
- Servei de cambrers (6 persones) 



 
- Incloure transport de material, servei de cuina, muntatge i desmuntatge. 
- El muntatge s’iniciarà 4 hores abans de l’inici del piscolabis (21h), és a 
dir, a les 17h. El desmuntatge es realitzarà al finalitzar l’esdeveniment i 
estaran 1h30 minuts per realitzar-lo. 
- En cas que algun material estigui defectuós, l’empresa adjudicatària 
l’haurà de substituir immediatament. 
 

5. Aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent al present, per 
un import màxim de 8.231,30€ IVA inclòs, a càrrec de la partida 12 92401 22699 
Premis El Pont, del pressupost municipal en vigor, a favor de EICA, LA CUINA 
SENSE FRONTERES, SL, amb NIF B64392913. 
 
6. El pagament s’efectuarà segons les condicions habituals de l’ajuntament, 
mitjançant transferència bancària, prèvia presentació de la factura o factures 
corresponents degudament signades per l’adjudicatària i degudament 
conformades per la persona designada responsable del projecte. 
 
7. El contracte estarà vigent des de des de l’adjudicació i fins al 4 de maig de 
2019. 
 
8. La persona responsable del contracte, sota la supervisió de la qual es 
desenvoluparà el mateix, serà la directora de Comunicació. 
 
9. Notificar la present resolució a la persona adjudicatària. 
 
10. Ordenar la publicació del contracte menor en la forma prevista a l'article 63.4 
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic 
 

 

18. Proposta d’aprovació del contracte de servei relatiu al suport auxiliar 
per a la custodia de l’edifici municipal Espai Baronda (exp. 2019/328/1408). 
 
L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, a través de la Coordinació de Serveis 
Subalterns i Compres, coordina el suport auxiliar per a la custòdia de l’edifici 
municipal Espai Baronda d’Esplugues de Llobregat. 
 
El Coordinador de Serveis Subalterns i Compres ha emès informe tècnic 
justificatiu de la necessitat de deixar sense efecte la reserva de crèdit realitzada 
per dur a terme el contracte de servei de suport auxiliar per a la custòdia de 
l’edifici municipal Espai Baronda d’Esplugues de Llobregat. L’informe tècnic 
estableix el següent:  
 
El 28 de febrer de 2019 va finalitzar la pròrroga del contracte  de servei de suport 
auxiliar per a la custòdia de l’edifici municipal Espai Baronda d’Esplugues de 
Llobregat.  
 
El 25 de gener es va aprovar per Acord de Junta de Govern Local núm. 41/2019 
la despesa plurianual per a la contractació del servei consistent en el suport 



 
auxiliar per a la custòdia de l’edifici municipal Espai Baronda d’Esplugues de 
Llobregat (número d’expedient 2019/328/1408), per dos anys, susceptible de 
dues pròrrogues anuals, per un import màxim anual de 53.462,40 euros, més 
11.227,10 euros en concepte d’IVA (21%). Autoritzant d’aquesta manera la 
reserva de crèdit següent pel període de temps establert entre l’1 de març de 
2019 al 31 de desembre de 2019 a l’aplicació pressupostària 11 92000 22701; 
un import net de 44.552,00 euros, 9.355,92 euros, corresponents a l’IVA, sent  
l’import total (IVA inclòs) de la reserva de crèdit autoritzada pel període esmentat 
establert durant l’any 2019 de 53.907,92 euros. 
 
Així mateix, el 21 de febrer de 2019 es va requerir a l’empresa Wakeful SL la 
constitució de la presentació de garantia definitiva de contracte dins del termini 
dels 10 dies hàbils següents, en el marc de la tramitació de l’expedient de 
contractació del servei de suport auxiliar per a la custòdia de l’edifici municipal 
Espai Baronda d’Esplugues de Llobregat mitjançant procediment obert. 
L’empresa Wakeful SL va presentar garantia definitiva dins del termini dels 10 
dies hàbils establers com a límit màxim. Per tant, mitjançant Decret núm. 
2019/1056 es va  adjudicar a l’empresa WAKEFUL, S.L., amb NIF B66322421, 
el contracte de servei consistent en el suport auxiliar per a la custòdia de l’edifici 
municipal Espai Baronda d’Esplugues de Llobregat. 

 
La Llei de Contractes del Sector Públic, per a la formalització del contracte, fixa 
un termini mínim obligatori de 15 dies hàbils des de l’endemà de l’enviament de 
la notificació de l’adjudicació del contracte (art. 153.3 I LCSP), així com la 
possibilitat d’interposar recurs especial en matèria de contractació dins d’aquest 
termini de 15 dies hàbils (art. 44 i següents de la LCSP). Durant el termini 
d’aquests 15 dies hàbils l’empresa Integración Social de Minusválidos SL va 
interposar recurs especial en matèria de contractació, fet que ha ocasionat la 
suspensió del procediment obert, fins que es resolgui l’esmentat recurs.   
 
Així doncs, durant el període de temps necessari per resoldre el recurs i fins que 
es pugui formalitzar el contracte tramitat per procediment obert, cal garantir el 
manteniment del servei de suport auxiliar per a la custòdia de l’edifici municipal 
Espai Baronda d’Esplugues de Llobregat. El manteniment d’aquest servei 
s’haurà de garantir mitjançant un contracte menor, el qual requereix de disposar 
de crèdit suficient i adequat a l’aplicació pressupostària 11 92000 22701. Per 
tant, es fa necessari deixar sense efecte la reserva de crèdit realitzada a 
l’aplicació pressupostària esmentada, fins el moment en que s’aixequi la 
suspensió del procediment, ocasionat per la interposició de recurs especial en 
matèria de contractació, suspensió, la qual es preveu que tingui una durada d’un 
màxim de 7 mesos (des del seu inici el mes d’abril).  
 
Vist l'informe tècnic dels Serveis Subalterns i Compres,  
  
S’acorda: 
 
PRIMER.- Deixar sense efecte la reserva de crèdit realitzada a l’aplicació 
pressupostària 11 92000 22701, amb el document comptable d’autorització de 
despesa número 920190000004, per un import net de 31.186,40 euros, sent 



 
6.549,14 euros corresponents a l’IVA, i un import total (IVA inclòs) de 37.735,54 
euros, fins el moment en que s’aixequi la suspensió del procediment obert del 
contracte de servei de suport auxiliar per a la custòdia de l’edifici municipal Espai 
Baronda d’Esplugues de Llobregat, i amb una durada màxima de 7 mesos a 
comptar des de la interposició del recurs. 
 
SEGON.- Aprovar la proposta de revocació de la reserva de crèdit establerta en 
el punt PRIMER i procedir a l’alliberament del crèdit suficient i adequat, el qual 
s’estableix per un import màxim de 37.735,54 euros, IVA inclòs, a l’aplicació 
pressupostària 11 92000 22701. 
 
 

19. Proposta d’aprovació de la nòmina corresponent a la mensualitat 
d'abril, l'incentiu de productivitat, serveis extraordinaris i altres 
retribucions del personal. 
Vist el personal que ha realitzat serveis extraordinaris autoritzats, fora de la seva 
jornada habitual, variables de productivitat en horari nocturn i/o en dia festiu i 
vista la relació d’empleats que, per raó de servei, té dret a la percepció 
d’indemnitzacions per desplaçaments o dietes. 
 
De conformitat amb l’acord plenari de data 23 de gener de 2013, en el qual ha 
estat aprovada l’adequació de les retribucions municipals a través de la Relació 
de Llocs de Treball, al Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic i 
disposicions concordants; de conformitat, també, amb les disposicions sobre 
Despeses de Personal contingudes en la Llei de Pressupostos Generals de 
l’Estat pel 2018, a les disposicions econòmiques del prorrogat Conveni 
d’aplicació al personal laboral i Pactes de condicions socioeconòmiques del 
personal funcionari, 2008-2011, en allò que no estigui derogat o en suspens i a 
la taula salarial d’aquest Ajuntament. 
 
