
 
JGL-31/05/2019-20 

 
Junta de Govern 

 
SESSIÓ DECISÒRIA ORDINÀRIA DE JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 31 DE 

MAIG DE 2019 
 

A la Casa Consistorial d’Esplugues de Llobregat, a la sala de reunions, a les 
13:45 hores del dia 31 de maig 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. 19/19 corresponent a la sessió 
ordinària de data 24 de maig de 2019. 
 
Per la Sra. alcaldessa i en relació a l’esborrany de l’acta núm. 19/19 corresponent 
a la sessió ordinària de data 24 de maig 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 l’expedient de contractació mitjançant 
procediment obert simplificat abreujat del subministrament d’òptiques 
semafòriques tipus led per al manteniment d’instal·lacions (exp. 



 
2019/5680/3086). 
 
Atesa la necessitat de contractar el subministrament d’òptiques semafòriques 
tipus LED per al manteniment d’instal·lacions que realitza la brigada municipal 
de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat en els termes previstos en l’informe de 
necessitat i d’idoneïtat i de la memòria justificativa emesos pels Servei de 
Manteniment i Espai Públic d’aquest Ajuntament, amb la descripció tècnica  
d’acord amb el plec tècnic redactat pels Serveis Tècnics Municipals, amb un 
pressupost total de 19.997,17€, IVA inclòs, que acompanyen per a la seva 
aprovació. 
 
En funció del què disposen els articles 16, 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 de contractació del 
subministrament d’òptiques semafòriques tipus LED per al manteniment 
d’instal·lacions que realitza la brigada municipal de l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat de conformitat amb el previst a l’informe de memòria justificativa emès 
pels Servei de Manteniment i Espai Públic i del plec tècnic redactat pel mateix 
servei municipal. 
 
2.- Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert simplificat 
abreujat, i aprovar els plecs de condicions econòmiques administratives i 
tècniques, relatius al subministrament d’òptiques semafòriques tipus LED per al 
manteniment d’instal·lacions que realitza la brigada municipal de l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat, amb un pressupost total de licitació de 19.997,17€, 
IVA inclòs, desglossat en un preu net de 16.526,59€ i un IVA de 3.470,58€. 
 
3.- Aprovar l’autorització de la despesa de l’expedient de contractació del 
subministrament d’òptiques semafòriques tipus LED per al manteniment 
d’instal·lacions que realitza la brigada municipal de l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat, per import total de 19.997,17euros, IVA inclòs, imputable al 
pressupost municipal vigent a la partida 12 13300 63300 PROGRAMA 
REPOSICIÓ SEMÀFORS 2019. 
 
4.- Convocar la licitació, d'acord amb el què estableixen els articles 135, 136 i 
159 de la LCSP, publicant el corresponent anunci de licitació al perfil del 
contractant de la pàgina web municipal. 



 
 
5.- Designar com a responsable del contracte amb les funcions previstes a 
l’article 62 de la LCSP a les següents persones: 
 
Director de Manteniment i Espai Públic. 
Coordinador Tècnic d’Instal·lacions. 
Coordinador de la Unitat Operativa d’Instal·lacions. 
 
 
3. Proposta d’aprovació de l’expedient de contractació mitjançant 
procediment obert simplificat abreujat del servei de retirada de residus de 
la construcció mitjançant contenidors oberts i sacs (exp. 2019/5688/3085). 
 
Atesa la necessitat de contractar el servei de retirada de residus de la construcció 
mitjançant contenidors oberts i sacs per l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat 
en els termes previstos en l’informe de necessitat i d’idoneïtat i de la memòria 
justificativa emesos pels Servei de Manteniment i Espai Públic d’aquest 
Ajuntament, amb la descripció tècnica  d’acord amb el plec tècnic redactat pels 
Serveis Tècnics Municipals, amb un pressupost total de 19.437,00€, IVA inclòs, 
que acompanyen per a la seva aprovació. 
 
En funció del què disposen els articles 17, 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 de contractació del servei 
de retirada de residus de la construcció mitjançant contenidors oberts i sacs per 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat de conformitat amb el previst a l’informe 
de memòria justificativa emès pels Servei de Manteniment i Espai Públic i del 
plec tècnic redactat pel mateix servei municipal. 
 
2.- Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert simplificat 
abreujat, i aprovar els plecs de condicions econòmiques administratives i 
tècniques, relatius al servei de retirada de residus de la construcció mitjançant 
contenidors oberts i sacs per l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, amb un 
pressupost total de licitació de 19.437,00€, IVA inclòs, desglossat en un preu net 
de 17.670,00€ i un IVA de 1.767,00€. 
 



 
3.- Declarar que la despesa derivada de l’expedient de contractació relativa al 
contracte del servei de retirada de residus de la construcció mitjançant 
contenidors oberts i sacs per l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat té caràcter 
plurianual, de conformitat amb l'article 174 del Text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i, 
per tant, l’adjudicació resta sotmesa a la condició suspensiva d’existència de 
crèdit adequat i suficient per al finançament de les obligacions derivades del 
contracte en els futurs exercicis pressupostaris del 2020, 2021 i 2022. 
 
Aprovar la despesa plurianual derivada d’aquesta contractació, IVA inclòs, es 
farà efectiva per un import màxim de 19.437,00€ (IVA inclòs), imputable al 
pressupost vigent en cada exercici, dels quals 3.239,50€ (IVA inclòs), aniran a 
càrrec de l’exercici econòmic de l’any 2019, a la partida següent: 12 16210 22701 
RECOLLIDA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ. 
 
Així, la distribució plurianual de la despesa serà la següent: 
 
Anualitat 2019 (01.07.2019 - 31.12.2019): 3.239,50€ (IVA inclòs). 
Anualitat 2020 (01.01.2020 - 31.12.2020): 6.479,00€ (IVA inclòs). 
Anualitat 2021 (01.01.2021 - 31.12.2021): 6.479,00€ (IVA inclòs). 
Anualitat 2022 (01.01.2022 - 30.06.2022): 3.239,50€ (IVA inclòs). 
 
4.- Convocar la licitació, d'acord amb el què estableixen els articles 135, 136 i 
159 de la LCSP, publicant el corresponent anunci de licitació al perfil del 
contractant de la pàgina web municipal. 
 
5.- Designar com a responsable del contracte amb les funcions previstes a 
l’article 62 de la LCSP a les següents persones: 
 
Director de Manteniment i Espai Públic. 
Coordinador Tècnic d’Instal·lacions. 
Coordinador de la Unitat Operativa d’Instal·lacions.  
 
 
4. Proposta d’aprovació de la pròrroga del servei de suport a les unitats 
operatives per al muntatge d’actes i trasllats (exp. 2018/10/1408). 
 
El servei de suport a les unitats operatives per al muntatge d’actes i trasllats de 
l’ajuntament d’Esplugues de Llobregat es van adjudicar, per procediment obert a 
l’empresa ALIANCE-BROTHER, S.L. (CIF B-61529277), per acord de la Junta 
de Govern Local de data 29 de juliol de 2016, per import net  anual  de 
63.822,00 euros, més 13.402,62 euros en concepte d’IVA (import total anual  
77.224,62 euros, IVA inclòs). 
 
La vigència del contracte era per un període de dos anys, prorrogable per un  
període addicional de dos anys més, sent aquest d’any en any, a comptar des 
de la data de la signatura del contracte. En aquest sentit, el contracte es va signar 
en data 1 de setembre de 2016. 
 



 
La Junta de Govern Local en sessió ordinària de 15 de juny de 2018 va aprovar 
la primera pròrroga d’un any del servei de suport a les  Unitats Operatives per 
al muntatge d’actes i trasllats de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. 
 
En data 22 de maig de 2019, la mercantil ALIANCE-BROTHER, S.L. ha presentat 
instància sol·licitant la pròrroga del contracte del servei de suport a les unitats 
operatives per al muntatge d’actes i trasllats per un any més, d’acord amb 
l’informe del Director del Servei de Manteniment i Espai Públic de 27 de maig de 
2019, el qual informa favorablement la proposta. 
 
Atesos els informes emesos pels Serveis Jurídics. 
 
Atès l’article 23 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic, en relació al 
previst a la clàusula setena dels plecs de condicions tècniques i als plecs de 
condicions econòmic administratives, que habiliten per a la pròrroga del present 
contracte 
 
S’acorda: 
 
1.- Aprovar la pròrroga d’un any del servei de suport a les unitats operatives per 
al muntatge d’actes i trasllats de l’ajuntament d’Esplugues de Llobregat, amb 
l’empresa ALIANCE-BROTHER, S.L. (CIF B-61529277), per un Import màxim 
anual de 63.822,00 euros, més 13.402,62 euros en concepte d’IVA (import total 
anual  77.224,62 euros, IVA inclòs), entre el 1 de setembre de 2019 i fins el 31 
d’agost de 2020. 
 
2.- Establir la següent despesa plurianual referit al contracte: 
 
- 41.584,57€, IVA inclòs, amb càrrec a la partida corresponent del pressupost de 
l’exercici de 2019. 
 
- 35.640,05€, IVA inclòs, amb càrrec a la partida corresponent del pressupost de 
l’exercici de 2020. 
 
3.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent a l’anualitat del 
2019 per import de 41.584,57 euros a càrrec de la partida 11 92003 22699 
SUPORT UNITATS OPERATIVES MUNTATGES. 
 
4.- Els acords s’han de sotmetre a la condició suspensiva de comptar amb la 
consignació pressupostària adequada i suficient pel que respecte a la despesa 
que s’imputi a l’exercici 2020. 
 
 
5. Proposta d’adjudicació per contracte menor del servei de direcció de les 
obres ordinàries de substitució de la gespa artificial del camp de futbol El 
Molí (exp. 2019/5696/1411). 
 



 
Atesa la necessitat de procedir a la contractació del  servei de direcció de les 
obres ordinàries de substitució de gespa artificial del Camp de Futbol el Molí 
d’Esplugues de Llobregat. 
  
Tipus de contracte: Servei 
 
Objecte: servei de direcció de les obres ordinàries de substitució de gespa 
artificial del Camp de Futbol el Molí d’Esplugues de Llobregat  
 
Procediment de contractació: Contracte menor. Tramitació: Ordinària 
 
Codi CPV:71000000-8 
 
Valor estimat del contracte: 7.000,00€ 
 
IVA contracte:1.470,00€ 
 
Preu: 8.470,00€ 
 
Duració: Les obres està previst que s’executin entre el 25 de juny de 2019 i fins 
al 6 de setembre de 2019. La direcció de les obres tindrà una durada basada en 
la planificació de les obres del projecte executiu i serà duta a terme un cop 
adjudicat el projecte. 
 
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 TOP CONSULTING 
ESPORTIU, S.L.U., amb NIF B-17960956, per import de 8.228,00€ 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 
direcció de les obres ordinàries de substitució de gespa artificial del Camp de 
Futbol el Molí d’Esplugues de Llobregat. 
  
2.- Declarar que s’ha procedit a la comprovació de la regla d’incompatibilitat de 
l’article 118.3 de la Llei 9/2017. 
 
3.- Aprovar el plec tècnic (o les condicions) que regiran la realització del 
contracte, establint que el pressupost d’execució del contracte és d’import 
7.000,00€, més 1.470,00€ corresponents al 21% d’IVA.  
 
4.- Adjudicar el contracte a TOP CONSULTING ESPORTIU, S.L.U. B-17960956 
per import de 6.800,00€, més 1.428,00€ corresponents al 21% d’IVA, sent un 
import total del 8.228,00€, IVA inclòs. 
 
5.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent al present, per 
un import màxim de 8.228,00 euros, IVA inclòs, a càrrec de la partida 12 34001 
62200 CANVI GESPA CAMP FUTBOL EL MOLI, del pressupost municipal en 
vigor, a favor de TOP CONSULTING ESPORTIU, S.L.U. B17960956. 
 
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 
les obres està previst que s’executin entre el 25 de juny de 2019 i fins al 6 de 
setembre de 2019. La direcció de les obres tindrà una durada basada en la 
planificació de les obres del projecte executiu i serà duta a terme un cop adjudicat 
el projecte. 
 
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. 
 
 
6. Proposta d’adjudicació per contracte menor del subministrament de 
carpes en règim de lloguer amb motiu de les Festes Majors dels barris de 
Can Clota i Can Vidalet (exp. 2019/5658/1432). 
 



 
Atesa la necessitat de procedir a la contractació del subministrament de carpes 
en règim de lloguer amb motiu de les Festes Majors dels barris de Can Clota i 
Can Vidalet al municipi d’Esplugues de Llobregat. 
 
Tipus de contracte: Subministrament 
  
Objecte: subministrament de carpes en règim de lloguer amb motiu de les Festes 
Majors dels barris de Can Clota i Can Vidalet al municipi d’Esplugues de 
Llobregat. 
Procediment de contractació: Contracte menor. Tramitació: Ordinària 
 
Codi CPV:39522100-8 
 
Valor estimat del contracte: 8.2464,46€ 
 
IVA contracte: 1.735,54€ 
 
Preu: 10.000,00€ 
 
Duració: La durada del subministrament de les carpes en règim de lloguer 
s’estableix de la següent manera al tractar-se d’esdeveniments programats: 
 
Festa Major de Can Vidalet: muntatge 14 de juny / desmuntatge 17 de juny 
Festa Major de Can Clota: muntatge 28 de juny / desmuntatge 30 de juny 
 
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 VBG, per import de 9.861,50€ 
IVA inclòs, que es considera a la Memòria justificativa ajustada a les necessitats 
municipals i a les característiques específiques del contracte. La mateixa 
memòria indica que la persona que es proposa com a contractista no ha subscrit 
amb aquest Ajuntament altres contractes menors que individual o conjuntament 
superin les xifres límit per aquest tipus de contracte. 
 
Ha estat comprovada la disponibilitat de crèdit adequat i suficient en el 
pressupost de la corporació per a l’exercici 2019. 
 
Per la qual cosa i de conformitat amb el que s’estableix a la Disposició Addicional 
Segona de la Llei 9/2107, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, 
per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del 
parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE, de 26 de febrer de 2014. 
 
En ús de les competències delegades atorgades mitjançant Decret de l’Alcaldia 
núm. 1466 de 18 de juny de 2015. 
 
S’acorda: 
 



 
1.- Aprovar  l’expedient de contractació i la MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL 
CONTRACTE MENOR incorporada a l’expedient, aprovant expressament la 
necessitat de procedir a aquesta contractació que té per objecte el 
subministrament de carpes en règim de lloguer amb motiu de les Festes Majors 
dels barris de Can Clota i Can Vidalet 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 pressupost del contracte per import de 8.264,46€, més 1.735,54€ 
corresponents al 21% d’IVA. 
 
4.- Adjudicar el contracte a VBG per import de 8.150,00€, més 1.711,50€ 
corresponents al 21% d’IVA, sent un import total del 9.861,50€, IVA inclòs. 
 
5.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent al present, per 
un import màxim de 9.861,50 euros, IVA inclòs, a càrrec de la partida 12 33803 
22199 CARPES FESTES MAJORS CAN CLOTA I CAN VIDALET, del 
pressupost municipal en vigor, 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. En tot cas 
la durada del subministrament de les carpes en règim de lloguer s’estableix de 
la següent manera al tractar-se d’esdeveniments programats: 
 
Festa Major de Can Vidalet: muntatge 14 de juny / desmuntatge 17 de juny 
Festa Major de Can Clota: muntatge 28 de juny / desmuntatge 30 de juny 
 
8.- La persona responsable del contracte, sota la supervisió de la qual es 
desenvoluparà el mateix, seran ... 
 
9.- Notificar la present resolució a la persona adjudicatària. 
 
10.- Ordenar la publicació del contracte menor en la forma prevista a l'article 63.4 
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 
 
 
7. Proposta de personació com a part interessada en el recurs contenciós 
administratiu núm. 190/2019 interposat davant la Secció 2a de la Sala 
Contenciosa Administrativa del TSJC contra l’acord del Jurat 
d’Expropiacions de Catalunya (exp. 2303/2017/3). 
 
