
 
 

JGL 13/2017 
 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 

SESSIÓ DECISÒRIA ORDINÀRIA DE 31 DE MARÇ DE 2017 

 
A la Casa Consistorial d’Esplugues de Llobregat, a la sala de reunions, a les 
tretze hores i quaranta minuts del dia 31 de març de 2017, es reuneix la Junta 
de Govern Local en sessió decisòria ordinària, en primera convocatòria, sota la 
Presidència de l'alcaldessa Sra. Pilar Díaz Romero, amb l'assistència dels 
regidors Sr. Eduard Sanz García, Sra. Sara Forgas Úbeda, Sra. Montserrat 
Zamora Angulo, Sr. Albert Comellas Novillo, Sr. Manuel Pozo López i Sr. Santi 
Siquier Fadó. 
 
Assisteix igualment l'interventor director de l'Àrea de recursos generals i 
econòmics, Sr. Francisco Javier Vicén Encuentra. 
 
Actua de secretari el de l'Ajuntament Sr. Pedro Carmona Pérez. 
 
Oberta la sessió per la Sra. alcaldessa, s'hi entra en l'examen i debat dels 
assumptes que es relacionen a l'ordre del dia. 
 
 
ACORD NÚMERO U.- Aprovació, si escau, de l’acta núm. 11/17 
corresponent a la sessió ordinària de data 17 de març de 2017.                         
 
Per la Sra. alcaldessa i en relació a l’esborrany de l’acta núm. 11/17 
corresponent a la sessió ordinària de  data  17 de març de 2017 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. 
 

RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS 

ACORD NÚMERO DOS.- Proposta relativa a l’aplicació de l’incentiu per 
rendiment de l’exercici 2016. 
 
“Vist l’informe de la Coordinadora General d’Àmbits relatiu a l’avaluació dels 
resultats generals de la organització i a l’acompliment dels objectius individuals. 
 
Vist l’informe del Servei de Gestió de les Persones sobre el personal que, 
durant l’exercici avaluat, té acumulades més d’1 mes d’absències originades 
per malaltia comuna i indisposició. 



 
A la vista dels acords formalitzats sobre l’incentiu de rendiment, per part de 
l’Ajuntament i els representants sindicals, que varen ser aprovats mitjançant 
acord plenari de 20 de febrer de 2013. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
1. Aprovar els trams d’aplicació de l’incentiu per rendiment a cadascun dels 
empleats, segons consta a l’Annex I. 
 
2. Aprovar les quantitats individualitzades, tenint en compte el nombre acumulat 
d’absències, que correspon a cada persona i que consta a l’annex II, amb 
import total de 557.228,54 euros en concepte de Rendiment exercici 2016.  
 
3. Aprovar les quantitats individualitzades, tenint en compte la proporció del 
temps de servei prestat del personal que va deixar de treballar en l’exercici de 
meritació de l’incentiu de referència i també del personal que per la seva 
situació actual, baixa per llicència de maternitat, no el pot percebre en aquesta 
nòmina de març i que consta a l’annex III, amb import total de 20.194,24 euros 
en concepte de Rendiment exercici 2016. 
 
4. Informar d’aquest acord a la Junta de Personal i al Comitè d’ Empresa.” 
 
 
ACORD NÚMERO TRES.- 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. 57 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
99.468,93 € 
 
Relació núm. 58 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
46.208,06 € 
 
Relació núm. 59 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
22.248,49 € 
 
Relació núm. 60 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
41.967,66 € 
 
Relació núm. 61 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
3.902,55 € 
 
Relació núm. 62 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
2.584,42 € 
 
Relació núm. 63 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
15.093,59 € 



 
Relació núm. 64 de documents O en fase prèvia per un import total de 
680.446,79 € 
 
Liquidacions corresponents al mes de març de 2017, per un import de 
20.172,90 € practicades per l’Organisme de Gestió Tributària en virtut de 
conveni en vigor sobre delegació de gestió i recaptació voluntària i executiva de 
tributs locals. 
 
