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Junta de Govern 

 
SESSIÓ DECISÒRIA ORDINÀRIA DE JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 1 DE 

MARÇ DE 2019 
 

A la Casa Consistorial d’Esplugues de Llobregat, a la sala de reunions, a les 
14:05 hores del dia 1 de març de 2019, es reuneix la Junta de Govern Local en 
sessió decisòria Ordinària, en primera convocatòria, sota la Presidència de 
l’alcaldessa Sra. Pilar Díaz Romero, amb l’assistència dels regidors i regidores: 
 
Partit dels Socialistes de Catalunya - Progrés Municipal  
EDUARDO SANZ GARCIA 
SARA FORGAS UBEDA 
MONTSERRAT ZAMORA ANGULO 
FRANCISCO J GIMENEZ GONZALEZ 
MANUEL POZO LOPEZ 
JOSE ANTONIO HERNANDEZ SANCHEZ 
 
Secretari 
PEDRO CARMONA PEREZ 
 
Interventor 
JAVIER VICEN ENCUENTRA 
 
Oberta la sessió per la Sra. alcaldessa, s’hi entra en l’examen i debat dels 
assumptes que es relacionen a l’ordre del dia. 
 
1. Aprovació, si escau, de l’acta núm. 7/19 corresponent a la sessió 
ordinària de data 22 de febrer de 2019. 
 
Per la Sra. alcaldessa i en relació a l’esborrany de l’acta núm. 7/19 corresponent 
a la sessió ordinària de data 22 de febrer de 2019 es pregunta si hi ha objecció 
d'alguna classe i no assenyalant-se'n cap, s'aprova  l’esmentada acta per 
unanimitat i en compliment del que disposa l'article 107 de la Llei 8/1987, de 15 
d'abril, municipal i de règim local de Catalunya i l'article 110 del Reglament 
d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, es transcriurà 
al llibre d'actes, autoritzant-se amb les signatures de la  Sra. alcaldessa i Sr. 
secretari. 
 
 

TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 
2. Proposta d’aprovació de la devolució de la garantia definitiva del 
contracte de les obres de renovació de la Rambla del Carme (exp. 
2018/5/1384). 
 



 
Els Serveis Tècnics Municipals en data 21 de desembre de 2018 informen de la 
finalització del contracte de les obres de renovació de la rambla del Carme, 
d’aquesta població, adjudicat a l’empresa CONSTRUCCIONES Y 
REHABILITACIONES VICENÇ, S.L., segons acord de la Junta de Govern Local 
de data 31 de juliol de 2015, i que transcorregut el termini de garantia, informen 
favorablement de la devolució de la garantia definitiva constituïda mitjançant 
fiança  per import de 6.109,42 €. 
 
Vist l’informe tècnic favorable emes pels tècnics del servei de manteniment i 
espai públic, ... enginyer agrícola i .., Director de manteniment i espai Públic.  
 
Atès l’informe favorable emès per la Intervenció-Tresoreria Municipals. 
 
S’acorda: 
 
1.- Autoritzar la devolució a la mercantil CONSTRUCCIONES Y 
REHABILITACIONES VICENÇ, S.L. amb CIF B63665171, en qualitat 
d’adjudicatari del contracte de les obres de renovació de la rambla del Carme, 
d’aquesta població, la garantia definitiva per import de 6.109,42 €, dipositada per 
fer front a la correcta execució del referit contracte administratiu. 
 
2.- Donar trasllat a la Tresoreria de l’Ajuntament la present resolució perquè 
procedeixi a la devolució de les garanties definitives presentades.. 
 
3.- Manifestar a l’empresa CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES 
VICENÇ, S.L. que la devolució de l’esmentada garantia definitiva  s'efectuarà en 
el termini dels 15 dies hàbils següents a la recepció d’aquesta notificació,  
mitjançant transferència al compte bancari establert a fitxa de tercers presentada 
a aquest Ajuntament. 
 
 
3. Proposta d’aprovació de la devolució de la garantia definitiva del 
contracte de les obres d’adaptació de sortida d’emergència i reparació de 
filtracions a la Biblioteca Central Pare Miquel (exp. 2019/297/1384). 
 
Els Serveis Tècnics Municipals en data 27 de juliol de 2017 informen de la 
finalització del contracte de les obres d’adaptació de sortida d’emergència i 
reparació de filtracions a la Biblioteca Central Pare Miquel d’Esplugues de 
Llobregat, adjudicat a l’empresa CALAM TAPIAS CONSTRUCCIONS, S.L., 
segons acord de la Junta de Govern Local de data 13 de novembre de 2015, i 
que transcorregut el termini de garantia, informen favorablement de la devolució 
de la garantia definitiva constituïda mitjançant aval bancari  per import de 
14.581,71. 
 
Vist l’informe tècnic favorable emès pels tècnics del servei d’obres publiques, ..., 
arquitecte tècnic i ..., director de projectes.  
 
Atès l’informe favorable emès per la Intervenció-Tresoreria Municipals. 
 



 
S’acorda: 
 
1.- Autoritzar la devolució a la mercantil CALAM TAPIAS CONSTRUCCIONS, 
S.L. amb CIF B65511735, en qualitat d’adjudicatari del contracte de les obres 
d’adaptació de sortida d’emergència i reparació de filtracions a la Biblioteca 
Central Pare Miquel d’Esplugues de Llobregat, la garantia definitiva per import 
de 14.581,71€, dipositada per fer front a la correcta execució del referit contracte 
administratiu. 
 
2.- Donar trasllat a la Tresoreria de l’Ajuntament la present resolució perquè 
procedeixi a la devolució de les garanties definitives presentades. 
 
3.- Manifestar a l’empresa CALAM TAPIAS CONSTRUCCIONS, S.L. 
(CIFB65511735) que la devolució de la esmentada garantia s’efectuarà a partir 
dels 15 dies següents a la recepció d’aquesta notificació, aquests seran retornats 
a les Oficines de Serveis Econòmics (Plaça Santa Magdalena, 5 i 6 – planta 
baixa) en horari de dilluns a divendres  de 9 del mati a les 14,30 hores. 
 
 
4. Proposta d’aprovació de la devolució de la garantia definitiva del 
contracte del subministrament d’un camió grua per la brigada 
d’instal·lacions (exp. 2019/1699/1427). 
 
Els Serveis Tècnics Municipals en data 18 de febrer de 2019 informen de la 
finalització del contracte del subministrament mitjançant compravenda, d’un 
camió grua per a la brigada d’instal·lacions de l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat, adjudicat a l’empresa TALLERES VELILLA, S.A., segons acord de la 
Junta de Govern Local de data 29 de desembre de 2015, i que transcorregut el 
termini de garantia, informen favorablement de la devolució de la garantia 
definitiva constituïda mitjançant aval bancari per import de 2.225,00 €. 
 
Vist l’informe tècnic favorable emes pels tècnics del servei de Manteniment i 
Espai Públic, ..., enginyer tècnic industrial i ..., enginyer de camins, canals i ports.  
 
Atès l’informe favorable emès per la Intervenció-Tresoreria Municipals. 
 
S’acorda: 
 
1.- Autoritzar la devolució a la mercantil TALLERES VELILLA, S.A amb CIF 
A08428658, en qualitat d’adjudicatari del contracte del subministrament 
mitjançant compravenda, d’un camió grua per a la brigada d’instal·lacions de 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, la garantia definitiva per import de 
2.225,00€, dipositada per fer front a la correcta execució del referit contracte 
administratiu. 
 
2.- Donar trasllat a la Tresoreria de l’Ajuntament la present resolució perquè 
procedeixi a la devolució de les garanties definitives presentades. 
 



 
3.- Manifestar a l’empresa TALLERES VELILLA, S.A. (CIFA08428658) que la 
devolució de la esmentada garantia s’efectuarà a partir dels 15 dies següents a 
la recepció d’aquesta notificació, aquests seran retornats a les Oficines de 
Serveis Econòmics (Plaça Santa Magdalena, 5 i 6 – planta baixa) en horari de 
dilluns a divendres de 9 del matí a les 14,30 hores. 
 
 
5. Proposta d’aprovació de la devolució de la garantia definitiva del 
contracte del subministrament de materials elèctrics per la correcció de 
defectes en la instal·lació elèctrica a l’edifici La Baronda (exp. 
2019/847/1428). 
 
Els Serveis Tècnics Municipals en data 15 de febrer de 2019 informen de la 
finalització del contracte del subministrament de materials elèctrics per la 
correcció de defectes en la instal·lació elèctrica a l’edifici La Baronda, adjudicat 
a l’empresa CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES VICENÇ, S.L., 
segons acord de la Junta de Govern Local de data 28 d’octubre de 2016, i que 
transcorregut el termini de garantia, informen favorablement de la devolució de 
la garantia definitiva constituïda mitjançant fiança  per import de 2.189,44€. 
 
Vist l’informe tècnic favorable emès pel tècnic del servei de manteniment i espai 
públic, ..., tècnic auxiliar de manteniment.  
 
Ates l’informe favorable emès per la Intervenció-Tresoreria Municipals. 
 
S’acorda: 
 
1.- Autoritzar la devolució a la mercantil COMERCIAL ELECTRICA DEL 
LLOBREGAT, S.A. amb CIF A08568057, en qualitat d’adjudicatari del contracte 
del subministrament de materials elèctrics per la correcció de defectes en la 
instal·lació elèctrica a l’edifici La Baronda, la garantia definitiva per import de 
2.189,44€, dipositada per fer front a la correcta execució del referit contracte 
administratiu. 
 
2.- Donar trasllat a la Tresoreria de l’Ajuntament la present resolució perquè 
procedeixi a la devolució de les garanties definitives presentades.. 
 
3.- Manifestar a l’empresa COMERCIAL ELECTRICA DEL LLOBREGAT, S.A. 
que la devolució de l’esmentada garantia definitiva  s'efectuarà en el termini dels 
15 dies hàbils següents a la recepció d’aquesta notificació, mitjançant  
transferència al compte bancari establert a fitxa de tercers presentada a aquest 
Ajuntament. 
 
 
6. Proposta d’aprovació per contracte menor del servei de disseny i 
coordinació per a la realització de la 4ª Marató de l’estalvi energètic (exp. 
2019/1138/1411). 
 



 
Atesa la necessitat de procedir a la contractació del servei de disseny i 
coordinació per a la realització de la 4ª Marató de l’estalvi energètic al municipi 
d’Esplugues de Llobregat. 
 
- Tipus de contracte: Servei 
- Objecte: servei de disseny i coordinació per a la realització de la 4ª Marató de 
l’estalvi energètic al municipi d’Esplugues de Llobregat. 
- Procediment de contractació: Contracte menor. Tramitació: Ordinària 
- Codi CPV: 8054000-1 
- Valor estimat del contracte: 2.700,00 € IVA: 567,00 € 
- Preu:3.267,00 €  
- Duració: La vigència del contracte des de la seva adjudicació fins un cop 
realitzat el servei. Aquest servei es prestarà abans de finalitzar el 31 de març de 
2019, com molt tard. 
 
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 ..., per import de 3.267,00€ 
IVA inclòs, que es considera a la Memòria justificativa ajustada a les necessitats 
municipals i a les característiques específiques del contracte. La mateixa 
memòria indica que la persona que es proposa com a contractista no ha subscrit 
amb aquest Ajuntament altres contractes menors que individual o conjuntament 
superin les xifres límit per aquest tipus de contracte. 
 
Ha estat comprovada la disponibilitat de crèdit adequat i suficient en el 
pressupost de la corporació per a l’exercici 2019. 
 
Per la qual cosa i de conformitat amb el que s’estableix a la Disposició Addicional 
Segona de la Llei 9/2107, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, 
per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del 
parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE, de 26 de febrer de 2014. 
 
En ús de les competències delegades atorgades mitjançant Decret de l’Alcaldia 
núm. 1466 de 18 de juny de 2015. 
 
S’acorda: 
 
1. Aprovar l’expedient de contractació i la MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL 
CONTRACTE MENOR incorporada a l’expedient, aprovant expressament la 
necessitat de procedir a aquesta contractació que té per objecte el servei de 
disseny i coordinació per a la realització de la 4ª Marató de l’estalvi energètic al 
municipi d’Esplugues de Llobregat. 
 
2. Declarar que s’ha procedit a la comprovació de la regla d’incompatibilitat de 
l’article 118.3 de la Llei 9/2017. 
 



 
3. Aprovar el plec tècnic que regiran la realització del contracte, establint que el 
pressupost d’execució del contracte és d’import 2.700,00€, més 567,00€ 
corresponents al 21% d’IVA.  
 
4. Adjudicar el contracte a ... per import de 2.700,00€, més 567,00€ 
corresponents a 21% d’IVA, sent un import total del 3.267,00€, IVA inclòs. 
 
5. Aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent al present, per 
un import màxim de 3.267,00 euros, IVA inclòs, a càrrec de la partida 12 17230 
22699 DESPESES DIVERSES DE MEDI AMBIENT, a favor de ... 
 
6. El pagament s’efectuarà segons les condicions habituals de l’ajuntament, 
mitjançant transferència bancària, prèvia presentació de la factura o factures 
corresponents degudament signades per l’adjudicatària i degudament 
conformades per la persona designada responsable del projecte. 
 
7. La data d'execució material dels treballs serà acordada entre la persona 
adjudicatària i la persona designada com a responsable del contracte. Aquest 
servei es prestarà abans de finalitzar el 31 de març de 2019. 
 
8. La persona responsable del contracte, sota la supervisió de la qual es 
desenvoluparà el mateix, serà ..., tècnic de medi ambient. 
 
9. Notificar la present resolució a la persona adjudicatària. 
 
10. Ordenar la publicació del contracte menor en la forma prevista a l'article 63.4 
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 
 
 
7. Proposta d’aprovació per contracte menor del subministrament de les 
uniformitats i elements de protecció individual per la brigada municipal 
(exp. 2019/1590/1432). 
 
Atesa la necessitat de procedir a la contractació del subministrament de les 
uniformitat i elements de protecció individual per la brigada municipal 
d’Esplugues de Llobregat.  
 
- Tipus de contracte: Subministrament 
- Objecte: Subministrament de les uniformitats i elements de protecció individual 
per la brigada municipal d’Esplugues de Llobregat 
- Procediment de contractació: Contracte menor. Tramitació: Ordinària 
- Codi CPV: 18100000-0 
- Valor estimat del contracte: 13.223,13€ IVA: 2.776,86€ 
- Preu: 15.999,99€  
- Duració: El termini màxim previst per la realització del subministrament 
uniformitats i elements de protecció individual dels equipaments municipals de 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, serà inferior a un any com a màxim, 
iniciant-se a partir del dia següent a comptar des de la notificació de l'acord de 
l'adjudicació del contracte menor. 



 
 
A l’expedient administratiu consta degudament incorporada la Memòria 
justificativa en la que resta acreditada la necessitat de la contractació i que no 
han estat alterades les regles generals de la contractació. 
 
Consta també a l’expedient l’oferta presentada per FERCAT SUMINISTROS 
INDUSTRIALES, S.L., amb NIF B61453783, per import de 15.999,99 € IVA inclòs, 
que es considera a la Memòria justificativa ajustada a les necessitats municipals 
i a les característiques específiques del contracte. La mateixa memòria indica 
que la persona que es proposa com a contractista no ha subscrit amb aquest 
Ajuntament altres contractes menors que individual o conjuntament superin les 
xifres límit per aquest tipus de contracte. 
 
Ha estat comprovada la disponibilitat de crèdit adequat i suficient en el 
pressupost de la corporació per a l’exercici 2019. 
 
Per la qual cosa i de conformitat amb el que s’estableix a la Disposició Addicional 
Segona de la Llei 9/2107, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, 
per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del 
parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE, de 26 de febrer de 2014. 
 
En ús de les competències delegades atorgades mitjançant Decret de l’Alcaldia 
núm. 1466 de 18 de juny de 2015. 
 
S’acorda: 
 
1. Aprovar  l’expedient de contractació i la MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL 
CONTRACTE MENOR incorporada a l’expedient, aprovant expressament la 
necessitat de procedir a aquesta contractació que té per objecte el 
subministrament de les uniformitats i elements de protecció individual per la 
brigada municipal d’Esplugues de Llobregat. 
 
2. Declarar que s’ha procedit a la comprovació de la regla d’incompatibilitat de 
l’article 118.3 de la Llei 9/2017. 
 
3. Aprovar el plec tècnic (o les condicions) que regiran la realització del contracte, 
establint que el pressupost d’execució del contracte és d’import 13.223,13€, més 
2.776,86€ corresponents al 21% d’IVA.  
 
4. Adjudicar el contracte a FERCAT SUMINISTROS INDUSTRIALES, S.L. 
B61453783 per import de 13.223,13€, més 2.776,86€ corresponents al 21% 
d’IVA, sent un import total del 15.999,99€, IVA inclòs. 
 
5. Aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent al present, per 
un import màxim de 15.999,99 euros, IVA inclòs, a càrrec de les partides del 
pressupost municipal en vigor, a favor de FERCAT SUMINISTROS 
INDUSTRIALES, S.L. B-61453783:  
 
12 15320 22104 VESTUARI BRIGADA 11.999,99€ 



 
15 24100 22104 VESTUARI PLANS D’OCUPACIO  3.999,99€ 
 
6. El pagament s’efectuarà segons les condicions habituals de l’Ajuntament, 
mitjançant transferència bancària, prèvia presentació de la factura o factures 
corresponents degudament signades per l’adjudicatària i degudament 
conformades per la persona designada responsable del projecte. 
 
7. La data d'execució material dels treballs serà acordada entre la persona 
adjudicatària i la persona designada com a responsable del contracte. En tot cas, 
el termini màxim prevista serà inferior a un any com a màxim, iniciant-se a partir 
del dia següent a comptar des de la notificació de l’acord de l’adjudicació del 
contracte menor. 
 