Mitjançant escrit amb registre d’entrada a la plataforma EACAT núm.               
E-2019-12163, de 23/05/2019, el Jurat d’Expropiació de Catalunya (Secció de 



 
Barcelona), ha emplaçat a aquest Ajuntament per a que, si ho considera adient i 
d’acord amb les previsions de l’article 49 de la Llei de la Jurisdicció Contenciosa 
Administrativa, comparegui com a part interessada en el recurs contenciós 
administratiu núm. 190/2019 interposat per AGA davant la Secció 2a de la Sala 
Contenciosa Administrativa del TSJC, contra l’acord de l’esmentat JEC, de data 
01/03/2019, que fixà el preu just de la finca del carrer Montserrat, 52 d’Esplugues 
de Llobregat. 
 
De conformitat amb allò previst a l’art. 48, 49 i següents de la Llei 29/1998, de 13 
de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa. 
  
S’acorda: 
 
1.- Personar-se, com a part interessada, en el recurs contenciós administratiu 
núm. 190/2019, interposat per AGA davant la Secció 2a de la Sala Contenciosa 
Administrativa del TSJC contra l’acord del Jurat d’Expropiacions de Catalunya, 
de data 01/03/2019, que fixà el preu just de la finca del carrer Montserrat, 52 
d’Esplugues de Llobregat. 
 
2.- Que la representació i defensa d’aquesta Corporació sigui assumida 
indistintament pels lletrats de la mateixa els senyors ...  
 
 

RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS 
 
8. 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. 65 de documents O en fase prèvia per un import total de 
97.287,22€. 
 
Relació núm. 66 de documents O en fase prèvia per un import total de 
162.509,56€. 
 
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. 65 de documents O en fase prèvia per un import total de 
97.287,22€. 
 
2.- Relació núm. 66 de documents O en fase prèvia per un import total de 
162.509,56€. 



 
 
 
9. Proposta de personació en el recurs contenciós administratiu núm. 
43/2019-C del Jutjat núm. 8 de Barcelona contra reclamació per 
responsabilitat patrimonial (exp. 2018/60/1362). 
 
Mitjançant escrit de data 8 d’abril de 2019, el Jutjat Contenciós Administratiu 
número 8 de Barcelona ha emplaçat a aquest Ajuntament per a que es personi 
davant el mateix jutjat en el recurs contenciós administratiu núm. PA 43/2019-C, 
interposat per la senyora ..., contra reclamació per responsabilitat patrimonial.  
 
De conformitat amb allò previst a l’art. 49 i següents de la llei 29/1998, de 13 de 
juliol. 
  
S’acorda: 
 
1r.- Personar-se en l'esmentat recurs contenciós-administratiu núm. PA 43/2019-
C, que es tramita en el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de Barcelona. 
 
2n.- Que la representació i defensa d'aquesta Corporació sigui assumida, 
indistintament, pels lletrats d'aquesta, .... 
 
 
10. Proposta d’aprovació referent a la definició dels riscos i tècniques per 
a la selecció i extracció de mostres en la fiscalització plena posterior. 
 
El Ple de la Corporació, en sessió ordinària celebrada en data 20 de desembre 
de 2017, va aprovar la INSTRUCCIÓ DE FISCALITZACIÓ I INTERVENCIÓ DE 
DESPESES I INGRESSOS DE L'AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE 
LLOBREGAT, per la necessitat d'implantar un procediment de fiscalització i 
intervenció limitada prèvia en determinades despeses i ingressos, així com la 
regulació de la fiscalització i intervenció plena posterior. Tot això com 
a conseqüència del creixent volum d'expedients tramitats derivats de variacions 
normatives en diferents lleis i per l'aprovació del Reial Decret 424/2017, de 18 
d'abril, que desenvolupa el règim de control intern en les entitats del sector públic. 
 
La Regla 2 de la Instrucció anteriorment citada estableix que la fiscalització 
prèvia dels drets queda substituïda per la inherent a la nota d'intervenció en 
comptabilitat per actuacions de comprovació posteriors mitjançant la utilització 
de tècniques de mostreig o auditoria. 
 
D'altra banda, la Regla 15 regula la Fiscalització posterior plena, establint que 
tots els expedients objecte de fiscalització prèvia limitada seran objecte d'una 
posterior plena mitjançant l'aplicació de les tècniques de mostreig i auditoria. 
L'apartat tercer d'aquesta regla també ens diu que la fiscalització plena es farà 
per mostreig, i la mostra s'obtindrà de les relacions comptables processades a 
través de mitjans informàtics. 
 



 
Per tot allò és necessari establir la definició de riscos i les tècniques que 
s'empraran per a la selecció i extracció de mostres per dur a terme la fiscalització 
posterior plena. 
 
L'Acord sobre la definició dels riscos i les tècniques per la selecció i extracció de 
mostres en la fiscalització plena posterior s'adjunta com Annex 1. 
  
S’acorda: 
 
PRIMER.- Aprovar l'Acord sobre la definició dels riscos i les tècniques per la 
selecció i extracció de mostres en la fiscalització plena posterior, en 
desenvolupament de la INSTRUCCIÓ DE FISCALITZACIÓ I INTERVENCIÓ DE 
DESPESES I INGRESSOS DE L'AJUNTAMENT D'ESPLUGUES 
DE LLOBREGAT. 
 
 
11. Proposta d’aprovació relativa al desistiment del procediment de 
licitació del  subministrament en règim de compra de material informàtic 
per a escoles i instituts (exp. 2018/5/1428). 
 
Per Acord de la Junta de Govern Local, en la sessió celebrada el 21 de desembre 
de 2018 es va acordar, entre d’altres; aprovar la convocatòria i l’expedient de 
contractació, pel procediment obert, i els plecs de condicions econòmic 
administratives i tècniques relatius al subministrament, en règim de compra, del 
material informàtic específic per a les escoles i instituts del municipi d’Esplugues 
de Llobregat amb un pressupost màxim total de licitació de 156.520,54€, IVA 
inclòs, desglossat en un preu net de 129.355,82€ i un IVA de 27.164,72€. 
 
L’anunci de la licitació de l’esmentat subministrament es va publicar l’1 de febrer 
d’enguany en el perfil del contractant. Amb posterioritat s’han presentat diferents 
ofertes econòmiques per part de les empreses licitadores. Tanmateix, els plecs 
de clàusules administratives no preveien que juntament amb l’oferta econòmica 
s’havia de presentar les característiques tècniques dels equips oferts, tal i com 
sí indicaven els plecs de prescripcions tècniques. En el punt 10.1 dels plecs 
tècnics s’establia que en les ofertes s’indicaria de la forma més específica 
possible les característiques dels equips microinformàtics i dels seus 
complements, indicant el fabricant o marca i els models. 
 
Aquesta omissió als plecs de clàusules administratives particulars, i la seva no 
previsió en la configuració del sobre digital únic, impossibilita la valoració tècnica 
de les diferents ofertes presentades d’acord amb els requisits tècnics mínims que 
havien de complir. En conseqüència, per conferir la màxima transparència, 
concurrència i seguretat jurídica a l’expedient, s’aconsella desistir i tornar a 
convocar la licitació del contracte contemplant les modificacions pertinents. 
 
Atès que l’article 152.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
sector públic (en endavant LCSP) estableix que el desistiment del procediment 
podrà acordar-se per l’òrgan de contractació abans de la formalització. 
 



 
Tenint en compte que l’article 152.4 de la LCSP, estableix que el desistiment del 
procediment haurà d’estar fonamentat en una infracció no esmenable de les 
normes de preparació del contracte o de les reguladores del procediment 
d’adjudicació, havent de justificar-se en l’expedient la concurrència de la causa.  
 
A més preveu que el desistiment no impedirà la iniciació immediata d’un 
procediment de licitació.  
 
Atès que la confecció del plec de clàusules administratives particulars es troba 
ubicat en l’article 122, sota la secció 1a anomenada “De la preparació dels 
contractes de les Administracions Públiques”, amb la qual cosa, queda justificat 
el desistiment regulat en els articles 152.2 i el 152.4 anteriorment transcrits. 
 
S’acorda: 
 
Primer. Desistir del procediment de la licitació per a la contractació del 
subministrament, en règim de compra, de material informàtic específic per a les 
escoles i instituts d'Esplugues de Llobregat, en el marc del Pressupost 
Participatiu (exp. 2018/5/1428). 
 
Segon. Ordenar que els serveis tècnics municipals procedeixin a la redacció d’un 
nou plec de condicions per a la contractació del subministrament, en règim de 
compra, de material informàtic específic per a les escoles i instituts d'Esplugues 
de Llobregat, que incorpori les esmenes sorgides en la tramitació d’aquest 
expedient. 
 
Tercer. Anul·lar l’aprovació de la despesa acordada per Acord de la Junta de 
Govern Local de 21 de desembre de 2018 en relació a la contractació del 
subministrament, en règim de compra, de material informàtic específic per a les 
escoles i instituts d'Esplugues de Llobregat, sense possibilitat de pròrroga, i per 
un import total dels lots de 156.520,54 euros, dels quals 129.355,82 euros més 
27.164,72 euros d’IVA 21%, a càrrec de l’aplicació pressupostària 11 92000 
62600 Equips per a processos d'informació del pressupost municipal 2018. 
 
Quart. Publicar aquest Acord al perfil del contractant. 
 
 
12. Proposta d'aprovació de la modificació de les bases reguladores per a 
l'atorgament d'ajuts per afavorir la instal·lació d'activitats econòmiques i 
l'ocupació de qualitat (exp. 2019/5221/2641). 
 
L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat aprovà l’any 2013 una línia de 
subvencions de diferents tributs municipals i les bases que regulen el 
procediment i requisits necessaris pel seu atorgament. L’objectiu d’aquests ajuts 
és el foment de la implantació de noves activitats econòmiques i  l’ocupació de 
qualitat a Esplugues. 
 



 
Atès la bona acollida que va tenir entre les empreses i les entitats aquestes línies 
de subvenció, es va considerar d’interès renovar aquesta línia de subvenció els 
anys 2014 fins el 2018.  
 
Atès l’informe emès per la Directora de Promoció Econòmica, on es desprèn la 
necessitat de modificar les Bases Reguladores de subvencions per afavorir la 
instal·lació d’activitats econòmiques i l’ocupació per a l’any 2019. 
  
S’acorda: 
 
PRIMER.- Modificar determinats aspectes de les Bases Reguladores de 
Subvencions per afavorir la instal·lació d’activitats econòmiques i l’ocupació de 
qualitat a Esplugues, aprovades per la Junta de Govern Local en sessió duta a 
terme el 7 d’abril de 2017 que s’indiquen en el punt SEGON del present acord. 
 
SEGON.- Modificacions: 
 
Es modifica l’apartat 4. Línies de subvenció. Característiques i persones 
beneficiàries que queda redactat de la següent manera:  
 
“4.1.1 Subvenció equivalent al 50% de la quota líquida resultant i efectivament 
abonada per la Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció de l’administració 
municipal en activitats i instal·lacions. Ordenança fiscal núm. 5 
Persones beneficiàries: persones físiques o jurídiques que creïn, ampliïn o 
millorin de manera efectiva una activitat econòmica i ho acreditin davant 
l’Ajuntament” 
 
“4.1.2 Subvenció equivalent al 20% de la quota líquida resultant i efectivament 
abonada per l’Impost sobre Construccions, Obres i Instal·lacions (ICIO) per 
l’adequació de local, sempre que impliqui la creació de nous llocs de treball 
ocupats per persones empadronades a Esplugues de Llobregat. Es consideraran 
llocs de treball els que impliquin l’alta a la Seguretat Social en el Règim Especial 
de persones treballadores autònomes (RETA) o en el Règim General Ordenança 
fiscal núm. 1 
Persones beneficiàries: persones físiques o jurídiques que creïn o siguin titulars 
d’activitats econòmiques, en els següents supòsits: nova instal·lació, 
adequacions, ampliacions i millores de l’establiment o de l’activitat, en el terme 
municipal d’Esplugues. L’activitat econòmica haurà de comportar l’alta a la 
Seguretat Social en el Règim Especial de persones treballadores autònomes 
(RETA) o en el Règim General de persones empadronades a Esplugues de 
Llobregat” 
 
“4.2  Subvenció de les despeses d’Instal·lació i d’inici d’activitat. 
Es subvencionarà el 50% del cost acreditat per persona física o jurídica, amb un 
pla d’empresa acreditat, de les despeses següents: 
 
4.2.1 Subvenció equivalent al 50% de les despeses de gestoria o assessoria per 
a la legalització i els tres primers mesos de l’activitat, amb un import màxim per 
aquest concepte de 1.000,00€. 



 
Persones beneficiàries: persones físiques i jurídiques amb domicili fiscal o centre 
de treball a Esplugues de Llobregat que tinguin un pla d’empresa acreditat. 
 
4.2.2 Subvenció equivalent al 50% de les despeses notarials de l’escriptura 
pública de constitució, amb un import màxima per aquest concepte de 1.000,00€. 
Persones beneficiàries: persones físiques o jurídiques amb domicili fiscal o 
centre de treball a Esplugues de Llobregat que tinguin un pla d’empresa acreditat. 
 
4.2.3 Subvenció equivalent al 50% de les despeses d’elaboració de l’informe 
tècnic o projecte de negoci expedit per arquitecte o enginyer/a, amb un import 
màxima per aquest concepte de 1.000,00€. 
Persones beneficiàries: persones físiques o jurídiques amb domicili fiscal o 
centre de treball a Esplugues de Llobregat que tinguin un pla d’empresa acreditat. 
 
En qualsevol cas, la quantitat màxima de la subvenció a atorgar serà de 
2.000,00€ per exercici i persona beneficiària”. 
 
Es modifica l’apartat 5. Requisits de les persones beneficiàries, que queda 
redactat de la següent manera:  
 
- “Les persones sol·licitants hauran de complir els requisits següents: 
Estar donades d’alta al cens d’empresaris, professionals i retenidors i, si 
correspon, trobar-se al corrent de pagament amb l’Estat i la Comunitat Autònoma 
i amb la Tresoreria General de la Seguretat Social (tant la persona física o 
jurídica sol·licitant com els casos on hi hagi persones col·laboradores familiars 
d’alta en el RETA). 
 
- No ser deutores per cap concepte de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. 
 
- No estar obligades a tributar per l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE). 
 
- Tenir una plantilla amb un número de persones treballadores inferior a 250. 
 
- Haver iniciat una nova activitat econòmica a l’any de la convocatòria o l’anterior 
amb el domicili fiscal o amb un centre de treball ubicat en el terme municipal 
d’Esplugues de Llobregat. A aquests efectes es considerarà com a data d’inici la 
que figuri a la declaració censal d’alta en el cens d’empresaris, professionals i 
retenidors (models 036 o 037 de l’Agència Tributària), o al Document Únic 
Electrònic (DUE) quan la normativa autoritzi el seu ús. 
 
- En el cas de sol·licitar les subvencions de l ‘apartat 4.2: disposar d’un pla 
d’empresa acreditat mitjançant la presentació d’informe favorable de viabilitat 
emès per entitat autoritzada a aquests efectes. 
 
- No estar incurses en cap de les prohibicions recollides en els apartats 2 i 3 de 
l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
 
- En el cas que es sol·liciti la subvenció de l’ICIO, que té com a requisit la creació 
de llocs de treball, caldrà acreditar que les persones contractades o donades 



 
d’alta en el Règim Especial de persones treballadores autònomes (RETA) estan 
empadronades a Esplugues de Llobregat”. 
 
TERCER.- La vigència d’aquestes Bases s’estendrà fins el 31 de desembre de 
2019. L’execució d’aquesta línia de subvenció requerirà l’aprovació per l’òrgan 
competent de la convocatòria anual per tal d’obrir el termini de presentació de 
sol·licituds.  
 
QUART.- Sotmetre les bases a informació pública per a un període trenta dies, 
mitjançant al Butlletí Oficial de la Província i al Tauler Virtual d’Edictes de la 
Corporació. Durant aquest període es podran presentar reclamacions i 
al·legacions al text per part de les persones interessades que hauran de ser 
resoltes per la Junta de Govern Local, però si no es produeixin el text restarà 
definitivament aprovat i serà vigent des de la seva publicació integra en 
l’esmentat Butlletí. 
 
CINQUÈ.- Incorporar les Bases esmentades al punt anterior, a la Base de Dades 
Nacional de Subvencions (BDNS). 
 
