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Junta de Govern 
 

SESSIÓ DECISÒRIA ORDINÀRIA DE JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 21 DE 
JUNY DE 2019 

 
A la Casa Consistorial d’Esplugues de Llobregat, a la sala de reunions, a les 
14:10 hores del dia 21 de juny 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 

OLIVER JOSE PEÑA ESTEVEZ 

MANUEL POZO LOPEZ 

MARIA ISABEL AGUILERA MULERO 
 

Secretari 

PEDRO CARMONA PEREZ 
 

Interventor 

JAVIER VICEN ENCUENTRA 

 
Amb caràcter previ al tractament dels assumptes inclosos a l’ordre del dia es 
procedeix a la constitució de la Junta de Govern Local formada per la totalitat 
dels regidors i regidores designats per la Sra. alcaldessa mitjançant decret 
número 2019/2200 de data 17 de juny.  
 
La totalitat dels membres de la Junta de Govern expressen la seva acceptació 
del càrrec per al qual han estat designats i expressen així mateix l’acceptació de 
les delegacions de competències efectuades per la Sra. alcaldessa mitjançant 
decret número 2019/2198 de data 17 de juny. 
 
 
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. 
 
 

RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS 



 
 
1. 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. 75 de documents O en fase prèvia per un import total de 
243.574,30€. 
 
Relació núm. 76 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 436,80€. 
 
Tots el documents comptables porten annexat el corresponent document 
justificatiu que ha estat conformat per la persona tècnica adient i fiscalitzada pel 
Servei d’Intervenció. 
  
S’acorda: 
 
Aprovar la relació de despeses  i reconeixement d’obligacions següents: 
 

1.- Relació núm. 75 de documents O en fase prèvia per un import total de 
243.574,30€. 

 
2.- Relació núm. 76 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
436,80€. 

  
 
2. Proposta d'aprovació de la nòmina corresponent a la mensualitat i paga 
extraordinària de juny de 2019, incentiu de productivitat, serveis 
extraordinaris i altres retribucions del personal. 
 
Vist el personal que ha realitzat serveis extraordinaris autoritzats, fora de la seva 
jornada habitual, variables de productivitat en horari nocturn i/o en dia festiu i 
vista la relació d’empleats que, per raó de servei, té dret a la percepció 
d’indemnitzacions per desplaçaments o dietes. 
 
De conformitat amb l’acord plenari de data 23 de gener de 2013, en el qual ha 
estat aprovada l’adequació de les retribucions municipals a través de la Relació 
de Llocs de Treball, al Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic i 
disposicions concordants; de conformitat, també, amb les disposicions sobre 
Despeses de Personal contingudes en la Llei de Pressupostos Generals de 
l’Estat pel 2018, a les disposicions econòmiques del prorrogat Conveni 
d’aplicació al personal laboral i Pactes de condicions socioeconòmiques del 
personal funcionari, 2008-2011, en allò que no estigui derogat o en suspens i a 
la taula salarial d’aquest Ajuntament. 
 
D’acord amb el que disposa l’article 135 del Reial decret legislatiu 1/1994, de 20 
de juny, pel qual es va aprovar el text refós de la Llei general de la Seguretat 
Social, de conformitat amb l’article 32.6 de la Llei 42/1994, de 30 de desembre, 



 
de mesures fiscals, administratives i d’ordre social, respecte dels subsidis 
corresponents en situació d’incapacitat temporal; i en relació amb el personal 
que està en situació d’incapacitat temporal per malaltia comuna o accident de 
treball; D’acord també amb el que disposa sobre la incapacitat transitòria i 
indisposicions el Real Decret Legislatiu 20/2012, de 13 de juliol, i els acords 
paritaris que al respecte van signar Ajuntament i Representació Sindical. 
 
Tenint en compte el que disposa l’article 6 i la disposició transitòria cinquena, 
punt 5, del Reial Decret 480/1993, de 2 d’abril, pel qual s’integrarà al Règim 
General de la Seguretat Social dels funcionaris de l’Administració Local, en 
relació a la prestació per incapacitat temporal derivada de contingències comuns 
dels funcionaris integrats, en relació amb el que disposa l’esmentat article 11 del 
Conveni. 
 