D’acord amb el que disposa l’article 135 del Reial decret legislatiu 1/1994, de 20 
de juny, pel qual es va aprovar el text refós de la Llei general de la Seguretat 
Social, de conformitat amb l’article 32.6 de la Llei 42/1994, de 30 de desembre, 
de mesures fiscals, administratives i d’ordre social, respecte dels subsidis 
corresponents en situació d’incapacitat temporal; i en relació amb el personal 
que està en situació d’incapacitat temporal per malaltia comuna o accident de 
treball; D’acord també amb el que disposa sobre la incapacitat transitòria i 
indisposicions el Real Decret Legislatiu 20/2012, de 13 de juliol, i els acords 
paritaris que al respecte van signar Ajuntament i Representació Sindical. 
 
Tenint en compte el que disposa l’article 6 i la disposició transitòria cinquena, 
punt 5, del Reial Decret 480/1993, de 2 d’abril, pel qual s’integrarà al Règim 
General de la Seguretat Social dels funcionaris de l’Administració Local, en 
relació a la prestació per incapacitat temporal derivada de contingències comuns 
dels funcionaris integrats, en relació amb el que disposa l’esmentat article 11 del 
Conveni. 
 



 
Vist les regularitzacions de nòmina de març de diferents treballadors/es amb 
motiu de baixes i altes d’incapacitat temporals i accidents de treball, una vegada 
abonada la nòmina, per un import total de -76,50 €. 
 
Vist que s’ha confeccionat nòmina complementària de rendiments del funcionari 
AJCV no abonat en el seu moment per error d’omissió i que ascendeix a l’import 
de 909,46 €. 
 
Atès que així mateix s’ha procedit a calcular nòmina complementària de 
liquidacions corresponents al mes de març de personal que han finalitzat la seva 
relació laboral amb aquest Ajuntament i que ascendeix a 4.487,79€. 
 
Atesa la despesa corresponent a la nòmina del mes de març de l’any actual que 
ascendeix a la suma total de 895.633,90€.  
 
S’acorda: 
 
PRIMER.- Aprovar l’import brut de la nòmina del mes d’abril de 2019 del personal 
funcionari, laboral i electes al servei d’aquest Ajuntament per un import de 
895.633,90€ segons el següent desglossament:  
 
Import brut retribucions fixes: 833.166,14€ 
Import brut retribucions variables:  62.467,76 € 
Total import brut nòmina: 895.633,90€ 
 
SEGON.- Aprovar les retencions a practicar en la nòmina del mes d’abril de 2019 
amb el desglossament següent: 
 
Retencions en concepte d’IRPF: 165.670,47 € 
Deducció bestretes: 2.331,25 €   
Embargaments: 1.097,89 € 
Quotes sindicals: 299,10 € 
Descompte Seguretat Social: 54.952,65 € 
Total import net nòmina: 671.282,54 € 
 
TERCER.- Reconèixer l’obligació de la despesa corresponent a les retribucions 
fixes de la nòmina del mes d’abril de 2019 per un import total de 833.166,14€ amb 
càrrec a les aplicacions pressupostàries establertes als documents comptables 
adjunts.  
 
QUART.- Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació de la despesa corresponent 
a les retribucions variables derivades de la nòmina del mes d’abril de 2019, per 
un import de 62.467,76€, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries 
establertes als documents comptables adjunts.  
 
CINQUÈ.- Aprovar l’import brut i retencions a practicar de la despesa 
corresponent a la nòmina de regularització del mes de març que ascendeix a un 
import total de -76,50€, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries establertes 
en els documents comptables adjunts.    



 
 
Import brut: -76,50 € 
Retencions en concepte d’IRPF: -12,26 € 
Descompte Seguretat Social: -0,46 € 
Total import net nòmina: -63,78 € 
 
SISÈ.- Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació de la despesa corresponent al 
concepte de rendiments de l’exercici 2018 no abonat per error d’omissió, del 
funcionari AJCV, per import de 909,46€ amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
11/13200/15000: 
 
Import brut: 909,46 € 
Retencions en concepte d’IRPF: 181,91 € 
Descompte Seguretat Social: 50,53 € 
Total import net nòmina: 677,02 € 
 
SETÈ.- Aprovar l’import brut de la nòmina complementària de liquidacions del 
mes de març de 2019 del personal que ha finalitzat la seva relació laboral amb 
aquest Ajuntament, per import de 4.487,79€ amb càrrec a les partides 
pressupostàries que consten als documents adjunts del present expedient i 
segons el següent detall: 
 
Impor brut  4.487,79 € 
Descompte S.S. -7,58 € 
Descompte IRPF 752,51 € 
Descompte S.S. Vacances 124,67 € 
Import net  3.618,19 € 
 
VUITÈ.- Informar al Comitè d’Empresa i a la Junta de Personal. 
  
 

20. Proposta que consisteix en donar compte de la jubilació d’un Policia 
Local (codi 77). 
Atès que el Sr. ..., mitjançant instancia, ha demanat la jubilació anticipada a partir 
del 3 de maig de 2019. 
 
Atès que de les dades que consten en aquest departament, resulta que el            
Sr. ..., és funcionari de carrera d’aquest Ajuntament, categoria d’agent de la 
Policia Local, de l’Escala d’Administració Especial, Subescala Serveis Especials, 
classe policia local. 
 
Atès el que disposa l’article 67.1.a) del RDL 5/2015, de 30 d’octubre del Text 
Refós de la l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, on preveu que la jubilació dels 
funcionaris podrà ser voluntària a sol·licitud del funcionari, així com el apartat 2 
del mateix article, que estableix que procedirà la jubilació voluntària sempre que 
el funcionari reuneixi els requisits i condicions establertes en el règim de 
seguretat social que li sigui d’aplicació, així com l’article 39 de Decret Legislatiu 



 
1/1997, de 31 d’Octubre, pel qual s’aprova el Text únic refós dels preceptes de 
determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública. 
 
Atès el que disposa els articles 232 i següents del Decret 214/1990, de 30 de 
juliol, pel qual s’aprova el reglament del Personal al Servei de les Entitats Locals.  
 
Atès que l’article 206.1 del RDL 8/2015, d’aprovació del text refós de la Llei 
General de la Seguretat Social preveu que l’edat mínima exigida per a tenir dret 
a la pensió de jubilació en el Règim General de la Seguretat Social podrà ser 
rebaixada per reial decret, a proposta de la persona titular del Ministeri de Treball, 
Migracions i Seguretat Social, en aquells grups o activitats professionals els 
treballs dels quals siguin de naturalesa excepcionalment penosa, tòxica, perillosa 
o insalubre i acusi elevats índex de morbiditat o mortalitat, sempre que els 
treballadors afectats acreditin a la respectiva professió o treball el mínim 
d’activitat que s’estableixi. 
 
A tal efecte, s’establirà reglamentàriament el procediment general que s’ha 
d’observar per a rebaixar l’edat de jubilació, que inclourà la realització prèvia 
d’estudis sobre sinistralitat en el sector, penositat, perillositat i toxicitat de les 
condicions del treball, la seva incidència en els processos d’incapacitat laboral 
dels treballadors i els requeriments físics exigits per al desenvolupament de 
l’activitat.  
 
És per això que es va aprovar el Reial Decret 1698/2011, de 18 de novembre, 
pel qual es regula el règim jurídic i el procediment general per a establir 
coeficients reductors i anticipar l’edat de jubilació en el sistema de la Seguretat 
Social que ha donat com a conseqüència l’aprovació del Reial Decret 1449/2018, 
de 14 de desembre, pel qual s’estableix el coeficient reductor de l’edat de 
jubilació a favor dels policies locals al servei de les entitats que integren 
l’Administració local. 
 
Atès que l’article 1 del RD 1449/2018 estableix que aquesta norma és d’aplicació 
als funcionaris de carrera, inclosos en el Règim General de la Seguretat Social, 
membres de la Policia Local de les entitats locals, en les seves diferents escales, 
categories o especialitats. 
 
Atès l’informe emès per la coordinadora Tècnica de Recursos Humans. 
 