 
 
13. Proposta d'aprovació de la convocatòria de subvencions per a la 
instal·lació d'activitats econòmiques 2019 (exp. 2019/5161/2641). 
 
L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat aprovà l’any 2013 una línia de 
subvencions de diferents tributs municipals i les bases que regulaven el 
procediment i requisits necessaris per al seu atorgament. L’objectiu d’aquestes 
subvencions era el foment de la implantació de noves activitats econòmiques i la 
contractació de treballadors/es d’Esplugues. Aquesta línia de subvenció s’ha 
renovat cada any en raó de la bona acollida que ha tingut fins ara entre les 
empreses i les entitats.  
 
El Pacte per a la reactivació econòmica i la creació d’ocupació de qualitat 2016-
2019, aprovat l’any 2016, amplià les línies de subvenció previstes per al foment 
de la implantació de noves activitats al municipi. La Junta de Govern Local 
aprovà en sessió ordinària en data 31/05/2019 la modificació de les Bases per a 
la sol·licitud i atorgament de subvencions destinades a afavorir la instal·lació 
d’activitats econòmiques i l’ocupació de qualitat a Esplugues de Llobregat-2019. 
 
Atès que impulsar aquesta línia de subvenció és una de les mesures previstes 
en el Pacte per a la reactivació econòmica i la creació d’ocupació de qualitat 
2016-2019.  
 
Atès que es disposa de crèdit a la partida pressupostària anomenada 
POLITIQUES ACTIVES PER ESTABILITAT PIME, núm. 11 43300 47900 amb 
40.000,00 a càrrec del pressupost de despeses de l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat per a l’any 2019. 
  
Atès l’informe emès pel Tècnic d’Empresa i Ocupació,  



 
  
S’acorda: 
 
Primer.- Aprovar la convocatòria per a la concessió de subvencions per afavorir 
la instal·lació d’activitats econòmiques i l’ocupació de qualitat a Esplugues de 
Llobregat, any 2019 en els termes de l’annex que s’acompanya, i per les línies:  
 
1. Subvenció de la taxa per la prestació dels serveis d’intervenció de 
l’administració municipal en activitats i instal·lacions i/o de l’impost sobre 
construccions, obres i instal·lacions.  
2. Subvenció de les despeses d’instal·lació i d’inici d’activitat.  
 
Segon.- Publicar la present convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona i al taulell d’anuncis virtual ubicat a la seu electrònica del web 
municipal www.esplugues.cat. 
 
Tercer.- Trametre la convocatòria a la “Base de Datos Nacional de 
Subvenciones” (BDNS), d’acord amb els articles 18.2 i 20 de la Llei 38/2003, de 
17 de novembre General de Subvencions, obrint-se un termini de presentació de 
sol·licituds a partir de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria en el 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona fins el 31 de desembre de 2019. 
 
Quart.- Aprovar l’autorització de despesa màxima que es destina al finançament 
de les subvencions per afavorir la instal·lació d’activitats econòmiques i 
l’ocupació de qualitat a Esplugues de Llobregat, any 2019, en la quantitat de 
40.000,00€, a càrrec de la partida pressupostària 11 43300 47900 (POLÍTIQUES 
ACTIVES PER ESTABILITAT PIME) del pressupost de despeses de l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat per a l’any 2019. 
 
Cinquè.- L'aprovació de la present la convocatòria resta condicionada a 
l'aprovació definitiva la modificació de les Bases per a la sol·licitud i atorgament 
de subvencions destinades a afavorir la instal·lació d'activitats econòmiques i 
l'ocupació de qualitat a Esplugues de Llobregat-2019. 
 
 
14. Proposta d'aprovació de les bases per a l’atorgament de beques als 
participants del projecte “Sales blanques” (exp. 2019/5168/2646). 
 
Es retira de l’ordre del dia. 
 
 
15. Proposta d'aprovació de la sol·licitud de canvi de modalitat d’ús de 
l’espai "Esplugues Coworking" (exp. 2018/22/2639). 
 
L’impuls de l’espai “Esplugues Coworking” és un dels projectes previstos del 
pacte per a la reactivació econòmica i la creació d’ocupació de qualitat 2016-
2019, atès que és una eina d’intervenció municipal que té coma objectiu 
contribuir al desenvolupament de l’activitat econòmica de professionals, 
persones autònomes independents i microempreses. 

http://www.esplugues.cat/


 
 
En data 26 de setembre de 2014, la Junta de Govern Local en sessió ordinària 
va aprovar el seu Règim de funcionament i en data 15 de juny de 2018 la Junta 
de Govern Local va aprovar la darrera modificació del Règim de funcionament 
de l’espai “Esplugues Coworking”. 
 
D’acord amb el regula el Règim de funcionament de l’espai “Esplugues 
Coworking”, en data 11 d’octubre de 2018, la Junta de Govern Local aprovà la 
sol·licitud d’ingrés del professional Sr. ... a l’espai “Esplugues Coworking” en 
modalitat de jornada parcial matins (20 h. /setmana) amb un cost de 35,00€ (més 
21% IVA) resultant una quota de 42,35€ / mes amb efectes 8 d’octubre de 2018. 
 
El Senyor ..., que realitza l’activitat d’assessor i consultor de comunicació 
empresarial i corporativa, sol·licità el 14 de maig de 2019 un canvi de modalitat i 
passar a una jornada parcial tardes (20 h./setmana)  
 
Atès l’informe emès pel Tècnic d’empresa i ocupació, on s’indica que hi ha 
disponibilitat a l’espai “Esplugues Coworking” en horari de tarda.  
 
S’acorda: 
 
PRIMER.- Estimar la sol·licitud del Sr. ... de canvi de modalitat d’ús de l’espai 
“Esplugues Coworking” passant, amb efectes 1 de juny de 2019, a jornada 
parcial tardes (20 h./setmana) amb un cost de 35,00€ més (IVA 21%) resultant 
una quota mensual de 42,35€ /mes. 
 
SEGON.- Notificar el present acord a la persona interessada. 
 
 
16. Proposta d'acceptació de la subvenció atorgada per a estructures 
bàsiques SLO (2019) per la Diputació de Barcelona (exp. 2019/4465/2646). 
 
El 20 de desembre de 2018 la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona 
aprovà el Catàleg de Serveis per a l’any 2018, mitjançant el qual els ens locals 
poden accedir als diferents recursos de suport econòmic, tècnic i material. Un 
dels ajuts que recull aquest Catàleg és un recurs econòmic mitjançant fons de 
prestació per donar suport a les estructures bàsiques pel funcionament dels 
serveis locals d’ocupació (SLO) de les entitats locals amb conveni vigent per a 
l’ús de la plataforma telemàtica XALOC. 
 
En data 28 de febrer de 2019 la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, 
aprovà la concessió de fons de prestació pels Serveis Locals d’Ocupació que 
utilitzen la Plataforma Telemàtica XALOC, i atorga la quantitat de 31.808,60€ a 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat (codi XGL núm. 19/Y/265158) 
 
Atès l’informe emès per la Tècnica d’Empresa i Ocupació,  
  
S’acorda: 
 



 
PRIMER.- Acceptar la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona (XGL 
núm. 19/Y/265158) per l’import i concepte que a continuació s’indica: 
 
Concepte: Estructures bàsiques Servei Local d’Ocupació – any 2019 
Import Atorgat: 31.808,60€ 
Import a Justificar: 42.411,47€ 
 
SEGON.- Notificar el present acord a la Diputació de Barcelona. 
 
 
17. Proposta de modificació del Pla de treball presentat a l'Àrea 
Metropolitana de Barcelona (exp. 2018/45/2646). 
 
Durant el mandat 2012-2015, el Govern de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
(AMB) va acordar aquesta línia de cooperació econòmica destinada a donar 
suport a les polítiques socials dels ajuntaments metropolitans. Aquesta 
s’adreçava a posar a disposició un conjunt de recursos destinats a complementar 
els pressupostos i les actuacions que s’impulsaven des dels àmbits i serveis 
socioeconòmics municipals, amb l’objectiu d’afrontar les greus conseqüències 
que tingué la crisi econòmica en la ciutadania. 
 
El nou Govern de l’AMB considera adient mantenir el Pla metropolità de suport 
a les polítiques socials municipals  pel mandat 2016-2019, entenent-lo com a 
instrument de suport per assolir un dels objectius estratègics prioritaris de la 
Institució: ajudar a mantenir i recuperar la cohesió social. 
 
Actuacions preferents i assignació de recursos: 
 
La finalitat del Pla és donar suport a les accions municipals destinades a 
incrementar l’ocupació efectiva, considerant prioritaris aquells col·lectius amb 
dificultats (joves, dones, aturats de llarga durada i els pertanyents a famílies amb 
tots els seus membres a l’atur), així com aquelles altres dissenyades per 
promoure l’activitat emprenedora i l’autoocupació. 
 
Pel que fa a les assignacions dels recursos, s’ha fixat una fórmula de distribució 
econòmica que finalment proposa atorgar a cada municipi un import total en base 
a dos criteris: 
 
(1) Índex d’atur ponderat per població. 
(2) Renda Bruta Familiar Disponible per habitant (aplicat de manera inversa). 
 
En el cas de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, l’assignació global 2016-
2019 és de 732.540€, corresponent al 80% del cost total del pla a Esplugues de 
Llobregat. Aquesta assignació s’aprova en dues convocatòries, la primera, ja 
executada, pel període 2016–2017 i amb un import de 366.270€ equivalents al 
50% del total assignat; i la segona pel període 2018-2019, d’igual import de la 
que ara correspon presentar la sol·licitud de subvenció. 
 



 
La Junta de Govern en sessió ordinària del dia, 15/06/2018 va aprovar la 
distribució inicial per un import de 366.270€, tal i com es detalla seguidament.  
 
Contingut i pressupost del projecte:  
 
Projecte “Generant oportunitats a Esplugues” 
 
El projecte conté tres línies d’actuació: 
 
1. Plans d’ocupació: que suposin la contractació laboral de persones aturades 
per a la realització d’actuacions de caràcter temporal i d’interès general i social, 
i que facilitin a les participants adquirir experiència professional i millorar la seva 
ocupabilitat. 
 
2. Subvencions a la contractació: ajuts econòmics per empreses i/o entitats que 
desenvolupin la seva activitat a l’àrea metropolitana de Barcelona, per a la 
contractació de persones aturades residents al municipi d’Esplugues de 
Llobregat, amb aportacions de fins el 50% dels costos salarials. 
 
3. Projectes singulars: on poder posar a prova innovacions concretes, amb 
l’objectiu principal de facilitar l’aparició de noves oportunitats de creació 
d’ocupació. En concret, es presenta el projecte “Generant oportunitats: 
descobrint talents”, en l’àmbit de la neteja de espais asèptics, sales blanques i 
quiròfans. Aquest projecte pilot té com a objectiu general reduir la fractura entre 
l’oferta i la demanda del mercat de treball contribuint a la consolidació d’ocupació 
de qualitat, a través de la millora de les competències de les persones 
participants i l’impuls al reconeixement del “talent” en totes les ocupacions per 
part de les empreses.  
 
El projecte conté les següents accions: 
 
- Orientació persones en situació d’atur dirigides a les necessitats del mercat de 
treball. En el cas d’Esplugues hi ha uns sectors tractors que poden generar 
demanda de serveis que ocupin un segment de la població amb menys 
qualificació. 
 
- Formació professionalitzadora en l’àmbit de les sales blanques i formació 
transversal. 
 
- Col·laboració amb empreses de l’àmbit sanitari i laboratori per tal de crear 
sinèrgies i promoure la contractació de persones en l’àmbit de la neteja. 
 
- Organització de conferències per promoure la detecció de talents i les bones 
pràctiques en la gestió de recursos humans. 
 
Període d’execució i pressupost de les tres línies d’actuació:  
 



 
La data prevista d’inici de les actuacions és l’1/07/2018. L’execució per al seva 
part, serà en un termini màxim de 18 mesos a comptar des de l’inici d’una de les 
línies d’actuació. 
 

 
ACTUACIONS 

 
PRESSUPOST 

 
AJUT AMB 
(80%) 

 
APORTACIÓ 
AJUNTAMENT 
(20%)* 

 
Pla d’ocupació 

 
229.581,71 € 

 
183.665,37 € 

 
45.916,34 € 

Assignació econòmica a empreses i 
entitats per contractació de  
persones a l'atur. 

 
135.114,34 € 

 
108.091,47 € 

 
27.022,87 € 

Projecte singular:  Formació i 
 inserció laboral en neteja 
“Generant oportunitats: descobrint  
talents” 

 
93.141,45 € 

 
74.513,16 € 

 
18.628,29 € 

TOTAL 457.837,50 € 366.270,00 € 91.567,50 € 
 
Atès que les Bases i directrius reguladores del Programa metropolità de suport 
a les polítiques socials municipals 2016-2019 limiten l’import màxim de les 
propostes dels projectes singulars al 20% de les assignacions econòmiques per 
convocatòria. 
 
Atès l’informe de la Directora del Servei de Promoció Econòmica. 
 
En virtut de la delegació conferida a la Junta de Govern Local, al punt g. del 
Decret d’alcaldia núm. 1.466, de 18 de juny de 2015, per a la concessió de 
subvencions amb càrrec a crèdit pressupostari disponible a tal efecte. 
  
S’acorda: 
 
PRIMER.- Aprovar l’esmena de la distribució de les tres línies d’actuació 
atorgades, donat el topall màxim establert a les Bases, quedant aquesta de la 
següent manera: 
 
Projecte singular Formació i inserció laboral en neteja “Generant oportunitats: 
descobrint talents” 
 
PRESSUPOST    91.567,50€ 
AJUT AMB (80%)    73.254,00€ 
APORTACIÓ AJUNTAMENT (20%)*       18.313,50€ 
 
(*) Aportació AMB Projectes Singulars del 20% de les assignacions econòmiques 
per a la convocatòria (366.270€). 
 
SEGON.- Aprovar l’assignació de la quantitat sobrant a la línia Pla d’ocupació, 
per un import de 34.192,58€ un cop resolts els expedients de la línia “Assignació 
econòmica a empreses i entitats per contractació de persones a l'atur”.  
 



 
TERCER.- Sol·licitar la disposició de la quantitat sobrant de la primera 
convocatòria del període 2016–2017 per un import de 31.712,19€ assignat a la 
línia de Plans d’ocupació. 
 
QUART.- Atès els punts PRIMER, SEGON i TERCER, aprovar la distribució del  
pressupost resultant final de la següent manera: 
 

ACTUACIONS PRESSUPOST AJUT AMB (80%) 
APORTACIÓ 
AJUNTAMENT 
(20%) 

Plans d’ocupació 313.542,87€ 250.834,30€ (*) 62.708,57€ 
Assignació econòmica a 
empreses i entitats per 
contractació de persones a 
l'atur. 

 
 
92.373,61€ 

 
 
73.898,89€ 

 
 
18.474,72€ 

Projecte singular: Formació i 
inserció laboral en neteja 
“Generant oportunitats: 
descobrint talents” 

 
 
 
91.567,50€ 

 
 
 
73.254,00€ 

 
 
 
18.313,50€ 

TOTAL 497.483,98€ 397.987,19€ (*) 99.496,79€ 
 
(*) Aquesta xifra inclou els 31.717,19€ corresponent al sobrant de la primera 
convocatòria del període 2016-2017. 
 
 
18. Proposta d’aprovació del contracte menor de serveis per a la confecció, 
col·locació i retirada de banderoles institucionals per al 3r trimestre 2019 
(exp. 2019/5480/1411). 
 
Atesa la necessitat de procedir a la contractació del servei consistent en la 
confecció, col·locació i retirada de banderoles institucionals als fanals de la ciutat 
d’Esplugues de Llobregat per a 3 campanyes institucionals: Festa Major de Santa 
Magdalena, Festa Major de Sant Mateu i Activitats a l’entorn dels fets històrics 
de 1939. 
 