8. La persona responsable del contracte, sota la supervisió de la qual es 
desenvoluparà el mateix, seran .... 
 
9. Notificar la present resolució a la persona adjudicatària. 
 
10. Ordenar la publicació del contracte menor en la forma prevista a l'article 63.4 
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 
 
 
8. Proposta d’aprovació per contracte menor del subministrament de 
mobiliari urbà, pilones i cendrers per a papereres (exp. 2019/710/1432). 
 
Atesa la necessitat de procedir a la contractació del subministrament de mobiliari 
urbà, pilones i cendrers per a papereres per l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat.  
 
Tipus de contracte: Subministrament 
 
Objecte: Subministrament de mobiliari urbà, pilones i cendrers per a papereres 
de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat.  
 
Procediment de contractació: Contracte menor. Tramitació: Ordinària 
 
Codi CPV: 34928400-2 
 
Valor estimat del contracte: 6.560,00 € IVA: 1.377,60 € 
 
Preu:7.937,60 €  
 
Duració: El termini màxim previst per la realització i entrega de la totalitat del 
subministrament serà de 30 dies, iniciant-se com a màxim 5 dies a comptar des 
de la notificació de l'acord de l'adjudicació del contracte menor. 
 
A l’expedient administratiu consta degudament incorporada la Memòria 
justificativa en la que resta acreditada la necessitat de la contractació i que no 
han estat alterades les regles generals de la contractació. 



 
 
Consta també a l’expedient l’oferta presentada per ADO URBAN FURNITURE, 
S.L., amb NIF B65916223, per import de 7.937,60€ IVA inclòs, que es considera 
a la Memòria justificativa ajustada a les necessitats municipals i a les 
característiques específiques del contracte. La mateixa memòria indica que la 
persona que es proposa com a contractista no ha subscrit amb aquest 
Ajuntament altres contractes menors que individual o conjuntament superin les 
xifres límit per aquest tipus de contracte. 
 
Ha estat comprovada la disponibilitat de crèdit adequat i suficient en el 
pressupost de la corporació per a l’exercici 2019. 
 
Per la qual cosa i de conformitat amb el que s’estableix a la Disposició Addicional 
Segona de la Llei 9/2107, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, 
per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del 
parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE, de 26 de febrer de 2014. 
 
En ús de les competències delegades atorgades mitjançant Decret de l’Alcaldia 
núm. 1466 de 18 de juny de 2015. 
 
S’acorda: 
 
1.- Aprovar  l’expedient de contractació i la MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL 
CONTRACTE MENOR incorporada a l’expedient, aprovant expressament la 
necessitat de procedir a aquesta contractació que té per objecte el 
subministrament de mobiliari urbà, pilones i cendrers per a papereres per  
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat.  
 
2.- Declarar que s’ha procedit a la comprovació de la regla d’incompatibilitat de 
l’article 118.3 de la Llei 9/2017. 
 
3.- Aprovar el pressupost del contracte per import de 6.560,00€, més 1.377,60€ 
corresponents al 21% d’IVA. 
 
4.- Adjudicar el contracte a ADO URBAN FURNITURE, S.L. B65916223 per 
import de 6.560,00€, més 1.377,60€ corresponents al 21% d’IVA, sent un import 
total del 7.937,60€, IVA inclòs. 
 
5.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent al present, per 
un import màxim de 7.937,60 euros, IVA inclòs, a càrrec de la partida 12 15100 
62500 MOBILIARI URBA 2019, del pressupost municipal en vigor, a favor de 
ADO URBAN FURNITURE, S.L. B-65916223. 
 
6.- El pagament s’efectuarà segons les condicions habituals de l’ajuntament, 
mitjançant transferència bancària, prèvia presentació de la factura o factures 
corresponents degudament signades per l’adjudicatària i degudament 
conformades per la persona designada responsable del projecte. 
 



 
7.- La data d'execució material dels treballs serà acordada entre la persona 
adjudicatària i la persona designada com a responsable del contracte. En tot cas, 
la realització i entrega de la totalitat del subministrament serà de 30 dies. 
 
8.- La persona responsable del contracte, sota la supervisió de la qual es 
desenvoluparà el mateix, seran .... 
 
9.- Notificar la present resolució a la persona adjudicatària. 
 
10.- Ordenar la publicació del contracte menor en la forma prevista a l'article 63.4 
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 
 
 
9. Proposta d’aprovació per contracte menor del servei d’assistència 
tècnica per a l’execució del projecte sobre les actuacions de millora en 
matèria de gestió de residus (exp. 2019/2043/1411). 
 
Atesa la necessitat de procedir a la contractació del servei d’assistència tècnica 
per l’execució del projecte sobre les actuacions de millora en matèria de gestió 
de residus a Esplugues de Llobregat.  
 
Tipus de contracte: Servei 
 
Objecte: Servei d’assistència tècnica per l’execució del projecte sobre les 
actuacions de millora en matèria de gestió 
 
Procediment de contractació: Contracte menor. Tramitació: Ordinària 
 
Codi CPV:85312320-8 
 
Valor estimat del contracte: 14.876,00€  IVA:3.123,96€ 
 
Preu: 17.999,96€  
 
Duració: El termini màxim previst per la realització del servei de referència, serà 
un any com a màxim, iniciant-se a partir del dia següent a comptar des de la 
notificació de l'acord de l'adjudicació del contracte menor. 
 
A l’expedient administratiu consta degudament incorporada la Memòria 
justificativa en la que resta acreditada la necessitat de la contractació i que no 
han estat alterades les regles generals de la contractació. 
 
Consta també a l’expedient l’oferta presentada per DATAMBIENT ASSESSORS, 
S.L, amb NIF B63216048, per import de 17.999,96€ 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 
d’assistència tècnica per l’execució del projecte sobre les actuacions de millora 
en matèria de gestió de residus a Esplugues de Llobregat.  
 
2.- Declarar que s’ha procedit a la comprovació de la regla d’incompatibilitat de 
l’article 118.3 de la Llei 9/2017. 
 
3.- Aprovar el plec tècnic (o les condicions) que regiran la realització del contracte, 
establint que el pressupost d’execució del contracte és d’import 14.876,00€, més 
3.123,96€ corresponents al 21% d’IVA.  
 
4.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent al present, per 
un import màxim de 17.999,96 euros, IVA inclòs, a càrrec de la partida 12 16210 
22706 HONORARIS SERVEI ASSISTENCIA TECNICA PER L’EXECUCIÓ DEL 
PROJECTE DE MILLORA EN MATERIA DE GESTIO DE RESIDUS, del 
pressupost municipal en vigor, a favor de DATAMBIENT ASSESSORS, S.L. 
B63216048. 
 
5.- 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. 
 
6.- La data d'execució material dels treballs serà acordada entre la persona 
adjudicatària i la persona designada com a responsable del contracte. En tot cas 
la durada d’ aquest contracte serà un any com a màxim, iniciant-se a partir del 
dia següent a comptar des de la notificació de l'acord de l'adjudicació del 
contracte menor. 
 
7.- La persona responsable del contracte, sota la supervisió de la qual es 
desenvoluparà el mateix, seran ... 
 
8.- Notificar la present resolució a la persona adjudicatària. 



 
 
9.- Ordenar la publicació del contracte menor en la forma prevista a l'article 63.4 
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic . 
 
 
10. Proposta d’aprovació de l’expedient de contractació mitjançant 
procediment obert del contracte de les obres de correcció de deficiències 
en sistemes constructius de paviments i sanejament dels vestidors del 
camp de futbol El Molí. 
 
Atesa la necessitat d’impulsar el contracte d’obres de correcció de deficiències 
en sistemes constructius de paviments i sanejament dels vestidors del camp de 
futbol de Molí en els termes previstos en l’informe de necessitat i d’idoneïtat i de 
la memòria justificativa emesos pel Servei d’Obres Públiques d’aquest 
Ajuntament, amb la descripció d’acord amb el projecte redactat per l’arquitecte 
..., amb un pressupost total de 312.687,05€, IVA inclòs, que acompanyen per a 
la seva aprovació.  
 
En funció del què disposen els articles 13, 25, 116 i 117 de la Llei 9/2017, de 8 
de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP), sobre 
disposicions comuns dels contractes, pel que fa referència a la naturalesa del 
contracte, i tot en relació amb l'article 274.2 del Text refós de la Llei municipal i 
de règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i 
dels articles 122 i 124 de la LCSP, sobre plecs de clàusules particulars, on es fa 
preceptiva l'aprovació de l'expedient de contractació i els plecs de condicions 
tècniques i econòmiques que han de regir en el contracte.  
 
Vist l'informe dels Serveis Jurídics, i la fiscalització prèvia per part de la 
Intervenció municipal. 
 
S’acorda: 
 
1.- Aprovar la necessitat i idoneïtat d’iniciar l’expedient relatiu al contracte d’obres 
de correcció de deficiències en sistemes constructius de paviments i sanejament 
dels vestidors del camp de futbol de Molí de conformitat amb el previst a l’informe 
de memòria justificativa emès pel Servei d’Obres Públiques i del projecte redactat 
per l’arquitecte ... 
 
2.- Aprovar la declaració d’urgència per a la tramitació del procediment de 
licitació de les obres de correcció de deficiències en sistemes constructius de 
paviments i sanejament dels vestidors del camp de futbol de Molí de conformitat 
a la justificació inclosa a l’informe de necessitat i idoneïtat emès pel Servei 
d’Obres Públiques d’aquest Ajuntament. 
 
2.- Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert i tramitació 
urgent i aprovar els plecs de condicions econòmiques administratives i tècniques, 
relatius contracte d’obres de correcció de deficiències en sistemes constructius 
de paviments i sanejament dels vestidors del camp de futbol de Molí, amb un 



 
pressupost total de licitació de 312.687,05€, IVA inclòs, desglossat en un preu 
net de 258.419,05€ i un IVA de 54.268,00€. 
 
3.- Aprovar inicialment el projecte de l’execució de les contracte d’obres de 
correcció de deficiències en sistemes constructius de paviments i sanejament 
dels vestidors del camp de futbol de Molí, amb un pressupost total de licitació de 
312.687,05€, IVA inclòs, desglossat en un preu net de 258.419,05€ i un IVA de 
54.268,00 redactat per l’arquitecte ... 
 
4.- Sotmetre al tràmit d'informació pública l'esmentat projecte pel termini de trenta 
dies, mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província, al tauler de la 
Corporació, durant els quals es podrà examinar i formular-hi les al·legacions 
pertinents.  
 
Transcorregut aquest termini sense que s'hagi produït cap reclamació el projecte 
esdevindrà aprovat definitivament sense necessitat d'acord exprés 
 
5.- Aprovar l’autorització de la despesa de l’expedient de contractació per les 
obres de correcció de deficiències en sistemes constructius de paviments i 
sanejament dels vestidors del camp de futbol de Molí, per import total de 
312.687,05 euros, IVA inclòs, imputable al pressupost municipal vigent a la 
partida 12 34200 61900 2017/2/INVER 19 Reforma vestidors camp de futbol el 
Molí. 
 
6.- Convocar la licitació, d'acord amb el què estableixen els articles 135, 136 i 
156 de la LCSP, publicant el corresponent anunci de licitació al perfil del 
contractant de la pàgina web municipal. 
 
7.- Designar com a responsable del contracte amb les funcions previstes a 
l’article 62 de la LCSP a les següents persones: 
 
 Arquitecte, Director de Projectes. 
 Arquitecte Tècnic, Tècnic de Projectes. 
 
8.- Condicionar els anteriors acords a l’aprovació definitiva del projecte. 
 
 
11. Proposta d’aprovació relativa a la gestió pressupostaria de la despesa 
de l’acord marc del subministrament de gas natural (exp. 2018/2/1424). 
 
Per acord de la Junta de Govern Local en sessió ordinària del dia 28 de setembre 
de 2018 s’aprova la despesa derivada de l’expedient de contractació relativa a 
l’adhesió del municipi d’Esplugues de Llobregat a l’Acord marc del 
subministrament de gas natural amb destinació a les entitats locals de Catalunya. 
Aquesta despesa presenta el caràcter plurianual, de forma que, tenint en compte 
que la data d’inici del contracte va ser l’1 d’octubre de 2018, l’import màxim del 
contracte és de 99.571,76 euros, pel període comprés entre l’1 de gener de 2019 
i el 30 de setembre de 2019, distribuïts de la següent forma entre les diferents 
partides pressupostàries implicades: 



 
 

Tipus de 
Subministrament 

Partida Pressupostària Previsió ADs 2019  
(9 mesos) 

Edificis Municipals 2019-12-93300-22102 10.631,97 € 
Instal·lacions Esportives 2019-36-34200-22102 15.126,58 € 
Escoles 2019-47-32300-22102 73.813,21 € 
 TOTAL 99.571,76 € 

 
Inicialment i mitjançant l’operació comptable número 220190000658 de data 7 
de febrer de 2019 (expedient 2018/2/1424), s’havien autoritzat i disposat crèdits 
pressupostaris en favor de l’adjudicatari (Endesa Energia, S.A.U., amb CIF 
número A81948077) per una anualitat sencera i distribuïts de la següent forma 
entre les diferents partides pressupostàries implicades: 
 

Tipus de 
Subministrament 

Partida Pressupostària Imports  
ADs 2019 

Edificis Municipals 2019-12-93300-22102 12.978,00 € 
Instal·lacions Esportives 2019-36-34200-22102 29.784,60 € 
Escoles 2019-47-32300-22102 79.425,00 € 
 TOTAL 122.187,60€ 

Per tot l’exposat, a la Junta de Govern Local 
 
S’acorda: 
 
Primer.- Anul·lar l’autorització i disposició de les següents quantitats per 
cadascuna de les partides pressupostàries consignades en l’operació comptable 
número 220190000658: 
 

Tipus de 
Subministrament 

Partida  
Pressupostària 

Imports  
per Anul·lar 

Edificis Municipals 2019-12-93300-22102 2.346,03 € 
Instal·lacions 
Esportives 

2019-36-34200-22102 14.658,02 € 

Escoles 2019-47-32300-22102 5.611,79 € 
 TOTAL 22.615,84€ 

 
 
 
12. Proposta d’adhesió al conveni de col·laboració entre l’Agència de 
Residus de Catalunya, la Federació de Municipis de Catalunya, l’Associació 
Catalana de Municipis i Comarques, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, 
l’Agrupació per a la Recollida Selectiva del Paper i Cartró de Catalunya i el 
Gremi de Recuperació de Catalunya (2018-2021). 
 
La gestió de residus municipals és una competència compartida entre la 
Generalitat i els ens locals. Al municipi correspon la prestació del servei de 
recollida selectiva d’aquests residus i a qui correspon promoure la valorització 
dels mateixos en el marc del programa de gestió formulat per la Generalitat de 
Catalunya. 
 
Per possibilitar la valorització i reciclatge dels residus municipals es fa necessari 
que s’implantin sistemes de recollida selectiva, d’acord amb la previsió 



 
continguda a l’article 53 del DL 1/2009, de 21 de juliol. Aquests sistemes 
comporten una clara millora en la gestió dels residus que la fan sostenible, alhora 
que també signifiquen un increment del cost global d’aquesta gestió. 
 
El programa general de prevenció i gestió de residus i recursos a Catalunya 
(PRECAT20) pel període 2013-2020, aprovat pel Reial Decret 210/2018, de 6 
d’abril, té com a principal objectiu estratègic el de potenciar la gestió de residus 
com a recursos impulsant, entre d’altres, la simbiosi industrial, la implicació del 
sector privat i instruments de gestió eficients. 
 
Específicament els objectius en matèria de recollida selectiva de paper i cartró 
han de permetre assolir l’any 2020 la valorització de com a mínim el 60 per cent 
en pes dels residus generats a Catalunya. 
 
En aquest sentit en data 1 de juliol de 2018, l’Agència de Residus de Catalunya, 
la Federació de Municipis de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, l’Agrupació per a la Recollida 
Selectiva del Paper i Cartró de Catalunya i el Gremi de Recuperació de 
Catalunya signen conveni de col·laboració que té per objecte promoure la 
col·laboració entre les administracions públiques i les empreses fabricants i 
recuperadores de paer i cartró per fomentar la recollida selectiva, i establir un 
marc estable de comercialització d’aquest material així com disposar d’una xarxa 
de punts de descàrrega en tot el territori de Catalunya, coadjuvant a l’assoliment 
dels objectius de valorització material del paper i cartró previstos en el 
PRECAT20 i en la normativa d’aplicació. 
 
El Servei de Manteniment i Espai Públic proposa l’adhesió voluntària de 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat a aquest conveni de col·laboració per a 
fomentar la recollida selectiva en matèria de paper i cartró. 
 
S’acorda: 
 
Primer.- Sol·licitar l’adhesió voluntària de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat 
al conveni de col·laboració entre l’ARC (Agencia de Residus de Catalunya), 
l’ACM (Associació Catalana de Municipis i Comarques), la FMC (Federació 
Catalana de Municipis), l’AMB (Àrea Metropolitana de Barcelona), l’ARSPCC 
(Agrupació per a la recollida selectiva del paper i cartró de Catalunya) i el GRC 
( Gremi de recuperació de Catalunya). 
 
Segon.- L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat manifesta: 
 
- El coneixement i acceptació en la seva totalitat dels pactes, els drets i les 
obligacions derivades del Conveni. 
- El compromís de lliurar el paper i cartró procedent de la recollida selectiva a les 
empreses gestores que hagin formalitzat l’adhesió al Conveni. 
- El compromís de notificar amb un mínim d’un mes d’antelació, si escau, la 
voluntat de suspendre la participació en el Conveni. 
  
Tercer.- Notificar el present acord a l’Agència de Residus de Catalunya. 