Liquidacions corresponents al mes de març de 2017, per un import de 4.515,65 
€ practicades per l’Organisme de Gestió Tributària en virtut de conveni en vigor 
sobre delegació de la gestió i recaptació de les multes de circulació 
 
Tots el documents comptables “ADO” i “O” porten annexada la corresponent 
factura que ha estat conformada pel tècnic adient i fiscalitzada pel Servei 
d’Intervenció. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
1. Aprovar la relació núm. 57 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 99.468,93 € 
 
2. Aprovar la relació núm. 58 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 46.208,06 € 
 
3. Aprovar la relació núm. 59 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 22.248,49 € 
 
4. Aprovar la relació núm. 60 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 41.967,66 € 
 
5. Aprovar la relació núm. 61 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 3.902,55 € 
 
6. Aprovar la relació núm. 62 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 2.584,42 € 
 
7. Aprovar la relació núm. 63 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 15.093,59 € 
 
8. Aprovar la relació núm. 64 de documents O en fase prèvia per un import total 
de 680.446,79 € 
 
9. Aprovar les liquidacions corresponents al mes de març de 2017, per un 
import de 20.172,90 € practicades per l’Organisme de Gestió Tributària en virtut 
de conveni en vigor sobre delegació de gestió i recaptació voluntària i executiva 
de tributs locals. 
 
10. Aprovar Liquidacions corresponents al mes de març de 2017, per un import 
de 4.515,65 € practicades per l’Organisme de Gestió Tributària en virtut de 



conveni en vigor sobre delegació de la gestió i recaptació de les multes de 
circulació.” 
 
 
ACORD NÚMERO QUATRE.- Proposta consistent en donar compte de 
sentència del Jutjat Contenciós Administratiu Núm. 6 de Barcelona. 
 
“Vista la Sentència núm. 63/2017 del Jutjat Contenciós Administratiu Núm. 6 de 
Barcelona, de data 16 de març de 2017, mitjançant la qual es desestima el 
recurs contenciós administratiu número 44/2016 F, interposat per la Sra. 
Carmen Soraya Roldán Pérez, impugnant la resolució adoptada per aquest 
Ajuntament el dia 24 de novembre de 2015 en virtut de la qual es va inadmetre 
la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada el 30 d’octubre de 
2015. 
  
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
Donar compte a la Junta de Govern Local de la Sentència núm. 63/2017 del 
Jutjat Contenciós Administratiu Núm. 6 de Barcelona, de data 16 de març de 
2017, mitjançant la qual es desestima el recurs contenciós administratiu 
número 44/2016 F, interposat per la Sra. Carmen Soraya Roldán Pérez, 
impugnant la resolució adoptada per aquest Ajuntament el dia 24 de novembre 
de 2015 en virtut de la qual es va inadmetre la reclamació de responsabilitat 
patrimonial presentada el 30 d’octubre de 2015. 
 
La Junta de Govern resta assabentada.” 
 
ACORD NÚMERO CINC.- Proposta d'aprovació de l'expedient de 
contractació, mitjançant procediment obert, i dels plecs de condicions del 
servei de producció i elaboració de la publicació “l’Agenda Cultural i 
d’activitats d’Esplugues” 2017-2019.  
 
“L’Ajuntament d’Esplugues edita mensualment, des del febrer del 2008, la 
publicació “L’Agenda cultural i d’activitats d’Esplugues”, que es distribueix a tots 
els habitatges de la ciutat conjuntament amb la revista “El Pont d’Esplugues”. 
Durant el temps que fa que es realitza, s’ha consolidat com la principal eina de 
comunicació de l’Ajuntament per anunciar a la ciutadania les activitats culturals, 
esportives, juvenils i ciutadanes que es porten a terme al nostre municipi. 
 
És propera a finalitzar la vigència del contracte de servei per a la producció i 
elaboració d’aquesta publicació, raó per la qual la Directora de Comunicació ha 
emès informe en el qual fonamenta la necessitat de procedir a la contractació 
d’un nou servei, amb vigència des de juliol de 2017 a juny de 2019, que 
acompanya amb els respectius plecs de prescripcions tècniques. 
 
En virtut del que disposen els articles 10, 19, 109 i 110 del Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós la Llei de 
Contractes del Sector Públic, sobre disposicions comuns dels contractes, pel 
que fa referència a la naturalesa del contracte, a la preceptiva aprovació de 
l'expedient de contractació i dels plecs de condicions tècniques i econòmiques 



que han de regir en el contracte i a l’aprovació de la despesa, si escau.  
 
Vist l'informe dels Serveis Jurídics i la fiscalització prèvia per part de la 
Intervenció municipal. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar l’autorització d’una despesa plurianual corresponent al 
contracte de servei de producció i elaboració de L’Agenda cultural i d’activitats 
d’Esplugues per un import màxim de 44.500,00 euros, més 9.345,00 € en 
concepte de IVA (21%)- import total del contracte, 53.845,00 €. euros, IVA 
inclòs -,sent la distribució de la despesa durant el període del contracte (dos 
anys) la següent: 
 
· Any 2017 ( juliol-desembre): 10.113,64 euros a càrrec de la partida 12-33000-
22602 del vigent pressupost.  