Vist que en la nòmina s'han inclòs els conceptes retributius individuals d'acord 
amb la normativa d'aplicació Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel 
qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic i 
normativa aplicable en matèria de funció pública autonòmica, el Conveni 
Col·lectiu del personal laboral, el Pacte de Condicions socioeconòmiques i 
laborals del personal funcionari i la relació de llocs de treball, així com el Reial 
Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre pel qual s’aprova el Text Refós de la 
Llei de l’Estatut dels Treballadors.  
 
Vist les regularitzacions de nòmina de maig de diferents treballadors/es amb 
motiu de baixes i altes d’incapacitat temporals i accidents de treball, una vegada 
abonada la nòmina, per un import total de 1,78€. 
 
Atesa la despesa corresponent a la nòmina del mes de juny de l’any actual que 
ascendeix a la suma total de 920.324,04€.  
 
Atesa la despesa corresponent a la nòmina de la paga extra d’estiu de l’any 
actual que ascendeix a la suma total de 548.710,41€.  
 
S’acorda: 
 
PRIMER.- Aprovar l’import brut de la nòmina del mes de juny de 2019 del personal 
funcionari, laboral i electes al servei d’aquest Ajuntament per un import de 
918.584,04€ segons el següent desglossament:  
 
Import brut retribucions fixes: 849.891,06 € 
Import brut retribucions variables: 70.432,98 €            
Total import brut nòmina: 920.324,04 € 
 
SEGON.- Aprovar les retencions a practicar en la nòmina del mes de juny de 2019 
amb el desglossament següent: 
 
Retencions en concepte d’IRPF: 169.253,22 € 
Deducció bestretes: 2.247,50 €   
Embargaments: 1.955,99 € 



 
Quotes sindicals: 265,20 € 
Descompte Seguretat Social: 56.452,64 € 
Total import net nòmina: 690.149,49 € 
 
TERCER.- Reconèixer l’obligació de la despesa corresponent a les retribucions 
fixes de la nòmina del mes de juny de 2019 per un import total de 849.891,06 € 
amb càrrec a les aplicacions pressupostàries establertes als documents 
comptables adjunts.  
 
QUART.- Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació de la despesa corresponent 
a les retribucions variables derivades de la nòmina del mes de juny de 2019, per 
un import de 70.432,98€, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries 
establertes als documents comptables adjunts.  
 
CINQUÈ.- Aprovar l’import brut de la nòmina de la paga extra d’estiu de 2019 per 
import total 548.710,41€. 
 
SISÈ.- Aprovar les retencions a practicar en la nòmina de la paga extra del mes 
de juny de 2019 amb el desglossament següent: 
 
Retencions en concepte d’IRPF: 106.520,95 € 
Total import net nòmina: 442.189,46 € 
 
SETÈ.- Reconèixer l’obligació de la despesa corresponent a les retribucions de la 
nòmina de la paga extra del mes de juny de 2019 per un import total de 
548.710,41€ amb càrrec a les aplicacions pressupostàries establertes als 
documents comptables adjunts.  
 
VUITÈ.- Aprovar l’import brut i retencions a practicar de la despesa corresponent 
a la nòmina de regularització del mes de maig que ascendeix a un import total de 
1,78€, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries establertes en els documents 
comptables adjunts.    
 
Import brut: 1,78 € 
Retencions en concepte d’IRPF: 0,43 € 
Descompte Seguretat Social: 10,14 € 
Total import net nòmina: -8,79 € 
 
NOVÈ.-  Informar al Comitè d’Empresa i a la Junta de Personal.  
 
 
3. Proposta d’aprovació de la justificació del conveni 2018 amb l'Associació 
de Comerç de Can Vidalet (exp. 2018/49/2244). 
 
L’Ordenança General Reguladora de la concessió de subvencions i les Bases 
Reguladores per a l’atorgament de subvencions de l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat defineixen els requisits exigits a les entitats beneficiàries d’ajuts 
atorgats per aquest Ajuntament, en quant a l’obligació de justificar l’aplicació 



 
donada als fons rebuts, referida tant a la forma d’acreditar la despesa executada, 
com al procediment intern a seguir per valorar i aprovar aquesta justificació. 
 