Tipus de contracte: Contracte menor 
Objecte: servei consistent en la confecció, col·locació i retirada de banderoles 
institucionals als fanals de la ciutat d’Esplugues de Llobregat per a 3 campanyes 
institucionals: Festa Major de Santa Magdalena, Festa Major de Sant Mateu i 
Activitats a l’entorn dels fets històrics de 1939. 
Procediment de contractació: Contracte menor. Tramitació: Ordinària 
Codi CPV: 79341000-6 serveis de publicitat. 
Valor estimat del contracte: 2.548,80€ IVA: 535,25€ 
Preu: 3.084,05€ 
Duració: Aquest contracte estarà vigent des de l’11 de juny de 2019 i fins el 30 
de setembre d’enguany. En el cas que durant aquest període es formalitzi el nou 
servei que està previst licitar-se el present contracte quedaria extingit.  
 



 
A l’expedient administratiu consta degudament incorporada la Memòria 
justificativa en la que resta acreditada la necessitat de la contractació i que no 
han estat alterades les regles generals de la contractació. 
 
Consta també a l’expedient l’oferta presentada per l’empresa JC DECAUX 
ESPAÑA, S.L.U., amb NIF B28762003, per import de 3.084,05€, 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 
consistent en la confecció, col·locació i retirada de banderoles institucionals als 
fanals de la ciutat d’Esplugues de Llobregat per a 3 campanyes institucionals: 
Festa Major de Santa Magdalena, Festa Major de Sant Mateu i Activitats a 
l’entorn dels fets històrics de 1939. 
 
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 les condicions que regiran la realització del contracte, establint que el 
pressupost d’execució del contracte és d’import 2.548,80€, més 535,25€ 
corresponents al 21% d’IVA. 
 
4. Adjudicar el contracte a l’empresa JC DECAUX ESPAÑA, S.L.U., amb NIF 
B28762003, per import de 2.548,80€, més 535,25€ corresponents al 21% d’IVA, 
sent un import total de 3.084,05€, IVA inclòs. 
 
5. Aprovar les especificacions tècniques detallades en la MEMÒRIA 
JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE MENOR incorporada a l’expedient. 
 
6. Aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent al present, per 
un import màxim de 3.084,05 euros, IVA inclòs, a càrrec de la partida del 



 
pressupost municipal en vigor, 12 92400 22699 Accions Via Pública, a favor de 
JC DECAUX ESPAÑA, S.L.U., amb NIF B28762003. 
 
7. El pagament s’efectuarà segons les condicions habituals de l’Ajuntament, 
mitjançant transferència bancària, prèvia presentació de la factura o factures 
corresponents degudament signades per l’adjudicatària i degudament 
conformades per la persona designada responsable del projecte. 
 
8. Aquest contracte estarà vigent des de l’11 de juny de 2019 i fins el 30 de 
setembre d’enguany. En el cas que durant aquest període es formalitzi el nou 
servei que està previst licitar-se el present contracte quedaria extingit.  
 
9. El responsable del contracte és la Directora de Comunicació, sota la supervisió 
de la qual es desenvoluparà el mateix. 
  
10. Notificar la present resolució a la persona adjudicatària. 
 
11. Ordenar la publicació del contracte menor en la forma prevista a l'article 63.4 
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 
 
 
19. Proposta d’aprovació del contracte menor de serveis de dissenys 
gràfics per al 3r trimestre 2019 (exp. 2019/5481/1411). 
 
Atesa la necessitat de procedir a la contractació del servei consistent en el 
disseny gràfic dels materials necessaris per a diverses publicacions i suports 
publicitaris per fer difusió d’actes i campanyes institucionals de l’Ajuntament 
d’Esplugues durant el tercer trimestre de 2019: 
 
Tipus de contracte: Contracte menor 
Objecte: servei de dissenys gràfics dels diversos materials necessaris per fer 
difusió d’actes i campanyes institucionals de l’Ajuntament d’Esplugues durant el 
tercer trimestre de 2019. 
Procediment de contractació: Contracte menor. Tramitació: Ordinària 
Codi CPV: 79822500. 
Valor estimat del contracte: 7.390,00€ IVA: 1.551,90€ 
Preu: 8.941,90€ 
Duració: Aquest contracte estarà vigent des de l’11 de juny de 2019 i fins el 30 
de setembre d’enguany. En el cas que durant aquest període es formalitzi el nou 
servei que està previst licitar-se el present contracte quedaria extingit.  
 
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 la senyora ... per import de 
8.941,90€, 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 
dissenys gràfics dels diversos materials necessaris per fer difusió d’actes i 
campanyes institucionals de l’Ajuntament d’Esplugues durant el tercer trimestre 
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 les condicions que regiran la realització del contracte, establint que el 
pressupost d’execució del contracte és d’import 7.390,00€, més 1.551,90€ 
corresponents al 21% d’IVA. 
 
4. Adjudicar el contracte a la senyora ... per import d’import 7.390,00€, més 
1.551,90€ corresponents al 21% d’IVA, sent un import total de 8.941,90€, IVA 
inclòs. 
 
5. Aprovar les especificacions tècniques detallades en la MEMÒRIA 
JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE MENOR incorporada a l’expedient. 
 
6. Aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent al present, per 
un import màxim de 8.941,90 euros, IVA inclòs, a càrrec de les partides 
pressupostàries municipals en vigor següents, a favor de la senyora ...: 
 
12 33000 22602 Difusió d’actes  Públics: culturals, jovent i esport, per un import 
de 5.795,90€, IVA inclòs, 
 
12 92404 22602 Difusió d’actes i activitats Ajuntament, per un import de 
3.146,00€, IVA inclòs. 
 
7. El pagament s’efectuarà segons les condicions habituals de l’Ajuntament, 
mitjançant transferència bancària, prèvia presentació de la factura o factures 



 
corresponents degudament signades per l’adjudicatària i degudament 
conformades per la persona designada responsable del projecte. 
 
8. Aquest contracte estarà vigent des de l’11 de juny de 2019 i fins el 30 de 
setembre d’enguany. En el cas que durant aquest període es formalitzi el nou 
servei que està previst licitar-se el present contracte quedaria extingit.  
 
9. El responsable del contracte és la Directora de Comunicació, sota la supervisió 
de la qual es desenvoluparà el mateix. 
  
10. Notificar la present resolució a la persona adjudicatària. 
 
11. Ordenar la publicació del contracte menor en la forma prevista a l'article 63.4 
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 
 
 
20. Proposta d’aprovació del contracte menor de serveis de maquetació de 
la revista municipal El Pont per al 3r trimestre 2019 (exp. 2019/5483/1411). 
 
Atesa la necessitat de procedir a la contractació del servei de maquetació de la 
revista municipal El Pont dels mesos de juliol, setembre i octubre de 2019. Tenint 
en compte que, la maquetació de les tres edicions de la revista El Pont 
corresponents a: 
 
Juliol: s’envia a impremta el 21 de juny 
Setembre: s’envia a impremta el 31 de juliol 
Octubre: s’envia a impremta el 23 de setembre. 
 
Tipus de contracte: Contracte menor 
Objecte: servei de maquetació de la revista municipal El Pont corresponent a les 
edicions dels mesos de juliol, setembre i octubre de 2019.  
Procediment de contractació: Contracte menor. Tramitació: Ordinària 
Codi CPV: 22314000-4 Dissenys. 
Valor estimat del contracte: 2.641,95€ IVA: 554,81€  
Preu: 3.196,76€ 
Duració: Aquest contracte estarà vigent des de l’11 de juny de 2019 i fins el 30 
de setembre d’enguany. En el cas que durant aquest període es formalitzi el nou 
servei que està previst licitar-se el present contracte quedaria extingit.  
 
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 la senyora ... per import de 
3.196,76€, 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 
maquetació de la revista municipal El Pont corresponent a les edicions dels 
mesos de juliol, setembre i octubre de 2019. Tenint en compte que, la 
maquetació de les tres edicions de la revista El Pont corresponents a: 
 
Juliol: s’envia a impremta el 21 de juny 
Setembre: s’envia a impremta el 31 de juliol 
Octubre: s’envia a impremta el 23 de setembre. 
 
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 les condicions que regiran la realització del contracte, establint que el 
pressupost d’execució del contracte és d’import 2.641,95€, més 554,81€ 
corresponents al 21% d’IVA. 
 
4. Adjudicar el contracte a la senyora ... per import de 2.641,95€, més 554,81€ 
corresponents al 21% d’IVA, sent un import total de 3.196,76€, IVA inclòs. 
 
5. Aprovar les especificacions tècniques detallades en la MEMÒRIA 
JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE MENOR incorporada a l’expedient. 
 
6. Aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent al present, per 
un import màxim de 3.196,76 euros, IVA inclòs, a càrrec de la partida del 
pressupost municipal en vigor, 12 92401 24000 Confecció de publicacions 
municipals, a favor de la senyora .... 
 
7. El pagament s’efectuarà segons les condicions habituals de l’Ajuntament, 
mitjançant transferència bancària, prèvia presentació de la factura o factures 
corresponents degudament signades per l’adjudicatària i degudament 
conformades per la persona designada responsable del projecte. 
 



 
8. Aquest contracte estarà vigent des de l’11 de juny de 2019 i fins el 30 de 
setembre d’enguany. En el cas que durant aquest període es formalitzi el nou 
servei que està previst licitar-se el present contracte quedaria extingit.  
 
9. El responsable del contracte és la Directora de Comunicació, sota la supervisió 
de la qual es desenvoluparà el mateix. 
  
10. Notificar la present resolució a la persona adjudicatària. 
 
11. Ordenar la publicació del contracte menor en la forma prevista a l'article 63.4 
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 
 
 
21. Proposta d’aprovació del contracte menor de servei de configuració de 
l'organigrama per al producte Firmadoc (exp. 2019/5552/1411). 
 
Atesa la necessitat de procedir a la contractació del servei consistent en la 
configuració de l’organigrama del producte Firmadoc per l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat. 
 
Tipus de contracte: Contracte menor 
Objecte: prestació del servei de configuració de l’organigrama del producte 
Firmadoc, que inclou la configuració de l’organigrama,  grups de signatures, 
modificació de permisos i procediments associats a unitats, modificació de la 
integració amb Sicalwin, Accede registre o Aytos Secretaria per l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat. 
Procediment de contractació: Contracte menor. Tramitació: Ordinària 
Codi CPV: 79822500. 
Valor estimat del contracte: 4.380,00€  IVA: 919,80€ 
Preu: 5.299,80€ 
Duració: Aquest contracte estarà vigent des de la seva adjudicació i fins el 15 de 
juliol de 2019. 
 
A l’expedient administratiu consta degudament incorporada la Memòria 
justificativa en la que resta acreditada la necessitat de la contractació i que no 
han estat alterades les regles generals de la contractació. 
 
Consta també a l’expedient l’oferta presentada per l’empresa AYTOS 
SOLUCIONES INFORMATICAS, SLU, amb NIF B4162332, per import de 
5.299,80€, IVA inclòs, que es considera a la Memòria justificativa ajustada a les 
necessitats municipals i a les característiques específiques del contracte. La 
mateixa memòria indica que la persona que es proposa com a contractista 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 la prestació del 
servei de configuració de l’organigrama del producte Firmadoc, que inclou la 
configuració de l’organigrama,  grups de signatures, modificació de permisos i 
procediments associats a unitats, modificació de la integració amb Sicalwin, 
Accede registre o Aytos Secretaria 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 les condicions que regiran la realització del contracte, establint que el 
pressupost d’execució del contracte és d’import 4.380,00€, més 919,80€ 
corresponents al 21% d’IVA. 
 
4. Adjudicar el contracte a l’empresa AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS, 
SLU, amb NIF B4162332, per import de 4.380,00€, més 919,80€ corresponents 
al 21% d’IVA, sent un import total de 5.299,80€, IVA inclòs. 
 
5. Aprovar les especificacions tècniques detallades en la MEMÒRIA 
JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE MENOR incorporada a l’expedient. 
 
6. Aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent al present, per 
un import màxim de 5.299,80€, IVA inclòs, a càrrec de la partida pressupostària 
municipal en vigor, 11-92004-22799 Treballs assessoria tècnic a processos 
informa, a favor de l’empresa AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS, SLU, 
amb NIF B4162332. 
 
7. El pagament s’efectuarà segons les condicions habituals de l’Ajuntament, 
mitjançant transferència bancària, prèvia presentació de la factura o factures 
corresponents degudament signades per l’adjudicatària i degudament 
conformades per la persona designada responsable del projecte. 
 
8. Aquest contracte estarà vigent des de la seva adjudicació i fins el 15 de juliol 
de 2019. 
 
9. El responsable del contracte és el coordinador d’Administració Electrònica, el 
Sr. ..., sota la supervisió de la qual es desenvoluparà el mateix. 
  



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

ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA 
 
 
22. Proposta d’adjudicació d’un contracte per a la realització del concert 
"De tu a tu" i DJ Tallers amb motiu de la Festa del Joc (exp. 2019/5655/1411). 
 
Primer.- Vista la Memòria relativa al contracte menor que seguidament es 
transcriu literalment: 
 
“Núm. d’expedient: 2019/5655/1411 
Assumpte: Concert De Tu a Tu + DJ Fullers 
Tipus de contracte: Servei 
Procediment i forma d’adjudicació : Contracte menor de servei. 
 
Òrgan de contractació:  
 
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: 
 
En el marc de la Festa del Joc d’Esplugues, la ciutadania espera unes festes que 
cobreixin les seves necessitats d’oci. 
 
Degut a aquest fenomen on la població esdevé coprotagonista i també 
participativa, l’administració es veu amb la necessitat de cobrir un recurs extern 
com es la contractació del grup De tu a tu i del pack DJ Fullers a través del seu 
representant Sonanta Marketing Cultural SL. 
 
Ens trobarem amb una posada en escena sense precedents, ja que aquest any 
hem apostat fort per donar continuïtat a la festa del joc, i un cop finalitzada la 
Zumba solidària adreçada a tota la ciutadania, obrim un espai més per als joves 
d’Esplugues i dels voltants, per seguir amenitzant aquesta festa tan consolidada, 
es per aquest motiu que l’administració proposa encabir aquest concert en el 
marc de les festa del Joc. 
 
La descripció de l’objecte del contracte:  
 
a) El contracte té per objecte la realització d’un concert musical en el marc de la 
Festa del Joc, dirigit al col·lectiu de joves de la nostra ciutat. 
 
El concert es realitzarà al parc dels Torrents i tindrà una durada no superior a 4 
hores. 



 
 
Començarà cap a les 22:00 hores i finalitzarà a les 01 :30 de la matinada del 09 
de juny de 2019. 
  
El grup proposat es De tu a tu, que actuarà de 22:00 a 23:30, apte per a tots els 
públics, acaricia diferents estils musicals que van del Pop rock, Funky, Reagge,  
 
Swing i fins i tot Surf. Rodejat d’un fil conductor que uneix aquests patrons 
rítmics, s’enllaça l’essència musical que tots, en algun moment de la nostra vida, 
ens ha agradat o senzillament, hem escoltat. 
 
Un cop finalitzar el concert, la festa seguirà a ritme del pack Dj Fullers, on un dj, 
una dj i un trompetista faran ballar a tot el jovent d’Esplugues. 
 
Des del departament de Joventut estem conscienciats amb l’ igualtat de gènere 
i per això apostem fort i donem suport a djs dones que son i tenen un bagatge 
tan significatiu com els djs de l’altre sexe. 
 
Per tant de 00 a 01:30 seguirem amb una posada en escena, on la música dj i 
un trompetista faran que la festa no pari. 
 
Com a representants de De Tu a Tu i de Dj fullers, Sonanta Marketing Cultural 
SL. ofereix: 
 
1. Portar la banda i ocupar-se de que estigui tot preparat perquè puguin 
dur a terme l’actuació. 
 
2. Assegurança 
 
El muntatge de so corre a càrrec de l’empresa Que no Pari la Festa. 
 
Quan a l’organització de l’esdeveniment, l’Ajuntament, a través de la brigada 
municipal, s’encarregarà del muntatge de la tarima de 10 x 10 metres, a més de 
dos tarimes addicionals. També col·locarà les tanques i els elements materials 
necessaris per al correcte desenvolupament de l’espectacle en l’espai públic. 
 
L’empresa Que no pari la Festa serà la encarregada del muntatge de l’equip de 
so i de llums. El muntatge es realitzarà durant el matí de 10 a 14:00h i les proves 
de so es duran a terme de 15 a 16:30h. 
 