· Any 2018 (gener-desembre): 22.250,00 euros  

· Any 2019 (gener-juny): 12.136,36 euros. 

Els anteriors acords es sotmeten a la condició suspensiva de comptar amb la 
consignació pressupostària adequada i suficient, un cop aprovat el pressupost 
municipal dels exercicis 2018 i 2019 amb caràcter definitiu. 

SEGON.- Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert i 
aprovar els plecs de condicions econòmic administratives i tècniques relatius al 
servei de producció i elaboració de L’Agenda cultural i d’activitats d’Esplugues, 
2017-2019, per un import total de 44.500€, més 9.345€ d’IVA. 

TERCER.- Convocar la licitació, d'acord amb el que estableixen els articles 
142, 143 i 159.2 del T.R.L.C.S.P., publicant el corresponent anunci al Butlletí 
Oficial de la Província, la despesa del qual anirà a càrrec de l’empresa 
adjudicatària. Així mateix, i de conformitat amb l’article 142.4 del T.R.L.C.S.P., 
l’anunci de licitació es publicarà al perfil del contractant de la pàgina web 
municipal.” 

 
ACORD NÚMERO SIS.- Proposta d’adjudicació del contracte menor 
consistent en el subministrament d’uniformitat complementària d’estiu 
per al Servei de la Policia Local.  

“Atesa la necessitat de contractar el subministrament d’uniformitat d’estiu que 
complementi la que ja es va adquirir a finals de 2016, per tal que tot el cos de la 
Policia Local compti amb els recursos corresponents abans que s’obri el proper 
període estival, el Director del Servei de la Policia Local ha informat els 
requeriments existents i ha demanat les ofertes de quatre empreses habilitades 
per fer l’esmentat subministrament. 

En concret, 



Peça de roba Preu unitari Amidament Subtotal 
Jersei termic 
hivern 58,00 € 2 116,00 € 
Pantalo d'estiu 52,00 € 20 1.040,00 € 
Polo estiu 47,00 € 21 987,00 € 
Mitjons estiu 3,50 € 180 630,00 € 
Samarreta 
d'estiu 10,00 € 15 150,00 € 
Gorra calada 25,50 € 57 1.453,50 € 

 

TOTAL SENSE IVA 4.376,50 € 
  

IVA 21% 919,07 € 
  

TOTAL 5.295,57 € 

 
Dins del termini atorgat a l’efecte, han estat presentats els següents 
pressupostos, dels quals només el de Sastreria Fernández s’ajusta al preu 
màxim establert: 

- Sastreria Fernández...................................4.946,76 € 

- Waterfire.....................................................5.679,64 € 

- Paco García................................................6.039,47 € 

- Insigna........................................................6.833,57 € 

En conseqüència, el Director del Servei de la Policia Local informa que “l’última 
entrega d’uniformitat d’estiu va ser subministrada per Sastreria Fernández i 
aquest fet garanteix que no hi haurà diferència entre l’uniformitat entregada al 
desembre de 2016 i la que es subministrarà ara, alhora que és també qui 
realitza l’oferta econòmica més avantatjosa, per la qual cosa es considera la 
conveniència d’adquirir la roba relacionada a Sastreria Fernandez”. 

Vist l’informe del Servei Jurídic. 

Atès el que disposen els articles 111, 138.3 i 156.2 del Reial Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre de 2011, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
de Contractes del Sector Públic. Així com la directiva 2014/24/CE, del 
Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació 
pública, en aquelles disposicions que siguin d’efecte directe. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Aprovar la despesa referida al contracte menor del subministrament 
d’uniformitat d’estiu que complementi la que ja es va adquirir a finals de 
2016per al servei de la Policia Local, per un import màxim de 4.088,23€, més 
858,53€ de l’IVA (4.946,76€, IVA inclòs), a càrrec de la partida 11 13000 22104 
del pressupost municipal de 2017. 



SEGON.- Adjudicar a Miguel Angel Fernández Garcia (Sastreria Fernández), 
amb NIF43410427C, el contracte consistent en el subministrament d’uniformitat 
d’estiu que complementi la que ja es va adquirir a finals de 2016 per al servei 
de la Policia Local, per un import màxim de 4.088,23€, més IVA(4.946,76€, IVA 
inclòs). 
 