En data 29 de juny de 2018 la Junta de Govern Local va atorgar a l’Associació 
Comerç Can Vidalet la quantitat de 11.500,00€, amb càrrec a la partida 14 43140 
48000 “Conveni col·laboració amb entitat Associació Comerç Can Vidalet”, pel 
desenvolupament dels Projectes i Activitats que millorin la competitivitat del teixit 
comercial urbà i el foment del teixit associatiu comercial durant l’any 2018.  
 
En data 19 de febrer de 2019, amb número de registre d’entrada 2019/4251, 
l’entitat presenta la memòria justificativa i econòmica relativa al 
desenvolupament de les activitats fixades en el seu pla de treball i les factures 
justificatives corresponents a la subvenció atorgada.  
 
En data 12 d’abril de 2019, amb número de registre d’entrada 2019/8800, l’entitat 
completa la informació relativa a les factures justificatives de la subvenció 
atorgada. 
 
En data 23 de maig de 2019, amb número de registre d’entrada 2019/12214, 
l’entitat completa la informació relativa als comprovants de pagament de les 
factures justificatives de la subvenció atorgada. 
 
Vist i comprovat que l’entitat presenta comptes justificatius relatius a la despesa 
executada pel desenvolupament del Pla de Treball objecte del conveni i que 
aquests contenen tots els requisits exigits a l’Ordenança General reguladora de 
la concessió de subvencions i a les Bases Reguladores per a l’atorgament de 
subvencions, segons informe emès pel Servei de Promoció Econòmica.  
  
S’acorda: 
 
Primer.- Aprovar la justificació tècnica presentada per l’entitat ASSOCIACIÓ 
COMERÇ CAN VIDALET donat que queda acreditada l’actuació per la qual es 
va atorgar la subvenció “Desenvolupament dels Projectes i Activitats que millorin 
la competitivitat del teixit comercial urbà i el foment del teixit associatiu comercial 
durant l’any 2018”. 
 
Segon.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat ASSOCIACIÓ 
COMERÇ CAN VIDALET per valor de 14.354,92€, en relació a la subvenció de 
11.500€ atorgada en 2018 pel “Desenvolupament dels Projectes i Activitats que 
millorin la competitivitat del teixit comercial urbà i el foment del teixit associatiu 
comercial durant l’any 2018”. 
 
Tercer.- NOTIFICAR, aquesta resolució a l’entitat ASSOCIACIÓ COMERÇ CAN 
VIDALET. 
 
 

ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA 
 



 
4. Proposta d’aprovació d’un conveni de col·laboració amb la Universitat 
de Barcelona per a la realització del projecte “Els Juliols” (exp. 
2019/6358/1374). 
 
Antecedents: 
 
La Universitat de Barcelona (UB) té com a funcions la creació, el 
desenvolupament, la transmissió i crítica de la ciència, la tècnica i la cultura, així 
com la difusió, la valorització i la transferència del coneixement al servei de la 
cultura, la qualitat de vida i el desenvolupament econòmic, entre d’altres. Per tal 
de contribuir a la consecució d’aquests objectius, estableix acords i conveni amb 
altres institucions. 
 
Un dels programes que desenvolupa, a través de l’entitat IL3-UB, és “Els Juliols”, 
un conjunt d’activitats formatives adreçades a la ciutadania. 
 
En aquest sentit, des de la regidoria de Participació, Drets Civils i Qualitat 
Democràtica, es considera d’interès municipal formalitzar un conveni amb la 
Universitat de Barcelona per tal de realitzar activitats formatives al municipi, 
concretament per a desenvolupar el curs “Reptes del municipalisme en la 
defensa i implementació de drets socials” durant el mes de juliol de 2019. 
 
Durada i pressupost 
 
El conveni tindrà una vigència d'un any i es podrà prorrogar per anys naturals 
per acord exprés entre les parts. 
 
L’Ajuntament d’Esplugues ha d’aportar a la Universitat de Barcelona la quantitat 
de 4.000,00 euros per al curs que es desenvoluparà de l’1 al 5 de juliol de 2019 
de 9:30 a 14:00 h a l’Espai Baronda, d’Esplugues de Llobregat. 
  