 
 
 
13. Proposta d’autorització de la cessió de l’ús de les places d’aparcament 
núm.1172 i 1173 (exp.2019/1489/1597). 
 
Les senyores..., sol·liciten autorització per a la cessió d’ús de les places 
d’aparcament números 1172 i 1173 de la planta soterrani 3, de l’aparcament 
subterrani de vehicles de Can Vidalet a favor del senyor ..., segons instància amb 
registre d’entrada número 2019/864 de data 11 de gener de 2019. 
 
Que les peticionaries, ambdues són titulars de la concessió administrativa que 
l’autoritza l’ús d'aquestes places d'aparcament mitjançant escriptura pública de 
compravenda numero 996, de data 30 d’abril de 2004, atorgada pel Notari de l’ 
Il·lustre Col·legi de Catalunya el senyor ..., inscrita al Registre de la Propietat. 
 
La recepció provisional de les obres de l'aparcament i urbanització va ser 
acordada pel Ple Municipal en sessió ordinària de data 10 de febrer de 1993, 
iniciant-se el termini de la concessió de 50 anys. 
 
En el plec de clàusules 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 excedeix del 
preu màxim actualitzat d’acord amb l’establert a la clàusula vintè cinquena del 
plec de condicions reguladores de la concessió. 
 
Vist l'informe jurídic emès per la Unitat Jurídic Administrativa de Territori i 
Sostenibilitat.                       
  
S’acorda: 
 
Autoritzar a la senyora ... la cessió d’ús de les places d’aparcament números 
1172 i 1173 de la planta soterrani 3, de l’aparcament subterrani de vehicles de 
Can Vidalet a favor del senyor ... per un import de 5.576,58 € / cadascuna d’elles, 
i per una totalitat de 11.153,16 €. 
  
Tenint en compte que la taxa per autorització de cessions d’ús en concessions 
administratives, a partir de segones cessions (Ordenança Fiscal núm. 9, article 
6.2. A.VII 1) d'import  240,40€ per cada una d’elles, i corresponent a les places 
d’aparcament números 1172 i 1173, amb càrrecs/valors núm. 
01818854/0000037816 i 01818854/0000037818 es van liquidar per decret 
d’alcaldia i han estat ingressades pel subjecte passiu en data 18 de febrer de 
2019.  
 
Condicionar l'efectivitat de la cessió d'ús de la plaça d'aparcament que 
s'autoritza, a la seva formalització mitjançant escriptura pública especificant preu, 
termini i altres condicions establertes en la clàusula vintè cinquena del Plec 
regulador de la concessió, de conformitat amb aquest i a la seva inscripció al 
Registre de la Propietat. Tot això haurà d'acreditar-se davant d'aquest 
Ajuntament en el termini màxim de dos mesos, comptats des de la recepció del 
present acord. 
 
 
14. Proposta d’autorització de la cessió de l’ús de la plaça d’aparcament 
núm.189 (exp.2019/1449/1597). 
 
La senyora ..., sol·licita autorització per a la cessió d’ús de la plaça d’aparcament 
número 189 de la planta soterrani 1, de l’aparcament subterrani de vehicles de 
la Plaça Catalunya a favor de la senyora ... per un import de 6.000,00€, segons 
instància amb registre d’entrada número 2019/2225 de data 31 de gener de 
2019.  
 
Que la peticionària ..., n’és titular de la concessió administrativa que l’autoritza 
l’ús d'aquesta plaça d'aparcament mitjançant escriptura pública de  
compravenda numero 601 de data 18 de març de 1993, atorgada pel Notari de 
l'Il·lustre Col·legi de Barcelona, el senyor ..., inscrita en el 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 12 de maig de 1993, 
iniciant-se el termini de la concessió de 50 anys. 



 
 
En el plec de clàusules reguladores de la concessió aprovat i la seva modificació 
posterior acordada per l'Ajuntament, en el 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 a 
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 reguladores de la concessió.  
                                    
Atesa la clàusula vintè cinquena del Plec de clàusules reguladores de la 
concessió i la seva modificació acordada pel Ple Municipal de data 13 de 
novembre de 1991.  
 
Atès que el preu proposat per la cessió d’ús de la plaça sol·licitada no excedeix 
del preu màxim actualitzat d’acord amb l’establert a la clàusula vintè cinquena 
del plec de condicions reguladores de la concessió. 
 
Vist l'informe jurídic emès per la Unitat Jurídic Administrativa de Territori i 
Sostenibilitat. 
  
S’acorda: 
 
Autoritzar a la senyora ..., la cessió d’ús de la plaça d’aparcament número 189 
de la planta soterrani 1, de l’aparcament subterrani de vehicles de Plaça 
Catalunya a favor de la senyora ... per un import de 6.000,00€.    
 
Tenint en compte que la taxa per a 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 núm.189, 
amb càrrec/valor núm. 01832271/0000062328 es va liquidar per decret d’alcaldia  
i ha estat ingressada pel subjecte passiu en data 15 de febrer de 2019.   
 



 
Condicionar l'efectivitat de la cessió d'ús de la plaça d'aparcament que 
s'autoritza, a la seva formalització mitjançant escriptura pública especificant preu, 
termini i altres condicions establertes en la clàusula vintè cinquena del Plec 
regulador de la concessió, de conformitat amb aquest i a la seva inscripció al 
Registre de la Propietat. Tot això haurà d'acreditar-se davant d'aquest 
Ajuntament en el termini màxim de dos mesos, comptats des de la recepció del 
present acord. 
 
 
15. Proposta de concessió de llicència d’ús privatiu del domini públic de 10 
places d'aparcament addicionals associades a l’espai E, de l’edifici La 
Baronda, a la UTE PRODUCCIONES DEL BARRIO, SL- AB RIERA 
ARQUITECTES ASSOCIATS, SLP i liquidació de la taxa dels anys 2018 i 
2019 (expedient 2017/8/1597). 
 
Vist que el 21 de febrer de 2019, (Registre general d'entrada núm. 2019/4370), 
la senyora ..., en representació de l’empresa UTE PRODUCCIONES DEL 
BARRIO, SL- AB RIERA ARQUITECTES ASSOCIATS, SLP, presenta una 
instància mitjançant la qual sol·licita 10 places d'aparcament addicionals. 
 
Vist l'informe jurídic emès per l'assessora jurídica de l'Àmbit de Territori i 
Sostenibilitat, que estableix el següent:  
 
"El 21 de febrer de 2019, (Registre general d'entrada núm. 2019/4370), la 
senyora ..., en representació de l’empresa UTE PRODUCCIONES DEL BARRIO, 
SL- AB RIERA ARQUITECTES ASSOCIATS, SLP, presenta una instància 
mitjançant la qual sol·licita 10 places d'aparcament addicionals respecte de les 
15 places d'aparcament que ja tenen autoritzades. Afegeixen que totes aquestes 
places d'aparcament ja les estan fent servir des de l'1 de juny de 2018. 
 
En relació amb aquesta petició, cal assenyalar el següent: 
 
ANTECEDENTS 
 
La Junta de Govern Local de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat, de 9 de 
març de 2018, va acordar CONCEDIR llicència d’ús privatiu del domini públic a 
la UTE PRODUCCIONES DEL BARRIO, SL- AB RIERA ARQUITECTES 
ASSOCIATS, SLP, en relació amb l’espai denominat E, de l’edifici municipal La 
Baronda, situat al carrer de la riba, núm. 36, d’Esplugues de Llobregat, amb destí 
a ús d’oficines, per a l’activitat de producció de programes de televisió, 
(preparació de guions, documentació, postproducció i edició), i 15 places  
d’aparcament, a l’empara de l’article 57 i següents del Reglament del Patrimoni 
dels ens locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre, i les Bases 
reguladores de l’atorgament de llicències per a la utilització privativa d’espais 
situats a l’edifici “la Baronda. (…) ” 
 
El 21 de febrer de 2019, (Registre general d'entrada núm. 2019/4370), la UTE 
PRODUCCIONES DEL BARRIO, SL- AB RIERA ARQUITECTES ASSOCIATS, 
SLP, ha sol·licitat autorització per a l’ús privatiu de 10 noves places d’aparcament 



 
de l’edifici municipal La Baronda, situat al carrer de la Riba, núm. 36, d’Esplugues 
de Llobregat, no assignades a l’Espai E de l’esmentat edifici.  
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Vistes les Bases reguladores de l’atorgament de llicències per a la utilització 
privativa d’espais situats a l’edifici “La Baronda”; 
 
Vist el Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del 
patrimoni dels ens locals; 
 
D’acord amb l’article 57 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova 
el Reglament del patrimoni dels ens locals, l'ús privatiu és el constituït per 
l'ocupació directa o immediata d'una porció del domini públic, de manera que 
limiti o exclogui la utilització per part dels altres interessats. 
 
L'ús privatiu que no comporta la transformació o la modificació del domini públic 
resta subjecte a l'atorgament d'una llicència d'ocupació temporal que origina una 
situació de possessió precària essencialment revocable per raons d'interès 
públic i amb dret a indemnització, si s'escau. 
 
En el cas que els sol·licitants siguin més d'un s'han de tenir en compte els 
principis d'objectivitat, publicitat i concurrència. 
 
D’acord amb  l’article 2 de l’Ordenança  núm. 24, reguladora de  la TAXA PER 
LA  UTILITZACIÓ PRIVATIVA  DEL  DOMINI PÚBLIC  DE  L’ESPAI  
MUNICIPAL  DE  LA  BARONDA,  constitueix  el  fet imposable de la taxa la 
utilització privativa de l'espai municipal de "la Baronda", ja sigui a través d'usos 
terciaris d'oficina desenvolupats per empreses, o d'utilització de les places del 
pàrquing. 
 

ESPAI  Nº MÀXIM PLACES PÀRQUING ASSIGNADES 
E 15 

 
L’article 5 de l’Ordenança determina la quota tributària en el següent quadre: 

ESPAI TAXA IMPORT MENSUAL 
oficines fixe 15,00 €/m² útil. 
places d'aparcament fixe general 50 euros 
 fixe reduïda* 25 euros 

 
*En el cas que la utilització sigui de la totalitat de les places assignades als Espais 
A i B (3 i 4 places, respectivament) o de com a mínim 5 places d'aparcament, en 
el cas de la resta d'espais. 
 
En tractar-se de 10 places no assignades a l'Espai E, si no a la resta d'espais 
que en aquests moments resten sense adjudicació, la tarifa aplicable és la 
general. 
 



 
És l'article 6 el què estableix que la taxa s'acreditarà quan s'iniciï la utilització 
privativa, moment que, a aquests efectes, s'entén que coincideix amb el de 
concessió de la llicència o autorització d'ús, si aquesta fou sol·licitada. 
 
L'article 7.2 de l'Ordenança regula el període impositiu. Concretament, disposa 
que quan la utilització privativa s'estengui a diversos exercicis, l'acreditació de la 
taxa tindrà lloc l'1 de gener de cada any, i el període impositiu comprendrà l'any 
natural, excepte en els supòsits d'inici o cessament en la utilització privativa, en 
què s'aplicarà el previst en els apartats següents de l’ordenança. 
 
Finalment, l'article 8 regula el règim de declaració i ingrés establint que la taxa 
s'exigirà en règim de liquidació, i que s'admet com a única forma de pagament la 
domiciliació bancària, mitjançant l'autorització a l'Ajuntament del càrrec mensual 
de les taxes. 
 
D’acord amb l’article 60 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova 
el Reglament del patrimoni dels ens locals, correspon a l'alcalde 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. 
 
CONCLUSIONS 
 
A la llum dels fets, en aquest cas es tracta de regularitzar l'ús de 10 places 
d'aparcament addicionals respecte de les 15 ja autoritzades amb la llicència 
concedida el 9 de març de 2018, ja que, segons manifesta la persona interessada, 
n'estan fent ús des de l'1 de juny de 2018. 
 
Per altra banda, cal assenyalar que aquestes places d'aparcament addicionals 
podran ser utilitzades durant el mateix termini de duració de la llicència d'ús 
privatiu del domini públic concedida el 9 de març de 2018, o bé fins que es 
concedeixi una llicència per a l'ús privatiu del domini públic pel que fa als espais 
que en aquests moments resten sense adjudicació, i als quals aquestes estan 
vinculades, segons la descripció que es detalla a les reguladores de l’atorgament 
de llicències per a la utilització privativa d’espais situats a l’edifici “La Baronda”. 
En aquest darrer supòsit, la UTE haurà de deixar lliures les places d'aparcament, 
i posar-les a disposició de l'Ajuntament. 
 
Per tot l’exposat, només resta concloure que s’informa favorablement la 
concessió de la llicència per a l'ús privatiu del domini públic pel que fa a 10 places 
d'aparcament addicionals en relació amb l'espai E de l'edifici la Baronda, i pel 
que fa a l’aprovació de la - LIQUIDACIÓ DE LA TAXA corresponent al període 
comprés entre l’1 de juny de 2018 fins al 31 de desembre de 2018, i l’aprovació 
de la LIQUIDACIÓ DE LA TAXA corresponent a l’exercici 2019, derivades de l’ús 
privatiu del domini públic per la UTE PRODUCCIONES DEL BARRIO, SL- AB 
RIERA ARQUITECTES ASSOCIATS, SLP, en relació amb 10 places 
d’aparcament no assignades a l’Espai denominat E, regulada a l’article 5é  de  
l’Ordenança fiscal núm. 24, reguladora de la Taxa per la utilització privativa del 
domini públic de l’Espai municipal de La Baronda.” 
  



 
S’acorda: 
 
PRIMER.- CONCEDIR llicència d’ús privatiu del domini públic a la UTE 
PRODUCCIONES DEL BARRIO, SL- AB RIERA ARQUITECTES ASSOCIATS, 
SLP, en relació amb 10 places d'aparcament addicionals associades a l’espai 
denominat E, de l’edifici municipal La Baronda, situat al carrer de la Riba, núm. 
36, d’Esplugues de Llobregat, a l’empara de l’article 57 i següents del Reglament 
del Patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre, i les 
Bases reguladores de l’atorgament de llicències per a la utilització privativa 
d’espais situats a l’edifici “la Baronda”, pel mateix termini de duració que la 
llicència d’ús privatiu del domini públic concedida a la UTE mencionada, el 9 de 
març de 2018, de la qual porta causa, o bé fins que es concedeixi una llicència 
per a l'ús privatiu del domini públic pel que fa als espais de l'edifici la Baronda 
que en aquests moments resten sense adjudicació, i als quals aquestes places 
d'aparcament estan vinculades. 
 
SEGON.- ADVERTIR a UTE PRODUCCIONES DEL BARRIO, SL- AB RIERA 
ARQUITECTES ASSOCIATS, SLP, que la llicència d'ocupació temporal origina 
una situació de possessió precària, essencialment revocable per raons d'interès 
públic, en els termes de l’article 57.2 del Reglament del Patrimoni dels ens locals. 
 
TERCER.- APROVAR LA LIQUIDACIÓ DE LA TAXA corresponent al període 
comprès entre l’1 de juny de 2018 fins al 31 de desembre de 2018, derivada de 
l’ús privatiu del domini públic per la UTE PRODUCCIONES DEL BARRIO, SL- 
AB RIERA ARQUITECTES ASSOCIATS, SLP, en relació amb 10 places 
d’aparcament no assignades a l’espai denominat E, de l’edifici municipal La 
Baronda, regulada a l’article 5é  l’Ordenança fiscal núm. 24.  
 
Dades liquidació: 
 
Obligat tributari: UTE PRODUCCIONES DEL BARRIO, SL- AB RIERA 
ARQUITECTES ASSOCIATS, SLP. 
 
Objecte tributari: TAXA per la utilització privativa de l'espai municipal de 
"la Baronda” en relació a 10 places d’aparcament no assignades a l’espai E. 
Període comprès entre l'1 de juny de 2018 i el 31 de desembre de 2018. 
 
Elements  tributaris: 
- Places d'aparcament: 10 places. 
- TAXA general: 50 euros mensuals. 
- Quota mensual : 10 places x 50 euros/mes = 500,00 euros mensuals. 
-Quota resultant aplicable al període (1/06/2018 al 31/12/2018):    
500,00 euros x 7 mesos = 3.500,00 euros. 
 
Termini de pagament:  
En la seva totalitat al mes de març del 2019. 
 
Forma de pagament: 
domiciliació bancària (Article 8 OF 24.) 



 
QUART.- APROVAR LA LIQUIDACIÓ DE LA TAXA corresponent a L’EXERCICI 
2019, derivada de l’ús privatiu del domini públic per la UTE PRODUCCIONES 
DEL BARRIO, SL- AB RIERA ARQUITECTES ASSOCIATS, SLP, en relació amb 
10 places d’aparcament no assignades a l’espai denominat E, de l’edifici 
municipal La Baronda, regulada a l’article 5é  l’Ordenança fiscal núm. 24.  
 
Dades liquidació: 
 
Obligat tributari: UTE PRODUCCIONES DEL BARRIO, SL- AB RIERA 
ARQUITECTES ASSOCIATS, SLP. 
 
Objecte tributari: TAXA corresponent a L’EXERCICI 2019 per la utilització 
privativa de l'espai municipal de "la Baronda” en relació a 10 places 
d’aparcament no assignades a l’espai E.  
 
Elements  tributaris: 
- Places d'aparcament: 10 places. 
- TAXA general: 50 euros mensuals. 
- Quota mensual : 10 places x 50 euros/mes = 500,00 euros mensuals. 
- Quota resultant aplicable a l’exercici 2019:  500,00 euros x 12 mesos = 
6.000,00 euros. 
 
Termini de pagament:  
mensual (Article 8 OF 24.) 
 
Forma de pagament: 
domiciliació bancària (Article 8 OF 24.) 
 