La factura presentada pel contractista i que s’incorporarà a l’expedient complirà 
els efectes de formalització del contracte. 

El pagament s’efectuarà segons les condicions habituals de l’ajuntament, 
mitjançant transferència bancària, prèvia presentació de la factura 
corresponent, degudament conformada pel tècnic responsable del projecte.” 
 
 
ACORD NÚMERO SET.- Proposta de requeriment del dipòsit de fiança a 
una empresa licitadora en el procediment de contractació obert, per al 
subministrament en règim de lloguer i el muntatge i desmuntatge 
d'estands/carpes per a Firesplugues 2017. 

“La Junta de Govern Local en sessió del dia 10 de febrer de 2017 va aprovar 
l’expedient de contractació, per procediment obert, relatiu al contracte de 
subministrament en règim de lloguer, el muntatge i desmuntatge 
d’estands/carpes per a Firesplugues 2017, per un import màxim de 41.793,40€, 
IVA inclòs. 

Així mateix va aprovar els plecs de condicions econòmic-administratives i 
tècniques que regeixen aquesta contractació. 

D'acord amb el que estableix l’article 143 de la Llei de Contractes del Sector 
Públic, en concordança amb l'article 277 de la Llei Municipal i de Règim Local 
de Catalunya, aprovada per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, es va 
procedir a la convocatòria, publicant anunci al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona i en el Perfil del Contractant. 

Transcorregut el termini de presentació d’ofertes, i d’acord amb el procediment 
utilitzat, es van presentar dues proposicions, subscrites per: 

- SONOMOBEL, S.L. 

- 2003, S.A. 

Atès que totes dues van ser admeses per la Mesa de Contractació, es va 
encarregar al servei d’Empresa i Ocupació, la valoració tècnica de les ofertes a 
efectes de compliments dels requisits recollits en els plecs de condicions.  
 
En data 27 de març passat, la Directora del servei d’Empresa i Ocupació 
confirma en el seu informe que les dues ofertes s’adeqüen al que es sol·licita 
en els plecs. 



Igualment, el Director de la Unitat Jurídic Administrativa de Serveis Generals 
informa que les puntuacions obtingudes per les empreses licitadores és de: 
 
1. 2003, S.A........................100,00 punts. 

2. SONOMOBEL, S.L.,.........74,89 punts. 

Conseqüentment, la Mesa de Contractació eleva proposta d’adjudicació previs 
els preceptius requeriments de garantia i documentació a favor de l’empresa 
2003, S.A. 

Vist l’informe dels Serveis Jurídics i atès el que estableix l’article 151 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. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

ÚNIC.- Requerir a la mercantil 2003, S.A., per a què en el termini màxim de deu 
dies hàbils a comptar des del següent al que rebi la notificació dipositi la fiança 
definitiva d’import 1.487,50€, relativa al contracte de subministrament en règim 
de lloguer, el muntatge i desmuntatge d’estands/carpes per a Firesplugues 
2017, amb l’advertiment que, en cas de no dipositar la fiança en termini, es 
considerarà que el licitador ha retirat la seva oferta. 

Així mateix, en aquest termini haurà de presentar els justificants conforme es 
troba al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries i amb la 
Seguretat Social, o bé autoritzar a l’Ajuntament a l’obtenció d’aquests certificats 
via interoperabilitat administrativa.” 

 
ACORD NÚMERO VUIT.- Proposta d’aprovació de l’addenda 2017 al 
conveni entre el Consorci de Turisme del Baix Llobregat, el Consell 
Comarcal del Baix Llobregat i els Ajuntaments de la comarca per a la 
creació d’un fons comarcal per a la realització d’un Pla Estratègic Turístic 
Comarcal.  
 
“Atès que en el plenari de 5 de febrer del 2014, el Consorci de Turisme va 
aprovar la signatura d’un conveni entre aquest Consorci de Turisme del Baix 
Llobregat, el Consell Comarcal del Baix Llobregat i els ajuntaments de la 
comarca que reben ingressos de l’impost sobre les estades en els establiments 
turístics, per crear un fons comarcal destinat a la realització d’accions en el 
marc del Pla Estratègic Turístic Comarcal, centrat en la promoció turística, 
liderat pel Consorci de Turisme, amb l’objectiu de convertir el Baix Llobregat en 
un territori amb més potencial turístic, incrementar el nombre de visitants, 
turistes i d’estades, i en definitiva generar activitat econòmica i ocupació per la 
comarca.  