La partida pressupostària és la número 36 92402 45390 CONVENI AMB 
UNIVERSITAT BARCELONA - PROJECTE "ELS JULIOLS". 
 
Objecte del conveni: 
 
La Universitat de Barcelona inclourà dins del programa anual d'Els Juliols un curs 
sobre una matèria d'interès per a la ciutat d’Esplugues de Llobregat el qual tindrà 
lloc en aquest municipi, concretament “Reptes del municipalisme en la defensa i 
implementació de drets socials”, de 20 hores de durada. 
 
Les persones d’Esplugues que es matriculin al curs podran gaudir d’un preu 
reduït. A més a més, la Universitat de Barcelona reservarà 15  inscripcions 
gratuïtes del curs per a l’alumnat que seleccioni l’Ajuntament, sense cost afegit. 
La Universitat de Barcelona inserirà el logotip de l’Ajuntament a la banderola de 
la façana de l’Edifici Històric, a la pàgina web d'Els Juliols i a tot el material 
promocional del curs. 
 



 
L’Ajuntament d’Esplugues facilitarà la instal·lació d’una torreta publicitària fins al 
21 de juliol de 2019 per tal de donar a conèixer la programació d’Els Juliols. 
 
IL3-UB serà el responsable de gestionar els processos tècnics i administratius 
necessaris per tal de dur a terme el curs d’estiu. 
 
Vist l’informe tècnic favorable, 
  
S’acorda: 
 
PRIMER.- L’aprovació el text del conveni de col·laboració  entre la Universitat 
de Barcelona i l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat per tal de realitzar activitats 
formatives al municipi, concretament per a desenvolupar el curs “Reptes del 
municipalisme en la defensa i implementació de drets socials” durant el mes de 
juliol de 2019. 
 
SEGON.- Atorgar una subvenció de 4.000,00€ a la UB en concepte de la 
realització d’activitats formatives al municipi per tal de consolidar els objectius 
del Pla Educatiu d’entorn amb cursos de nivell universitari, i concretament per a 
desenvolupar el curs “Reptes del municipalisme en la defensa i implementació 
de drets socials” durant el mes de juliol de 2019  
 
TERCER- Autoritzar, disposar i reconèixer una obligació de despesa per a 
l’exercici de 2019, a favor  de l’entitat de la Universitat de Barcelona, amb CIF 
Q0818001J, relativa al projecte “Els Juliols” d’import de 4.000,00€ i amb càrrec 
a la partida 36 92402 45390 CONVENI AMB UNIVERSITAT BARCELONA - 
PROJECTE "ELS JULIOLS. 
 
QUART.- Aprovar la cessió del dret a favor de la Fundació Institut de Formació 
Contínua de la Universitat de Barcelona. 
 
CINQUÈ.- Ordenar el pagament en data 30 de setembre de 2019 condicionat a 
la comprovació de la realització efectiva de l’acció formativa. 
 
SISÈ.- Comunicar la concessió d’aquest ajut a la Base de datos Nacional de 
Subvenciones,, com a sistema Nacional de Publicitat de Subvencions. 
 
SETÈ.- Notificar aquest acord als interessats. 
 
 
5. Proposta de formalització d’un conveni 2019-2020 i de l’aportació 2019 a 
BOC DE BITERNA, en execució del conveni en vigor (exp. 2019/3612/2244). 
 
L’Ordenança General Reguladora de la Concessió de Subvencions de 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat defineix, entre d’altres, les condicions, 
requisits i procediments a seguir per a la concessió de subvencions a càrrec del 
pressupost municipal. 
 



 
Dins l’àmbit d’Acció Social i Ciutadania, l’entitat BOC DE BITERNA, amb CIF 
G61425245, ha sol·licitat, en data 28 de març de 2019 la formalització d’un 
conveni de col·laboració pel període 2019-2020 i l’aportació econòmica 
corresponent a l’any 2019. 
 
Vist que l’entitat ha presentat els comptes justificatius de les subvencions 
corresponents a l’any 2018 i que aquests han estat aprovats per la Junta de 
Govern Local. 
 
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals, informant favorablement 
l’atorgament de subvencions en el marc de dit conveni, per les activitats i 
quanties en ell expressat. 
 