Al finalitzar el concert l’ empresa Que no pari la Festa serà l’ encarregada de 
desmuntar l’equip de so, mentre que la brigada s’ocuparà de desmuntar la tarima. 
 
D’acord amb l’ anteriorment exposat i dels arts. 25.1.a.1º i 26 de la Llei 9/2017, 
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 i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP, en endavant), que 
inclouen els contractes privats de servei consistents en espectacles artística dins 
la categoria de contractes privats. 



 
 
b) Es tracta d’un contracte de serveis. 
 
c) Codi CPV: 92312251-5 Servei dj jockeys. 
 
d) Aquest contracte no comporta, en cap cas, exercici d’autoritat pública. 
 
La justificació que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar 
l’aplicació de les regles generals de contractació:  
 
1.- Que l’objecte del contracte no es pot dividir en lots, perquè la realització 
independent de les prestacions de l’objecte del contracte, dificultaria la seva 
correcta execució, des del punt de vista tècnic, conforme l’art.99.3.b.) LCSP. En 
concret, l’espectacle musical requereix d’una unitat d’actuació de les persones i 
mitjans materials que s’hi destinen. 
 
2.- Que no es fracciona l’objecte del contracte perquè el servei puntual proposat 
finalitza el mateix dia de l’activitat prevista. 
 
3.- Que l’empresa proposada com a adjudicatària del contracte de servei té la 
capacitat i l’habilitació professional adequades per tal d’executar el contracte.  
 
4.- Que la present contractació és inferior a l’ import de 15.000 €, IVA exclòs, 
durant l’exercici corrent, sens perjudici de comprovació per part de la Intervenció 
municipal. 
 
5.- Que els treballs es realitzaran amb la supervisió de ... (tècnic de Joventut) 
que exerciran les facultats de responsables del contracte (art. 62 LCSP). 
 
6.- Que aquest Ajuntament no disposa dels mitjans materials i personals 
especialitzats per prestar el servei proposat i, per tant, resulta necessari el recurs 
al mercat i, en concret, les empreses especialitzades del sector artístic i musical. 
 
El valor estimat del contracte, el tipus d’IVA aplicable i l’import de l’IVA 
corresponent i aplicació pressupostària: 
 
Valor 
estimat 

IVA 
(21%) 

Pressupost per 
contracte 

Aplicació 
pressupostària 

Denominació  

3.150,00 
euros 

661,50eu
ros 

3.811,50 euros 36 33400 22609 Despeses activitats 
juvenils 

 
L’import total del contracte anirà a càrrec de la partida a càrrec del departament 
de Joventut. 
 
La justificació que el contractista que es proposa no ha subscrit més 
contractes menors amb l’Ajuntament d’Esplugues que individualment o 
conjunta superin la xifra que consta a la instrucció primera (regla 
d’incompatibilitat de l’article 118.3 de la Llei 9/2017): 
 



 
El contractista no  ha subscrit cap contracte menor amb l ‘Ajuntament que 
conjuntament superin la xifra que consta a la instrucció primera. 
 
Vigència del contracte:  
 
Des de la se vas formalització. L’actuació començarà a les 22:00 hores del dia 8 
de juny i finalitzarà a les 01 :30 de la matinada del 09 de juny de 2019, amb una 
durada no superior a 4 hores. 
 
Lloc de la prestació:  
 
El concert es realitzarà al parc dels torrents, d’Esplugues de Llobregat 
 
Forma de pagament del preu: 
 
L’empresa contractista presentarà la factura un cop s’hagi realitzat el concert, 
prèvia comprovació per part dels serveis tècnics municipals.  
 
Responsable del contracte: 
 
Tècnic de Joventut. 
 
Especificacions tècniques de la prestació: 
 
L’ajuntament es compromet a posar : 
 
- Escenari o tarima alta a 1m d’alçada mínim del terra per a l’actuació.  
 
- Flightcase DJ Pioneer CDJ900 o CDJ2000 Nexus amb USB.  
 
- Per a la cabina DJ (flightcase): taula vestida negra 0,80 x 0,80 x 1,5m aprox. I 
una sortida de màster amb connexió cànon. 
  
- 2 monitors laterals alts, un a cada costat del DJ.  
 
- Accés a escenari pels passarel·la o escales de 90cm d’ample mínim.  
 
- Zona de descans, camerino o vestuari i sanitari. Pels Dj's i perquè es puguin 
canviar.  
 
- Beguda: aigües i refrescs freds pels artistes, tècnics i personal. Algun refrigeri 
dolç o salat (si és possible).  
 
- Barreres anti-allaus o balles davant de l’escenari.  
 
- Personal de seguretat suficient a la zona de l’escenari. 
 
Sonanta Marketing Cultural SL, amb el seu equip es compromet a: 
 



 
Començar a prestar el servei en el termini previst en aquest Plec.  
 
Prestar el servei amb la continuïtat i regularitat acordada per l'Ajuntament. 
 
La justificació de la insuficiència de mitjans per a la realització del servei.  
 
En el marc de la Festa del Joc, la ciutadania espera unes festes que cobreixin 
les seves necessitats culturals i d’oci. 
 
Degut a aquest fenomen on la població esdevé coprotagonista i també 
coparticipativa l’administració es veu amb la necessitat de cobrir un recurs extern 
com es la contractació de grup De tu a tu i del pack Dj Fullers. 
 
L’ajuntament no disposa dels recursos humans per la realització d’aquest 
esdeveniment. 
 
Sol·licitud de l’oferta enviada a empresa o empreses amb aptitud per a 
l’execució del contracte: 
 
1. S’ha enviat només una oferta degut a que  no es demanarà més d’una oferta 
en els supòsits de l’article 168.a).2º de la LCSP que literalment diu: 
 
“2.º Cuando las obras, los suministros o los servicios solo puedan ser 
encomendados a un empresario determinado, por alguna de las siguientes 
razones: que el contrato tenga por objeto la creación o adquisición de una obra 
de arte o representación artística única no integrante del Patrimonio Histórico 
Español; que no exista competencia por razones técnicas; o que proceda la 
protección de derechos exclusivos, incluidos los derechos de propiedad 
intelectual e industrial. 
La no existencia de competencia por razones técnicas y la protección de 
derechos exclusivos, incluidos los derechos de propiedad intelectual e industrial 
solo se aplicarán cuando no exista una alternativa o sustituto razonable y cuando 
la ausencia de competencia no sea consecuencia de una configuración 
restrictiva de los requisitos y criterios para adjudicar el contrato.” 
 
2. Persona física o jurídica a la que es proposa realitzar l’adjudicació: 
..., en representació de SONANTA MARKETING CULTURAL SL, CIF B65469967 
amb domicili, carrer Tirso de Molina 36, CP. 08940 Cornellà de Llobregat. 
 
3. 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.- Atès que és normativa aplicable la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic (LCSP); el Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, 
pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques; el Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es 
desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del 



 
Sector Públic; la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, 
el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i, en el seu defecte, les normes de 
contractació del dret privat, és procedent emetre informe favorable, en relació 
amb l’adopció del següent acord. 
 
Vist l’informe del tècnic responsable, 
 
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  la contractació del servei  
 
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 total de 3.811,50 € (IVA 
INCLÒS). 
 
4.- Adjudicar el contracte a favor del l’empresa, SONANTA MARKETING 
CULTURAL SL, CIF B65469967 amb domicili, carrer Tirso de Molina 36 CP. 
08940 Cornellà de Llobregat, representada pel Sr. ..., per un valor total de 
3.811,50€ (IVA inclòs). 
 
5.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent al present, per 
import total de 3.811,50€ IVA inclòs, a càrrec de la partida 36 33400 22609, 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-. La vigència del contracte es perllongarà des de les 22:00 hores del dia 8 de 
juny i finalitzarà a les 01:30 de la matinada del 09 de juny de 2019, amb una 
durada no superior a 4 hores. 
 
8.- La persona responsable del contracte, sota la supervisió de la qual es 
desenvoluparà el mateix és el tècnic de joventut. 
 
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 
 
 



 
23. Proposta d’adjudicació d’un contracte menor per a la realització del 
servei de dinamització d’activitats lúdic-esportives per a la celebració de la 
Festa del Joc i de l’Esport (exp. 2019/4791/1411). 
 
Primer.- Vista la Memòria relativa al contracte menor que seguidament es 
transcriu literalment: 
 
“Número d’expedient: 2019/4791/1411 
Assumpte: Contracte menor del servei de dinamització d’activitats lúdic-
esportives per a la celebració de la Festa del Joc i de l’Esport 2019 al municipi 
d’Esplugues. 
Tipus de contracte: Servei 
Procediment i forma d’adjudicació: Contracte menor 
 
ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ 
 
L’òrgan competent 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 
 
L’Ajuntament d’Esplugues organitza el proper 8 de juny de 2019, la FESTA DEL 
JOC I DE L’ESPORT 2019. Es tracta d’una activitat que forma part de la Festa 
del Parc dels Torrents 2019, i que va dirigida al conjunt de la ciutadania. 
Activitat que té un caràcter lúdic i esportiu i de participació. Enguany tenim previst 
celebrar aquest esdeveniment el proper dissabte 8 de juny, en horari de 17h a 
20.30h, al Camp de futbol Salt del Pi i Parc dels Torrents   
 
DESCRIPCIÓ DE L’OBJECTE DEL CONTRACTE  
 
El contracte té per objecte la contractació d’un servei de dinamització d’activitats 
lúdic-esportives, amb l’aportació temporal de diferents elements lúdics, per a la 
celebració de la Festa del Joc i l’Esport 2019. 
 
Es tracta d’un contracte de servei 
 
Codi CPV: 92000000-1 Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos.  
La prestació d’aquest servei no comporta exercici d’autoritat. 
 
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 

 
3.580 € 

 
751,80 € 

 
4.331,80 € 
 

 
36 3410022609 

Activitats 
Esportives 

 
LA JUSTIFICACIÓ QUE EL CONTRACTISTA QUE ES PROPOSA NO HA 
SUBSCRIT MÉS CONTRACTES MENORS AMB L’AJUNTAMENT 
D’ESPLUGUES QUE INDIVIDUALMENT O CONJUNTAMENT SUPERIN LA 
XIFRA QUE CONSTA A LA INSTRUCCIÓ PRIMERA (regla d’incompatibilitat 
de l’article 118.3 de la Llei 9/2017) 
 
El contractista proposat no han subscrit contractes menors dins l’any 2019 que 
superin els 15.000 euros més IVA, inclòs els contracte aquí proposat. 
 
VIGÈNCIA DEL CONTRACTE 
 
La vigència del contracte des de la seva adjudicació fins un cop realitzat el servei 
(8 de juny de 2019). 
 
LLOC DE LA PRESTACIÓ 
 
El lloc de celebració de l’activitat és al Camp de futbol Salt del Pi i Parc dels 
Torrents.   
 
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 contracte té per objecte la contractació d’un servei de dinamització d’activitats 
lúdic-esportives durant la celebració de la Festa, amb l’aportació temporal de 
diferents elements lúdics com son: ludoteca per els mes menuts, zona de jocs 
gegants, mega cistella de bàsquet, rocòdrom inflable, 1 camp de volei, tennis i 
mini tennis, camp de futbol inflables, joc interactiu i un circuit d’aventura. 



 
 
La Festa es celebra el dissabte 8 de juny de 2019, i les activitats de dinamització 
d’aquest esdeveniment s’inicien a les 17h i finalitzen a les 20,30h. 
La contractació d’aquest servei inclou: el monitoratge, el control i dinamització de 
les activitats, 1 punt de connexió de 2000w pels inflables, tanques, i el transport, 
muntatge i desmuntatge dels elements lúdics contractats. 
 
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’entitat: ORZOGUAI PRODUCCIONS 
SLU, amb NIF B640463303 , 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 ORZOGUAI PRODUCCIONS SLU , per un 
import de 3.580€, més IVA de 751,80€, que dona un total IVA inclòs de 4.331,80€ 
relativa a la contractació d’un servei de dinamització d’activitats lúdic-esportives 
durant la celebració de la Festa del Joc i l’Esport 2019 ,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 ORZOGUAI PRODUCCIONS SLU, 
amb NIF B640463303, Ctra. La Mola nº 35 08212 Sant Llorenç Savall, amb 
correu electrònic: csanchez@totaccio.com i tel. 93 37140570. 
 
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.- Atès que és normativa aplicable la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic (LCSP); el Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, 
pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques; el Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es 
desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del 



 
Sector Públic; la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, 
el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i, en el seu defecte, les normes de 
contractació del dret privat, és procedent emetre informe favorable, en relació 
amb l’adopció del següent acord: 
 
Vist l’informe del Director del Servei d’esport i equipament. 
 
Vist l’informe jurídic favorable, 
 
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  la contractació del servei de dinamització d’activitats 
lúdic-esportives per  a la celebració de la Festa del Joc i de l’Esport 2019 al 
municipi d’Esplugues. 
 
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 total de 4.331,80€ (IVA 
INCLÒS). 
 
4.- Adjudicar el contracte a favor del l’empresa ORZOGUAI PRODUCCIONS 
SLU, amb NIF B640463303 per un valor total de 4.331,80€ (IVA inclòs). 
 
5.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent al present, per 
import total de 4.331,80€ IVA inclòs , a càrrec de la partida 36 3410022609 , 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-. La vigència del contracte s’inicia amb la seva formalització fins la realització 
del servei (8 de juny de 2019). 
 
8.- La persona responsable del contracte, sota la supervisió de la qual es 
desenvoluparà el mateix és el Director del Servei d’esports i equipaments JDR. 
 
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. 
 
 



 
24. Proposta d’aprovació de l’expedient i plecs de condicions del contracte 
relatiu a la concessió del servei “Espai de les Arts- Escola municipal de 
música”, per als cursos 2019-2020 i 2020-2021 (exp. 2019/5735/1400). 
 
L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat te la voluntat de continuar amb l’oferta 
de l’escola municipal de música pels propers dos anys una vegada ha finalitzat 
l’anterior contracte. 
 
És per aquest motiu que es planteja l’obertura d’un nou procediment de licitació. 
 
El pressupost base de licitació per als cursos 2019/2020 i 2020/2021 del present 
contracte és d’un import màxim de 426.503,66€ (exempts d’IVA) que es 
correspon amb l’import del funcionament ordinari de l’escola, les bandes i corals 
i l’Escola Sona. 
 
El valor estimat del contracte és de 1.677.007,32€ (dos anys de contracte més 
dues pròrrogues eventuals) que es correspon amb la xifra de negoci. 
 
El procediment de licitació és el procediment obert ordinari. 
 
En base a la normativa de contractació pública i, especialment, la Llei 9/2017, de 
8 de novembre, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les 
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 
de febrer de 2014 (LCSP, en endavant), estem davant d’un contracte 
administratiu de concessió de servei. 
 
Vist l'informe corresponent dels Serveis Jurídics i la fiscalització prèvia de la 
Intervenció municipal. 
  
S’acorda: 
 
PRIMER.- Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert 
ordinari, i aprovar els plecs de condicions econòmic administratives i tècniques 
relatius a la concessió de servei “Espai de les Arts- Escola municipal de música” 
en el període per als cursos 2019/2020 i 2020/2021 per un import màxim de 
441.023,66€ (IVA inclòs) amb càrrec a la partida pressupostària 33 33401 22706, 
escola de música. 
 
SEGON.- Aprovar l’autorització de la despesa plurianual de l’expedient de 
contractació de concessió de servei “Espai de les Arts- Escola municipal de 
música”, per dos anys (cursos 2019 a 2021) de l’Ajuntament d’Esplugues, 
d’acord amb la distribució màxima de la despesa de la següent manera: 
 

ANY PERÍODE APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA 

FUNCIONAMENT 
ORDINARI, BANDES I 
CORALS I ESCOLA 
SONA 

2019 01.09.2019 - 31.12.2019 33 33401 22706 79.966,12€ 



 
2020 01.01.2020 - 30.06.2020 33 33401 22706 140.545,71€ 

2020 01.09.2020 - 31.12.2020 33 33401 22706 79.966,12 € 

2021 01.01.2021 -  30.06.2021 33 33401 22706 140.545,71€ 

TOTAL                                                   441.023,66 € (IVA INCLÓS) 
 
L’aportació màxima municipal per altres activitats externes subvencionades 
(autocars i altres) descrita a l’apartat 3.A.2, en els plecs de condicions 
administratives, d’import màxim anual de 7.260,00 € IVA inclòs, també anirà a 
càrrec de la partida 33 33401 22706 i s’ha prorratejat als diferents períodes 
descrits al quadre de despesa pressupostària màxima. 
 