En l’esmentat conveni, punt sisè, s’acorda que els ajuntaments participants, 
entre ells el d’Esplugues de Llobregat, han de fer efectiva una aportació 
econòmica al Consorci de Turisme del Baix Llobregat, de l’estimació que faci el 



Consorci de Turisme del fons amb destí local que rebin cadascun dels 
municipis, i que serà el resultat del càlcul d’un terç d’aquesta previsió.  

Per l’any 2017, l’import que ha de fer efectiu l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat dels ingressos que rep de l’impost sobre les estades en establiments 
turístics, és de 6.500€.  

Així mateix s’estableix que anualment s’aprovarà una addenda econòmica que 
regularà l’import a fer efectiu en cadascuna de les anualitats. Enguany ha estat 
notificada a l’ajuntament la proposta d’addenda que consta a l’expedient 
administratiu.  

Vist l’informe favorable de la tècnica de Promoció de la Ciutat i Turisme, així 
com la fiscalització econòmica per part de la Intervenció municipal.  

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Aprovar l’addenda econòmica 2017 al conveni entre el Consorci de 
Turisme del Baix Llobregat, el Consell Comarcal del Baix Llobregat i 
l’ajuntament d’Esplugues de Llobregat, per crear un fons comarcal destinat a la 
realització d’accions en el marc del Pla Estratègic Turístic Comarcal, que recull 
l’aportació econòmica estipulada que ha de satisfer aquest ajuntament amb 
càrrec al pressupost 2017.  

SEGON.- Aprovar la despesa en concepte de l’aportació de la quota anual del 
Pla Estratègic del Consorci de Turisme per import de 6.500,00€, amb càrrec a 
la partida 15 43200 22699 (Despeses d’activitats promoció del Turisme) del 
vigent pressupost de 2017 i la transferència d’aquesta quantitat al Consorci de 
Turisme.  

TERCER.- Facultar la Sra. Alcaldessa per a la signatura del document 
Addenda 2017.” 

TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

ACORD NÚMERO NOU.- Proposta d'autorització de la despesa 
corresponent a la 1a certificació de les obres del projecte de 
reurbanització de l'Avinguda del Torrent (TM Esplugues de Llobregat), C. 
Severo Ochoa (TM l'Hospitalet de Llobregat), entre les rotondes de Jacint 
Benavent i la del C. Verge de la Mercè. 
 
“Vist el Conveni subscrit el 6 de juny de 2016, entre l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona i l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, per al finançament de les 
obres del projecte de reurbanització de l’Av. Torrent i Carrer Severo Ochoa 
entre les rotondes de Jacinto Benavente i la del carrer Verge de la Mercè. 
 
Vista la 1a certificació d’obra corresponent al de reurbanització de l’Av. 
Torrent i Carrer Severo Ochoa entre les rotondes de Jacinto Benavente i la del 
carrer Verge de la Mercè. 



 
Vist l’informe emès pels Serveis tècnics municipals del Servei d’obres 
públiques, el 23 de març de 2017, que estableix el següent: 
 
“En data 6 de juny de 2016, l'Area Metropolitana de Barcelona i l'Ajuntament 
d'Esplugues de Llobregat van signar un conveni que regulava la col·laboració 
entre ambdues administracions per al finançament de les obres del projecte de 
reurbanització de l'avinguda Torrent i carrer Severo Ochoa, entre les rotondes 
de Jacinto Benavente i la del carrer Verge de la Mercè.  

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

50 % finançat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona, mitjançant un pacte amb 
l'ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat.  

50 % finançat per l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat.  

Aquestes obres es van adjudicar a !'empresa OBRES 1 SERVEIS ROIG S.A. i 
es van iniciar en data 16 de febrer de 2017, segons consta a l'acta d'inici d'obra 
i comprovació del replanteig.  

La direcció facultativa de les obres correspon a TADEC S.L., contractada 
directament per l’Àrea Metropolitana de Barcelona.  

Per part de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, s'ha presentat la certificació 
número 1, aprovada en data 16 de març de 2017, amb un import total de 42 
.829,31 €, amb un import net de 35.396,12 € i una part d'IVA de 7.433,19 €. El 
50 % del total 42 .829,31 € puja la quantitat de 21.414,66 €.”  