Vist l’informe emès per la Unitat Jurídic - Administrativa de l’Àmbit d’Acció Social 
i Ciutadania i la Intervenció Municipal. 
 
Vista l’Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions i les Bases 
d’Execució del pressupost en vigor. 
 
En virtut de la delegació conferida a la Junta de Govern local, al punt g. del Decret 
d’alcaldia núm. 1.466, de 18 de juny de 2015, per a la concessió de subvencions 
amb càrrec a crèdit pressupostari disponible a tal efecte. 
  
S’acorda: 
 
Primer.- APROVAR el text del conveni de col·laboració a formalitzar amb l’entitat 
BOC DE BITERNA, amb CIF G61425245, per un període de vigència de dos 
anys, 2019-2020, per al desenvolupament de les activitats recollides al mateix.  
 
Segon.- RESOLDRE la sol·licitud presentada per l’entitat BOC DE BITERNA, 
amb CIF G61425245, i ATORGAR una subvenció de 3.875,00 euros, pel 
desenvolupament de les activitats recollides al conveni. 
 
Tercer.- AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER una obligació d’import  
3.875,00 euros, a favor de l’entitat BOC DE BITERNA, amb CIF G61425245, a 
càrrec de la partida 33.33400.48040 del pressupost ordinari vigent, en concepte 
d’aportació econòmica corresponent a l’any 2019. 
 
Quart.- PROPOSAR el pagament corresponent a la despesa aprovada, a favor 
de l’entitat BOC DE BITERNA, amb CIF G61425245, per import total de 3.875,00 
euros. 
 
Cinquè.- ESTABLIR que la subvenció s’ha d’entendre acceptada per l’entitat 
destinatària per la signatura del respectiu conveni i comportarà la conformitat 
amb tots els termes de la concessió i les condicions de la seva execució si en el 
termini de 15 dies hàbils no manifesta renúncia expressa. 
 
Sisè.- COMUNICAR la concessió d’aquest ajut a la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones, com a sistema Nacional de Publicitat de Subvencions. 



 
 
Setè.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’entitat BOC DE BITERNA. 
 
Vuitè.- NOTIFICAR aquesta resolució als Serveis Econòmics i al Servei de 
Cultura. 
 
 
PUNT D'URGÈNCIA:  
 
TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 
1. Proposta d’aprovació del requeriment de la garantia del contracte 
d’obres del Pla de renovació i millora de l’enllumenat públic. 
 
Per acord de la Junta de Govern Local en sessió de dia 21 de desembre de 2018 
es va acordar aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert, 
relatiu al contracte d’obres del Pla de renovació i millora de l’enllumenat públic 
de l’ajuntament d’Esplugues de Llobregat, amb un pressupost total de licitació de 
3.496.746,64€, IVA inclòs, desglossat en un preu net de 2.889.873,26€ i un IVA 
de 606.873,38€, així com els plecs de condicions econòmiques administratives i 
tècniques que regeixen aquesta contractació. 
 
Segons consta a l’expedient, dins del termini assenyalat per a la presentació de 
les ofertes s'han presentat les següents empreses:  
 
1.- SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, S.A. 
2.- ELECTRICITAT BOQUET, S.L. 
3.- ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. 
4.- UTE FERROVIAL SERVICIOS, S.A.-SIEMSA INDUSTRIA, S.A. 
5.- UTE CITELUM-COMSA SERVICE 
6.- CONSTRUCTORA SAN JOSE, S.A. 
7.- SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT RUBATEC, S.A. 
8.- IMESAPI 
9.- ETRA BONAL, S.A. 
10.- URBALUX, S.A. 
11.- ALUMBRADOS VIARIOS, S.A 
12.- SECE 
13.- ISTEM, S.L.U 
14.- ELECNOR, S.A 
 
En data 20 de març de 2019 es constitueix la Mesa de contractació per donar 
compte de l’acte previ de l'obertura del sobre A de les ofertes presentades, les 
quals van ser admeses i es procedeix a efectuar l'obertura dels sobres B relatiu 
als criteris subjectes a judici de valor. Tota la documentació relativa als sobres B 
de les ofertes admeses es va remetre als Serveis Municipals corresponents a fi 
que emetessin l'oportú informe de valoració, el qual s’elevaria a la Mesa que 
donarà compte de la puntuació obtinguda per les empreses licitadores respecte 
als criteris a valorar per judici de valor, en l’acte públic l’obertura del sobre C. 
 