S’acorda: 
 
PRIMER.- Declarar al Sr. ... en situació de jubilació, segons petició formulada per 
l’interessat, amb efectes del dia 3 de Maig de 2019, de conformitat amb la 
normativa vigent abans esmentada, i condicionada al reconeixement de la 
prestació per jubilació atorgada per la Seguretat Social. 
 
SEGON.- Donar compte d’aquesta Resolució a la Junta de Govern Local. 
 
 



 
21. Proposta d’aprovació de la contractació del servei de disseny, 
realització,  correcció   i   lliurament   de   l‘informe   de   resultats   
de   la   prova psicotècnica de les places d’agent Policia Local. 
Atesa la necessitat de procedir a la contractació del servei de disseny, realització, 
correcció i lliurament de l‘informe de resultats de la prova psicotècnica 
contemplada a les bases d’agent de la Policia Local de l’Ajuntament d’Esplugues 
Llobregat, aprovades per la Junta de Govern Local en data 11 d’octubre de 2018 
i ampliades a un total d’11 places per decret de l’Alcaldia d’11 de març d’enguany. 
 
Tipus de contracte: Contracte menor 
Objecte: El contracte té per objecte el servei de disseny, realització, correcció i 
lliurament de l’ expedient i l‘informe de resultats de la prova psicotècnica 
contemplada a les bases d’agent de la Policia Local de l’Ajuntament d’Esplugues 
Llobregat 
Procediment de contractació: Contracte menor. Tramitació: Ordinària 
Codi CPV: 79414000-9 
Valor estimat del contracte: (1.500,00€, IVA 21% 315,00€) 
Preu: 1.815,00 €   
Si el nombre de persones candidates es inferior a 5, el preu mínim global serà 
225,00 € (IVA no inclòs)  
Durada: Des de l’adjudicació del contracte, fins  el  lliurat de l’informe de 
resultats i l’expedient. Es preveu que finalitzi abans de 31 de desembre de 2019. 
 
A l’expedient administratiu consta degudament incorporada la Memòria 
justificativa en la que resta acreditada la necessitat de la contractació i que no 
han estat alterades les regles generals de la contractació. 
 
Consta també a l’expedient les ofertes de les següents empreses: Associats 
Gimó Roqué, S.L., Felip Pérez Llorca i Alejandro de Llanza Herrera. 
 
Consta també a l’expedient l’oferta presentada per Associats Gimó Roqué, S.L 
amb NIF B65332009 per import de 1.815,00 IVA inclòs, que es considera a la 
Memòria justificativa ajustada a les necessitats municipals i a les característiques 
específiques del contracte. La mateixa memòria indica que la l’empresa que es 
proposa com a contractista no ha subscrit amb aquest Ajuntament altres 
contractes menors que individual o conjuntament superin les xifres límit per 
aquest tipus de contracte. 
 
Ha estat comprovada de crèdit adequat i suficient en el pressupost de la 
corporació per a l’exercici 2019. 
 
Per la qual cosa i de conformitat amb el que s’estableix a la Disposició Addicional 
Segona de la Llei 9/2107, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, 
per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del 
parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE, de 26 de febrer de 2014 
  
S’acorda: 
 
1. Aprovar  l’expedient de contractació la MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL 



 
CONTRACTE MENOR incorporada i la incorporada a l’expedient, aprovant 
expressament la necessitat de procedir a aquesta contractació que té per objecte 
el servei de disseny, realització, correcció i lliurament de l‘informe de resultats de 
la prova psicotècnica contemplada a les bases d’agent de la Policia Local de 
l’Ajuntament d’Esplugues Llobregat, aprovades per la Junta de Govern Local en 
data 11 d’octubre de 2018 i amoliades a un total d’11 places per decret d’Alcaldia 
d’11 de març d’enguany.   
 
2. Declarar que s’ha procedit a la comprovació de la regla d’incompatibilitat de 
l’article 118.3 de la Llei 9/2017. 
 
3. Aprovar el pressupost del contracte per import de 1.500,00 més 315,00€ 
corresponents a 21% d’IVA. En el cas que siguin menys de 5 persones aspirants 
una tarifa mínima de 225 € i una part d’IVA de 47,25, pel que fa un import total 
272,25 (IVA inclòs). 
 
4. Adjudicar el contracte a Associats Gimó Roqué, S.L. amb NIF B65332009, per 
import de 1.500,00€, més 315,00 € corresponents a 21% d’IVA, per un import 
total de 1.815,00€ IVA inclòs. El preu del contracte s’ha calculat sobre el preu 
unitari de 50,00€/candidat, sobre una estimació de 30 persones candidates. En 
el cas que siguin menys de 5 persones aspirants una tarifa mínima de 225€ i una 
part d’IVA de 47,25, pel que fa un import total 272,25 de (IVA inclòs). 
 
5. Especificacions tècniques. 
 
Aquesta avaluació psicotècnica ha de tenir com a referent la Resolució INT 
2403/2015 i les bases reguladores del present procés selectiu. 
Per dur a terme l’exploració psicològica individual de les persones aspirants a 
agents de la Policia Local, s’ha de  fer una bateria de proves psicomètriques. 
Aquesta bateria avalua la capacitat intel·lectual i les aptituds dels subjectes 
examinats i descriu els trets de personalitat rellevants per a les exigències 
psicològiques del seu futur exercici professional. 
 
6. A continuació es detallen els àmbits psicològics que s’hauran d’avaluar: 
 
Intel·ligència general: avaluació de la capacitat intel·lectual per resoldre 
problemes diversos, de l’agilitat i de la flexibilitat mental. 
 
Personalitat: Mesura de diferents dimensions de la personalitat mitjançant unes 
proves que dibuixen el perfil psicològic individual. 
 
Estat psicològic: Detecció de possibles alteracions conductuals i 
psicopatològiques, relacionades amb l’adaptació personal i social. 
 
Així mateix, es valoraran com a factors fonamentals la sinceritat i la bona 
disposició envers l’exploració psicològica, ja que donen fiabilitat als resultats 
obtinguts en l’avaluació individual, a més d’ésser una mesura indirecta de la 
motivació dels candidats. 
  



 
Entrevista: Amb l’entrevista es pretén contrastar i complementar la informació 
obtinguda a partir de l’administració dels tests exposats. A l’entrevista 
s’analitzarien les competències professionals directament relacionades amb les 
tasques d’agent. A les entrevistes haurà  de ser present, com a mínim, un 
membre del tribunal. 
  
Memòria tècnica: la valoració de les persones candidates ha de basar-se  en 
uns criteris prèviament establerts i s’han de reflectir en la memòria tècnica 
elaborada. 
 
Quan finalitzi el procés d’avaluació psicotècnica, els expedients d’avaluació 
s’han d’entregar a l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. Les persones que 
s’encarreguin de l’avaluació han de vetllar per ajustar el procés d’avaluació al 
compliment de les obligacions en matèria de protecció de dades, d’acord amb la 
legislació vigent.   
 
Aquesta avaluació psicotècnica té com a referent la Resolució INT 2403/2015  
publicada al DOGC amb núm. 6987 i data de 30 d’octubre del 2015 i les bases 
reguladores del present procés selectiu. 
 
Quan finalitzi el procés d’avaluació psicotècnica, els expedients d’avaluació 
s’han de lliurar a l’Ajuntament. Les persones que s’encarreguin de l’avaluació 
han de vetllar per ajustar el procés d’avaluació al compliment de les obligacions 
en matèria de protecció de dades, d’acord amb la legislació vigent. 
 
L’empresa contractada s’obliga i es compromet per si mateixa i per tots els seus 
col·laboradors, a guardar absolut sigil sobre les dades de caràcter personal que 
conegui i a introduir-les en arxius i bases de dades per a la realització del servei, 
així com la matèria dels exàmens que elabori, editi i corregeixi. També esta 
obligada a no fer públic o manipular dades que conegui amb ocasió o com a 
conseqüència de l’execució d’aquest contracte, aquesta obligació seguirà vigent 
un cop el contracte s’hagi extingit, per finalització del seu termini o objecte, per 
resolució o qualsevol altre causa legalment admesa 
 
Així mateix complirà amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades 
de caràcter personal i normes que la desenvolupin. 
 
7. Aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent de 1815,00, IVA 
inclòs, a càrrec de la partida 119200722607, del pressupost municipal en vigor, 
a favor de Associats Gimó Roqué, S.L amb NIF B65332009. 
 
8. El pagament s’efectuarà segons les condicions habituals de l’ajuntament, 
mitjançant transferència bancària, prèvia presentació de la factura o factures 
corresponents degudament signades per l’adjudicatària i degudament 
conformades per la persona designada responsable del projecte. 
 
9. El contracte estarà vigent des de la seva adjudicació fins el 31de desembre de 
2019.  
 



 
10. La persona responsable del contracte, sota la supervisió de la qual es 
desenvoluparà el mateix, serà la Coordinadora General d’Àmbits. 
 
11. Notificar la present resolució a la persona adjudicatària. 
 
12. Ordenar la publicació del contracte menor en la forma prevista a l'article 63.4 
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.  
 

 

22. Proposta que consisteix en donar compte de la sentència número 
84/2019 del Jutjat contenciós administratiu número 4 de Barcelona. 
 
En data 28 de març de 2019, el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de 
Barcelona, va dictar la Sentència núm. 84/2019, mitjançant la qual es desestima 
el recurs contenciós administratiu ordinari 154/2016-A, contra la resolució 
municipal de data 3 de març de 2016, en matèria de reclamació patrimonial. 
  
S’acorda: 
 
Únic.- Restar assabentat del contingut de la Sentència núm. 84/2019 de data 28 
de març de 2019 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de Barcelona, 
descrita en la part expositiva. 
  
 

ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA 
 
23. Proposta d’aprovació del conveni de col·laboració amb la Generalitat 
de Catalunya per al desenvolupament dels projectes relatius al PEE, durant 
els cursos 2019-2023 (exp. 2019/3842/1374). 
 
Els Plans Educatius d’Entorn son una proposta educativa entre el Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat i l’Ajuntament, amb el suport, col·laboració i 
implicació dels centres educatius i els agents socials i educatius de l’entorn. 
 
Els Plans Educatius d’Entorn tenen la missió d’aconseguir una xarxa educativa 
que doni resposta global, integral i més eficaç als reptes educatius, per tal de 
garantir l’èxit educatiu per a tot l’alumnat en totes les dimensions: personal, 
acadèmica, social i laboral. Estan adreçats a infants i joves de 0 a 18 anys dels 
centres educatius d’un municipi amb especial atenció als sectors socials més 
fràgils i vulnerables. 
 
Els objectius generals dels Plans Educatius d’Entorn son: 
 
Contribuir a l’èxit acadèmic. 
Contribuir a millorar les condicions d’escolarització. 
Potenciar la participació en activitats i espais de convivència de l’entorn escolar. 
Millorar la presència i l’ús social de la llengua catalana com a llengua compartida 
i de cohesió, en un marc de respecte i valoració de la diversitat lingüística. 



 
Potenciar l’educació en valors i el compromís cívic. 
Potenciar l’educació en el lleure. 
Potenciar el treball i l’aprenentatge en xarxa de tots els agents educatius que 
operen en el territori: famílies, centres educatius i entorn. 
 
En data 2 de novembre de 2015 el Departament d’Educació i l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat van signar un Conveni de col·laboració per dur a terme 
un pla educatiu d’entorn, amb vigència fins el 31 d’agost de 2019. Ambdues 
administracions valoren molt positivament el desenvolupament i els resultats de 
la col·laboració en el Pla educatiu d’entorn. 
 
En data 8 de març de 2019  El Departament d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya ha enviat a l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat un nou Conveni de 
Col·laboració referent al Pla Educatiu d’Entorn pels cursos 2019-23. 
 
Vist l’informe emès per la Directora d’Educació i Ciutadania. 
  
S’acorda: 
 
PRIMER.- Aprovar el Conveni de col·laboració entre l’administració de la 
Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d’Ensenyament i 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat per al desenvolupament dels projectes 
del Pla Educatiu d’Entorn 0-20 pels cursos 2019-2023. 
 
SEGON.- Aquest conveni serà vigent i amb efectes des del moment de la seva 
signatura, i fins a l’acabament del curs 2022-2023. 

 

 

24. Proposta que consisteix en donar compte de la setena addenda del 
conveni de col·laboració amb la Generalitat de Catalunya referent al PEE-
pilotatge 0-20, any 2019 (exp. 2019/3850/1378). 
 
Els Plans Educatius d’Entorn són una proposta educativa entre el Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat i l’Ajuntament, amb el suport, col·laboració i 
implicació dels centres educatius i els agents socials i educatius de l’entorn. 
 
Els Plans Educatius d’Entorn tenen la missió d’aconseguir una xarxa educativa 
que doni resposta global, integral i més eficaç als reptes educatius, per tal de 
garantir l’èxit educatiu per a tot l’alumnat en totes les dimensions: personal, 
acadèmica, social i laboral. Estan adreçats a infants i joves de 0 a 18 anys dels 
centres educatius d’un municipi amb especial atenció als sectors socials més 
fràgils i vulnerables. 
 
Els objectius generals dels Plans Educatius d’Entorn son: 
 
Contribuir  a l’èxit acadèmic . 
Contribuir a millorar les condicions d’escolarització. 
Potenciar la participació en activitats i espais de convivència de l’entorn escolar. 



 
Millorar la presència i l’ús social de la llengua catalana com a llengua compartida 
i de cohesió, en un marc de respecte i valoració de la diversitat lingüística. 
Potenciar l’educació en valors i el compromís cívic. 
Potenciar l’educació en el lleure. 
Potenciar el treball i l’aprenentatge en xarxa de tots els agents educatius que 
operen en el territori: famílies, centres educatius i entorn. 
 
Estan adreçats a infants i joves de 0 a 18 anys dels centres educatius d’un 
municipi amb especial atenció als sectors socials més fràgils i vulnerables. 
 
En data 2 de novembre de 2015, es va signar el Conveni de col·laboració entre  
la Generalitat de Catalunya (Departament d’Ensenyament) i l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat, en matèria de llengua, interculturalitat i cohesió social, 
mitjançant el Pla Educatiu d’Entorn. La vigència del conveni amb efectes d’inici 
del curs 2015-2016 i finalització del curs 2018-2019. 
 
En data 8 de juny de 2016 es va signar la primera Addenda al conveni esmentat, 
per tal de concretar import de les despeses destinades al desenvolupament de 
les actuacions que fomentin l’èxit escolar i la participació d eles famílies del curs 
escolar 2015-2016. En aquesta primera Addenda s’hi establia tant l’aportació del 
Departament d’Ensenyament, 8.500 euros, com la de l’Ajuntament d’Esplugues 
de Llobregat, 2.550 euros, sumant un total de 11.050 euros.  
 
En data 24 de novembre de 2016 es va signar una segona Addenda al Conveni 
esmentat per tal de concretar import de les despeses destinades al 
desenvolupament de les actuacions que fomentin l’èxit escolar i la participació 
de les famílies. En aquesta segona Addenda s’establia tant l’aportació del 
Departament d’Ensenyament, 8.500 euros, com la de l’Ajuntament d’Esplugues 
de Llobregat, 2.550 euros, sumant un total de 11.050 euros. 
 
En data 16 de juny de 2017 es va signar la tercera Addenda al conveni esmentat 
per tal de concretar l’import de les despeses destinades al desenvolupament de 
tallers adreçats a famílies a l’àmbit de la salut per tal d’implicar-les en la gestió i 
promoció d’estils de vida saludables, en els centres de màxima complexitat, 
durant l’any 2017, curs escolar 2016-2017. En aquesta tercera Addenda s’hi 
establia l’aportació del Departament d’Ensenyament de 4.500 euros. 
 
En data 27 d’octubre de 2017, es va signar la quarta Addenda al conveni inicial 
esmentat, per al curs 2017-2018, per la qual es van establir les aportacions 
d’ambdues administracions (Ajuntament i Departament d’ensenyament) de 2.940 
euros per part de la primera i 9.800 per part de la Generalitat de Catalunya a fi 
de dur a terme els projectes i actuacions del Pla Educatiu d’Entorn, sumant un 
total de 12.740 euros. 
 