Vist l’informe emès per l’assessora jurídica de l’Àmbit de Territori i 
Sostenibilitat, el 29 de març de 2017, que estableix el següent: 

“L’Àrea Metropolitana de Barcelona ha tramès a l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat, a través de la plataforma EACAT i amb data 22 de març de 2017, la 
certificació d’obra número 1, relativa a les obres de reurbanització de l’Av. 
Torrent i carrer Severo Ochoa, entre les rotondes de la Plaça Jacinto 
Benavente i la del carrer Verge de la Mercè, amb indicació que, en virtut del 
Conveni de col•laboració subscrit el 6 de juny de 2016, entre ambdues 
Administracions, l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat ha de contribuir en el 
pagament del 50% de tals certificacions. 

AL respecte, cal posar en relleu el següent: 

El 22 de desembre de 2015, la Junta de Govern Local de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona va acordar aprovar inicialment el Projecte de referència de les 
obres del projecte de reurbanització de l’Av. Torrent i Carrer Severo Ochoa 
entre les rotondes de Jacinto Benavente i la del carrer Verge de la Mercè. 
Sotmès a informació pública, el 12 de gener de 2015, el mateix òrgan va 
acordar aprovar l’adjudicació del contracte a favor de l’empresa OBRES I 
SERVEIS ROIG, S.A., per import de 1.230.829,59.-euros. 



En sessió de 27 de maig de 2016, la Junta de Govern Local d’aquesta 
Corporació va acordar el següent: 

“1.- Aprovar la proposta de conveni de col•laboració a subscriure entre l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona i l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, per al 
finançament de les obres de del projecte de reurbanització de l’avinguda del 
Torrent, al terme municipal d’Esplugues de Llobregat, i del carrer Severo 
Ochoa, al terme municipal de l’Hospitalet de Llobregat, entre les rotondes de 
Jacinto Benavent i la del carrer Verge de la Mercè, que s’adjunta com annex a 
aquest acord. 

2.- Aprovar la despesa corresponent a l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat 
per import de 615.414,80 € i declarar de caràcter plurianual aquesta despesa 
que, respecte a la quantitat de 508.608,00 €, anirà a càrrec de la partida 
12.15320.76401 del pressupost municipal de l’exercici de 2016; i respecte a la 
quantitat de 106.806,80 €, anirà amb càrrec a la partida corresponent del 
pressupost municipal de l’exercici de 2017. 

Condicionar aquesta aprovació a la condició suspensiva d’existència de crèdit 
adequat i suficient en el Pressupost municipal de l’exercici 2017. 

3.- Facultar a l’Alcaldia per a la signatura del conveni assenyalat alhora que per 
a l’aprovació de les modificacions del text que siguin precises, en el seu cas, 
sense alterar els elements fonamentals del conveni, prèviament a la seva 
formalització. 
 
4.- Notificar aquest acord a l’Àrea Metropolitana de Barcelona I A L’Ajuntament 
de l’Hospitalet de Llobregat pel seu coneixement i efectes." 

El 31 de maig de 2016, la Junta de Govern Local de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona va acordar aprovar el conveni a signar entre l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat i l’Àrea Metropolitana de Barcelona, per al 
finançament de les obres de reurbanització de l’Av. Torrent i carrer Severo 
Ochoa, entre les rotondes de la Plaça Jacinto Benavente i la del carrer Verge 
de la Mercè. 

Aquest conveni es va subscriure el 6 de juny de 2016. La participació de 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat està establerta en un 50% del cost de 
l’obra. 
 
La direcció facultativa de les obres correspon a TADEC S.L., contractada 
directament per l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 

El 16 de febrer de 2017, segons consta acreditat a l’expedient, va tenir lloc la 
signatura de l’acta de replanteig de l’obra, en presència dels Serveis tècnics 
municipals, en representació de la Corporació. 

El 22 de març de 2017, ha estat tramesa la certificació 1a corresponent a l’obra 
de referència. La certificació ha estat aprovada per l’òrgan competent de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona. 



Aquesta certificació ha estat objecte de l’informe dels Serveis tècnics 
municipals, de 23 de març de 2017, en el qual constaten quin és l’import a què 
ha de fer front l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, en virtut de la seva 
participació en el 50% del finançament de l’obra. 

L’òrgan competent per a l’autorització i disposició de despeses i el 
reconeixement i liquidació d’obligacions, dins dels límits de la competència de 
l’alcaldia, i d’acord amb el pressupost vigent, és la Junta de Govern Local, per 
delegació expressa mitjançant el Decret d’alcaldia núm.1466, de 18 de juny de 
2015. 
 