Els anteriors acords es sotmeten a la condició suspensiva de comptar amb la 
consignació pressupostària adequada i suficient, un cop aprovat el pressupost 
municipal per l’any 2020 i 2021, amb caràcter definitiu. 
 
TERCER.- Convocar la licitació i ordenar la seva publicació en el perfil del 
contractant, als efectes de complir amb la tramitació establerta als articles 63, 
135 i següents de la LCSP. 
 
 
25. Proposta de devolució de la fiança relativa al contracte del servei de 
suport per a activitats municipals de requereixen mitjans audiovisuals (exp. 
2017/21/1408). 
 
Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 31 de març de 2017 es va 
adjudicar al Sr. ..., el contracte relatiu al servei de suport per a les activitats de 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat que requereixen mitjans audiovisuals, pel 
període d’un any, per un import màxim anual de 58.968,14 euros, IVA inclòs, i 
pels següents conceptes: 
 
Exercici 2017 (12 d’abril-31 de desembre) - 52.687,03 euros 
Exercici 2018 (1 de gener-11 d’abril) 6.281,11 euros 
 
Com a requisit de l’adjudicació, es va requerir a l’adjudicatari, Sr. ..., el dipòsit de 
la quantitat de 2.436.70€, que va efectuar mitjançant transferència corrent, en 
concepte de fiança corresponent al contracte adjudicat. 
 
Posteriorment, per raons de l’augment de les activitats objecte del contracte, i 
per acord de la Junta de Govern Local de data 22 de desembre de 2017, es va 
procedir a  modificar l’import del contracte incrementant-lo en 9.698, 15 euros 
pel període de 12 d’abril a 31 de desembre de 2017. Amb aquest augment, 
l’import total del contracte es distribuïa de la següent manera. 
 
Exercici 2017 (12 d’abril-31 de desembre) - 62.385,18 euros 
Exercici 2018 (1 de gener-11 d’abril) 6.281,11 euros 
 



 
A l’esmentat acord de la Junta de Govern Local, es requereix a l’adjudicatari per 
a que dipositi la quantitat de 400.75€ en concepte de complement a la garantia 
inicial. 
 
A petició del servei de cultura i per raons tècniques justificades mitjançant informe 
de la Directora de Cultura, i de la Direcció de la UJA d’acció Social i Ciutadania, 
es va procedir per acord de la Junta de Govern Local de data 6 d’abril de 2018 a 
modificar el contracte del servei de suport per a les activitats de l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat que requereixen mitjans audiovisuals. Aquesta 
modificació contractual va autoritzar la disposició d’una despesa addicional de 
10.617,75 euros a favor de l’adjudicatari, Sr. ..., per fer front a l’increment de les 
obligacions generades pel contracte durant el període del dia 1 de gener a 11 
d’abril de 2018, que queda reflectit de la següent manera: 
 
Exercici 2018 (1 de gener a 11 d’abril) -16.898,86 euros  
 
D’altra banda, a la mateixa Junta de Govern Local de data 6 d’abril de 2018, es 
va acordar la prorroga del contracte pel període comprés entre el dia 12 d’abril 
de 2018 i el 30 de novembre de 2018 a l’adjudicatari, Sr. .... 
 
Vist que el contracte ha finalitzat la seva vigència sense cap altra possibilitat de 
pròrroga. 
 
Vist que l’adjudicatari, ha sol·licitat mitjançant instància presentades en data 11 
d’abril i 6 de maig de 2019 (rectificant la primera), al registre General de 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat la devolució de les fiances dipositades 
mitjançant transferència corrent  per un import de 2.436€ la principal  i de 
400,75€ la complementària per raó de modificació contractual acordada en Junta 
de govern local de 6 d’abril de 2018. 
 
Vistos els informes favorables de la Tresoreria municipal i de la Directora de 
Cultura sobre la devolució de la fiança en qüestió, i d’acord amb el que disposa 
l’article 102 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
  
S’acorda: 
 
PRIMER.- Retornar a l’adjudicatari, Sr. ..., les fiances d’import 2.436€ ( fiança 
principal) i de 400,75 euros (complementària en raó de la modificació contractual 
acordada en Junta de Govern Local de data 22 de desembre de 2017, que va 
dipositar mitjançant transferències corrents, a favor d’aquest Ajuntament en 
concepte de garantia de la contractació. 
 
SEGON.- Donar per finalitzat l’expedient corresponent. 
 
A partir dels 15 dies següents a la recepció d’aquesta notificació la devolució de 
fiança s’efectuarà mitjançant alguna de les següents modalitats:  
 



 
Si la fiança es va dipositar mitjançant aval bancari aquest serà retornat a les 
Oficines de Serveis Econòmics de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat (Plaça 
Santa Magdalena, 5 i 6 – planta baixa) en horari de dilluns a divendres de 9 del 
matí a les 14,30 hores. 
 
Si la fiança es va dipositar en metàl·lic, es retornarà mitjançant transferència 
bancària sempre que es disposin de les dades bancàries corresponents. En 
canvi, si no consten a la Tresoreria municipal les dades bancàries per efectuar la 
transferència, la fiança es retornarà mitjançant xec bancari nominatiu que es 
podrà retirar a les Oficines del Punt d’Atenció al Ciutadà (Plaça Santa Magdalena, 
24 planta baixa) de 8,30 a 14,30 hores (excepte dissabtes) i els dijous a la tarda 
de 16 a 18 h, excepte en el mes d’agost. 
 
Per poder retirar l’aval bancari o el xec corresponent el titular del dret de 
cobrament haurà d’aportar la corresponent documentació que acrediti la seva 
personalitat física (DNI) o be si es tracta de una persona jurídica, escriptura on 
es faci constar els poders de cobrament atorgats. 
 
 
26. Proposta d’aprovació de la pròrroga del Pla Municipal per a les 
persones amb discapacitat 2012-2018 (exp. 2019/5697/1227). 
 
La Junta de Govern Local de data 10 de desembre de 2012, va aprovar el Pla 
Municipal d’Atenció a les Persones amb Discapacitat 2012-2018. L’objectiu 
principal d’aquest Pla és afavorir la inclusió social de les persones amb diversitat 
funcional, i pretén promoure la garantia d’accés i d’exercici dels seus drets en 
condicions d’igualtat d’oportunitats. 
 
La seva elaboració es va dur a terme amb una metodologia participativa, 
transversal i de col·laboració amb les persones amb discapacitat, les entitats que 
les representen, responsables dels serveis i recursos públics i privats del 
municipi i de la comarca, i personal tècnic de les diferents àrees municipals. 
 
A continuació el mencionen els objectius generals del Pla: 
 
- Millorar el coneixement de la població amb discapacitat a Esplugues. 
- Estimular el treball transversal entre les diferents àrees i personal tècnic de 
l’Ajuntament, per fomentar el coneixement de les necessitats específiques i 
l’atenció a les persones amb discapacitat. 
- Potenciar els canals de coordinació entre les diferents àrees municipals i 
serveis implicats. 
- Afavorir la sensibilització de la població en general respecte a la realitat de les 
persones amb discapacitat. 
- Promoure la participació de les persones amb discapacitat i les seves famílies 
en les activitats de la ciutat. 
- Fomentar l’accessibilitat a serveis i activitats. 
- Consolidar la col·laboració amb les entitats locals. Recolzar i donar suport 
tècnic a les entitats i/o associacions municipals que treballen en favor de les 
persones amb discapacitat. 



 
- Els àmbits d’actuació descrits al Pla municipal són: 
 
Accessibilitat, mobilitat i transport 
Residència i habitatge 

Serveis Socials i salut 
Educació i formació 

Inserció Laboral 
Esport i Lleure 

Participació ciutadana 

 
Enguany, l’Ajuntament ha sol·licitat suport tècnic a la Diputació de Barcelona  
per a la realització de la diagnosi que permeti conèixer la situació del col·lectiu 
de les persones amb diversitat funcional, com a pas previ necessari per a 
l’elaboració del següent Pla que defineixi les prioritats i les línies de treball 
estratègiques en els pròxims anys. 
 
És voluntat municipal continuar desenvolupant accions i serveis que facilitin la 
integració social i la millora de la qualitat de vida de les persones amb diversitat 
funcional. 
 
En l’actualitat, es troba en tràmit l’elaboració del nou Pla Municipal d’Atenció a 
les Persones amb Discapacitat que ha de substituir l’aprovat el 2012. 
 
Donada aquesta circumstància i davant la necessitat de continuar treballant amb 
una eina tècnica, i vist l’informe favorable de la Tècnica d’atenció social e igualtat. 
  
S’acorda: 
 
ÚNIC.- Prorrogar la vigència del Pla Municipal d’Atenció a les Persones amb 
Discapacitat 2012-2018 fins que es dugui a terme l’elaboració i aprovació del 
futur Pla. 
 
 
27. Proposta de resolució de sol·licituds d’ajuts econòmics en concepte de 
beques d’activitats culturals, curs 2018-2019 (exp. 2019/4720/2779). 
 
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 15 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 13 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 Efectes 
A B B 539,10 € 65% tot el curs 
A J C 271,20 € 100% tot el curs 
C R D 721,50 € 65% tot el curs 
C G V 511,50 € 65% tot el curs 
C G V 433,65 € 65% tot el curs 
G B A 539,10 € 65% tot el curs 
M C G 510,60 € 65% tot el curs 
M A S 264,00 € 65% tot el curs 
P R V 1.102,80 € 65% tot el curs 
P S M 332,00 € 65% oct.-gener 
P S M 738,30 € 65% tot el curs 
P G S 166,95 € 65% tot el curs 
P F L 510,60 € 65% tot el curs 

 
Segon.- DESESTIMAR un total de 2 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 JR RENUNCIA A LA 
SOL·LICITUD 

          
TALLERS DE PINTURA I DIBUIX  

TUTOR/A LEGAL   
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom Motiu de desestimació 

M R E SUPERA BAREMS DE 
CAPITAL IMMOBILIARI 



 
          

 
Tercer.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa total màxima de 4.411,79 
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: 
 

TRANSIT PROJECTES B59489351 (ESCOLA MUNICIPAL DE MUSICA)  
TUTOR/A LEGAL    

Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom Cost 

Ajuntament Efectes ajut 

A J J 350,42 € tot el curs 
A B R 171,60 € tot el curs 
B L E 350,42 € tot el curs 
C A L 468,98 € tot el curs 
G H G 332,48 € tot el curs 
G H G 281,87 € tot el curs 
J A E 271,20 € tot el curs 
M C G 331,89 € tot el curs 
P R V 716,82 € tot el curs 
P F R 331,89 € tot el curs 
S A M 215,80 € oct.-gener 
S A M 479,90 € tot el curs 

 
CALAIX DE CULTURA (CIF Centre :B63033740) 

TUTOR/A LEGAL    
Primer 

Cognom 
Segon 

Cognom Nom Cost 
Ajuntament Efectes ajut 

G B E 108,52 € Tot el curs 
 
Quart.- ESTABLIR que les quantitats compromeses en la present proposta, per 
valor de 4.411,79 euros, previ el reconeixement de les obligacions, seran 
pagades proporcionalment en tres terminis durant els mesos de juny i juliol de 
2019, a les entitats que a continuació es detallen:  
 

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

TRANSIT PROJECTES B59489351 1.524,36€ 1.416,46€ 1.362,45€ 4.303,27€ 

CALAIX DE CULTURA B63033740 36,17€ 36,17€ 36,18€ 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 1.560,53 
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 1.452,63 euros, 
corresponents al segon trimestre del curs 2018-2019, en concepte de beques 
d’activitats culturals. 
 
 
28. Proposta de resolució de sol·licituds d’ajuts econòmics en concepte de 
beques de menjador escolar, curs 2018-2019 (exp. 2019/5686/2779). 
 
L’Ajuntament d’Esplugues, amb la finalitat de garantir les necessitats bàsiques 
en l’àmbit de la infància i adolescència, atorga uns ajuts econòmics 
complementaris en concepte de beques de menjador escolar per als menors 
empadronats a Esplugues i escolaritzats en centres públics d’Esplugues o de 
poblacions veïnes o assistides a la Fundació Privada Asproseat Proa Esplugues. 
 
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 35 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 16 sol·licituds d’ajuts econòmics per a la integració 
dels següents menors en concepte de beques de menjador escolar, 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 V M 436,48 € 65% març-juny 



 
A N M 1.091,20 € 40% tot el curs 
B H SA 1.091,20 € 90% tot el curs 
C O S 1.091,20 € 65% tot el curs 
D  N 545,60 € 100% feb.-juny 
E Z M 1.091,20 € 50% tot el curs 
G P D 1.091,20 € 40% tot el curs 
K  Y 327,36 € 40% set.-nov. 
M B L 545,60 € 100% set.-gener 
M T D 1.091,20 € 40% tot el curs 
P G S 1.091,20 € 40% tot el curs 
R J A 1.091,20 € 40% tot el curs 
R R L 1.091,20 € 40% tot el curs 
S H A 1.091,20 € 40% tot el curs 
V L M 1.091,20 € 40% tot el curs 
Y C N 1.091,20 € 40% tot el curs 

 
Segon.- DESESTIMAR un total de 18 sol·licituds d’ajuts econòmics en concepte 
de beques de menjador escolar, curs 2018-2019, que es detallen a continuació 
pels motius que al mateix s’indiquen: 
 

ESCOLA ISIDRE MARTI     
TUTOR/A LEGAL   

Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom Motiu de desestimació 

C G J SUPERA BAREMS DE CAPITAL IMMOBILIARI 
M L MDC ABSCÈNCIA DE DADES ECONÒMIQUES 
M L MDC ABSCÈNCIA DE DADES ECONÒMIQUES 

 
ESCOLA JOAN 
MARAGALL       
TUTOR/A LEGAL   

Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom Motiu de desestimació 

B G L SUBVENCIONADA 100% PEL CONSELL 
COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT 

C C K BECA DESESTIMADA PEL CCBL 
C C K BECA DUPLICADA I RESOLTA 
M B A SOL·LICITUD DUPLICADA I RESOLTA 
P D J SOL·LICITUD DUPLICADA I RESOLTA 
S P K SUPERA BAREMS ECONÒMICS 
S P K SUPERA BAREMS ECONÒMICS 
V B C SOL·LICITUD DUPLICADA I RESOLTA 
        
ESCOLA  FOLCH I TORRES  
TUTOR/A LEGAL   
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom Motiu de desestimació 

M S IM ABSCÈNCIA DE DADES ECONÒMIQUES 
 
ESCOLA MONTSERRAT (ST. JUST DESVERN)  
TUTOR/A LEGAL   



 
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom Motiu de desestimació 

P V L NO SOL·LICITADA BECA AL CCBLL 
     
ESCOLA GRAS SOLER       
TUTOR/A LEGAL   
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom Motiu de desestimació 

E P FDL ABSCÈNCIA DE DADES ECONÒMIQUES 
E P FDL ABSCÈNCIA DE DADES ECONÒMIQUES 
LL L O ABSCÈNCIA DE DADES ECONÒMIQUES 
LL L O ABSCÈNCIA DE DADES ECONÒMIQUES 
LL L O ABSCÈNCIA DE DADES ECONÒMIQUES 
          

Tercer.- NO ADMETRE a tràmit una sol·licituds d’ajuts econòmics, en concepte 
de beca de menjador escolar, curs 2018-2019, atès que la persona interessada 
ha presentat la sol·licitud fora del termini establert per aquest tipus d’ajut: 
 

TUTOR/A LEGAL 
Primer Cognom Segon Cognom Nom 

H S C 
 
Quart.- AUTORITZAR i DISPOSAR una despesa total màxima de 7.671,13 
euros, a càrrec de la partida pressupostària 68.23100.48018 del pressupost 
vigent, en concepte de beques de menjador escolar, a favor dels tutors legals 
que es relacionen, amb els imports resultants que així mateix s’indiquen: 
 

ESCOLA JOAN MARAGALL (Q5855043E) 
TUTOR/A LEGAL    

Primer Cognom Segon Cognom Nom Cost Ajuntament 
E E J 545,60 € 
H G K 982,08 € 
H S C 436,48 € 
M B A 545,60 € 
N R P 436,48 € 
P D J 436,48 € 
V L J 436,48 € 

 
ESCOLA PRAT DE LA RIBA (Q5855037G)  
TUTOR/A LEGAL    

Primer Cognom Segon Cognom Nom Cost Ajuntament 

B E F 545,60 € 
G B E 436,48 € 
M R J 436,48 € 

 
ESCOLA ISIDRE MARTÍ (Q5855027H)  



 
TUTOR/A LEGAL    

Primer Cognom Segon Cognom Nom Cost Ajuntament 

C C E 436,48 € 
K  I 130,94 € 
R J U 436,48 € 
R F M 436,48 € 

 
ESCOLA CAN VIDALET (Q5856054A)  
TUTOR/A LEGAL    

Primer Cognom Segon Cognom Nom Cost Ajuntament 
O   M 709,28 € 
 
ESCOLA GRAS SOLER (Q0868038A)  
TUTOR/A LEGAL    

Primer Cognom Segon Cognom Nom Cost Ajuntament 
VDE   D 283,71 € 

 
Cinquè.- ESTABLIR que les quantitats compromeses en la present proposta, per 
valor de 7.671,13 euros, previ el reconeixement de les obligacions, seran 
pagades proporcionalment en tres terminis durant els mesos de juny i juliol de 
2019, als centres següents: 
 

CENTRE ESCOLAR N.I.F. Tram 1 Tram 2 Tram 3 TOTAL 
Joan Maragall Q5855043E 1.745,91€ 1.091,18€ 982,11€ 3.819,20€ 
Prat de la Riba Q5855037G 349,18€ 534,68€ 534,70€ 1.418,56€ 
Isidre Martí Q5855027H 654,71€ 392,82€ 392,85€ 1.440,38€ 
Can Vidalet Q5855027H 283,71€ 212,78€ 212,79€ 709,28€ 
Gras i Soler Q0868038A 0,00€ 70,93€ 212,78€ 283,71€ 

 
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 durant tot el curs, efectivament acreditada pels centres. 
 