En data 15 de juny de 2018  es va signar la cinquena addenda al conveni 
esmentat per a actuacions dins del programa Proeducar en el marc del pla 
educatiu d'entorn per a l’any 2018. En aquesta Addenda s’estableix l’aportació 
del Departament d’Ensenyament de 6.000 euros dels quals 3.000 euros es 
destinen a activitats extraescolars dins la mesura “Quédate” i els altres 3.000 



 
euros destinats al desenvolupament de tallers d’estiu de reforç en matèries 
instrumentals dins la mesura “Ilusiónate”. 

En data 14 de setembre de 2018, es va signar la sisena addenda al conveni 
esmentat per tal de concretar l’import de les despeses destinades al 
desenvolupament de les actuacions adreçades a donar suport al Pla educatiu 
d'entorn, per al curs acadèmic 2018-2019. En aquesta Addenda s’hi estableix 
tant l’aportació del Departament d’Ensenyament 9.800,00 euros com la de 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat 2.940,00 euros. Sumant un total de 
12.740,00 euros. 

En data 7 de març d’enguany, l’Ajuntament d’Esplugues ha rebut a través registre 
d’entrada d’EACAT, una setena addenda específica PEE pel pilotatge 0-20 per 
tal de procedir a la seva signatura. 

El PEE pilotatge 0-20 es proposen avançar cap a un nou model educatiu on els 
destinataris son els infants i joves de 0 a 20 anys i es proposa la següent missió: 

- Afavorir l’èxit educatiu per a tot l’alumnat en les dimensions personal, 
acadèmica, social i laboral 

- Treballar per la convivència i cohesió social 

- Aconseguir una xarxa educativa que doni resposta global als reptes educatius 

En aquest sentit, la setena addenda està destinada a concretar el recursos 
humans que el Departament d’Educació i l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat 
destinaran al pilotatge del pla educatiu d’entorn 0-20 en el període febrer-agost 
de 2019. El Departament d’Educació nomenarà per aquest període els següents 
professionals: 

- Un assessor/a en Llengua, Interculturalitat i Cohesió Social a mitja dedicació. 

- Un professional orientador/a en règim de mitja dedicació. 

L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat es compromet a destinar un tècnic 
municipal a jornada completa. 

En data 13 de març del 2019 s’ha procedit a la signatura per part de  
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat d’aquesta setena Addenda que regula els 
recursos humans que es destinen al pilotatge del Pla Educatiu d’Entorn 0-20. 

Vist l’informe emès per la Directora d’Educació i Ciutadania. 
  
S’acorda: 
 
PRIMER.- Donar compte a la Junta de Govern Local de la signatura de 
l’esmentada setena  Addenda específica PEE pel pilotatge 0-20 per la qual el 
Departament d’Ensenyament aportarà: 
 
- Un assessor/a en Llengua, Interculturalitat i Cohesió Social a mitja dedicació. 
- Un professional orientador/a en règim de mitja dedicació. 
 
I l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat es compromet a destinar un tècnic 
municipal a jornada completa. 



 
 
Aquesta setena addenda serà vigent pel període febrer-agost de 2019. 
 
SEGON.- Donar trasllat d’aquesta Addenda al departament d’Ensenyament de 
la Generalitat per a la seva signatura. 
 

 

25. Proposta d'aprovació d'ajuts econòmics puntuals en concepte 
d'emergències socials (exp. 2019/3792/2883). 
L’Ajuntament d’Esplugues, amb la finalitat de pal·liar aquelles situacions 
econòmiques greus, que per circumstàncies diverses, impedeixen o dificulten a 
les persones i les seves famílies arribar a cobrir una o més necessitats bàsiques, 
atorga uns ajuts econòmics puntuals per atendre situacions d’emergències 
socials a persones en seguiment amb els tècnics referents dels Serveis Socials 
Bàsics municipals. 
 
En aquest sentit, la Junta de Govern Local va aprovar el document “Programa 
d’ajuts econòmics per atendre Emergències Socials” en sessió ordinària duta a 
terme en data 19 de maig de 2017. 
 
Ateses les 5 sol·licituds de 6 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. 
  
S’acorda: 
 
PRIMER.- Atorgar un total de 6 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  

17/773 AM, E  SUBMINISTRAMENTS ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U LA PLANA 638,64 € 
18/933 HP, GH 

DESPESES 
ESCOLARS ESCOLA PRAT DE LA RIBA LA MONTESA 218,00 € 

19/29 FS, MT FARMÀCIA PS, L CAN VIDALET 100,30 € 
18/772 CF, PM SUBMINISTRAMENTS 

AIGÜES DE BARCELONA, 
EMG.CIA, SA CAN VIDALET 53,53 € 

16/822 JA, E SUBMINISTRAMENTS IBERDROLA CLIENTES, SAU EN CENTRE 78,43 € 
16/822 JA, E SUBMINISTRAMENTS IBERDROLA CLIENTES, SAU EN CENTRE 120,00 € 

 



 
SEGON.- Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions corresponents a una 
despesa total de 1.208,90€, que aniran a càrrec de la partida pressupostària 
68.23100.48010 del pressupost vigent en concepte d’ajuts econòmics puntuals 
per atendre les següents situacions d’emergències socials, a favor de les 
persones que es relacionen, amb el imports que així mateix s’indiquen: 
 

EXP SIAS NOM USUARI CREDITOR IMPORT  
17/773 AM, E  ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U 638,64 € 
18/933 HP, GH ESCOLA PRAT DE LA RIBA 218,00 € 
19/29 FS, MT PEÑA SANCHEZ, LUIS 100,30 € 

18/772 CF, PM AIGÜES DE BARCELONA, EMG.CIA, SA 53,53 € 
16/822 JA, E IBERDROLA CLIENTES, SAU 78,43 € 
16/822 JA, E IBERDROLA CLIENTES, SAU 120,00 € 

 
TERCER.- Les quantitats reconegudes en la present proposta, per valor total de  
1.208,90 euros, seran pagades de forma individualitzada, als creditors següents: 
 

EXP.SIAS CREDITOR NIF_CREDITOR DADES BANCÀRIES IMPORT 
17/773 ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U B82846825 ES6401980601642010445829 638,64 € 
18/933 ESCOLA PRAT DE LA RIBA Q5855037G ES9821000740080200009468 218,00 € 
19/29 PS, L  ES9521000028730200598329 100,30 € 

18/772 
AIGÜES DE BARCELONA, EMG.CIA, 
SA A66098435 ES6121008740560200268061 53,53 € 

16/822 IBERDROLA CLIENTES, SAU A95758389 ES6321002931990200442102 78,43 € 
16/822 IBERDROLA CLIENTES, SAU A95758389 ES6321002931990200442102 120,00 € 

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

 

26. Proposta d'aprovació de la subvenció 2019 a l’Associació Comarcal 
Creu Roja per a famílies vulnerables mitjançant targetes prepagament, 
d’octubre a desembre de 2018 (exp. 2019/1843/2244). 
 
Aquest punt es deixa sobre la taula. 
 
 
27. Proposta de justificació d’una subvenció atorgada en 2018 al Consell 
Esportiu del Baix Llobregat (exp. 2018/10/1374). 
 
L’Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions i les Bases 
Reguladores per a l’atorgament de subvencions per a l’any 2018 defineixen, 
entre d’altres, els requisits exigits a les entitats beneficiàries dels ajuts atorgats, 
per aquest Ajuntament, pel desenvolupament d’activitats i /o projectes en 
qualsevol dels àmbits reflectits a les esmentades bases, en quant a l’obligació 
de justificar l’aplicació donada als fons rebuts, referida tant a la forma d’acreditar 



 
la realització de l’activitat o projecte pel qual es va concedir la subvenció, com al 
procediment intern a seguir per valorar i aprovar aquesta justificació. 
 
En data  23 de març de 2018 la Junta de Govern Local va autoritzar i disposar 
una despesa de 15.000,00 euros a favor del CONSELL ESPORTIU DEL BAIX 
LLOBREGAT destinada al foment de l’activitat física en edat escolar. 
 