Conclusions 
 
Per tot l’exposat, una vegada vist el Conveni de col•laboració subscrit el 6 de 
juny de 2016, entre l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat i l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, per al finançament de les obres de reurbanització 
de l’Av. Torrent i carrer Severo Ochoa, entre les rotondes de la Plaça Jacinto 
Benavente i la del carrer Verge de la Mercè, i que la participació de 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat en el finançament de l’obra de 
referència està establerta en un 50%, i una vegada vista la certificació d’obra 
tramesa via EACAT, prèviament aprovada per l’òrgan competent de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, i informada pels Serveis tècnics municipals, el 23 
de març de 2017 només resta concloure que correspon elevar a la Junta de 
Govern Local la proposta de pagament de l’import de la certificació en el 
percentatge de participació que correspon a aquesta Corporació.” 

Per tot l’exposat, 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- APROVAR l’autorització, disposició de la despesa i el 
reconeixement de l’obligació, per import de 21.414,66.-euros (IVA inclòs), a 
favor de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, i amb càrrec a la partida 
d'inversions 12 15320 76400 2016/2/INVER 20, del capítol 7 del pressupost 
municipal, que es correspon amb el 50% de l’import de la certificació d’obra 
1a, del Projecte de reurbanització de l’Av. Torrent i Carrer Severo Ochoa entre 
les rotondes de Jacinto Benavente i la del carrer Verge de la Mercè., d’acord 
amb la participació en el finançament de les obres que li correspon a 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, en virtut del Conveni subscrit amb 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona, el 6 de juny de 2016. 

SEGON.- NOTIFICAR aquest acord a l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 

TERCER.- COMUNICAR aquest acord al Departament d’Intervenció i de 
Comptabilitat.” 
 
 

 



 

ACORD NÚMERO DEU.- Proposta de requeriment de fiança relativa al 
servei de redacció del projecte bàsic i executiu de les obres ordinàries de 
reforma i millora de l’accessibilitat de diversos carrers d’Esplugues de 
Llobregat (LOT 2: Carrer Sant Francesc Xavier i LOT 3: Carrer Sant 
Gabriel). (Exp. G454-2017-004).  

“La Junta de Govern Local en sessió del dia 3 de febrer de 2017, va acordar 
aprovar l’expedient de contractació, per procediment obert, per a l’execució del 
servei de redacció del projecte bàsic i executiu de les obres ordinàries de 
reforma i millora de l’accessibilitat de diversos carrers d’Esplugues de 
Llobregat, amb un pressupost net de licitació de 103.159,09 €, més 21.663,41 € 
en concepte d’IVA, en total 124.822,50 €, IVA inclòs, així com els plecs de 
condicions econòmic administratives i tècniques que regeixen aquesta 
contractació. Aquest serveis està separat en 4 lots. 

Segons consta a l’expedient, dins del termini assenyalat per a la presentació de 
pliques, d’acord amb l’anunci publicat al al Butlletí oficial del Estat de data 20 
de febrer de 2017 i segons consta en certificació expedida pel Sr. Secretari de 
la Corporació s'han presentat les pliques següents: C.I.G. ENGINYERIA, S.L.P; 
PHILAE INGENIERIA DE PROYECTOS, S.L; BASTERRECHEA-TEJADA 
ARQUITECTES, S.L.P; TECPLAN Enginyeria i Urbanisme, S.L; SINERGIA 
TOTAL, S.L; IDOM CONSULTING, ENGINEERING, ARCHITECTURE, S.A.U; 
CONSULTORIA TECNICAS Y PROYECTOS 1999, S.L; DOPEC ENGINYERIA 
I ARQUITECTURA, S.L; IDP INGENIERIA Y AQRUIETCETURA IBERIA, S.L; 
COESTECNIC, S.L.P; PAYMACOTAS ENGINEERING, S.A; ENGINYERIA DE 
LES TERRES DE L’EBRE; SUSANA RODRIGUEZ SALGADO 
ARQUITECTURA Y URBANISMO, S.L.P; AUDINGINTRAESA, S.A; 
BERRYSAR, S.L; CIRCULAR SCP; PROIDO CONSULTORS, S.L; SBS 
SIMON I BLANCO, S.L.P; INGENIEROS EMETRES, S.L.P; INGLOBA GROUP 
ASESORES, S.L; ROSELLO´-SANGENIS ARQUITECTES, SCP; VIAQUA, 
TECNICS EN INFRAESTRUCTURES,S.L; SGS TECNOS, S.A; BJASS-BLAI 
PEREZ I JORDI RAMOS ARQUITECTES ASSOCIATS, S.L.P; E3 SOLINTEG; 
TADEC, S.L.P. 