 
En data 13 de juny de 2019 es constitueix la Mesa de contractació que ha 
d'efectuar l'obertura, dels sobres núm. C relatiu a l’oferta econòmica i resta de 
documentació relativa als criteris avaluables de forma automàtica de les 
proposicions presentades. Prèviament a l’obertura del sobre C, es dona compte 
del resultat de la valoració del contingut del sobre B relatiu als criteris avaluables 
mitjançant judici de valor previstos als plecs de condicions econòmiques 
administratives amb el següent resultat: 
 
- COMPROVACIÓ DEL COMPLIMENT DELS REQUISITS TÈCNICS DEL 
PROJECTE 
 
A l’informe d’avaluació tècnica elaborat per SONINGEO SERVICIOS 
ENERGÉTICOS, S.L., i validat pels serveis tècnics municipals, en el que realitza 
l’avaluació de les especificacions tècniques del projecte de les lluminàries i resta 
de material a instal·lar, així com la comprovació de que els estudis lumínics són 
correctes, es proposa l’exclusió de les següents empreses, atès a què no 
compleixen algun requeriment del Plec de Condicions Tècniques: 
 
- ELECTRICITAT BOQUET: algunes tipologies de lluminàries no tenen el nombre 
mínim d'òptiques exigit en el plec (lluminària led per a enllumenat vial només 
disposa de 6 òptiques en el catàleg quan es demanen 14, bloc led per a 
adaptació de lluminària viària només disposa de 6 òptiques quan es demanen 8 
òptiques, projector led compacte per a enllumenat vial només disposa de 4 
òptiques quan es demanen 12 i projector led compacte per a enllumenat vial 
ornamental només disposa de 4 òptiques quan es demanen 8 òptiques.  

 
Els estudis Lumínics i l'estudi de les simulacions Dialux hi ha 55 simulacions que 
no compleixen els requeriments o algun requeriment del plec en els límits 
establerts (5% per a Lm, U0, Ul, EMED, Emin i 25% per SR). 
 
- SECE: té 44 simulacions que no compleixen un paràmetre o diversos 
paràmetres que es requereixen en el plec en els límits establerts (5% per a Lm, 
Uo, Ul, EMED, Emin i 25% per SR) respectivament. 
 
- CONSTRUCTORA SAN JOSE: té 38 simulacions que no compleixen un 
paràmetre o diversos paràmetres que es requereixen en el plec en els límits 
establerts (5% per a Lm, Uo, Ul, EMED, Emin i 25% per SR) respectivament. 
Lluminària led per a enllumenat vial només disposa de 8 òptiques quan es  
requereixen 14. Depreciació lumínica Lluminària led per a enllumenat vial 
L80B10 quan es requereix L90B10.  
Lluminària led per a enllumenat vial ornamental només disposa de 4 òptiques 
quan es requereixen 6.  
Bloc led per a adaptació de lluminària viària només disposa de 6 òptiques quan 
es requereixen 8.  
Projector led compacte per a enllumenat vial només disposa de 8 òptiques quan 
es requereixen 12.  
No donen solució als canvis requerits en els centres de comandament. 
 



 
- ACSA: té 41 simulacions que no compleixen un paràmetre o diversos 
paràmetres que es requereixen en el plec en els límits establerts (5% per a Lm, 
Uo, Ul, EMED, Emin i 25% per SR) respectivament. 
Lluminària led per a enllumenat vial només disposa de 4 òptiques quan es 
requereixen 14. 
Bloc led per a adaptació de lluminària viària només disposa de 6 òptiques quan 
es requereixen 8. 

 
Projector led compacte per a enllumenat vial només disposa de 9 òptiques quan 
es requereixen 12. 
 