Vist que en data 11 de gener de 2019 el Consell Esportiu del Baix Llobregat 
presenta comptes justificatius relatius a la despesa executada pel 
desenvolupament de l’esmentat projecte i que aquest conté tots els requisits 
exigits a l‘Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions i a les 
Bases Reguladores per a l’atorgament de subvencions, segons informes emesos 
per la Unitat Jurídic administrativa de l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania i el 
Servei d’Esports. 
 
S’acorda: 
 
Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada pel CONSELL ESPORTIU 
DEL BAIX LLOBREGAT amb CIF G58014838, per valor de 18.135,84 euros, en 
relació a la subvenció de 15.000,00 euros atorgada pel desenvolupament de 
l’activitat “Foment de l’activitat física en edat escolar”, any 2018. 
 
 

 

28. Proposta de justificació d’una subvenció atorgada en 2017 al Club 
Bàsquet Nou Esplugues per a l’activitat “Active Kids” (exp. 2018/147/2243). 
 
L’Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions i les Bases 
Reguladores per a l’atorgament de subvencions per a l’any 2017 defineixen, 
entre d’altres, els requisits exigits a les entitats beneficiàries dels ajuts atorgats, 
per aquest Ajuntament, pel desenvolupament d’activitats i /o projectes en 
qualsevol dels àmbits reflectits a les esmentades bases, en quant a l’obligació 
de justificar l’aplicació donada als fons rebuts, referida tant a la forma d’acreditar 
la realització de l’activitat o projecte pel qual es va concedir la subvenció, com al 
procediment intern a seguir per valorar i aprovar aquesta justificació. 
 
En data 7 de juliol de 2017, la Junta de Govern Local va atorgar a l’entitat CLUB 
DE BASQUET NOU ESPLUGUES una subvenció de 1.654,27 euros pel 
desenvolupament de l’activitat “Active Kids School Stars”, any 2017. 
 
Vist que en data 15 de maig de 2018 l’entitat  presenta comptes justificatius 
relatius a la despesa executada pel desenvolupament de l’esmentada activitat i 
que aquests contenen tots els requisits exigits a l‘Ordenança General reguladora 
de la concessió de subvencions i a les Bases Reguladores per a l’atorgament de 
subvencions, segons informes emesos per la Unitat Jurídic administrativa de 
l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania i el Servei d’Esports. 
 
S’acorda: 



 
 
Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat CLUB DE 
BASQUET NOU ESPLUGUES, amb NIF G-64.941.552, per valor de 2.102,85 
euros, en relació a la subvenció de 1.654,27 euros atorgada pel 
desenvolupament de l’activitat “Active Kids School Stars”, any 2017. 
  
 

29. Proposta de justificació d’una subvenció atorgada en 2018 al Club 
Bàsquet Nou Esplugues per a l’activitat “Foment del bàsquet a les escoles” 
(exp. 2018/16/2243). 
 
L’Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions i les Bases 
Reguladores per a l’atorgament de subvencions per a l’any 2018 defineixen, 
entre d’altres, els requisits exigits a les entitats beneficiàries dels ajuts atorgats, 
per aquest Ajuntament, pel desenvolupament d’activitats i /o projectes en 
qualsevol dels àmbits reflectits a les esmentades bases, en quant a l’obligació 
de justificar l’aplicació donada als fons rebuts, referida tant a la forma d’acreditar 
la realització de l’activitat o projecte pel qual es va concedir la subvenció, com al 
procediment intern a seguir per valorar i aprovar aquesta justificació. 
 
En data 18 de maig de 2018, la Junta de Govern Local va atorgar a l’entitat CLUB 
DE BASQUET NOU ESPLUGUES una subvenció de 1.000,00 euros pel 
desenvolupament de l’activitat “Foment del bàsquet a les escoles”, any 2018. 
 
Vist que en data 14 de març de 2019 l’entitat  presenta comptes justificatius 
relatius a la despesa executada pel desenvolupament de l’esmentada activitat i 
que aquests contenen tots els requisits exigits a l‘Ordenança General reguladora 
de la concessió de subvencions i a les Bases Reguladores per a l’atorgament de 
subvencions, segons informes emesos per la Unitat Jurídic administrativa de 
l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania i el Servei d’Esports. 
  
S’acorda: 
 
Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat CLUB DE 
BASQUET NOU ESPLUGUES, amb NIF G64941552, per valor de  2.234,83 
euros, en relació a la subvenció de 1.000,00 euros atorgada pel 
desenvolupament de l’activitat “Foment del bàsquet a les escoles”, any 2018. 
  
 

30. Proposta de justificació d’una subvenció atorgada en 2018 a Espluga 
Viva per a l’activitat “Pati Blau” (exp. 2018/13/2243). 
 
L’Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions i les Bases 
Reguladores per a l’atorgament de subvencions per a l’any 2018 defineixen, 
entre d’altres, els requisits exigits a les entitats beneficiàries dels ajuts atorgats, 
per aquest Ajuntament, pel desenvolupament d’activitats i /o projectes en 
qualsevol dels àmbits reflectits a les esmentades bases, en quant a l’obligació 
de justificar l’aplicació donada als fons rebuts, referida tant a la forma d’acreditar 



 
la realització de l’activitat o projecte pel qual es va concedir la subvenció, com al 
procediment intern a seguir per valorar i aprovar aquesta justificació. 
 
En data  13 de juliol de 2018 la Junta de Govern Local va atorgar a l’entitat 
ESPLUGA VIVA una subvenció de 960,00 euros pel desenvolupament de 
l’activitat “Pati blau”, any 2018. 
 
Vist que en data  28 de febrer de 2019 l’entitat  presenta comptes justificatius 
relatius a la despesa executada pel desenvolupament de l’esmentada activitat i 
que aquests contenen tots els requisits exigits a l‘Ordenança General reguladora 
de la concessió de subvencions i a les Bases Reguladores per a l’atorgament de 
subvencions, segons informes emesos per la Unitat Jurídic administrativa de 
l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania i el Servei de Cultura. 
  
S’acorda: 
 
Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat ESPLUGA VIVA, 
amb NIF G58698424, per valor de 1.752,78 euros, en relació a la subvenció de 
960,00 euros atorgada pel desenvolupament de l’activitat “Pati blau”, any 2018. 
  
 
31. Proposta de justificació d’una subvenció atorgada en 2018 a Espluga 
Viva per a l’activitat “Abril literari” (exp. 2018/14/2243). 
L’Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions i les Bases 
Reguladores per a l’atorgament de subvencions per a l’any 2018 defineixen, 
entre d’altres, els requisits exigits a les entitats beneficiàries dels ajuts atorgats, 
per aquest Ajuntament, pel desenvolupament d’activitats i /o projectes en 
qualsevol dels àmbits reflectits a les esmentades bases, en quant a l’obligació 
de justificar l’aplicació donada als fons rebuts, referida tant a la forma d’acreditar 
la realització de l’activitat o projecte pel qual es va concedir la subvenció, com al 
procediment intern a seguir per valorar i aprovar aquesta justificació. 
 
En data  13 de juliol de 2018 la Junta de Govern Local va atorgar a l’entitat 
ESPLUGA VIVA una subvenció de 740,00 euros pel desenvolupament de 
l’activitat “Abril literari”, any 2018. 
 
Vist que en data  28 de febrer de 2019 l’entitat  presenta comptes justificatius 
relatius a la despesa executada pel desenvolupament de l’esmentada activitat i 
que aquests contenen tots els requisits exigits a l‘Ordenança General reguladora 
de la concessió de subvencions i a les Bases Reguladores per a l’atorgament de 
subvencions, segons informes emesos per la Unitat Jurídic administrativa de 
l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania i el Servei de Cultura. 
  
S’acorda: 
 
Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat ESPLUGA VIVA, 
amb NIF G58698424, per valor de 1.579,53  euros, en relació a la subvenció de 
740,00 euros atorgada pel desenvolupament de l’activitat “Abril literari”, any 2018. 
  



 
 

32. Proposta de justificació d’una subvenció atorgada en 2018 a AVV 
Districte Primer Barri Centre per a l’activitat “Flors al carrer” (exp. 
2018/82/2243). 
 