CINQUÈ.- NOTIFICAR aquest acord a UTE PRODUCCIONES DEL BARRIO, 
SL- AB RIERA ARQUITECTES ASSOCIATS, SLP. 
 
SISÉ.- COMUNICAR aquest acord al Departament d’Intervenció i Tresoreria. 
 
 

RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS 

16.Proposta d’aprovació de relacions de despeses i reconeixement 
d’obligacions. 
 
Per la Secció de Comptabilitat s’han elaborat les següents relacions de despesa: 
 
Relació núm. 15 de documents O en fase prèvia per un import total de 
46.299,42€. 
 
Relació núm. 16 de documents O en fase prèvia per un import total de 
163.138,96€. 
 
Relació núm. 17 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
1.717,00€. 



 
 
Tots el documents comptables porten annexat el corresponent document 
justificatiu que ha estat conformat per la persona tècnica adient i fiscalitzada pel 
Servei d’Intervenció. 
  
S’acorda: 
 
1. Relació núm. núm. 15 de documents O en fase prèvia per un import total de 
46.299,42€. 
 
2. Relació núm. 16 de documents O en fase prèvia per un import total de 
163.138,96€. 
 
3. Relació núm. 17 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
1.717,00€. 
 
 
17. Proposta de modificació de la pròrroga de l’assegurança de la flota 
vehicles. 
  
El 22 de juliol del 2016, la Junta de Govern Local va aprovar l’expedient de 
contractació, mitjançant procediment obert i regulació harmonitzada, del servei 
d’assegurances de la Corporació local, relatiu a les següents pòlisses, 
distribuïdes en lots: 
 
Lot 1: Danys a béns mobles i immobles 
Lot 2: Responsabilitat civil i patrimonial 
Lot 3: Flota de vehicles 
Lot 4: Accidents 
Lot 5: Responsabilitat civil d’autoritats 
 
En concret i respecte el lot 3, la Junta de Govern local, prèvia tramitació del 
procediment i comprovació de la capacitat i solvència, va adjudicar-lo a l’empresa 
SEGUROS CATALANA OCCIDENTE, S.A., DE SEGUROS Y REASEGUROS, 
amb NIF A28119220. 
 
El contracte es va formalitzar el 31 de desembre de 2016, amb una prima anual 
de 10.430,00 euros, amb una durada inicial de dos anys, amb possibilitat de 
pròrrogues anuals, amb una durada màxima total de quatre anys. 
 
El passat 21 de desembre de 2018 i previ l’esgotament de la durada inicial, la 
Junta de Govern va acordar prorrogar per un any tots els lots del contracte 
d’assegurança, amb manteniment de les condicions del contracte, entre elles el 
preu. En concret, el contracte relatiu al lot 3 (flota de vehicles), es va prorrogar 
per l’import de 10.430,00 euros. 
 
Posteriorment, el 24 de gener d’enguany, l’empresa SEGUROS CATALANA 
OCCIDENTE, S.A., DE SEGUROS Y REASEGUROS ha comunicat a aquesta 
Corporació local, que a l’import de la pòlissa anual 2019 s’han d’aplicar unes 



 
baixes i altes en els vehicles que conformen la flota municipal i que això comporta 
un increment en l’import de la pòlissa de 333,00 euros respecte l’import de la 
pròrroga contractual, passant de 10.430,00 euros a 10.763,00. El detall de la 
proposta de liquidació consta a l’expedient administratiu 2018/33/1408. 
 
En concret, la variació en l’import de la pròrroga contractual ve justificada per les 
altes i baixes dels següents vehicles que integren la flota de l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat, un cop comprovat pels serveis municipals i que 
consten a l’expedient 2018/33/1408, és la següent: 
 
1. Altes de vehicles amb matrícula: 9911KNJ, 0529KNK, 4039KHB i 4034KHB. 
2. Baixes de vehicles amb matrícules: 8885BRX, B6565WB i 1888CHR. 
 
Vist que la modificació obeeix a les fluctuacions dels vehicles objecte de 
cobertura de la pòlissa d’assegurança, es proposa ajustar l’import de la pòlissa 
per a l’any 2019 en 10.763,00 euros (9.962,28 euros nets, més 800,72 euros 
d’Impost prima assegurança), que inclou 49 vehicles de la Corporació local. 
 
La Direcció de la UJA de l’àmbit de Serveis Generals i Econòmics ha emès 
l’informe corresponent. 
 
La present modificació contractual ve emparada pels plecs contractuals, pel 
TRLCSP, d’acord amb el règim transitori establert per l’actual Llei 9/2017, de 8 
de novembre, de Contractes del Sector Públic; en concret, la seva Disposició 
Transitòria primera, quan preveu que els contractes administratius adjudicats 
anteriorment a l’entrada en vigor de la present Llei -9 de març de 2018-, es 
regiran, quant als seus efectes, compliment i extinció, inclosa la seva modificació, 
durada i règim de pròrrogues, per la normativa anterior. 
En base a l’anteriorment exposat 
  
S’acorda: 
 
PRIMER.- Modificar l’import de la pròrroga del contracte d’assegurances de 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat i, en concret, del lot 3 (flota de vehicles) 
corresponent a l’any 2019 (1 de gener al 31 de desembre), subscrit amb 
l’empresa SEGUROS CATALANA OCCIDENTE, S.A., DE SEGUROS Y 
REASEGUROS, en 10.763,00 euros, justificat en les altes i baixes de vehicles 
municipals, amb el següent detall: 
 
Import pròrroga contractual: 10.430,00 euros 
Increment: 333,00 euros 
Import final pròrroga contractual: 10.763,00 euros 
 
En tot cas, la modificació de l’import de la pròrroga contractual s’ajusta a la 
normativa d’aplicació i, en concret, el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic. 
 



 
SEGON.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa per import de 333,00 
euros corresponent a l’increment de la pròrroga del servei d’assegurances i, en 
concret, del lot 3 (flota de vehicles) corresponent a l’any 2019 (1 de gener al 31 
de desembre), subscrit amb l’empresa  SEGUROS CATALANA OCCIDENTE, 
S.A., DE SEGUROS Y REASEGUROS, a càrrec de l’aplicació 11-92000-22400 
Assegurances del pressupost municipal en vigor. 
 
TERCER.- Notificar el present acord a la empresa SEGUROS CATALANA 
OCCIDENTE, S.A., DE SEGUROS Y REASEGUROS. 
 
 
18. Proposta que consisteix en donar compte de la modificació parcial de 
les sol·licituds adreçades a la Diputació de Barcelona. 
 
El 25 de gener d’enguany, la Junta de Govern va aprovar el conjunt de 
necessitats econòmiques, tècniques i/o materials susceptibles de subvenció per 
part de la Diputació de Barcelona en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 
2016-2019”, a fi de desenvolupar activitats promogudes per l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat, per a l’any 2019. 
 
Posteriorment a aquesta data, els serveis municipals han comunicat les següents 
modificacions parcials al llistat de l’Annex a l’acord i que han estat tramitades 
pels mitjans electrònics indicats a la convocatòria de 2019: 
 

ÀREES 
DIPUTACIÓ 

PROGRAMA/ACT
IVITAT 

TIPOLOGIA 
RECURSOS 
SOL·LICITATS 

QUANTITAT 
SOL·LICITADA 

Observacions 

CULTURA, 
EDUCACIÓ I 
ESPORTS 

Cicle de 
passejades de 
marxa nòrdica per 
a la gent gran 

Recurs econòmic 550,00 euros Modificació import 
sol·licitud: abans 
s’indicava 2.400 € 

ATENCIÓ A LES 
PERSONES 

II Fase Pla de 
Projecció 
Internacional 

Recurs econòmic 12.000,00 euros Modificació títol de 
l’activitat: abans 
s’indicava “2a fase 
de la redacció del 
Pla de Projecció 
Internacional” 

ATENCIÓ A LES 
PERSONES 

Avaluació de 
projectes de 
cooperació al 
desenvolupament 
i drets humans 

Recurs econòmic 14.400,00 euros Nova sol·licitud 

CULTURA, 
EDUCACIÓ I 
ESPORTS 

Préstec de 
material esportiu 

Recurs material  Nova sol·licitud 

 
Vista la necessitat d’actualitzar el document Annex amb les sol·licituds 
tramitades a la Diputació de Barcelona i, en aquest sentit, resti oportunament 
assabentada la Junta de Govern; 
  
S’acorda: 
 
ÚNICA.-Donar compte de les necessitats econòmiques, tècniques i/o materials 
referides a les xifres que consten a l’Annex que s’adjunta i que incorpora les 



 
modificacions puntuals esmentades a l’antecedent de la present Proposta, dins 
del Catàleg de Concertació 2019 de la Diputació de Barcelona, en el marc del 
Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, a fi de desenvolupar activitats 
promogudes per l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, per a l’any 2019. 
 
 
19. Proposta que consisteix en donar compte de la jubilació per edat d’una 
treballadora laboral (ext. 2019/2154/1487). 
 
Per acord de la Junta de Govern Local de data 13 de novembre de 2015, es va 
acordar concertar un nou contracte de treball a temps parcial amb la tècnica de 
Salut Laboral i Prevenció de Riscos ..., amb una jornada laboral del 25% respecte 
a la jornada a temps complet fixada pel seu lloc de treball, amb efectes del dia 
17 del mateix mes i any i fins el 8 de març de 2019, data de la seva jubilació 
ordinària als 65 anys. 
 
Tenint en compte que el proper 8 de març de 2019, la treballadora esmentada 
complirà l’edat de 65 anys. 
  
S’acorda: 
 
Donar compte de la jubilació ordinària per edat de ..., tècnica de Salut Laboral i 
Prevenció de Riscos de la plantilla laboral d’aquest Ajuntament, en situació de 
jubilació ordinària per edat amb efectes del dia 9 de març de 2019. 
  
 
20. Proposta que consisteix en declarar en situació de jubilació forçosa per 
edat a un funcionari (exp. 2019/2260/1487). 
 
El proper 28 de març el funcionari en categoria d’operari, complirà 65 anys, 
causant baixa per jubilació forçosa per edat. 
 
S’acorda: 
 
Declarar ..., operari de la plantilla de funcionaris d’aquest Ajuntament, en situació 
de jubilació forçosa per edat amb efectes del dia 29 de març de 2019. 
 
 
21. Proposta de modificació de l'oferta pública d'ocupació per a l’exercici 
2019. 
 
Vist que el que disposa el Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel 
qual s’aprova el text refós de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, segons el qual  
les necessitats de recursos humans amb assignació pressupostària que no es 
puguin cobrir amb els efectius de personal existents seran objecte d’oferta 
pública d’ocupació. 
 



 
Vist que la relació de places de la plantilla de l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat s’ha confeccionat en compliment del que disposen, entre d’altres, les 
següents normes: 
 
- La  Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local. 
- Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya. 
- La Llei 30/84, de 2 d’agost, de Mesures per a la Reforma de la Funció Pública. 
- El Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un 
Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents en matèria de 
Funció Pública. 
 
Vist el que disposen els articles 59 i 60 del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 
d’octubre, en relació a l’Oferta Pública d’Ocupació. 
 
Vist l’acord del Ple Municipal del dia 21 de novembre de 2018 pel qual s’aprova 
el pressupost d’aquest Ajuntament per a l’any 2019, així com la plantilla i la 
relació de llocs de treball.  
 
Atès que en data 15 de febrer de 2019 i en vista a l’articulat de la Disposició 
transitòria segona, Taxa addicional de reposició de la Policia Local, 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, on diu textualment: “De acuerdo con lo establecido 
en la disposición adicional centésima sexagésima quinta de la Ley 6/2018, de 3 
de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, y en aplicación 
de la misma, la tasa de reposición adicional será efectiva desde la presentación 
de la solicitud de jubilación anticipada. La persona interesada deberá comunicar 
a la Administración municipal correspondiente su voluntad de acogerse a esta 
modalidad de jubilación antes del día 31 de enero de cada año.”, es va aprovar 
mitjançant Junta de Govern Local una oferta pública d’ocupació on es recollien 
5 places d’agent de la Policia Local.    
 
Vist que hem de tenir en compte la “Disposición adicional centésima sexagésima 
quinta.” Que diu: “Tasa adicional de reposición de la policía local. Adicionalmente 
a lo previsto en el artículo 19 de esta Ley, y con el fin de garantizar el ejercicio 
de las funciones de las Administraciones Públicas en materia de seguridad y 
orden público, en el supuesto de que en aplicación de lo establecido en el artículo 
206.1 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social se produzca 
el anticipo de edad de jubilación de los policías locales, las Entidades Locales 
podrán disponer durante 2018, exclusivamente para este colectivo, de una tasa 
adicional de reposición determinada por el número de bajas que se prevean en 
este ejercicio y en el ejercicio 2019 como consecuencia de dicho adelanto de la 
edad de jubilación. Esta tasa adicional se descontará de la que pudiera 
corresponder en los ejercicios 2019 y 2020.” 
 
Vist el que disposa l’article 19.Ú.5, “Per a les Forces i Cossos de Seguretat de 
l’Estat, Cossos de Policia Autonòmica i Policies Locals la taxa de reposició serà 
del 115 per cent”.  
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Vist que s’ha de complir el que estableix l’article 91 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local (LRBRL), en relació amb l’article 128 
del Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, 
aprovat mitjançant Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, sobre 
aprovació de l’Oferta Pública d’Ocupació. 
 
Vist que en data 15 de febrer de 2019, en Junta de Govern Local, només van ser 
aprovades les places d’agent de policia local corresponents a les persones que 
es jubilaran aquest any, hem de recollir ampliar aquesta oferta amb 3 places més 
existents a la plantilla de l’Ajuntament que també van ser aprovades per acord 
del Ple Municipal del dia 21 de novembre de 2018, on alhora també es va aprovar 
el pressupost i la relació de llocs de treball.  
 
L’article 19.Ú.1. de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a 2018 
assenyala que: “Respectant, en tot cas, les disponibilitats pressupostàries del 
Capítol I i dels corresponents pressupostos de despeses”  
 
Atès que s’ha negociat amb els representats del treballadors i de les 
treballadores en les diferents sessions negociadores tenir en compte treure el 
major número de places d’agents de la policia local. 
 
S’acorda: 
 
L’ ampliació de l’Oferta d’Ocupació Pública per a l’exercici de 2019.  
 
Places vacants a la plantilla municipal. 
 
FUNCIONARIS DE CARRERA  
 
Denominació Grup Nombre  Places Modalitat de Selecció 
Subescala Serveis Especials Policia Local 
 Agent C2 3 Concurs-Oposició Lliure 
TOTAL  3  

 
 
 
22. Proposta d’aprovació del protocol de justificació d'indisposicions del 
personal. 
 
Vist que, per acord de Ple de data 19 de setembre de 2018, totes les absències 
per incapacitat temporal tenen garantides el 100% de les retribucions fixes el 
personal, com a conseqüència que la normativa estatal va permetre que les 
administracions locals poguessin retribuir al seu personal en situació 
d’incapacitat temporal fins al citat 100%.   
 
Vist que els protocols de justificació de les absències per indisposició aprovats 
amb anterioritat es van establir en un moment en el que aquest 100% no estava 
garantit per a tots els casos d’incapacitat temporal. I que aquesta situació ha 
canviat segons la normativa estatal i el citat acord plenari.  



 
 
Tenint en compte que s’ha arribat a un acord amb la representació sindical en 
referència a forma de comunicació i justificació de les absències per indisposició 
que igualment garanteix el 100% de la seva retribució.  
 
S’acorda: 
 
PRIMER.- Aprovar el nou “Protocol de Comunicació i justificació de les absències 
per indisposició”, segons el redactat següent:   
 
FALTES D’ASSISTÈNCIA PER INDISPOSICIÓ 
 
- Indisposicions sense I.T., durant les quals es meritarà el 100% de les 
retribucions: 
 
Quan es produeixi una situació d’absència per malaltia o accident (no laboral), i 
que pugui produir una situació d’indisposició d’un dia per anar a treballar, no 
caldrà cap justificació emesa pel personal facultatiu,  
 
Aquest tipus d’absències tindran les següents condicions:  
 
- Comunicació de l’absència abans o a l’inici de la jornada laboral al Departament 
corresponent o al Servei de RRHH. 
  
- 4 dies laborables, com a màxim, no consecutius, per cada any de treball efectiu. 
 
- Resta d’indisposicions, durant les quals es meritarà el 100% de les 
retribucions: 
 
Esgotades les indisposicions referides en l’apartat anterior, totes les absències 
per indisposició hauran de ser acreditades mitjançant certificació emesa pel 
Servei Públic de Salut, amb el corresponent document de baixa. 
 
Igualment que en el cas anterior, s’ha de comunicar l’absència abans o a l’inici 
de la jornada laboral al Departament corresponent o al Servei de RRHH. 
 
Aquest protocol serà vigent mentre no es modifiqui la normativa estatal relativa 
al pagament efectiu de les retribucions en situacions d’incapacitats temporals. Si 
es produeix modificació en les retribucions, entrarà en vigor l’anterior acord de 
data 9 de març de 2017 en relació a les faltes d’assistència. 
 
SEGON.- Aquest protocol serà vigent mentre no es modifiqui la normativa estatal 
relativa al pagament efectiu de les retribucions en situacions d’incapacitats 
temporals.  
 
TERCER.- Publicar el present acord al Portal dels empleats i empleades de 
l'Ajuntament d'Esplugues, i traslladar-lo als representants de la Junta de 
Personal i el Comitè d’Empresa.  
 



 
 
23. Proposta d’aprovació de l’excedència voluntària per interès particular 
d'una treballadora laboral. 
 
..., treballadora de la plantilla laboral en categoria de metgessa i lloc de treball de 
tècnica de Salut Pública d’aquest Ajuntament, presenta instancia en data 26 de 
febrer de l’ any en curs, sol·licitant excedència voluntària per interès particular 
per un període de tres anys. 
 