VALORACIÓ DELS CRITERIS DEL SOBRE B 
 
Revisat l’informe emès per PEAKWAY, S.L., i validat dels serveis tècnics 
municipals, es proposa assignar la següent puntuació a cadascuna de les ofertes 
presentades:  
 

1 ALUMBRADOS VIARIOS, S.A 28,9 punts 
2 UTE FERROVIAL SERVICIOS, S.A. - SIEMSA INDUSTRIA, S.A 20,1 punts 
3 UTE CITELUM-COMSA SERVICE 17,3 punts 
4 SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT RUBATEC, SA 16,3 punts 
5 URBALUX, S.A 16,1 punts 
6 ISTEM SLU 14,0 punts 
7 IMESAPI 13,5  punts 
8 SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, 

S.A. (SICE) 12,5 punts 
9 ELECNOR S.A 12,2 punts 
10 ETRA BONAL S.A 11,1 punts 
11 ELECTRICITAT BOQUET, S.L. Exclosa 
12 ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU Exclosa 
13 CONSTRUCTORA SAN JOSÉ, S.A. Exclosa 
14 SECE Exclosa 
   

Seguidament, es procedeix en acte públic l'obertura dels sobre núm. C de 
documentació relativa als criteris avaluables automàticament i oferta econòmica. 
En concret, les ofertes econòmiques presentades per les empreses admeses 
són les següents: 
 

ALUMBRADOS VIARIOS, S.A 2.083.972,00 € 

UTE FERROVIAL SERVICIOS, S.A. - 
SIEMSA INDUSTRIA, S.A 2.152.186,97 € 

UTE CITELUM-COMSA SERVICE 2.251.740,63 € 



 
SERVEIS INTEGRALS DE 
MANTENIMENT RUBATEC, SA 2.437.203,04 € 

URBALUX, S.A 2.331.548,54 € 

ISTEM SLU 2.744.453,86 € 

IMESAPI 2.483.237,90 € 

SOCIEDAD IBÉRICA DE 
CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, 
S.A. (SICE) 

2.158.816,00 € 

ELECNOR S.A 2.099.563,75 € 

ETRA BONAL S.A 2.425.051,82 € 

 
En relació a la resta de documentació del sobre C relativa als criteris de valoració 
de forma automàtica es remet als Serveis Municipals corresponents a fi que 
emetessin l'oportú informe íntegre de valoració. 
 
Així, en data 20 de juny de 2019 es constitueix la Mesa de contractació per donar 
compte de la valoració de la documentació inclosa als sobres C realitzada pels 
serveis tècnics municipals, tenint en compte l’exclusió de les ofertes presentades 
per ELECTRICITAT BOQUET S.L., ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 
SAU, CONSTRUCTORA SAN JOSÉ S.A. i SECE, la valoració de totes les 
ofertes admeses i considerats tots els criteris establers en els Plecs, la puntuació 
total del SOBRE C és la següent: 

   
1 ALUMBRADOS VIARIOS, S.A 70,00 punts 
2 UTE FERROVIAL SERVICIOS, S.A. - SIEMSA INDUSTRIA, S.A 68,57 punts 
3 UTE CITELUM-COMSA SERVICE 66,65 punts 
4 SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT RUBATEC, SA 63,48 punts 
5 URBALUX, S.A 65,22 punts 
6 ISTEM SLU 59,17 punts 
7 IMESAPI 62,76 punts 

8 SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.A. 
(SICE) 68,44 punts 

9 ELECNOR S.A 69,67 punts 
10 ETRA BONAL S.A 63,67 punts 

 



 
Així doncs la suma total del SOBRE B que contenia les ofertes de les empreses 
dels criteris amb judici de valor més el SOBRE C que contenia les ofertes de les 
empreses dels criteris avaluables de forma automàtica, és la següent: 
 