L’Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions i les Bases 
Reguladores per a l’atorgament de subvencions per a l’any 2018 defineixen, 
entre d’altres, els requisits exigits a les entitats beneficiàries dels ajuts atorgats, 
per aquest Ajuntament, pel desenvolupament d’activitats i /o projectes en 
qualsevol dels àmbits reflectits a les esmentades bases, en quant a l’obligació 
de justificar l’aplicació donada als fons rebuts, referida tant a la forma d’acreditar 
la realització de l’activitat o projecte pel qual es va concedir la subvenció, com al 
procediment intern a seguir per valorar i aprovar aquesta justificació. 
 
En data  13 de juliol de 2018 la Junta de Govern Local va atorgar a l’entitat 
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DISTRICTE PRIMER BARRI CENTRE una subvenció 
de 300,00 euros pel desenvolupament de l’activitat “Flors al carrer”, any 2018. 
 
Vist que en data  25 de febrer de 2019 l’entitat  presenta comptes justificatius 
relatius a la despesa executada pel desenvolupament de l’esmentada activitat i 
que aquests contenen tots els requisits exigits a l‘Ordenança General reguladora 
de la concessió de subvencions i a les Bases Reguladores per a l’atorgament de 
subvencions, segons informes emesos per la Unitat Jurídic administrativa de 
l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania i el Servei de Cultura. 
  
S’acorda: 
 
Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat ASSOCIACIÓ 
DE VEÏNS DISTRICTE PRIMER BARRI CENTRE, amb NIF V60153285, per 
valor de  422,85  euros, en relació a la subvenció de 300,00 euros atorgada pel 
desenvolupament de l’activitat “Flors al carrer”, any 2018. 
 

 

33. Proposta de resolució de sol·licituds d’ajuts econòmics, dins l’àmbit 
d’Acció Social, en concepte de beques d’educació en el lleure, curs 2018-
2019 (exp. 2019/3855/2779). 
 
L’Ajuntament d’Esplugues, amb la finalitat de garantir les necessitats bàsiques 
en l’àmbit de la infància i adolescència, atorga uns ajuts econòmics en concepte 
de beques d’educació en el lleure per als menors empadronats a Esplugues i 
que assisteixen a entitats de lleure del municipi. 
 
La Junta de Govern Local va aprovar el document “Barems i criteris per a 
l’atorgament d'ajuts econòmics d’Esplugues de Llobregat”, curs 2018-2019 i la 
seva posterior modificació, en sessions ordinàries de dates 29 de juny i 21 de 
desembre de 2018 respectivament i va acordar la convocatòria de presentació 
de sol·licituds per aquests tipus d’ajuts. 
 



 
Ateses les 8 sol·licituds d’ajuts econòmics presentades i vist l’informe emès per 
la UJA de l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania, on fa constar que  s’ha realitzat la 
valoració administrativa corresponent a aquests tipus d’ajuts econòmics, en 
compliment dels barems i criteris per a l’atorgament d’ajuts econòmics de 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, curs 2018-2019. 
 
Vist el Reglament d'obres, activitats i serveis aprovat mitjançant Decret 179/1995 
de la Generalitat de Catalunya, en la part que regula l'activitat subvencionadora 
de l'Administració. 
 
En virtut de la delegació conferida a la Junta de Govern local, al punt g. del Decret 
d’alcaldia núm. 1.466, de 18 de juny de 2015, per a la concessió de subvencions 
amb càrrec a crèdit pressupostari disponible a tal efecte. 
 
S’acorda: 
 
Primer.- ESTIMAR un total de 6 sol·licituds d’ajuts econòmics per a la integració 
dels següents menors en concepte de beques d’educació en el lleure, pel curs 
2018-2019, amb els percentatges de bonificació valorats per cada cas i efectes 
d’aplicació que s’indiquen: 
 

ALUMNE/A          
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom Cost Activitat % Beca 

Efectes 

A R N 579,00 € 90% tot el curs 
L A A 102,00 € 90% març-maig 
M C M 675,00 € 90% tot el curs 
T B X 220,00 € 90% tot el curs 
T Q D 556,00 € 65% tot el curs 
T Q M 455,85 € 65% tot el curs 

 
Segon.- DESESTIMAR dos sol·licituds d’ajuts econòmics en concepte de beques 
d’educació en el lleure, curs 2018-2019, que es detalla a continuació pel motiu 
que al mateix s’indica: 
 

ASSOCIACIÓ CLUB D’ESPLAI PUBILLA 
CASES 
  

    

TUTOR/A LEGAL   
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom Motiu de desestimació 

S C PE MANCA DE DADES ECONÒMIQUES 
V V CJ MANCA DE DADES ECONÒMIQUES 
          

Tercer.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa total màxima de 2.076,10 
euros, a càrrec de la partida pressupostària 68.23100.48018 del pressupost 
vigent, en concepte de beques d’educació en el lleure, a favor dels tutors legals 
que es relacionen, amb els imports resultants que així mateix s’indiquen: 
 
ESPLAI ESPLUGA VIVA (G-58.698.424) 



 
TUTOR/A LEGAL    
Primer Cognom Segon Cognom Nom Cost 

Ajuntament 
B G N 198,00€ 

 
ASSOCIACIÓ CLUB ESPLAI PUBILLA CASES (G58300237) 

TUTOR/A LEGAL    
Primer Cognom Segon Cognom Nom Cost 

Ajuntament 
 A   N 91,80 € 
R C M 521,10 € 

 
ESPLAI ESPURNES (G58433418) 

TUTOR/A LEGAL    
Primer Cognom Segon Cognom Nom Cost 

Ajuntament 
M C E 607,50 € 
Q V M 361,40 € 
Q V M 296,30 € 

 
Quart.- ESTABLIR que les quantitats compromeses en la present proposta, per 
valor de 2.076,10 euros, previ el reconeixement de les obligacions, seran 
pagades proporcionalment en tres terminis durant els mesos d’abril i juliol de 
2019, a les entitats següents: 
 

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

ESPLUGA VIVA G58698424 66,00€ 66,00€ 66,00€ 198,00€ 
ASS. CLUB ESPLAI 
PUBILLA CASES G58300237 173,70€ 204,30€ 234,90€ 612,90€ 
ESPLAI 
ESPURNES G58433418 421,74€ 421,74€ 421,72€ 1.265,20€ 

 
El pagament de les quantitats compromeses al tercer termini, es realitzarà de 
manera proporcional en funció del nivell d’assistència a l’activitat dels alumnes 
becats, efectivament acreditada pels centres durant tot el curs. 
 
Cinquè.- RECONÈIXER les obligacions i proposar el pagament de 661,44 euros, 
corresponents al primer trimestre del curs 2018-2019, en concepte de beques 
d’educació en el lleure. 
 
Sisè.- RECONÈIXER les obligacions i proposar el pagament de 692,04 euros, 
corresponents al segon trimestre del curs 2018-2019, en concepte de beques 
d’educació en el lleure. 
 

 



 
34. Proposta d'aprovació d’ajuts econòmics en concepte de beques 
d'activitats d'educació en el lleure extraordinàries de primavera, curs 2018-
2019 (exp. 2019/3882/2779). 
 
La Llei 12/2007, de Serveis Socials i la Llei 14/2010 dels Drets i Oportunitats en 
la infància i l’adolescència, estableixen com a funció dels ens locals la promoció 
de centres oberts o serveis d’intervenció socioeducativa no residencial per a 
infants i adolescents, per tal de vetllar per la integració dels menors amb 
dificultats i garantir la promoció dels seus drets. 
 
L’Ajuntament d’Esplugues, amb la finalitat de garantir les necessitats bàsiques 
en l’àmbit de la infància i adolescència, destina una part dels seus pressupostos 
a l’atorgament d’uns ajuts econòmics parcials en funció de la situació 
socioeconòmica de la família, en concepte de beques d’educació en el lleure. 
 