L’article 46.2 de l’Estatut dels treballadors estableix que els treballadors amb el 
mínim d’un any d’antiguitat en l’empresa d’un any tenen dret a que se’ls  
reconegui la possibilitat de situar-se en excedència voluntària per un termini de 
no inferior a quatre mesos i no excedir de cinc anys. Aquest dret només podrà 
ser exercitat una altra vegada pel mateix treballador si han transcorregut quatre 
anys des del final de l'anterior excedència. 
 
Atès l’informe favorable emès per la responsable directe de la treballadora. 
 
Atès l’informe favorable emès per la coordinadora tècnica de Recursos Humans. 
 
S’acorda: 
 
1r.- Declarar ..., treballadora de la plantilla laboral en categoria de metgessa i lloc 
de treball de tècnica de Salut Pública d’aquest Ajuntament, en situació 
d’excedència voluntària per interès particular per un període de tres anys, amb 
efectes del 8 d’abril de 2019. 
  
2n.- Informar d’aquest acord a la Junta de Personal. 
  
 
24. Proposta que consisteix en l’extinció del Comitè Tècnic de Gestió i del 
Comitè de Processos. 
 
La Comissió de Govern de data 17 de gener de 2000 va acordar la creació del 
Comitè Tècnic de Gestió, integrat per tots els responsables de processos.  
 
En data 8 de juliol de 2016 amb ocasió d’aprovar un nou mapa de processos la 
Junta de Govern, també va aprovar la creació del Comitè de processos. 
  
Vist que actualment no és necessari comptar amb cap d’aquests òrgans tècnics. 
  
S’acorda: 
 
PRIMER- Extingir el Comitè Tècnic de Gestió i el Comitè de Processos, amb 
efectes en tots dos casos de data 1 de març de 2019.  
 
SEGON.- Deixar sense efectes la composició dels responsables tècnics de 
cadascú dels processos i deixar sense efecte els acords relatius a la creació del 



 
Comitè de Processos fins que no es faci efectiva la revisió, l’actualització i es 
defineixi la seva composició.  
 
TERCER.- Procedir a realitzar la revisió i actualització del Comitè de Processos.  
 
QUART.- Com a conseqüència dels acords anteriors restaran sense efectes els 
nomenaments, designacions o càrrecs de gestió que s’hagin realitzat des del 
moment de la creació dels dos comitès fins a l’actualitat, amb efectes en tots dos 
casos de data 1 de març de 2019.  
 
 

ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA 

 
25. Proposta d’aprovació de la convocatòria relativa a l’aprovació de les 
Bases dels X Jocs Florals de l’any 2019 (exp. 2019/1331/2762). 
 
Amb motiu de la celebració dels X Jocs Florals Esplugues 2019, jocs que tenen 
una periodicitat bianual, aquest Ajuntament en data 8 de febrer la Junta de 
Govern Local va vol procedir a aprovar unes Bases de regulació de 
l’esdeveniment. 
 
L’Ajuntament d’Esplugues manté la seva voluntat en l’edició d’enguany que 
aquests concurs esdevingui un instrument de promoció i difusió cultural, amb la 
finalitat d’estimular l’escriptura i la lectura de poesia en diferents llengües. 
 
Aquesta convocatòria ha estat informada favorablement per la Directora de 
Cultura. 
 
Quan al contingut dels punts més importants de la convocatòria, cal posar de 
relleu l’obertura del concurs a persones majors de 16 anys i la pluralitat de 
llengües en que es pot participar. 
 
Quant a la presentació dels treballs, tindrà inici a partir del dia següent de la 
publicació de la convocatòria fins el dia 23 d’abril d’enguany. 
 
Quan als reconeixements dels treballs seleccionats, estan previstos els següents 
premis, amb la dotació econòmica fixada a la convocatòria del certamen: 
 
-Premis ordinaris (en català) 
“Flor natural”      
“Englantina d’Or”  
“Viola d’Or i Argent” 
 
-Premis especials. 
“Premi especial “a la millor composició poètica en llengua castellana” 
“Premi especial” a la millor composició poètica en llengua anglesa” 
 
-Premi Ciutat d’Esplugues. 



 
“Premi especial” a la millor composició poètica sobre la ciutat o la seva gent, em 
català  o castellà” 
 
Altrament, cadascun dels premiats en cada categoria rebrà un diploma 
commemoratiu, i el Jurat podrà escollir també d’entre les obres presentades, un 
accèssit, a títol honorífic per cadascuna de les categories. 
 
La persona guanyadora dels tres primers premis en un mateix any o diferents 
serà proclamada Mestre en Gay Saber, en un acte d’homenatge en els següents 
Jocs Florals. 
 
Vist l’informe de la Directora de la UJA d’Acció Social i Ciutadania. 
 
En base a l’anteriorment exposat i la competència atribuïda per l’art. 21.1 de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril , Reguladora de les Bases de Règim  Local: 
  
S’acorda: 
 
PRIMER:- Aprovar la convocatòria dels X Jocs Florals d’Esplugues. 
 
SEGON.- Publicar la convocatòria dels X Jocs Florals d’Esplugues, així com els 
integrants del jurat i les posteriors notificacions al Tauler Virtual d’anuncis de la 
Seu electrònica de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, així com en lloc 
destacat del portal web de l’ajuntament. Els dos llocs són accessibles des del 
Web www.esplugues.cat. 
 
 
26. Proposta d’adjudicació del contracte menor per a la prestació del servei 
de conducció del Poliesportiu de Can Vidalet  durant els caps de setmana 
de l'any 2019. (exp. 2019/2155/1411). 
 
PRIMER.- Vista la Memòria relativa al contracte menor que seguidament es 
transcriu literalment: 
 
“MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE MENOR 
 
Número d’expedient: 2019/2155/1411 
Assumpte: Contracte menor per a la prestació del servei de conducció del 
Poliesportiu Can Vidalet  durant els caps de setmana.2019. 
Tipus de contracte: Serveis 
Procediment i forma d’adjudicació: Contracte menor 
 
ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ 
L’òrgan competent de contractació és la Junta de Govern Local, de conformitat 
amb el d’Alcaldia núm. 2018/2314 de data 9 de juliol de 2018, en matèria de 
contractes menors. 
 
JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DEL CONTRACTE 



 
Al Poliesportiu Municipal Can Vidalet es celebren competicions esportives durant 
els caps de setmana que fan necessària l’obertura de la instal·lació i la posada 
en marxa del servei de conducció i custòdia de l’equipament esportiu. 
 
DESCRIPCIÓ DE L’OBJECTE DEL CONTRACTE  
- El contracte té per objecte la contractació del servei de conducció del 
Poliesportiu Municipal Can Vidalet els caps de setmana. 
- Es tracta d’un contracte de serveis. 
- Codi CPV: 92000000-1 
- Aquest contracte no comporta, en cap cas, exercici d’autoritat pública.  
 
JUSTIFICACIÓ QUE NO S’ESTÀ ALTERANT L’OBJECTE DEL CONTRACTE 
PER EVITAR L’APLICACIÓ DE LES REGLES GENERALS DE 
CONTRACTACIÓ. 
Les necessitats a cobrir amb aquest contracte són de caràcter puntual.  
 
Així mateix, i considerant que amb anterioritat  no ha estat necessària altra 
contractació amb objecte similar, i que per tant no cal fer el sumatori d’altres  
quanties que puguin sobrepassar  el límit establert pels contractes menors de  
subministrament, i que no hi ha unitat jurídica i econòmica en el sentit expressat 
per la Junta Consultiva de Contractació pública de l’Estat sobre l’Expedient 
41/2017 (sobre interpretació de l’art. 118.3 LCSP) 
 
 
VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE, TIPUS d’IVA, IMPORT I APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA 
Valor estimat IVA (21%) Pressupost per 

contracte 
Aplicació 
pressupostària 

Denominació 

2.334,00 € 490,14 € 2.824,14 € 36 3410122609 
Servei de conducció 
del Poliesportiu 
Municipal Can Vidalet 

 
LA JUSTIFICACIÓ QUE EL CONTRACTISTA QUE ES PROPOSA NO HA 
SUBSCRIT MÉS CONTRACTES MENORS AMB L’AJUNTAMENT 
D’ESPLUGUES QUE INDIVIDUALMENT O CONJUNTAMENT SUPERIN LA 
XIFRA QUE CONSTA A LA INSTRUCCIÓ PRIMERA (regla d’incompatibilitat 
de l’article 118.3 de la Llei 9/2017) 
El contractista proposat no han subscrit contractes menors dins l’any 2019 que 
superin els 15.000 euros més IVA, inclòs els contractes aquí proposats. 
 
VIGÈNCIA DEL CONTRACTE 
La vigència del contracte és des de la seva adjudicació fins al 31 de desembre 
de 2019. 
 
LLOC DE LA PRESTACIÓ 
El lloc de la prestació del servei serà el Poliesportiu Municipal Can Vidalet. (C/ 
Eucaliptus 2-16 08950 Esplugues de Llobregat) 
 
TERMINI DE GARANTIA O JUSTIFICACIÓ DEL SEU NO ESTABLIMENT 
Atesa la seva naturalesa no queda subjecte a termini de garantia. 



 
 
FORMA DE PAGAMENT DEL PREU 
Prèvia presentació de factura i una vegada realitzat el servei. 
 
RESPONSABLE DEL CONTRACTE 
Director del Servei d’Esports i Equipaments. 
 
ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DE LA PRESTACIÓ 
El servei de conducció del Poliesportiu Municipal Can Vidalet consistirà per una  
banda en donar suport a les activitats esportives que es realitzaran durant els 
caps de setmana (Preparació dels espais esportius i complementaris) i en obrir, 
custodiar i tancar la instal·lació) 
 
La prestació del servei es realitzarà els caps de setmana i festius en horaris 
compresos entre les 7 i les 23 hores i d’acord amb el pla d’ús, des del moment 
de l’adjudicació del contracte i fins al 31 de desembre de 2019. El mes d’agost 
no hi haurà servei ja que la instal·lació romandrà tancada. 
 
El personal que realitzarà aquest servei haurà de tenir la categoria professional 
mínima d’operari conductor, oficial de segona.- grup 4 segons estableix el capítol 
2 – classificació del personal- article 14 Nivell funcionals del Conveni col·lectiu 
de treball de les empreses privades que gestionen equipaments i serveis públics 
afectes a l’activitat esportiva i de lleure. 
 
La formació requerida és equivalent a graduat escolar o superior. 
 
El personal ha d’acreditar disposar d’un certificat negatiu de penals de 
conformitat amb el que estableix l’article 13 de la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de 
gener, de Protecció Jurídica del Menor. 
 
El nombre màxim d’hores en que es prestarà el servei serà de 200. Amb un preu 
unitari d’11,67euros mes el 21% d’Iva.  
 
LA JUSTIFICACIÓ DE LA INSUFICIÈNCIA DE MITJANS PER A LA 
REALITZACIÓ DEL SERVEI 
L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat no disposa dels recursos necessaris per 
tal de prestar aquest servei, pel que és precís procedir a la seva contractació per 
a satisfer la necessitat anteriorment descrita. 
 
SOL.LICITUD DE L’OFERTA ENVIADA A EMPRESA O EMPRESES AMB 
APTITUD PER A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
S’ha fet una única sol·licitud d’oferta a l’empresa ISM Serveis,  amb NIF. B 
61098638 per considerar que té la capacitació i l’habilitació professional 
adequades per a la realització de l’objecte contractual. 
 
VALORACIÓ DE L’OFERTA PRESENTADA 
L’oferta presentada per l’empresa ISM Serveis per un import  de 2.334,00 €, més 
IVA de 490,14€ , que dona un total IVA inclòs de 2.824,14 € relativa la prestació 
del servei de conducció al Poliesportiu Municipal Can Vidalet, s’ajusta a les 



 
necessitats de l’Ajuntament i compleix els requeriments i condicions del servei 
objecte del contracte. 
 
PERSONA FÍSICA O JURÍDICA A LA QUE ES PROPOSA REALITZAR 
L’ADJUDICACIÓ 
Es proposa realitzar l’adjudicació a l’empresa ISM Serveis, amb NIF B 61098638, 
C/Llucà 6 08028 Barcelona, amb correu electrònic: insomin@telefonica.net i tel. 
93 330 26 68 
 
COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS FISCALS I AMB LA SEGURETAT 
SOCIAL 
Consten a l’expedient els certificats acreditatius que la persona física o jurídica 
a favor de la qual es proposa l’adjudicació, es troba al corrent de pagament 
respecte les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.” 
 
SEGON.- Vist l’informe favorable emès pel secretari de la Corporació de 
conformitat amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic. 
 
Per la qual cosa i de conformitat amb el que s’estableix a la Disposició Addicional 
Segona de la Llei 9/2107, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, 
per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del 
parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE, de 26 de febrer de 2014. 
  
S’acorda: 
 
1. Aprovar  l’expedient de contractació i la MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL 
CONTRACTE MENOR incorporada a l’expedient, aprovant expressament la 
necessitat de procedir a aquesta contractació que té per objecte el servei de 
conducció del Poliesportiu Municipal Can Vidalet els caps de setmana. 
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 2.344,00€, més 490,14€ en 
concepte d’IVA (21%) i import total de 2.824,14€ (IVA inclòs). 
4. Adjudicar el contracte a favor d’ISM Serveis, amb NIF B 61098638, per import 
de 2.344,00€, més 490,14€ en concepte d’IVA (21%) i import total de 2.824,14€ 
(IVA inclòs). 
5. Aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent al present, per 
import de 2.344,00€, més 490,14€ en concepte d’IVA (21%) i import total de 
2.824,14€ (IVA inclòs), a càrrec de la partida 36 3410122609, del pressupost 
municipal de l’exercici 2019. 
6. El pagament s’efectuarà segons les condicions habituals de l’ajuntament, 
mitjançant transferència bancària, prèvia presentació de la factura o factures 
corresponents degudament signades per l’adjudicatària i degudament 
conformades per la persona designada responsable del projecte. 
7. El contracte estarà vigent des de la seva adjudicació fins al dia 31 de desembre 
de 2019. 
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8. La persona responsable del contracte, sota la supervisió de la qual es 
desenvoluparà el mateix, serà el Director del Servei d’Esports i Equipaments, 
senyor ... 
9. Notificar la present resolució a la persona adjudicatària. 
10. Ordenar la publicació del contracte menor en la forma prevista a l'article 63.4 
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 
 
 
27. Proposta d’adjudicació del contracte menor per a realització del servei 
de cambrers, parament de taula i material logístic per al Sopar de Dones 
del 8 de març de 2019. (exp. 2019/2173/1411). 
 
PRIMER.- Vista la Memòria relativa al contracte menor que seguidament es 
transcriu literalment: 

 
“Número d’expedient:2019/2173/1411 
Assumpte: Servei de cambrers, parament de taula reutilitzable i material logístic 
del Sopar de les Dones en motiu del 8 de març dia Internacional de les Dones. 
Tipus de contracte: Servei 
Procediment i forma d’adjudicació. Contracte menor 
 
ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ 
L’òrgan de contractació és l’Alcaldessa, de conformitat amb el d’Alcaldia núm. 
2018/2314 de data 9 de juliol de 2018, en matèria de contractes menors. 
 
JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DEL CONTRACTE 
El Sopar de les Dones d’Esplugues es realitza al CEM Les Moreres en motiu de 
8 de març Dia Internacional de les Dones. 
Aquest equipament no té la funció que requereix l’activitat i no disposa de 
material ni personal necessari per realitzar-la, i l’Ajuntament no disposa de 
mitjans suficients per realitzar el servei objecte de contractació. 
 
DESCRIPCIÓ DE L’OBJECTE DEL CONTRACTE 
L’objecte del contracte és el servei de cambrers, de parament de taula 
reutilitzable i de material logístic, necessari per a la realització del servei de 
càtering del Sopar de les Dones d’Esplugues que es realitza al CEM Les Moreres, 
amb motiu del 8 de març, Dia Internacional de les Dones. 
 
Es tracta d’un contracte de servei. 
 
Codi CPV: 55523000-2 “Servicios de suministro de comidas para otras empresas 
e instituciones”  
 
Aquest contracte no comporta, en cap cas, exercici d’autoritat pública. 
 
JUSTIFICACIÓ  QUE NO S’ESTÀ ALTERANT L’OBJECTE DEL 
CONTRACTE PER EVITAR L’APLICACIÓ DE LES REGLES GENERALS DE 
CONTRACTACIÓ 



 
L’objecte d’aquest contracte és, encara que té prestacions que podrien ser 
considerades equivalents a d’altres celebrats per l’Ajuntament, qualitativament 
diferent i no constitueix una unitat d’execució ni econòmicament, ni jurídica (en 
el sentit expressat per la Junta consultiva de Contractació Pública de l’Estat en 
Informe recaigut a l’Expedient 41/2017, sobre interpretació de l’article 118.3 de 
la LCSP); atès que el servei a prestar ho és en relació amb activitats diferents i 
diferenciades de les desenvolupades en altres expedients de contractació. 
 
VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE, TIPUS d’IVA, IMPORT I APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA 
Valor estimat IVA 

(10%) 
Pressupost per 
contracte 

Aplicació 
pressupostària 

Denominació 

4.040,60€ 404,06€  4.444,66€ 11 23101 22699 Serveis i Activitats 
Igualtat de Gènere 

 
LA JUSTIFICACIÓ QUE EL CONTRACTISTA QUE ES PROPOSA NO HA 
SUBSCRIT MÉS CONTRACTES MENORS AMB L’AJUNTAMENT 
D’ESPLUGUES QUE INDIVIDUALMENT O CONJUNTAMENT SUPERIN LA 
XIFRA QUE CONSTA A LA INSTRUCCIÓ PRIMERA (regla d’incompatibilitat 
de l’article 118.3 de la Llei 9/2017) 
El contractista proposat no han subscrit contractes menors dins l’any 2019 que 
superin els 15.000 euros més IVA, inclòs els contractes aquí proposats. 
 