Núm. EMPRESA PUNTUACIÓ 
SOBRE B 

PUNTUACIÓ 
SOBRE C 

PUNTUACIÓ 
TOTAL 

          
1 ALUMBRADOS VIARIOS, S.A 28,90 70,00 98,90 

2 
UTE FERROVIAL SERVICIOS, 
S.A. - SIEMSA INDUSTRIA, 
S.A 

20,10 68,57 88,67 

3 UTE CITELUM-COMSA 
SERVICE 17,30 66,65 83,95 

4 ELECNOR S.A 12,20 69,67 81,87 
5 URBALUX, S.A 16,10 65,22 81,32 

6 
SOCIEDAD IBÉRICA DE 
CONSTRUCCIONES 
ELÉCTRICAS, S.A. (SICE) 

12,50 68,44 80,94 

7 SERVEIS INTEGRALS DE 
MANTENIMENT RUBATEC, SA 16,30 63,48 79,78 

8 IMESAPI 13,50 62,76 76,26 
9 ETRA BONAL S.A 11,10 63,67 74,77 
10 ISTEM SLU 14,00 59,17 73,17 
11 ELECTRICITAT BOQUET, S.L. Exclosa 
12 ACSA, OBRAS E 

INFRAESTRUCTURAS, SAU Exclosa 

13 CONSTRUCTORA SAN JOSÉ, 
S.A. Exclosa 

14 SECE Exclosa 
 
Per tot l’anterior, la Mesa de contractació constituïda en data 20 de juny de 2019 
va elevar proposta a l’òrgan de contractació per tal que, de conformitat amb 
l’article 150.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic, requereixi a l’empresa ALUMBRADOS VIARIOS, S.A, com a millor oferta 
en relació qualitat-preu, per a què en el termini dels 10 dies hàbils següents al 
de la notificació d’aquest requeriment, presenti en aquest ajuntament la 
documentació que s’indica a la clàusula 19.h) del Plec de clàusules econòmiques 
administratives que regeixen en aquesta licitació. 
 
Així mateix se li requereix que dipositi en la Tresoreria municipal la quantitat de 
104.198,60€ en concepte de garantia definitiva d’aquest contracte. 
 
S’acorda: 
 
1.- Excloure de la classificació les ofertes presentades per les següents 
empreses a proposta de la Mesa de contractació, de conformitat amb la 
justificació manifestada pels serveis tècnics municipals: 
 
- ELECTRICITAT BOQUET, S.L. 
- ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU 
- CONSTRUCTORA SAN JOSÉ, S.A. 
- SECE 
 



 
2.- Requerir a l’empresa ALUMBRADOS VIARIOS, S.A, per a què en el termini 
dels 10 dies hàbils següents al de la notificació d’aquest requeriment, presenti 
en aquest ajuntament la documentació que s’indica a la clàusula 19.h) del Plec 
de clàusules econòmiques administratives que regeixen en aquesta licitació. 
 
A més, s’ha de dipositar en la Tresoreria municipal la quantitat de 104.198,60€ 
en concepte de garantia definitiva d’aquest contracte per executar el contracte 
d’obres del Pla de renovació i millora de l’enllumenat públic de l’ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat. 
 
Transcorregut aquest termini de 10 dies hàbils sense que s’acrediti la constitució 
de la garantia definitiva i la resta de la documentació, es considerarà que el 
licitador ha retirat la seva oferta i es procedirà a requerir a la següent empresa 
licitadora classificada.  
 
Les garanties exigides en poden prestar-se en alguna de les següents formes: 
 

- A través de transferència bancària (fiança), mitjançant la carta de pagament 
que s'adjuntarà a la notificació d’aquest acord. En aquest cas s'haurà d'enviar 
comprovant de transferència al correu electrònic: tresoreria@esplugues.cat. 
 
- Mitjançant aval bancari, presentat amb la redacció que s'acompanyarà com 
a document adjunt a la notificació d’aquest acord. 
 
- Mitjançant contracte d'assegurança de caució, presentat amb la redacció que 
s'acompanyarà com a document adjunt a la notificació d’aquest acord, i essent 
necessari el certificat on s'acrediti que l'entitat asseguradora es troba 
autoritzada per operar en el ram. 

 
En tots els casos la garantia constituïda s'ha de presentar juntament amb la còpia 
de l'acord. 
 
En el moment de presentar la corresponent garantia, serà necessari presentar 
també la fitxa bancària (en cas que no s'hagi presentat prèviament a l'Ajuntament 
d'Esplugues de Llobregat o s'hagi modificat el compte bancari). 
 
3.- Notificar el present acord a les persones interessades. 
 
 
I sense més assumptes a tractar, a les 15:35 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. 
 

mailto:tresoreria@esplugues.cat