La Junta de Govern Local va aprovar el document “Barems i criteris per a 
l’atorgament d'ajuts econòmics d’Esplugues de Llobregat”, curs 2018-2019 i la 
seva posterior modificació, en sessions ordinàries de dates 29 de juny i 21 de 
desembre de 2018. 
 
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. 
 
En aquest sentit, des del serveis socials bàsics de l’Ajuntament s’acorda atendre 
conjuntament amb els esplais de forma prioritària aquells menors en seguiment 
per part dels educadors/es socials.  La integració dels menors amb necessitats 
educatives a les activitats de lleure obertes a tota la ciutadania d’Esplugues els 
garanteix l’aprenentatge en positiu de nous models i nous patrons educatius. 
 
D’acord amb els pactes establerts amb l’Associació Club Esplai Pubilla Cases-
Can Vidalet, i vist l’informe emès per la treballadora social coordinadora d’ajuts 
econòmics en concepte de beques, amb el vistiplau de la directora de Serveis  
Socials, on adjunta el llistat de menors que han gaudit d’activitats extraordinàries 
de primavera durant el curs 2018-2019, a la valoració social realitzada d’aquests 
casos, així com el cost que suposen. 
 
Vist el Reglament d'obres, activitats i serveis aprovat mitjançant Decret 179/1995 
de la Generalitat de Catalunya, en la part que regula l'activitat subvencionadora 
de l'Administració. 
 
En virtut de la delegació conferida a la Junta de Govern local, al punt g. del Decret 
d’alcaldia núm. 1.466, de 18 de juny de 2015, per a la concessió de subvencions 
amb càrrec a crèdit pressupostari disponible a tal efecte. 
 
S’acorda: 
 



 
Primer.- APROVAR un total de 3 ajuts econòmics, en concepte de beques per a 
la participació de menors amb necessitats socioeducatives a activitats 
d’educació en el lleure, extraordinàries de primavera, amb els percentatges de 
bonificació valorats per cada cas que s’indiquen: 
 

Primer Cognom Segon Cognom Nom Cost Casal % Beca 
A. L. M. A. 130,00 € 100% 
D. G. I. D. 130,00 € 100% 
E. L. E. 130,00 € 90% 

 
Segon.- AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER les obligacions 
corresponents a una despesa de 377,00 euros, a càrrec de la partida 
pressupostària 68.23100.48018 del pressupost vigent, en concepte d’ajuts 
econòmics per a la participació de menors amb necessitats socioeducatives a 
activitats d’educació en el lleure, extraordinàries de primavera, organitzades per 
l’Associació Club Esplai Pubilla Cases-Can Vidalet, a favor dels tutors legals que 
es relacionen,  amb el imports que així mateix s’indiquen: 
 

Primer Cognom  Segon Cognom  Nom  Cost 
Ajuntament 

L. S. B. K. 130,00 € 
G. S. M. 130,00 € 
L. L. C. X. 117,00 € 

 
Tercer.- PROPOSAR el pagament de les quantitats reconegudes en la present 
proposta, per valor total de 377,00 euros, a l’Associació Club Esplai Pubilla 
Cases-Can Vidalet, amb NIF G58300237, entitat gestora del servei. 
 
Quart.- COMUNICAR la concessió d’aquests ajuts a la Base de Datos Nacional 
de Subvenciones, com a sistema Nacional de Publicitat de Subvencions. 
 
Cinquè.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’entitat l’Associació Club Esplai 
Pubilla Cases-Can Vidalet 
 
Sisè.- NOTIFICAR aquesta resolució als Serveis Econòmics i al Servei d’Acció 
Social. 
 

 

35. Proposta de revocació d'ajuts econòmics en concepte de beca de 
menjador d'escoles bressol, curs 2018-2019 (exp. 2019/3735/2779).  
 
L’Ajuntament d’Esplugues, amb la finalitat de garantir les necessitats bàsiques 
en l’àmbit de la infància i adolescència, atorga uns ajuts econòmics en concepte 
de beques de menjador d’escoles bressol 
 
En dates 8 de febrer i 22 de març de 2019, la Junta de Govern Local va estimar, 
entre d’altres, les sol·licituds següents, en concepte de beques de menjador de 



 
l’escola bressol Montserrat, atorgant un ajut econòmic total de 1.350,00 euros 
(75 euros cada mes), d’acord amb el següent: 
 

TUTOR/A LEGAL      
Primer 

cognom 
Segon 

cognom Nom   Set-oct-nov-
des 2018 

gen-feb-
mar 
2019 

abr-mai-
jun-jul 2019 

R. O. G.M.   300,00 € 225,00 € 300,00 € 
P. L. S.D.   0,00 € 225,00 € 300,00 € 

 
Posteriorment, l’escola bressol Montserrat comunica a aquest Ajuntament que 
els alumnes representats a les sol·licituds de beca, són baixa definitiva de 
l’escola i no han fet ús del servei de menjador, amb efectes des de desembre de 
2018. 
 
D’acord amb els acords d’atorgament dels ajuts esmentats, es van realitzar els 
pagaments corresponents a la bestreta del període des de setembre de 2018 fins 
el març de 2019, per valor total de 750,00 euros. L’assistència efectiva d’aquests 
alumnes ha estat únicament de tres mesos per part d’un d’ells, valorat en 225,00 
euros (75,00 euros per cada mes). Per tant, un cop valorada l’assistència al 
servei, s’ha de retornar l’import ingressat i no justificat, per valor total de 525,00 
euros. 
 
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. 
 
S’acorda: 
 
Primer.- REVOCAR parcialment  els ajuts econòmics atorgat per l’Ajuntament 
d’Esplugues, en concepte de beques de menjador d’escola bressol del curs 
2018-2019, als tutors legals següents, per valor total de 1.125,00 euros, 
corresponent al període des de desembre de 2018 fins el juliol de 2019: 
 

TUTOR/A LEGAL      
Primer 

cognom 
Segon 

cognom Nom   des 2018 gen-feb-
mar 2019 

abr-mai-
jun-jul 
2019 

R. O. G.M.   75,00 € 225,00 € 300,00 € 
P. L. S.D.   0,00 € 225,00 € 300,00 € 

 
Segon.- DECLARAR com principal obligat al reintegrament de la subvenció a la 
SOCIEDAD COOPERATIVA T.A.G.I. CAN VIDALET, CIF F08619074 (Escola 
Bressol Montserrat) i APROVAR el reintegrament de la quantitat total de 525,00 
euros, en concepte de devolució parcial dels pagaments efectuats en concepte 
de beques de menjador d’escoles bressol, corresponents als mesos de 
desembre, gener, febrer i març de 2019. 
 
LLOC I FORMA DE PAGAMENT 



 
L'ingrés d’aquest import s’ha de realitzar mitjançant transferència bancària al 
compte corrent ES45 2100 0148 5502 0000 6291 de l’Ajuntament d’Esplugues a 
Caixa Bank SA, especificant el nom de l'entitat i com a concepte 
“2019/3735/2799 MEB01R” 
 
TERMINI DE L’INGRÉS 
Si la notificació d'aquest acord es rep entre els dies 1 i 15 del mes, des de la data 
de recepció de la notificació, fins el dia 20 del mes següent i si aquest no fas 
hàbil fins l'immediat dia hàbil següent. 
 
Si la notificació d'aquest acord es rep entre els dies 16 i l'últim del mes, des de 
la data de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior i si 
aquest no fas hàbil fins l'immediat dia hàbil següent.  
 
Tercer.- NOTIFICAR aquesta resolució als interessats. 
 
Quart.- NOTIFICAR aquesta resolució a la Intervenció i a la Tresoreria 
municipals i al Servei d’Acció Social. 
 

 

36. Proposta de revocació d'un ajut econòmic en concepte de beca de 
menjador escolar, curs 2018-2019 (exp. 2019/3869/2779). 
Aquest punt es retira de l’ordre del dia. 

 
 
 
I sense més assumptes a tractar, a les 14:20 hores del dia abans esmentat, per 
la Sra. Alcaldessa es dona per finalitzada a la sessió, aixecant-se la mateixa; de 
tot això es lliura la present acta, que signa la Sra. Alcaldessa i jo, el secretari, 
que en dono fe. 
 