Sisè.- RECONÈIXER les obligacions i proposar el pagament de 3.033,81 euros, 
corresponents al primer trimestre del curs 2018-2019, en concepte de beques de 
menjador escolar. 
 
Setè.- RECONÈIXER les obligacions i proposar el pagament de 2.302,39, euros, 
corresponents al segon trimestre del curs 2018-2019, en concepte de beques de 
menjador escolar. 
 
 
29. Proposta de resolució de sol·licituds d’ajuts econòmics en concepte de 
beques d’educació especial i tractament psicoterapèutic, curs 2018-2019 
(exp. 2019/5790/2779). 
 



 
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 especial i tractament psicoterapèutic per als menors 
empadronats a Esplugues. 
 
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 19 sol·licituds d’ajuts econòmics presentades i vist l’informe emès per 
la UJA de l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania, on es fa constar que  s’ha realitzat 
la valoració econòmica i administrativa corresponent a aquests tipus d’ajuts 
econòmics, en compliment dels barems i criteris per a l’atorgament d’ajuts 
econòmics de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, curs 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 13 sol·licituds d’ajuts econòmics en concepte de 
beques d’educació especial i tractament psicoterapèutic, pel curs 2018-2019, 
amb els percentatges de bonificació sobre l’Indicador de Renda de Suficiència 
de Catalunya (IRSC) de l’exercici 2018, valorats per cada cas que s’indiquen: 
 

ALUMNE/A             
Primer 

Cognom 
Segon 

Cognom Nom IRSC 
mensual 

% 
Beca 

Resultat 
mensual 

Efectes 
Ajut 

A M M 663,98 € 16% 106,24€  Set.- Juliol  
A N M 663,98 € 16% 106,24€  Set.-Juliol  
C M D 663,98 € 16% 106,24€  Set.- Juliol  
C M S 663,98 € 16% 106,24€  Abril-Juliol  
E K I 663,98 € 4% 26,56€  Set.- Juliol  
E T M 663,98 € 16% 106,24€ Nov.-Juliol 
G V A 663,98 € 16% 106,24€  Nov.-Juliol  
H G A 663,98 € 16% 106,24€  Nov.-Juliol  
M F I 663,98 € 12% 79,68€  Març-Juliol  
M U C 663,98 € 16% 106,24€  Set.- Juliol  
R S D 663,98 € 16% 106,24€  Set.-Juliol  
R S K 663,98 € 16% 106,24€  Set.-Juliol  
V M I 663,98 € 16% 106,24€  Set.- Juliol  

 



 
Segon.- DESESTIMAR 6 sol·licituds d’ajuts econòmics en concepte de beques 
d’educació especial i tractament psicoterapèutic, pels motius que així mateix 
s’indiquen: 
 
CENTRE PILOT SANT JUST ASPROSEAT 

TUTOR/A LEGAL   
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom Motiu de la desestimació 

B Q LG SUPERA BAREMS ECONÒMICS 
 
CENTRE D’ASSISTÈNCIA I DIAGNÒSTIC PSICOLÒGIC D’ESPLUGUES 

TUTOR/A LEGAL   
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom Motiu de la desestimació 

G R MS ABSCÈNCIA DE DADES ECONÒMIQUES 
 

NEUROESPLUGUES, S.L.P. 
TUTOR/A LEGAL   

Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom Motiu de la desestimació 

C V J SUPERA BAREMS ECONÒMICS 
 

PSI-LAUT 
TUTOR/A LEGAL   

Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom Motiu de la desestimació 

S T C ABSCÈNCIA DE DADES ECONÒMIQUES 

V R G ABSCÈNCIA DE DADES ECONÒMIQUES 
 
PSICOLOGIA CENTRE DE TERÀPIA GLOBAL 

TUTOR/A LEGAL   
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom Motiu de la desestimació 

G W LJ SUPERA BAREMS ECONÒMICS 
 
Tercer.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa total màxima de 12.137,92 
euros, a càrrec de la partida pressupostària 68.23100.48018 del pressupost 
vigent, en concepte de beques d’educació especial i tractament psicoterapèutic, 
a favor dels tutors legals que es relacionen, amb els imports resultants que així 
mateix s’indiquen: 
 
CENTRE D'ASSISTÈNCIA I DIAGNÒSTIC PSICOLÒGIC D'ESPLUGUES(CIF Centre :E-59944215) 

TUTOR/A LEGAL  
Primer Cognom Segon Cognom Nom Cost 

Ajuntament 
C R P 1.168,64€ 
C R P 1.168,64€ 
H G Y 956,16€ 
N R P 1.168,64€ 
V A M 956,16€ 

 
NEUROESPLUGUES, S.L.P.(CIF Centre :B66914508) 



 
TUTOR/A LEGAL  

Primer 
Cognom Segon Cognom Nom Cost Ajuntament 

C F J 1.168,64€ 
F P E 398,40€ 
T A S 956,16€ 
U P A 1.168,64€ 
 
CENTRE D'EDUCACIÓ ESPECIAL  FASIA (CIF Centre :B63574305) 

TUTOR/A LEGAL 
Primer 

Cognom Segon Cognom Nom Cost Ajuntament 
M S V 1.168,64€ 

 
CENTRE PILOT SANT JUST ASPROSEAT(CIF Centre :G08692410) 

TUTOR/A LEGAL 
Primer Cognom Segon Cognom Nom Cost 

Ajuntament 
M C O 1.168,64€ 

 
PSI-LAUT(CIF Centre :47619277P) 

TUTOR/A LEGAL  
Primer Cognom Segon Cognom Nom Cost Ajuntament 

M M S 424,96€ 
 
CENTRO PSICOPEDAGOGICO CAN VIDALET(CIF Centre :38425445N) 

TUTOR/A LEGAL  
Primer Cognom Segon Cognom Nom Cost 

Ajuntament 
K  Z I 265,60€ 

 
Quart.- ESTABLIR que les quantitats compromeses en la present proposta, per 
valor de 12.137,92 euros, previ el reconeixement de les obligacions, seran 
pagades proporcionalment en tres terminis durant els mesos de juny i juliol de 
2019, a les entitats següents: 
 

CENTRES N.I.F. Tram1 Tram2 Tram3 TOTAL 
CENTRE D'ASSISTÈNCIA I 
DIAGNÒSTIC PSICOLÒGIC 
D'ESPLUGUES 

E59944215 1.699,84€ 1.593,60€ 2.124,80€ 5.418,24€ 

NEUROESPLUGUES, S.L.P B66914508 1.062,40€ 1.035,84€ 1.593,60€ 3.691,84€ 

CENTRE D'EDUCACIÓ 
ESPECIAL  FASIA B63574305 424,96€ 318,72€ 424,96€ 1.168,64€ 

CENTRE PILOT SANT JUST 
ASPROSEAT G08692410 424,96€ 318,72€ 424,96€ 1.168,64€ 

PSI-LAUT 47619277P 0,00€ 0,00€ 424,96€ 424,96€ 
CENTRO 
PSICOPEDAGOGICO CAN 
VIDALET 

38425445N 106,24€ 68,30€ 91,06€ 265,60€ 

 



 
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 3.718,40 
euros, corresponents al primer quadrimestre del curs 2018-2019, en concepte de 
beques d’educació especial i tractament psicoterapèutic. 
 
Sisè.- RECONÈIXER les obligacions i proposar el pagament de 3.335,18 euros, 
corresponents al segon trimestre del curs 2018-2019, en concepte de beques 
d’educació especial i tractament psicoterapèutic. 
 
 
30. Proposta de formalització d’un conveni de col·laboració amb l’Institut 
Marocain de Dèveloppement Local IMADEL, 2019-2020 (exp. 
2019/5393/1374). 
 
Es deixa sobre la taula. 
 
 
31. Proposta de justificació d’una subvenció atorgada en 2018 a AVV Can 
Vidalet per a l’activitat de conveni (exp. 2018/72/2244). 
 
L’Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions i les Bases 
Reguladores per a l’atorgament de subvencions defineixen, entre d’altres, els 
requisits exigits a les entitats beneficiàries dels ajuts atorgats, per aquest 
Ajuntament, pel desenvolupament d’activitats i /o projectes en qualsevol dels 
àmbits reflectits a les esmentades bases, en quant a l’obligació de justificar 
l’aplicació donada als fons rebuts, referida tant a la forma d’acreditar la realització 
de l’activitat o projecte pel qual es va concedir la subvenció, com al procediment 
intern a seguir per valorar i aprovar aquesta justificació. 
 
En data 1 de juny de 2018, la Junta de Govern Local va atorgar a l’entitat 
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS CAN VIDALET una subvenció de 10.233,00 euros pel 
desenvolupament de la Programació anual 2018. 
 
Vist que en data 28 de febrer de 2019 l’entitat  presenta comptes justificatius 
relatius a la despesa executada pel desenvolupament de l’esmentada activitat i 
que aquests contenen tots els requisits exigits a l‘Ordenança General reguladora 
de la concessió de subvencions i a les Bases Reguladores per a l’atorgament de 
subvencions, segons informes emesos per la Unitat Jurídic administrativa de 
l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania i el Servei de Cultura. 
  
S’acorda: 
 
Primer.- APROVAR la justificació econòmica presentada per l’entitat 
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS CAN VIDALET, per valor de 13.969,95 euros, en relació 
a la subvenció de 10.233,00 euros atorgada en 2018, pel desenvolupament de 
la Programació anual 2018. 



 
 
Segon.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’entitat ASSOCIACIÓ DE VEÏNS CAN 
VIDALET i al Servei de Cultura. 
 
 
32. Proposta aprovació de l’addenda del conveni i aportació 2019 a AVV 
Can Vidalet, en execució de conveni en vigor (exp. 2019/2675/2244). 
 
La Junta de Govern Local va acordar l’aprovació del conveni de col·laboració 
amb l’entitat AVV CAN VIDALET, amb una vigència prevista pel període 2017-
2020.  
 
En data 8 de març de 2019 l’entitat ha sol·licitat la subvenció corresponent a l’any 
2019, acompanyada del programa i pressupost de les activitats a realitzar. 
 
D’acord amb el que estableix el text del conveni de col·laboració,  pel que afecta 
a l’any 2019, l’aportació municipal restarà condicionada suspensivament a 
l’aprovació anual i expressa per l’òrgan competent de l’ajuntament i a l’efectiva 
consignació pressupostària de la despesa. En aquest sentit, el pressupost 
municipal en vigor conté la partida nominativa 33.33400.48007, amb una dotació 
pressupostària de 10.833,00 euros. 
 
Vist que l’entitat ha presentat els comptes justificatius de les subvencions 
corresponents a l’any 2018 i que aquests han estat aprovats per la Junta de 
Govern Local de data 31 de maig de 2019. 
 
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals, on es proposa aprovar una 
addenda al conveni subscrit amb l’entitat, atès el gran número d’activitats que 
realitza durant la Festa Major de barri i la resta de la programació anual,  i 
l’atorgament de la subvenció corresponent. 
 
Vist l’informe emès per la Unitat Jurídic - Administrativa d’Acció Social i 
Ciutadania i la Intervenció Municipal. 
 
Vista l’ordenança general reguladora de la concessió de subvencions i les Bases 
d’Execució del pressupost en vigor. 
 
En virtut de la delegació conferida a la Junta de Govern local, al punt g. del Decret 
d’alcaldia núm. 1.466, de 18 de juny de 2015, per a la concessió de subvencions 
amb càrrec a crèdit pressupostari disponible a tal efecte. 
 
S’acorda: 
 
Primer.- APROVAR l’addenda del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat i l’entitat AVV CAN VIDALET, en el marc del  
programa d’activitats de l’associació i establir que l’aportació econòmica anual, 
a partir de l’exercici 2019 i durant la vigència del conveni, serà de 10.833,00 
euros. 
 



 
Segon.- RESOLDRE la sol·licitud presentada per l’entitat AVV CAN VIDALET, 
amb CIF G58693144, i ATORGAR una subvenció de 10.833,00 euros, pel 
desenvolupament de les activitats recollides al conveni. 
 
Tercer.- AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER una obligació d’import  
10.833,00 euros, a favor de l’entitat AVV CAN VIDALET, amb CIF G58693144, 
a càrrec de la partida 33.33400.48007 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 AVV CAN VIDALET, amb CIF G58693144, per import total de 
10.833,00 euros. 
 
Cinquè.- ESTABLIR que la subvenció s’ha d’entendre acceptada per l’entitat 
destinatària i comportarà la conformitat amb tots els termes de la concessió i les 
condicions de la seva execució si en el termini de 15 dies hàbils no manifesta 
renúncia expressa. 
 
Sisè.- COMUNICAR la concessió d’aquest ajut a la Base de Dades Nacional de 
Subvenciones, com a sistema Nacional de Publicitat de Subvencions. 
 
Setè.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’entitat AVV CAN VIDALET. 
 
Vuitè.- NOTIFICAR aquesta resolució als Serveis Econòmics i al Servei de 
Cultura. 
 
 
33. Proposta de justificació d’una subvenció atorgada en 2018 a COLLA 
DELS TRES TOMBS D'ESPLUGUES per a l’activitat de conveni (exp. 
2018/48/2244). 
 
L’Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions i les Bases 
Reguladores per a l’atorgament de subvencions defineixen, entre d’altres, els 
requisits exigits a les entitats beneficiàries dels ajuts atorgats, per aquest 
Ajuntament, pel desenvolupament d’activitats i /o projectes en qualsevol dels 
àmbits reflectits a les esmentades bases, en quant a l’obligació de justificar 
l’aplicació donada als fons rebuts, referida tant a la forma d’acreditar la realització 
de l’activitat o projecte pel qual es va concedir la subvenció, com al procediment 
intern a seguir per valorar i aprovar aquesta justificació. 
 
En data 20 d’abril de 2018, la Junta de Govern Local va atorgar a l’entitat COLLA 
DELS TRES TOMBS D’ESPLUGUES una subvenció de 15.500,00 euros pel 
desenvolupament de la Programació anual 2018. 
 