VIGÈNCIA DEL CONTRACTE 
La vigència del contracte és dels dies 8 i 9 de març de 2019. 
 
LLOC DE LA PRESTACIÓ 
El lloc de realització de l’activitat és al CEM Les Moreres. 
 
TERMINI DE GARANTIA O JUSTIFICACIÓ DEL SEU NO ESTABLIMENT 
No en té, per la naturalesa de la prestació 
 
FORMA DE PAGAMENT DEL PREU 
Prèvia presentació de factura i una vegada realitzat el servei. 
 
RESPONSABLE DEL CONTRACTE 
Tècnica d’igualtat. 
 
ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DE LA PRESTACIÓ 
La prestació consisteix en la realització del servei de cambrers, parament de 
taula reutilitzable i material logístic. El nombre de persones cambreres dependrà 
del nombre de dones inscrites al Sopar, així com el volum de material necessari 
per a parament de taula i el material logístic per la realització del servei de 
càtering del Sopar de les Dones d’Esplugues que es realitza al CEM Les Moreres 
en motiu de 8 de març Dia Internacional de les Dones. 
 
Obligacions de l’empresa: 
 
Muntatge: Tenir muntat el menjador abans de les 20:00 hores. Arribada del 
càtering a les 16:30 hores. A partir de mig matí, portar material al pavelló. 



 
Finalitzarà el servei un cop recollit tot els estris de cuina i de menjador 
aproximadament cap a les 23:00 hores. 
 
Hores extres del personal degut al temps perdut per espectacle.(20 hores) 
 
Previsió de parament de taula: Plats de porcellana, coberts acer inoxidable, 
copes de vidre. Got i paletina per el cafè d’un sol ús. (750 unitats) 
 
Previsió de material logístic: 
 
Xampanyeres: 70 unitats. 
Cadires de resina blanca: 86 unitats. 
Taules de resina: 75 unitats. 
Biombos: 30 unitats. 
Cava Extra per tot el sopar: 80 unitats. 
Ports de biombos i taules: 1 port. 
 
Previsió de personal: El nombre de persones cambreres dependrà del nombre 
de dones inscrites al Sopar. 
 
Previsió de requisits tècnics:  
7 tomes de corrent elèctrica monofàsica per a 7 microones que cadascun 
necessita una potencia de 2,6 kw.  
1 toma de corrent elèctrica per un escalfador que necessita 4 kw en monofàsic  
Contenidors per la brossa. 
 
JUSTIFICACIÓ DE LA INSUFICIÈNCIA DE MITJANS PER A LA 
REALITZACIÓ DEL SERVEI 
L’Ajuntament no disposa dels mitjans materials ni personals per poder cobrir tots 
els serveis que es requereixen. 
 
SOL.LICITUD DE L’OFERTA ENVIADA A EMPRESA O EMPRESES AMB 
APTITUD PER A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
S’ha fet una única sol·licitud a EICA, La Cuina Sense Fronteres S.L., és 
l’empresa  proposada com a adjudicatària del contracte de servei, te la capacitat 
i l’habilitació professional adequades per tal d’executar el contracte. 
 
VALORACIÓ DE L’OFERTA PRESENTADA 
S’ha presentat una proposta per EICA, La Cuina Sense Fronteres S.L., per import  
4.040,60€, 404,06€ corresponents al 10% d’IVA i resultant en l’import total de 
4.444,66€ (IVA inclòs). L’oferta presentada s’ajusta a les necessitats de 
l’Ajuntament i compleix els requeriments i condicions del servei objecte del 
contracte. 
 
PERSONA FÍSICA O JURÍDICA A LA QUE ES PROPOSA REALITZAR 
L’ADJUDICACIÓ 
Es proposa realitzar l’adjudicació a EICA, La Cuina Sense Fronteres S.L, amb 
CIF: B-64392913, amb domicili a l’Avinguda del Congost, 11-19 Nau 7, 08760 
Martorell. e-mail: info@cateringeica.com i telèfon 649471266. 



 
 
COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS FISCALS I AMB LA SEGURETAT 
SOCIAL 
Consten a l’expedient els certificats acreditatius que la persona física o jurídica 
a favor de la qual es proposa l’adjudicació, es troba al corrent de pagament 
respecte les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.” 
 
SEGON.- Vist l’informe favorable emès pel secretari de la Corporació de 
conformitat amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic. 
 
Per la qual cosa i de conformitat amb el que s’estableix a la Disposició Addicional 
Segona de la Llei 9/2107, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, 
per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del 
parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE, de 26 de febrer de 2014. 
  
S’acorda: 
 
1. Aprovar  l’expedient de contractació i la MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL 
CONTRACTE MENOR incorporada a l’expedient, aprovant expressament la 
necessitat de procedir a aquesta contractació que té per objecte el servei de 
cambrers, de parament de taula reutilitzable i de material logístic per al servei de 
càtering del Sopar de les Dones del dia 8 de març 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 4.040,60€, més 404,06€ en 
concepte d’IVA (10%) i import total de 4.444,66€ (IVA inclòs). 
4. Adjudicar el contracte a favor d’EICA, La Cuina Sense Fronteres, S.L., amb 
NIF B-64392913, per import de 4.040,60€, més 404,06€ en concepte d’IVA (10%) 
i import total de 4.444,66€ (IVA inclòs). 
5. Aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent al present,  per 
import de 4.040,60€, més 404,06€ en concepte d’IVA (10%) i import total de 
4.444,66€ (IVA inclòs), a càrrec de la partida 11 23101 22699, del pressupost 
municipal de l’exercici 2019. 
6. El pagament s’efectuarà segons les condicions habituals de l’ajuntament, 
mitjançant transferència bancària, prèvia presentació de la factura o factures 
corresponents degudament signades per l’adjudicatària i degudament 
conformades per la persona designada responsable del projecte. 
7. El contracte estarà vigent els dies 8 i 9 de març de 2019. 
8. La persona responsable del contracte, sota la supervisió de la qual es 
desenvoluparà el mateix, serà la Tècnica d’Igualtat, senyora ... 
9. Notificar la present resolució a la persona adjudicatària. 
10. Ordenar la publicació del contracte menor en la forma prevista a l'article 63.4 
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 
 
 
28. Proposta d'adjudicació del contracte menor per al lloguer de vehicles 
4x4 amb conductor per les rues de carnaval i lloguer d'un plataforma 
decorada (exp. 2019/2040/1411). 



 
 
PRIMER.- Vista la Memòria relativa al contracte menor que seguidament es 
transcriu literalment: 
 
“Número d’expedient: 2019/2040/1411 
Assumpte: Contracte menor per al lloguer de vehicles 4x4 amb persona 
conductora per les rues de carnaval i lloguer d’una plataforma decorada 
Tipus de contracte: Servei 
Procediment i forma d’adjudicació. Contracte menor 
 
ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ 
L’òrgan de contractació és la Junta de Govern Local, de conformitat amb el 
decret d’Alcaldia núm. 2018/2314 de data 9 de juliol de 2018, en matèria de 
contractes menors. 
 
JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DEL CONTRACTE 
L’Ajuntament d’Esplugues necessita llogar vehicles 4x4 amb motiu de les Rues 
de Carnaval del dia 2 i 3 de març. Les Rues de Carnaval formen part del calendari 
festiu tradicional d’Esplugues, el recorregut de les rues requereix servei de 
lloguer de vehicles 4x4 i una plataforma. 
 
DESCRIPCIÓ DE L’OBJECTE DEL CONTRACTE 
a)L’objecte del contracte és el lloguer de 6 vehicles 4x4 amb conductor/a i lloguer 
d’una plataforma decorada per atendre les necessitats tècniques derivades de la 
rua que s’organitza amb motiu de la rua de carnaval, i  
 
b) Es tracta d’un contracte de servei. 
 
c) Codi CPV: 60183000-4 Alquiler de camionetas con conductor 
 
d) Aquest contracte no comporta, en cap cas, exercici d’autoritat pública. 
 
JUSTIFICACIÓ QUE NO S’ESTÀ ALTERANT L’OBJECTE DEL CONTRACTE 
PER EVITAR L’APLICACIÓ DE LES REGLES GENERALS DE 
CONTRACTACIÓ 
L’objecte d’aquest contracte és, encara que té prestacions que podrien ser 
considerades equivalents a d’altres celebrats per l’Ajuntament, qualitativament 
diferent i no constitueix una unitat d’execució ni econòmicament, ni jurídica (En 
el sentit expressat per la Junta consultiva de Contractació Pública de l’Estat en 
Informe recaigut a l’Expedient 41/2017, sobre interpretació de l’article 118.3 de 
la LCSP); atès que el servei a prestar ho és en relació amb activitats diferents i 
diferenciades de les desenvolupades en altres expedients de contractació. 
 
VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE, TIPUS d’IVA, IMPORT I APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA 
 

Valor estimat IVA (21%) Pressupost per 
contracte 

Aplicació 
pressupostària 

Denominació 

1.900,00 € 399,00 € 2.299,00 € 33.33402.22609 Despeses de 
Dinamització Cultural 



 

190,00 € 39,90, € 229,90 € 36 32702 22699 
Despeses 
Participació, Drets 
Civils, Qualitat 
Democràtica  

Valor estimat total IVA (21%) 
Total 

Pressupost per 
contracte (total)   

2090,00 € 438.90 € 2.528,90 €  
 
LA JUSTIFICACIÓ QUE EL CONTRACTISTA QUE ES PROPOSA NO HA 
SUBSCRIT MÉS CONTRACTES MENORS AMB L’AJUNTAMENT 
D’ESPLUGUES QUE INDIVIDUALMENT O CONJUNTAMENT SUPERIN LA 
XIFRA QUE CONSTA A LA INSTRUCCIÓ PRIMERA (regla d’incompatibilitat 
de l’article 118.3 de la Llei 9/2017) 
El contractista proposat no han subscrit contractes menors dins l’any 2019 que 
superin els 15.000 euros més IVA, inclòs els contractes aquí proposats. 
 
VIGÈNCIA DEL CONTRACTE 
La vigència del contracte és durant els dies 2 i 3 de març de 2019, durant les 
rues de carnaval de 2019. 
 
LLOC DE LA PRESTACIÓ 
Dia 2 de març de 2019: Circuit urbà per diferents carrers d’Esplugues. La rua té 
el seu inici a la Rambla Verge de la Mercè i finalitza a la Pista Vermella del parc 
pou d’en Fèlix. 
  
Dia 3 de març de 2019: Circuit urbà per diferents carrers d’Esplugues. La rua té 
el seu inici al carrer Bruc i finalitza a la Plaça Catalunya.  
 
TERMINI DE GARANTIA O JUSTIFICACIÓ DEL SEU NO ESTABLIMENT 
No en té, per la naturalesa de la prestació 
 
FORMA DE PAGAMENT DEL PREU 
Prèvia presentació de factura i una vegada realitzat el servei. 
 
RESPONSABLE DEL CONTRACTE 
Directora de Cultura 
 
ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DE LA PRESTACIÓ 
La prestació consisteix en el lloguer de 6 vehicles 4x4, preferentment de color 
negre, amb persona conductora. que han d’arrossegar totes les carrosses i 
elements inclosos a la rua de Carnaval; i el lloguer d’una plataforma decorada. 
 
L’empresa adjudicatària tindrà les següents obligacions. 
 
Respecte a la Rua del dia 2 de març de 2019: 
 
- Recollir totes les carrosses de la rua a partir de les 16:00 de la tarda 
aproximadament i portar-les a l’inici de la rua (Rambla Verge de la Mercè). Serà 
l’Ajuntament qui determini les carrosses a recollir. 
 



 
- Posar tots elements a l’inici de la sortida de la cavalcada alineats d’acord amb 
l’ordre establert per l’Ajuntament  
 
- Fer el recorregut de tota la cavalcada fins arribar a la Pista Vermella del Parc 
Pou d’en Fèlix, seguint les recomanacions de la Policia Local i les indicacions de 
l’Ajuntament 
 
- Aquesta rua comptarà amb 5 vehicles 4x4 i una plataforma decorada 
 
Respecte a la Rua infantil del dia 3 de març de 2019: 
 
- Recollir la carrossa de la rua a partir de les 9:00h aproximadament i portar-les 
a l’inici de la rua (Carrer Bruc ).  
 
- Fer el recorregut de tota la cavalcada fins arribar a la Plaça Catalunya, seguint 
les recomanacions de la Policia Local i les indicacions de l’Ajuntament 
 
- Aquesta rua comptarà amb 1 vehicle 4x4. 
 
Obligacions comunes relatives a les dues rues: 
 
- Els vehicles tractors amb tracció 4 x4 no podran excedir de una massa màxima 
de 3500 kg 
 
- Retornar els elements de la Cavalcada al punt de recollida inicial una vegada 
fet el recorregut de la cavalcada. Aproximadament a partir de les 20:30 h de la 
tarda. 
 
- L’empresa adjudicatària haurà de disposar de combustible suficient per tota la 
rua. Els vehicles llogats han de portar rodes de recanvi. 
 
- Els vehicles han de tenir assegurança obligatòria i complir amb la normativa de 
trànsit per a què puguin transitar i assegurança de responsabilitat civil. 
 
- Els conductors/es dels vehicles hauran de disposar de la llicència de conducció 
i d’acord amb el que estableix la normativa legal vigent. 
 
Els conductors/es hauran de disposar de permís B per conduir automòbils de fins 
a 3.500 Kg per dur un remolc (carrossa) amb una massa màxima de 750 Kg. El 
vehicle tractor (4 x 4) i el remolc (carrossa) amb una massa màxima de 750 Kg 
no poden excedir en conjunt dels 4.250 Kg  
 
Si la massa màxima del vehicle i remolc excedeix del 4250 Kg, el conductor/a 
haurà de disposar dels permisos superiors o complementaris corresponents.  
 
- L’Ajuntament determinarà el lloc on s’han de recollir els elements i on s’han de 
retornar i els horaris d’inici de la cavalcada. 
 



 
LA JUSTIFICACIÓ DE LA INSUFICIÈNCIA DE MITJANS PER A LA 
REALITZACIÓ DEL SERVEI 
L’Ajuntament no disposa de mitjans ni personal suficients per poder cobrir aquest 
tipus de servei. 
 
SOL.LICITUD DE L’OFERTA ENVIADA A EMPRESA O EMPRESES AMB 
APTITUD PER A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
S’ha fet una única sol·licitud a l’empresa TRANSIT PROJECTES S.L., que té la 
capacitat i l’habilitació professional adequades per tal d’executar el contracte 
 
VALORACIÓ DE L’OFERTA PRESENTADA 
TRANSIT PROJECTES, S.L. ha presentat oferta per import de 2.090,00 euros 
sense IVA, més 438,90 euros corresponents al 21% d’IVA, resultant la quantitat 
total de 2.528,90 euros (IVA inclòs). L’oferta presentada s’ajusta a les necessitats 
de l’Ajuntament i compleix els requeriments i condicions del servei objecte del 
contracte. 
 
PERSONA FÍSICA O JURÍDICA A LA QUE ES PROPOSA REALITZAR 
L’ADJUDICACIÓ 
Es proposa realitzar l’adjudicació a TRANSIT PROJECTES S.L., amb NIF: 
B59489351, amb domicili al Carrer de la Bòria, 17 Principal, 08003. E-MAIL: 
info@transit.es.  
 
COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS FISCALS I AMB LA SEGURETAT 
SOCIAL 
Consten a l’expedient els certificats acreditatius que la persona física o jurídica 
a favor de la qual es proposa l’adjudicació, es troba al corrent de pagament 
respecte les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.” 
 
SEGON.- Vist l’informe favorable emès pel secretari de la Corporació de 
conformitat amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic. 
 
Per la qual cosa i de conformitat amb el que s’estableix a la Disposició Addicional 
Segona de la Llei 9/2107, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, 
per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del 
parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE, de 26 de febrer de 2014. 
  
S’acorda: 
 
1. Aprovar  l’expedient de contractació i la MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL 
CONTRACTE MENOR incorporada a l’expedient, aprovant expressament la 
necessitat de procedir a aquesta contractació que té per objecte el lloguer de 6 
vehicles 4x4 amb persona conductora i d’una plataforma, amb motiu de la Rua 
De Carnaval de 2019 i la Rua de Carnaval Infantil 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 2.090,00€, més 438,90€ i import 
total de 2.528,90€ (IVA inclòs). 



 
4. Adjudicar el contracte a favor de Trànsit Projectes, S.L., amb NIF B59489351, 
per import 2.090,00€, més 438,90€ i import total de 2.528,90€ (IVA inclòs). 
5. Aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent al present, per 
import 2.090,00€, més 438,90€ i import total de 2.528,90€ (IVA inclòs). D’aquests 
2.090,00€, d’una banda a 1.900,00€, els corresponen 399,00€ en concepte d’IVA 
(21%) i resulten en un import final de 2.299,00€ a càrrec de la partida 33 
33.33402.22609, del pressupost municipal de l’exercici 2019; i de l’altra, a 
190,00€ les corresponen 39,90€ en concepte d’IVA (21%) i resulten en un import 
final de 229,90€ (IVA inclòs) a càrrec de la partida 36 32702 22699, del 
pressupost municipal de l’exercici 2019. 
6. El pagament s’efectuarà segons les condicions habituals de l’ajuntament, 
mitjançant transferència bancària, prèvia presentació de la factura o factures 
corresponents degudament signades per l’adjudicatària i degudament 
conformades per la persona designada responsable del projecte. 
7. El contracte estarà vigent del durant els dies 2 i 3 de març de 2019. 
8. La persona responsable del contracte, sota la supervisió de la qual es 
desenvoluparà el mateix, serà la Directora de Cultura, senyora .... 
9. Notificar la present resolució a la persona adjudicatària. 
10. Ordenar la publicació del contracte menor en la forma prevista a l'article 63.4 
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 
 
 
29. Proposta d’aprovació de les bases relatives al 9è Fòrum de 
l’Excel·lència de treballs de recerca de batxillerat i de les bases relatives al 
8è Premi Ciutat d’Esplugues de Llobregat (exp.2019/1328/2762). 
 