Vist que en data 29 de març de 2019 l’entitat  presenta comptes justificatius 
relatius a la despesa executada pel desenvolupament de l’esmentada activitat i 
que aquests contenen tots els requisits exigits a l‘Ordenança General reguladora 
de la concessió de subvencions i a les Bases Reguladores per a l’atorgament de 



 
subvencions, segons informes emesos per la Unitat Jurídic administrativa de 
l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania i el Servei de Cultura. 
  
S’acorda: 
 
Primer.- APROVAR la justificació econòmica presentada per l’entitat COLLA 
DELS TRES TOMBS D’ESPLUGUES, per valor de 18.618,17 euros, en relació 
a la subvenció de 15.500,00 euros atorgada en 2018, pel desenvolupament de 
la Programació anual 2018. 
 
Segon.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’entitat COLLA DELS TRES TOMBS 
D’ESPLUGUES i al Servei de Cultura. 
 
 
34. Proposta aprovació de l’addenda del conveni i aportació 2019 a COLLA 
DELS TRES TOMBS D'ESPLUGUES, en execució de conveni en vigor (exp. 
2019/2368/2244). 
 
La Junta de Govern Local va acordar l’aprovació del conveni de col·laboració 
amb l’entitat COLLA DELS TRES TOMBS D'ESPLUGUES, amb una vigència 
prevista pel període 2017-2020.  
 
En data 20 de febrer de 2019 l’entitat ha sol·licitat la subvenció corresponent a 
l’any 2019, acompanyada del programa i pressupost de les activitats a realitzar. 
 
D’acord amb el que estableix el text del conveni de col·laboració,  pel que afecta 
a l’any 2019, l’aportació municipal restarà condicionada suspensivament a 
l’aprovació anual i expressa per l’òrgan competent de l’ajuntament i a l’efectiva 
consignació pressupostària de la despesa. En aquest sentit, el pressupost 
municipal en vigor conté la partida nominativa 33.33400.48009, amb una dotació 
pressupostària de 15.500,00 euros. 
 
Vist que l’entitat ha presentat els comptes justificatius de les subvencions 
corresponents a l’any 2018 i que aquests han estat aprovats per la Junta de 
Govern Local. 
 
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals, informant favorablement 
l’atorgament de subvencions en el marc de dit conveni, per les activitats i 
quanties en ell expressat. 
 
Vist l’informe emès per la Unitat Jurídic - Administrativa d’Acció Social i 
Ciutadania i la Intervenció Municipal. 
 
Vista l’ordenança general reguladora de la concessió de subvencions i les Bases 
d’Execució del pressupost en vigor. 
 
En virtut de la delegació conferida a la Junta de Govern local, al punt g. del Decret 
d’alcaldia núm. 1.466, de 18 de juny de 2015, per a la concessió de subvencions 
amb càrrec a crèdit pressupostari disponible a tal efecte. 



 
  
S’acorda: 
 
Primer.- RESOLDRE la sol·licitud presentada per l’entitat COLLA DELS TRES 
TOMBS D'ESPLUGUES, amb CIF G61146197, i ATORGAR una subvenció de 
15.500,00 euros, pel desenvolupament de les activitats recollides al conveni. 
 
Segon.- AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER una obligació d’import  
15.500,00 euros, a favor de l’entitat COLLA DELS TRES TOMBS D'ESPLUGUES, 
amb CIF G61146197, a càrrec de la partida 33.33400.48009 del pressupost 
ordinari vigent, en concepte d’aportació econòmica corresponent a l’any 2019. 
 
Tercer.- PROPOSAR el pagament corresponent a la despesa aprovada, a favor 
de l’entitat COLLA DELS TRES TOMBS D'ESPLUGUES, amb CIF G61146197, 
per import total de 15.500,00 euros. 
 
Quart.- ESTABLIR que la subvenció s’ha d’entendre acceptada per l’entitat 
destinatària i comportarà la conformitat amb tots els termes de la concessió i les 
condicions de la seva execució si en el termini de 15 dies hàbils no manifesta 
renúncia expressa. 
 
Cinquè.- COMUNICAR la concessió d’aquest ajut a la Base de Dades Nacional 
de Subvenciones, com a sistema Nacional de Publicitat de Subvencions. 
 
Sisè.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’entitat COLLA DELS TRES TOMBS 
D'ESPLUGUES. 
 
Setè.- NOTIFICAR aquesta resolució als Serveis Econòmics i al Servei de 
Cultura. 
 
 
35. Proposta de justificació d’una subvenció atorgada en 2018 a CAN 
CLOTA - LA PLANA - CAN CERVERA F.C. per a l’activitat "Competició 
federada 2018" (exp. 2018/75/2244). 
 
L’Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions i les Bases 
Reguladores per a l’atorgament de subvencions defineixen, entre d’altres, els 
requisits exigits a les entitats beneficiàries dels ajuts atorgats, per aquest 
Ajuntament, pel desenvolupament d’activitats i /o projectes en qualsevol dels 
àmbits reflectits a les esmentades bases, en quant a l’obligació de justificar 
l’aplicació donada als fons rebuts, referida tant a la forma d’acreditar la realització 
de l’activitat o projecte pel qual es va concedir la subvenció, com al procediment 
intern a seguir per valorar i aprovar aquesta justificació. 
 
En data 13 de juliol de 2018, la Junta de Govern Local va atorgar a l’entitat CAN 
CLOTA – LA PLANA – CAN CERVERA, FC una subvenció de 1.571,40 euros pel 
desenvolupament de l’activitat “Competició federada futbol categoria territorial 
2018”. 
 



 
Vist que en data 29 de març de 2019 l’entitat  presenta comptes justificatius 
relatius a la despesa executada pel desenvolupament de l’esmentada activitat i 
que aquests contenen tots els requisits exigits a l‘Ordenança General reguladora 
de la concessió de subvencions i a les Bases Reguladores per a l’atorgament de 
subvencions, segons informes emesos per la Unitat Jurídic administrativa de 
l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania i el Servei d’Esports. 
  
S’acorda: 
 
Primer.- APROVAR la justificació econòmica presentada per l’entitat CAN 
CLOTA – LA PLANA – CAN CERVERA, FC, per valor de 6.637,12 euros, en 
relació a la subvenció de 1.571,40 euros atorgada en 2018, pel desenvolupament 
de l’activitat “Competició federada futbol categoria territorial 2018”. 
 
Segon.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’entitat CAN CLOTA – LA PLANA – 
CAN CERVERA, FC i al Servei d’Esports. 
 
 
36. Convocatòria d’ajuts relatius a l’impost de béns immobles per a 
persones en situació de vulnerabilitat social, any 2018 (exp. 
2019/5793/2864). 
 
L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat va iniciar l’any 2012 una línia d’ajuts per 
poder fer front a l’Impost de Béns Immobles (IBI), per tal de contribuir a millorar 
la qualitat de vida d’aquelles persones i famílies que viuen amb escassos 
recursos econòmics. Aquesta línia d’ajuts ha continuat vigent fins l’actualitat.  
 
L’any 2014 es va confeccionar i aprovar una normativa al respecte, amb l’objecte 
de fixar els criteris de concessió d’aquests ajuts, establint els requisits i el 
procediment necessari per a la seva concessió.  
 
Un dels criteris que es pren en consideració és l’import del valor cadastral de 
l’habitatge pel qual es demana l’ajut. Vist que el valor cadastral dels habitatges 
ha experimentat un augment des de l’any 2014, resultava necessari revisar 
aquest valor per adequar-lo a la realitat del moment, fet pel qual mitjançant acord 
de la Junta de Govern Local de data 28 d’abril de 2017 es van modificar les bases 
adaptant aquest criteri. 
 
Correspon ara aprovar una nova convocatòria pels ajuts corresponents a 
l’exercici 2018. 
 
Vist l’informe dels Serveis Jurídics i la fiscalització de la Intervenció. 
  
S’acorda: 
 
Primer.- APROVAR la convocatòria de sol·licituds en el marc de les Bases 
específiques reguladores de la concessió d’ajuts relatius a l’Impost de Béns 
Immobles per a persones en situació de vulnerabilitat social, període relatiu als 



 
ajuts de l’IBI de l’any 2018, en els termes que s’especifiquen a l’annex que 
acompanya al present expedient. 
 
Segon.- APROVAR una despesa de 10.000,00 euros a càrrec de la partida 
68.23100.48016 del pressupost vigent, corresponent a la convocatòria de 
sol·licituds d’ajuts relatius a l’Impost de Béns Immobles per a persones en 
situació de vulnerabilitat social, període relatiu als ajuts de l’IBI de l’any 2018. 
 
Tercer.- INCORPORAR a l’expedient de la  present convocatòria a efectes de 
l’eventual concessió de l’ajut, totes les sol·licituds vàlidament presentades a 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat amb posterioritat al de la meritació del 
tribut (1 de gener de 2018)  i fins a 15 dies hàbils a comptar des de l’endemà de 
la publicació efectiva de la convocatòria pel 2018. 
 
Quart.- COMUNICAR la convocatòria a la Base de Dades Nacional de 
Subvenciones (BDNS), com a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions. 
 
Cinquè.- PUBLICAR la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona i al tauler d’anuncis virtual ubicat a la seu electrònica del web 
municipal www.esplugues.cat. 
 
 
37. Proposta d’aprovació de l’aportació 2019 a FEDERACIO CORDIBAIX, en 
execució de conveni en vigor (exp. 2019/3015/2244). 
 
La Junta de Govern Local va acordar l’aprovació del conveni de col·laboració 
amb l’entitat CORDIBAIX, amb una vigència prevista pel període 2017-2020.  
 
En data 15 de març de 2019 l’entitat ha sol·licitat la subvenció corresponent a 
l’any 2019, acompanyada del programa i pressupost de les activitats a realitzar. 
 
D’acord amb el que estableix el text del conveni de col·laboració,  pel que afecta 
a l’any 2019, l’aportació municipal restarà condicionada suspensivament a 
l’aprovació anual i expressa per l’òrgan competent de l’ajuntament i a l’efectiva 
consignació pressupostària de la despesa. En aquest sentit, el pressupost 
municipal en vigor conté la partida nominativa 68.23100.48002, amb una dotació 
pressupostària de 1.000,00 euros. 
 
Vist que l’entitat ha presentat els comptes justificatius de les subvencions 
corresponents a l’any 2018 i que aquests han estat aprovats per la Junta de 
Govern Local de data 24 de maig de 2019. 
 
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals, informant favorablement 
l’atorgament de subvencions en el marc de dit conveni, per les activitats i 
quanties en ell expressat. 
 
Vist l’informe emès per la Unitat Jurídic - Administrativa d’Acció Social i 
Ciutadania i la Intervenció Municipal. 
 



 
Vista l’ordenança general reguladora de la concessió de subvencions i les Bases 
d’Execució del pressupost en vigor. 
 
En virtut de la delegació conferida a la Junta de Govern local, al punt g. del Decret 
d’alcaldia núm. 1.466, de 18 de juny de 2015, per a la concessió de subvencions 
amb càrrec a crèdit pressupostari disponible a tal efecte. 
  
S’acorda: 
 
Primer.- RESOLDRE la sol·licitud presentada per l’entitat CORDIBAIX, amb CIF 
G58650961, i ATORGAR una subvenció de 1.000,00 euros, pel 
desenvolupament de les activitats recollides al conveni. 
 
Segon.- AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER una obligació d’import  
1.000,00 euros, a favor de l’entitat CORDIBAIX, amb CIF G58650961, a càrrec 
de la partida 68.23100.48002 del pressupost ordinari vigent, en concepte 
d’aportació econòmica corresponent a l’any 2019. 
 
Tercer.- PROPOSAR el pagament corresponent a la despesa aprovada, a favor 
de l’entitat CORDIBAIX, amb CIF G58650961, per import total de 1.000,00 euros. 
 
Quart.- ESTABLIR que la subvenció s’ha d’entendre acceptada per l’entitat 
destinatària i comportarà la conformitat amb tots els termes de la concessió i les 
condicions de la seva execució si en el termini de 15 dies hàbils no manifesta 
renúncia expressa. 
 
Cinquè.- COMUNICAR la concessió d’aquest ajut a la Base de Dades Nacional 
de Subvencions, com a sistema Nacional de Publicitat de Subvencions. 
 
Sisè.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’entitat CORDIBAIX. 
 
Setè.- NOTIFICAR aquesta resolució als Serveis Econòmics i al Servei d’Acció 
Social. 
 
 
38. Proposta d’aprovació de l’aportació 2019 a ASSOCIACIÓ DE DONES DE 
CAN VIDALET “EL TALLER”, en execució de conveni en vigor (exp. 
2019/3183/2244). 
 
La Junta de Govern Local va acordar l’aprovació del conveni de col·laboració 
amb l’entitat ASSOCIACIO DE DONES DE CAN VIDALET, EL TALLER, amb una 
vigència prevista pel període 2017-2020.  
 
En data 20 de març de 2019 l’entitat ha sol·licitat la subvenció corresponent a 
l’any 2019, acompanyada del programa i pressupost de les activitats a realitzar. 
 
D’acord amb el que estableix el text del conveni de col·laboració,  pel que afecta 
a l’any 2019, l’aportació municipal restarà condicionada suspensivament a 
l’aprovació anual i expressa per l’òrgan competent de l’ajuntament i a l’efectiva 



 
consignació pressupostària de la despesa. En aquest sentit, el pressupost 
municipal en vigor conté la partida nominativa 11.23100.48002, amb una dotació 
pressupostària de 3.325,00 euros. 
 
Vist que l’entitat ha presentat els comptes justificatius de les subvencions 
corresponents a l’any 2018 i que aquests han estat aprovats per la Junta de 
Govern Local de data 24 de maig de 2019. 
 
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals, informant favorablement 
l’atorgament de subvencions en el marc de dit conveni, per les activitats i 
quanties en ell expressat. 
 
Vist l’informe emès per la Unitat Jurídic - Administrativa d’Acció Social i 
Ciutadania i la Intervenció Municipal. 
 
Vista l’ordenança general reguladora de la concessió de subvencions i les Bases 
d’Execució del pressupost en vigor. 
 
En virtut de la delegació conferida a la Junta de Govern local, al punt g. del Decret 
d’alcaldia núm. 1.466, de 18 de juny de 2015, per a la concessió de subvencions 
amb càrrec a crèdit pressupostari disponible a tal efecte. 
  
S’acorda: 
 
Primer.- RESOLDRE la sol·licitud presentada per l’entitat ASSOCIACIO DE 
DONES DE CAN VIDALET, EL TALLER, amb CIF G62272752, i  ATORGAR 
una subvenció de 3.325,00 euros, pel desenvolupament de les activitats 
recollides al conveni. 
 
Segon.- AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER una obligació d’import  
3.325,00 euros, a favor de l’entitat ASSOCIACIO DE DONES DE CAN VIDALET, 
EL TALLER, amb CIF G62272752, a càrrec de la partida 11.23100.48002 del 
pressupost ordinari vigent, en concepte d’aportació econòmica corresponent a 
l’any 2019. 
 
Tercer.- PROPOSAR el pagament corresponent a la despesa aprovada, a favor 
de l’entitat ASSOCIACIO DE DONES DE CAN VIDALET, EL TALLER, amb CIF 
G62272752, per import total de 3.325,00 euros. 
 
Quart.- ESTABLIR que la subvenció s’ha d’entendre acceptada per l’entitat 
destinatària i comportarà la conformitat amb tots els termes de la concessió i les 
condicions de la seva execució si en el termini de 15 dies hàbils no manifesta 
renúncia expressa. 
 
Cinquè.- COMUNICAR la concessió d’aquest ajut a la Base de Dades Nacional 
de Subvenciones, com a sistema Nacional de Publicitat de Subvencions. 
 
Sisè.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’entitat ASSOCIACIO DE DONES DE 
CAN VIDALET, EL TALLER. 



 
 
Setè.- NOTIFICAR aquesta resolució als Serveis Econòmics i al Servei de 
Política de Dones i Usos del Temps. 
 
 
I sense més assumptes a tractar, a les 15:07 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. 
 
 