Aquest any es celebra el “9è. Fòrum de l’Excel·lència : Treballs de Recerca de 
Batxillerat” i el “8è. Premi Ciutat d’Esplugues de Llobregat” corresponents al curs 
escolar 2018-19. L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat ha fet pública la 
convocatòria als centres educatius de batxillerat de ciutat. 
 
El Fòrum de Treballs de Recerca i el Premi Ciutat d’Esplugues es fan possible 
gràcies a la participació de l’alumnat i professorat dels centres educatius de 
batxillerat d’Esplugues de Llobregat. Tenen com a objectiu fonamental estimular 
la investigació entre la joventut, potenciar les activitats de recerca realitzades per 
l’alumnat, les seves habilitats comunicatives, l’estimulació i valoració de l’esforç, 
així com donar-les a conèixer a la comunitat educativa. 
 
A l’efecte es van elaborar unes Bases per a cada Premi amb el següent calendari 
comú per ambdues accions: 
 
- Presentació de sol·licituds: Fins el 15 de febrer del 2019. 
 
Els centres presentaran al Registre de l’Ajuntament els Treballs acompanyats 
d’una Relació on constin els títols dels treballs i l’especialitat a la que pertanyen. 
 
- Març del 2019: es revisarà la documentació i el Jurat es reunirà en el transcurs 
d’aquest mes. 
 



 
- 8 d’abril 2019 a les 18.00 hores: els alumnes presentaran els Treballs 
guanyadors a l’Espai La Baronda, carrer La Riba, 36 d’Esplugues de Llobregat. 
L’acte s’adreçarà a l’alumnat de 1r. i 2n. de Batxillerat i estarà obert a la comunitat 
educativa. 
 
Vist l’informe emès per la Coordinadora Tècnica d’Educació, on especifica el 
següent per cada tipus d’acció: 
 
9è. Fòrum de l’Excel·lència : Treballs de Recerca de Batxillerat 
 
El Jurat estarà format per professorat dels 7 instituts participants : Joanot 
Martorell, La Mallola, Severo Ochoa, Joaquim Blume, Natzaret, Garbí i Isabel de 
Villena.  
 
S’atorgarà 1 Premi per cada centre educatiu. Se seleccionarà el millor Treball de 
cada centre. Cada Premi serà dotat per un valor de 300 euros en metàl·lic. 
 
8è. Premi Ciutat d’Esplugues de Llobregat 
 
El Jurat estarà format per representants de: Grup d’Estudis d’Esplugues i Aula 
d’Extensió Universitària per a la Gent Gran d’Esplugues. 
 
S’atorgarà 1 únic Premi. Se seleccionarà el millor Treball de cada centre. Cada 
Premi serà dotat per un valor de 300 euros en metàl·lic. 
  
S’acorda: 
 
PRIMER.- Aprovar les Bases relatives al “9è. Fòrum de l’Excel·lència : Treballs 
de Recerca de Batxillerat”, així com les Bases relatives al “8è. Premi Ciutat 
d’Esplugues de Llobregat”, corresponents al curs escolar 2018-2019.  
 
SEGON.- Autoritzar una despesa de 2.100 euros, a càrrec de la partida 
47.32600.48000. del pressupost municipal en vigor per fer front a les obligacions 
econòmiques derivades de les Bases relatives al “9è. Fòrum de l’Excel·lència : 
Treballs de Recerca de Batxillerat”. 
 
TERCER.- Autoritzar una despesa de 300 euros, a càrrec de la partida 
47.32600.48000. del pressupost municipal en vigor per fer front a les obligacions 
econòmiques derivades de les Bases relatives al “8è. Premi Ciutat d’Esplugues 
de Llobregat”. 
 
 
30. Proposta d’aprovació del conveni entre l’Ajuntament de Llobregat i 
Unicef per a reconèixer a Esplugues com a ciutat amiga de la infància 2018-
2022 (exp. 2019/1673/1376). 
 
L’Ajuntament d’Esplugues ha sigut reconegut amb  el Segell de Ciutat Amiga de 
la Infància d’UNICEF. Aquest reconeixement posa en valor el esforç dels 
municipis per incorporar la infància i l’adolescència al centre de l’agenda política 



 
i social. A la vegada, obliga a mantenir als infants com a protagonistes d’aquesta 
agenda, a escoltar-los i portar a terme les decisions que ells prenguin en els seus 
Consells de Participació Infantil i Adolescent. 
 
Mitjançant el Segell “Ciutat Amiga de la Infància“, UNICEF reconeix els governs 
locals que acompleixen amb els requisits establerts a tal efecte i que queden 
recollides a les Bases de Convocatòria del Segell CAI 2017-2018.   
 
Ciutat Amiga de la Infància es una iniciativa internacional  liderada per UNICEF 
des de el any 2001 i compta amb el suport del Ministeri de Sanitat, de Serveis 
Socials e Igualtat i de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies. 
 
Una Ciutat Amiga de la Infància està compromesa amb el compliment dels drets 
de les nenes, els nens i adolescents d’acord a la Convenció sobre els Drets dels 
Infants, adoptada per l’Assemblea General de les Nacions Unides el 20 de 
novembre. 
 
UNICEF Comitè Español va adoptar, en data 25 d’octubre de 2018 la Resolució 
de la VIII Convocatòria del Reconeixement de Ciutats Amigues de la Infància 
2018-2022, en virtut de la qual ha atorgat a l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat el Reconeixement de Ciutat Amiga de d’Infància, pel període 2018-
2022. 
 
Per formalitzar la relació entre ambdues institucions, UNICEF Comitè Español, 
ha proposat a l’Ajuntament d’Esplugues la signatura d’un document anomenat 
“CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT I 
UNICEF: RECONEIXEMENT D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT COM A CIUTAT 
AMIGA DE LA INFÀNCIA”. 
 
Aquesta proposta ha estat informada favorablement per la tècnica d’infància. 
 
Una vegada informat jurídicament i feta l’observació que el tipus de document no 
té el caràcter de Conveni, als efectes del que s’estableix a l’article 47 de la Llei 
40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic; atès que expressa la 
voluntat de les parts subscriptores per a actuar amb un objectiu comú, però no 
suposa l’adopció de compromisos jurídics concrets i exigibles sense que això  
sigui obstacle per a la seva signatura, i sobre aquesta base. 
  
S’acorda: 
 
PRIMER.- Aprovar la signatura del Conveni entre l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat i Unicef: Reconeixement d’Esplugues de Llobregat com a Ciutat Amiga 
de la Infància 2018-2022. 
  
 
31. Proposta aprovació ajuts econòmics puntuals en concepte 
d'emergències socials (exp. 2019/2022/2883). 
 



 
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 21 sol·licituds de 46 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 46 ajuts econòmics puntuals per atendre les 
següents situacions d’emergències socials, a les persones que a continuació 
s’esmenten: 
 

EXP 
SIAS 

NOM 
USUARI TIPUS EMERGÈNCIA CREDITOR BARRIS IMPORT  

10/107 OM, M SUBMINISTRAMENTS 
AIGÜES DE BARCELONA, 
EMG.CIA, SA CAN VIDALET 28,87 € 

10/115 GH, R  SUBMINISTRAMENTS 
AIGÜES DE BARCELONA, 
EMG.CIA, SA CAN VIDALET 4,62 € 

10/115 GH, R  SUBMINISTRAMENTS 
AIGÜES DE BARCELONA, 
EMG.CIA, SA CAN VIDALET 11,44 € 

15/940 R, A  SUBMINISTRAMENTS ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U CAN VIDALET 72,79 € 
16/226 VS, MC SUBMINISTRAMENTS ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U CAN VIDALET 32,75 € 
16/226 VS, MC SUBMINISTRAMENTS ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U CAN VIDALET 50,83 € 
11/808 OH, N SUBMINISTRAMENTS ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U CAN VIDALET 170,74 € 
11/808 OH, N SUBMINISTRAMENTS ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U CAN VIDALET 24,85 € 
18/88 GP, J  SUBMINISTRAMENTS ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U CAN VIDALET 91,61 € 
18/88 GP, J  SUBMINISTRAMENTS ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U CAN VIDALET 94,16 € 
18/88 GP, J  SUBMINISTRAMENTS ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U CAN VIDALET 98,05 € 
18/88 GP, J  SUBMINISTRAMENTS ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U CAN VIDALET 90,80 € 
18/88 GP, J SUBMINISTRAMENTS ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U CAN VIDALET 80,02 € 

10/107 OM, M SUBMINISTRAMENTS ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U CAN VIDALET 386,26 € 
10/107 OM, M SUBMINISTRAMENTS ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U CAN VIDALET 39,93 € 
10/107 OM, M SUBMINISTRAMENTS ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U CAN VIDALET 37,01 € 
15/434 CC, E SUBMINISTRAMENTS ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U EL CENTRE 55,37 € 



 
15/434 CC, E SUBMINISTRAMENTS ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U EL CENTRE 69,30 € 
15/558 SLP, KC  SUBMINISTRAMENTS ENDESA ENERGIA S.A CAN VIDALET 114,92 € 
15/558 SLP, KC  SUBMINISTRAMENTS ENDESA ENERGIA S.A CAN VIDALET 105,35 € 
15/558 SLP, KC  SUBMINISTRAMENTS ENDESA ENERGIA S.A CAN VIDALET 133,08 € 
15/558 SLP, KC  SUBMINISTRAMENTS ENDESA ENERGIA S.A CAN VIDALET 107,88 € 
15/434 CC, E SUBMINISTRAMENTS 

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, 
S.A. EL CENTRE 40,44 € 

15/434 CC, E SUBMINISTRAMENTS 
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, 
S.A. EL CENTRE 50,46 € 

15/434 CC, E SUBMINISTRAMENTS 
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, 
S.A. EL CENTRE 44,59 € 

10/115 GH, R  SUBMINISTRAMENTS IBERDROLA CLIENTES, SAU CAN VIDALET 192,58 € 
10/115 GH, R  SUBMINISTRAMENTS IBERDROLA CLIENTES, SAU CAN VIDALET 64,20 € 
10/115 GH, R  SUBMINISTRAMENTS IBERDROLA CLIENTES, SAU CAN VIDALET 166,33 € 
14/361 VR, AR MOBLES ASSOCIACIÓ SOLIDANÇA CAN VIDALET 100,00 € 
17/172 LL, A MOBLES ASSOCIACIÓ SOLIDANÇA CAN VIDALET 1.155,55 € 
16/807 RH, XL  LACTÀNCIA INFANTIL PEÑA SANCHEZ, LUIS CAN VIDALET 116,64 € 

16/200 PV, RK  
LLOGUER HABITATGE 
AGOST, SETEMBRE I 
OCTUBRE 2018 FINCAS FLOREN, S.L. CAN VIDALET 1.800,00 € 

15/940 Z, L  
DESPESES 
ESCOLARS ESCOLA MATILDE ORDUÑA CAN VIDALET 150,00 € 

14/02 PF, A  
DESPESES 
ESCOLARS ESCOLA MATILDE ORDUÑA CAN VIDALET 125,00 € 

14/361 VR, AR 
DESPESES 
ESCOLARS ESCOLA CAN VIDALET CAN VIDALET 776,00 € 

16/226 VS, MC 
DESPESES 
ESCOLARS ESCOLA CAN VIDALET CAN VIDALET 145,00 € 

16/698 M, A   
DESPESES 
ESCOLARS ESCOLA JOAN MARAGALL CAN VIDALET 290,00 € 

11/808 OH, N 
DESPESES 
ESCOLARS ESCOLA JOAN MARAGALL CAN VIDALET 285,00 € 

17/173 LL, A  
DESPESES 
ESCOLARS ESCOLA JOAN MARAGALL CAN VIDALET 135,00 € 

10/927 MF, YN  
DESPESES 
ESCOLARS ESCOLA ISIDRE MARTI EL CENTRE 322,00 € 

10/916 J, A 
DESPESES 
ESCOLARS ESCOLA MATILDE ORDUÑA LA PLANA 450,00 € 

10/174
1 GG, S  

DESPESES 
ESCOLARS ESCOLA CAN VIDALET EL CENTRE 374,00 € 

12/203 EK, W  
DESPESES 
ESCOLARS ESCOLA JOAN MARAGALL CAN CLOTA 200,00 € 

11/190 S, M  
DESPESES 
ESCOLARS ESCOLA PRAT DE LA RIBA CAN CLOTA 255,00 € 

14/361 VR, AR ALIMENTS 
REINA PEREZ, MARIA DEL 
CARMEN EL GALL 1.518,00 € 

12/749 MR, A   
DESPESES 
ESCOLARS ESCOLA PRAT DE LA RIBA CAN VIDALET 133,00 € 

 
SEGON.- Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions corresponents a una 
despesa total de 10.789,42€, que aniran a càrrec de la partida pressupostària 
68.23100.48010 del pressupost vigent en concepte d’ajuts econòmics puntuals 
per atendre les següents situacions d’emergències socials, a favor de les 
persones que es relacionen, amb el imports que així mateix s’indiquen: 
 

EXP 
SIAS NOM USUARI DOC_USUARI CREDITOR IMPORT  

10/107 OM, M  AIGÜES DE BARCELONA, EMG.CIA, SA 28,87 € 
10/115 GH, R   AIGÜES DE BARCELONA, EMG.CIA, SA 4,62 € 
10/115 GH, R   AIGÜES DE BARCELONA, EMG.CIA, SA 11,44 € 



 
15/940 R, A   ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U 72,79 € 
16/226 VS, MC  ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U 32,75 € 
16/226 VS, MC  ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U 50,83 € 
11/808 OH, N  ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U 170,74 € 
11/808 OH, N  ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U 24,85 € 
18/88 GP, J   ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U 91,61 € 
18/88 GP, J   ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U 94,16 € 
18/88 GP, J   ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U 98,05 € 
18/88 GP, J   ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U 90,80 € 
18/88 GP, J  ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U 80,02 € 

10/107 OM, M  ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U 386,26 € 
10/107 OM, M  ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U 39,93 € 
10/107 OM, M  ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U 37,01 € 
15/434 CC, E  ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U 55,37 € 
15/434 CC, E  ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U 69,30 € 
15/558 SLP, KC   ENDESA ENERGIA S.A 114,92 € 
15/558 SLP, KC   ENDESA ENERGIA S.A 105,35 € 
15/558 SLP, KC   ENDESA ENERGIA S.A 133,08 € 
15/558 SLP, KC   ENDESA ENERGIA S.A 107,88 € 
15/434 CC, E  GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 40,44 € 
15/434 CC, E  GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 50,46 € 
15/434 CC, E  GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 44,59 € 
10/115 GH, R   IBERDROLA CLIENTES, SAU 192,58 € 
10/115 GH, R   IBERDROLA CLIENTES, SAU 64,20 € 
10/115 GH, R   IBERDROLA CLIENTES, SAU 166,33 € 
14/361 VR, AR  ASSOCIACIÓ SOLIDANÇA 100,00 € 
17/172 LL, A  ASSOCIACIÓ SOLIDANÇA 1.155,55 € 
16/807 RH, XL   PEÑA SANCHEZ, LUIS 116,64 € 
16/200 PV, RK   FINCAS FLOREN, S.L. 1.800,00 € 
15/940 Z, L   ESCOLA MATILDE ORDUÑA 150,00 € 
14/02 PF, A   ESCOLA MATILDE ORDUÑA 125,00 € 

14/361 VR, AR  ESCOLA CAN VIDALET 776,00 € 
16/226 VS, MC  ESCOLA CAN VIDALET 145,00 € 
16/698 M, A    ESCOLA JOAN MARAGALL 290,00 € 
11/808 OH, N  ESCOLA JOAN MARAGALL 285,00 € 
17/173 LL, A   ESCOLA JOAN MARAGALL 135,00 € 
10/927 MF, YN   ESCOLA ISIDRE MARTI 322,00 € 
10/916 J, A  ESCOLA MATILDE ORDUÑA 450,00 € 

10/1741 GG, S   ESCOLA CAN VIDALET 374,00 € 
12/203 EK, W   ESCOLA JOAN MARAGALL 200,00 € 
11/190 S, M   ESCOLA PRAT DE LA RIBA 255,00 € 
14/361 VR, AR  REINA PEREZ, MARIA DEL CARMEN 1.518,00 € 
12/749 MR, A    ESCOLA PRAT DE LA RIBA 133,00 € 

 



 
TERCER.- Les quantitats reconegudes en la present proposta, per valor total de 
10.789,42 euros, seran pagades de forma individualitzada, als creditors següents: 
 

EXP.SIAS CREDITOR NIF_CREDITOR DADES BANCÀRIES IMPORT 
10/107 

AIGÜES DE BARCELONA, 
EMG.CIA, SA A66098435 ES6121008740560200268061 28,87 € 

10/115 
AIGÜES DE BARCELONA, 
EMG.CIA, SA A66098435 ES6121008740560200268061 4,62 € 

10/115 
AIGÜES DE BARCELONA, 
EMG.CIA, SA A66098435 ES6121008740560200268061 11,44 € 

15/940 ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U B82846825 ES6401980601642010445829 72,79 € 
16/226 ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U B82846825 ES6401980601642010445829 32,75 € 
16/226 ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U B82846825 ES6401980601642010445829 50,83 € 
11/808 ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U B82846825 ES6401980601642010445829 170,74 € 
11/808 ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U B82846825 ES6401980601642010445829 24,85 € 
18/88 ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U B82846825 ES6401980601642010445829 91,61 € 
18/88 ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U B82846825 ES6401980601642010445829 94,16 € 
18/88 ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U B82846825 ES6401980601642010445829 98,05 € 
18/88 ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U B82846825 ES6401980601642010445829 90,80 € 
18/88 ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U B82846825 ES6401980601642010445829 80,02 € 
10/107 ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U B82846825 ES6401980601642010445829 386,26 € 
10/107 ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U B82846825 ES6401980601642010445829 39,93 € 
10/107 ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U B82846825 ES6401980601642010445829 37,01 € 
15/434 ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U B82846825 ES6401980601642010445829 55,37 € 
15/434 ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U B82846825 ES6401980601642010445829 69,30 € 
15/558 ENDESA ENERGIA S.A A81948077 ES3801980601662023216928 114,92 € 
15/558 ENDESA ENERGIA S.A A81948077 ES3801980601662023216928 105,35 € 
15/558 ENDESA ENERGIA S.A A81948077 ES3801980601662023216928 133,08 € 
15/558 ENDESA ENERGIA S.A A81948077 ES3801980601662023216928 107,88 € 
15/434 

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, 
S.A. A08431090 ES4321000900910211395503 40,44 € 

15/434 
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, 
S.A. A08431090 ES4321000900910211395503 50,46 € 

15/434 
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, 
S.A. A08431090 ES4321000900910211395503 44,59 € 

10/115 IBERDROLA CLIENTES, SAU A95758389 ES6321002931990200442102 192,58 € 
10/115 IBERDROLA CLIENTES, SAU A95758389 ES6321002931990200442102 64,20 € 
10/115 IBERDROLA CLIENTES, SAU A95758389 ES6321002931990200442102 166,33 € 
14/361 ASSOCIACIÓ SOLIDANÇA G61291894 ES1121000449050200058129 100,00 € 
17/172 ASSOCIACIÓ SOLIDANÇA G61291894 ES1121000449050200058129 1.155,55 € 
16/807 PS, L  ES9521000028730200598329 116,64 € 
16/200 FINCAS FLOREN, S.L. B63566608 ES6201823385650200260254 1.800,00 € 
15/940 ESCOLA MATILDE ORDUÑA Q5855033F ES1021000322030200272563 150,00 € 
14/02 ESCOLA MATILDE ORDUÑA Q5855033F ES1021000322030200272563 125,00 € 
14/361 ESCOLA CAN VIDALET Q5856054A ES6721000459890200174822 776,00 € 
16/226 ESCOLA CAN VIDALET Q5856054A ES6721000459890200174822 145,00 € 
16/698 ESCOLA JOAN MARAGALL Q5855043E ES8521000459850200081186 290,00 € 
11/808 ESCOLA JOAN MARAGALL Q5855043E ES8521000459850200081186 285,00 € 
17/173 ESCOLA JOAN MARAGALL Q5855043E ES8521000459850200081186 135,00 € 



 
10/927 ESCOLA ISIDRE MARTI Q5855027H ES6821000148510200671299 322,00 € 
10/916 ESCOLA MATILDE ORDUÑA Q5855033F ES1021000322030200272563 450,00 € 
10/1741 ESCOLA CAN VIDALET Q5856054A ES6721000459890200174822 374,00 € 
12/203 ESCOLA JOAN MARAGALL Q5855043E ES8521000459850200081186 200,00 € 
11/190 ESCOLA PRAT DE LA RIBA Q5855037G ES9821000740080200009468 255,00 € 
14/361 RP, MC  ES5921003071772200301742 1.518,00 € 
12/749 ESCOLA PRAT DE LA RIBA Q5855037G ES9821000740080200009468 133,00 € 

 
QUART.- Proposar el pagament corresponent a les quantitats econòmiques 
aprovades en la present resolució. 
 
 
32. Proposta de resolució de sol·licituds d’ajuts econòmics en concepte de 
beques d’educació en el lleure, curs 2018-2019 (exp. 2019/1357/2779).  
 
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 43 sol·licituds d’ajuts econòmics presentades i vist l’informe emès per 
la UJA de l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania, on fa constar que  s’ha realitzat la 
valoració administrativa corresponent a aquests tipus d’ajuts econòmics, en 
compliment dels barems i criteris per a l’atorgament d’ajuts econòmics de 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, curs 2018-2019. 
 
Vist que excepcionalment, per aquelles famílies amb una situació 
socioeconòmica de vulnerabilitat, i prèvia valoració dels serveis socials bàsics 
municipals es podrà subvencionar la part que es consideri necessària, que en 
alguns casos arribar al 100% del cost total del servei. 
 
Vist el Reglament d'obres, activitats i serveis aprovat mitjançant Decret 179/1995 
de la Generalitat de Catalunya, en la part que regula l'activitat subvencionadora 
de l'Administració. 
 
En virtut de la delegació conferida a la Junta de Govern local, al punt g. del Decret 
d’alcaldia núm. 1.466, de 18 de juny de 2015, per a la concessió de subvencions 
amb càrrec a crèdit pressupostari disponible a tal efecte. 
 
S’acorda: 
 



 
PRIMER.- Estimar un total de 37 sol·licituds d’ajuts econòmics per a la integració 
dels següents menors en concepte de beques d’educació en el lleure, pel curs 
2018-2019, amb els percentatges de bonificació valorats per cada cas i efectes 
d’aplicació que s’indiquen: 
 
ALUMNE/A          

Primer Cognom Segon Cognom Nom 
Cost 

Activitat 
% 

Beca 
Efectes 

A M J 756,50 € 90% tot el curs 
A D V 720,00 € 90% tot el curs 
A S A 858,00 € 25% tot el curs 
A P G 202,00 € 100% des - jun 
B R A 881,50 € 65% tot el curs 
C J A 750,00 € 65% tot el curs 
C R K 477,00 € 90% tot el curs 
C R I 339,00 € 90% nov - jun 
E  T 547,00 € 90% tot el curs 
G S A 657,00 € 90% tot el curs 
G M S 230,85 € 90% tot el curs 
G M L 481,50 € 90% tot el curs 
G M D 230,85 € 90% tot el curs 
G S A 256,50 € 90% tot el curs 
H  A 519,00 € 40% tot el curs 
J A R 252,00 € 90% tot el curs 
K Z N 937,25 € 90% tot el curs 
K  M 739,25 € 90% tot el curs 
K N O 576,00 € 100% tot el curs 
L M S 756,50 € 90% tot el curs 
M M A 378,00 € 90% tot el curs 
M M V 489,50 € 90% tot el curs 
M B L 250,00 € 90% tot el curs 
M C G 750,00 € 90% tot el curs 
M T D 153,00 € 90% tot el curs 
M R T 250,00 € 90% tot el curs 
M R A 225,00 € 90% tot el curs 
O G N 750,00 € 90% tot el curs 
P R M 756,50 € 90% tot el curs 
R R K 227,00 € 90% nov - jun 
S I V 957,00 € 90% tot el curs 
S B H 190,00 € 90% tot el curs 
U A E 652,25 € 90% tot el curs 
V G V 480,85 € 90% tot el curs 
V G N 506,50 € 90% tot el curs 
V S J 477,00 € 90% tot el curs 
V S P 250,00 € 90% feb - jun 

 
SEGON.- Desestimar un total de 6 sol·licituds d’ajuts econòmics en concepte de 
beques d’educació en el lleure, curs 2018-2019, que es detallen a continuació 
pels motius que al mateix s’indiquen: 
 

ESPLAI ESPURNES       
        
TUTOR/A LEGAL   



 
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom N.I.F. Motiu de desestimació 

P G M  SUPERA BAREMS 
ECONÒMICS 

V B R  SUPERA BAREMS 
ECONÒMICS 

V M R  SUPERA BAREMS 
ECONÒMICS 

          
ASSOCIACIÓ CLUB D’ESPLAI PUBILLA 
CASES 
  

    

TUTOR/A LEGAL   
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom N.I.F. Motiu de desestimació 

M C O  RENUNCIA A LA 
SOL·LICITUD 

          
ESPLUGA VIVA       
TUTOR/A LEGAL   
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom N.I.F. Motiu de desestimació 

B C C  ACTIVITAT NO 
SUBVENCIONABLE 

          
ESCOLA LOLA ANGLADA       
TUTOR/A LEGAL   
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom N.I.F. Motiu de desestimació 

M C E  ACTIVITAT NO 
SUBVENCIONABLE 

 
TERCER.- Autoritzar i disposar una despesa total màxima de 15.872,03 euros, 
a càrrec de la partida pressupostària 68.23100.48018 del pressupost vigent, en 
concepte de beques d’educació en el lleure, a favor dels tutors legals que es 
relacionen, amb els imports resultants que així mateix s’indiquen: 
 
ASSOCIACIÓ CLUB ESPLAI PUBILLA CASES (G58300237) 

TUTOR/A LEGAL    
Primer Cognom Segon Cognom Nom Cost 

Ajuntament 
A B V 226,80 € 
A B V 587,03 € 
A S B 214,50 € 
D M L 648,00 € 
I T K 861,30 € 
M C L 440,55 € 
M O O 340,20 € 
M R J 137,70 € 
M B A 492,30 € 



 
N Z J 576,00 € 
P A M 202,00 € 
R  A 305,10 € 
R M A 204,30 € 
R O M 429,30 € 
S C R 591,30 € 
S P D 429,30 € 
Z  A 843,53 € 
Z  A 665,33 € 

 
 
ESPLAI ESPURNES (G58433418) 

TUTOR/A LEGAL    
Primer Cognom Segon Cognom Nom Cost 

Ajuntament 
A D M 680,85 € 
B C M 171,00 € 
B C M 225,00 € 
G P M 675,00 € 
G C L 432,77 € 
G C L 455,85 € 
G L J 230,85 € 
H  K 207,60 € 
J V S 487,50 € 
M C E 675,00 € 
M C E 680,85 € 
M E Y 207,77 € 
M E Y 433,35 € 
M E Y 207,77 € 
R T M 572,98 € 
R  E 680,85 € 
R R M 225,00 € 
R R M 202,50 € 
V V I 225,00 € 

 
QUART.- Les quantitats compromeses en la present proposta, per valor de 
15.872,03 euros, previ el reconeixement de les obligacions, seran pagades 
proporcionalment en tres terminis durant els mesos de març i juliol de 2019, a les 
entitats següents: 
 

ENTITATS N.I.F. Tram 1 Tram 2 Tram 3 TOTAL 
ASS. CLUB ESPLAI 
PUBILLA CASES G58300237 2.650,61 € 2.771,98 € 2.771,95 € 8.194,54 € 

ESPLAI ESPURNES G58433418 2.484,18 € 2.540,42 € 2.652,89 € 7.677,49 € 

 
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 5.134,79 euros, 
corresponents al primer trimestre del curs 2018-2019, en concepte de beques de 
menjador escolar. 
 
SISÈ.- Reconèixer les obligacions i proposar el pagament de 5.312,40 euros, 
corresponents al segon trimestre del curs 2018-2019, en concepte de beques de 
menjador escolar. 
 
 
33. Proposta de resolució de sol·licituds d’ajuts econòmics en concepte de 
beques d’activitats culturals, curs 2018-2019 (exp. 2019/1916/2779). 
 
L’Ajuntament d’Esplugues, amb la finalitat de garantir les necessitats 
socioeducatives, atorga uns ajuts econòmics en concepte de beques d’activitats 
culturals per a les persones empadronades a Esplugues i que assisteixen a 
diverses activitats culturals. 
 
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 51 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 32 sol·licituds d’ajuts econòmics concepte de 
beques d’activitats culturals de les següents persones, pel curs 2018-2019, amb 
els percentatges de bonificació valorats per cada cas: 

ALUMNE/A         
Primer Cognom Segon Cognom Nom Cost Activitat % Beca 
A M J 539,10 € 65% 
A M J 166,95 € 65% 
A G D 664,50 € 65% 
A G C 433,65 € 65% 
A G I 616,05 € 65% 
B F R 721,50 € 40% 
C C A 510,60 € 65% 



 
C C E 264,00 € 65% 
C C I 433,65 € 65% 
C G E 875,40 € 65% 
D  N 510,60 € 65% 
E  O 984,00 € 65% 
F Q B 433,65 € 65% 
F L E 264,00 € 65% 
G L L 264,00 € 65% 
J  W 271,20 € 65% 
J  P 264,00 € 65% 
L T I 510,60 € 65% 
M O D 539,10 € 65% 
M M J 264,00 € 65% 
M M P 539,10 € 65% 
M L E 510,60 € 65% 
P  O 166,95 € 65% 
P  O 129,00 € 65% 
S L S 510,60 € 25% 
T R M 166,95 € 65% 
T R M 166,95 € 65% 
T  R 510,60 € 65% 
V P T 616,05 € 65% 
V C A 755,70 € 40% 
V H A 616,05 € 65% 
V R M 108,00 € 65% 

 
SEGON.- Desestimar un total de 19 sol·licituds d’ajuts econòmics en concepte 
de beques d’activitats culturals, curs 2018-2019, que es detallen a continuació 
pels motius que al mateix s’indiquen: 
 

ESCOLA DE MUSICA 
        
TUTOR/A LEGAL   
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom Motiu de desestimació 

A J J RENUNCIA A LA SOL·LICITUD 
C A L SUPERA BAREMS ECONÒMICS 

C G M 
SUPERA BAREMS DE CAPITAL 
IMMOBILIARI 

C G M 
SUPERA BAREMS DE CAPITAL 
IMMOBILIARI 

G Q A SUPERA BAREMS ECONÒMICS 
G Q A SUPERA BAREMS ECONÒMICS 
H K R SUPERA BAREMS ECONÒMICS 
H K R SUPERA BAREMS ECONÒMICS 
M E E SUPERA BAREMS ECONÒMICS 

O  O 
SOL·LICITUD DUPLICADA I 
RESOLTA 

O  O 
SOL·LICITUD DUPLICADA I 
RESOLTA 

P M S SUPERA BAREMS ECONÒMICS 
P M S SUPERA BAREMS ECONÒMICS 
R L A NO REALITZA L'ACTIVITAT 
S C L SUPERA BAREMS ECONÒMICS 
         



 
         
TALLERS DE PINTURA I DIBUIX 
  
  

    

TUTOR/A LEGAL   
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom Motiu de desestimació 

GISBERT PUJOL PEDRO 
RAMON SUPERA BAREMS ECONÒMICS 

MUÑOZ RODRIGUE
Z EVA NO REALITZA L'ACTIVITAT 

          
          
ENGLISH CONNECTION       
TUTOR/A LEGAL   
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom Motiu de desestimació 

ABAL GOMEZ ESTHER ACTIVITAT NO 
SUBVENCIONABLE 

FLORES MAMANI DANA 
ESTHER 

ACTIVITAT NO 
SUBVENCIONABLE 

 
 
TERCER.- Autoritzar i disposar una despesa total màxima de 8.738,80 euros, a 
càrrec de la partida pressupostària 33.33400.48001 del pressupost vigent, en 
concepte de beques d’activitats culturals, a favor dels tutors legals que es 
relacionen, amb els imports resultants que així mateix s’indiquen: 
 

TUTOR/A LEGAL   
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom Cost Ajuntament 

A D M 350,42 € 
B E F 639,60 € 
B E F 331,89 € 
B C C 288,60 € 
C S M 331,89 € 
C S M 171,60 € 
C S M 281,87 € 
C G E 569,01 € 
G P C 431,93 € 
G P A 281,59 € 
G P A 400,43 € 
H C J 302,28 € 
H C J 400,43 € 
L L A 127,65 € 
L T M 171,60 € 
L T M 331,89 € 
L T M 331,89 € 
L T Y 171,60 € 
M G M 171,60 € 
M G M 350,42 € 
O C R 350,42 € 



 
O  O 176,28 € 
O  O 171,60 € 
P R V 400,43 € 
Q  N 281,87 € 
T  E 331,89 € 
V R A 70,20 € 
          
        8.220,88 € 
          
TUTOR/A LEGAL   
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom Cost Ajuntament 

A D M 108,52 € 
C  S 108,52 € 
R C D 108,52 € 
          
        325,56 € 
          
TUTOR/A LEGAL   
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom Cost Ajuntament 

C  S 83,85 € 
R C D 108,52 € 
        192,37 € 

 
QUART.- Les quantitats compromeses en la present proposta, per valor de 
8.738,80 euros, previ el reconeixement de les obligacions, seran pagades 
proporcionalment en tres terminis durant els mesos de març i juliol de 2019, a les 
entitats i persones que a continuació es detallen. En el cas dels ajuts 
corresponents al taller de pintura i dibuix, al tractar-se d’un servei que ofereix 
directament l’Ajuntament, els imports proposats, seran abonats als tutors legals 
sol·licitants: 
 

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

TRANSIT PROJECTES B59489351 2.740,33 € 2.740,32 € 2.740,23 € 8.220,88 € 

CALAIX DE CULTURA B63033740 108,54 € 108,51 € 108,51 € 325,56 € 

C., S.  27,95 € 27,95 € 27,95 € 83,85 € 

R. C., D. J.  36,18 € 36,17 € 36,17 € 108,52 € 

 
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 2.913,00 euros, 
corresponents al primer trimestre del curs 2018-2019, en concepte de beques 
d’activitats culturals. 
 
SISÈ.- Reconèixer les obligacions i proposar el pagament de 2.912,95 euros, 
corresponents al segon trimestre del curs 2018-2019, en concepte de beques 
d’activitats culturals. 
 
 
 
I sense més assumptes a tractar, a les 15:00 hores del dia abans esmentat, per 
la Sra. Alcaldessa es dona per finalitzada a la sessió, aixecant-se la mateixa; de 
tot això es lliura la present acta, que signa la Sra. Alcaldessa i jo, el secretari, 
que en dono fe. 
 