Els Serveis Tècnics municipals van emetre informe el 20 de març de 2017, 
manifestant que l’oferta més avantatjosa presentada per al LOT 2: Carrer Sant 
Francesc Xavier, i per al LOT 3: Carrer Sant Gabriel va ser la de la empresa 
BASTERRECHEA-TEJADA ARQUITECTOS, S.L.P., amb una baixa del 
59,8632991188% i 50,3728345943, respectivament, es podrien considerar com 
a desproporcionades o temeràries, de conformitat amb el que disposa l’article 
85 del Reglament de Contractes del Estat i que d’acord amb el que preveu 
l’article 152.3 del TRLCSP, procedia requerir la compareixença de la persona 
licitadora per a què ratifiqués i justifiqués l’oferta presentada. 

Atès l’informe emès pels Serveis Tècnics Municipals, de data 24 de març de 
2017, posant de manifest la compareixença de ratificació feta pels Senyors 
Félix Basterrechea Ayuso i el Sr. Fernando Tejada Sedano en representació de 
la empresa BASTERRECHEA-TEJADA ARQUITECTOS, S.L.P. i que la 



documentació justificativa de les seves ofertes es correcta i es justifica 
adequadament, i que per tant, es considera que son les ofertes més 
avantatjoses, per un import total de 12.342,00 € IVA inclòs (LOT 2: Carrer Sant 
Francesc Xavier) , un termini d’execució de 3 mesos i la resta de compromisos 
inclosos a l’oferta, i que correspon a una baixa del 59,8632991188 % i una 
oferta per un import total de 7.139,00 € IVA inclòs (LOT 3: Carrer Sant 
Gabriel), un termini d’execució de 3 mesos i la resta de compromisos inclosos 
a l’oferta, i que correspon a una baixa de 50,3728345943 €, proposant requerir 
la documentació corresponent i la constitució de les garanties definitives, a 
l’empresa esmentada amb proposta d’adjudicació al seu favor, una vegada 
complimentat els requeriments. 

Atès que la Mesa de Contractació reunida en data 27 de març de 2017, 
accepta i dóna la conformitat en tots els seus extrems a l’esmentat informe 
tècnic i acorda elevar proposta a l’òrgan de contractació per tal que requereixi 
la constitució de la fiança definitiva i presentació de la documentació 
corresponent, a BASTERRECHEA-TEJADA ARQUITECTOS, S.L.P., per un 
import total de 12.342,00 €, amb un pressupost net de 10.200,00 € i una part 
d’IVA de 2.142,00 €, i la resta de compromisos inclosos a l’oferta, i que 
correspon a una baixa del 59,8632991188% per al LOT 2: Carrer Sant 
Francesc Xavier i per un import total de 7.139,00 €, amb un pressupost net de 
5.900,00 € i una part d’IVA de 1.239,00 €, i la resta de comrpromisos inclosos a 
l’oferta, i que correspon a una baixa del 50,3728345943 % per al LOT3: Carrer 
Sant Gabriel. 

Atès que de conformitat amb el que disposen les clàusules 16 i 21 del plec de 
condicions econòmic-administratives particulars aprovat, al tractar-se d’una 
oferta considerada inicialment com a presumptament desproporcionada, 
procedirà una garantia complementària del 5% de la definitiva, que en 
conseqüència serà d’un 10% del preu d’adjudicació, IVA exclòs, que ascendeix 
a la quantitat de 1.020,00 € per al LOT2: Carrer Sant Francesc Xavier i de 
590,00 € per al LOT 3: Carrer Sant Gabriel. 

Atesos els articles 151.2 i concordants del Text Refós de la Llei de Contractes 
del Sector Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre i el plec de clàusules administratives particulars que regeix el 
procediment obert. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1.- Requerir a BASTERRECHEA-TEJADA ARQUITECTOS, S.L.P. (CIF 
B61927422), per a que en el termini dels 10 dies hàbils següents al de la 
notificació d’aquest requeriment, dipositi en la Tresoreria municipal la quantitat 
de 1.020,00 € en concepte de fiança definitiva d’aquest contracte per executar 
el servei de redacció del projecte bàsic i executiu de les obres ordinàries de 
reforma i millora de l’accessibilitat de diversos carrers d’Esplugues de Llobregat 
(LOT 2: Carrer Sant Francesc Xavier) i la quantitat de 590,00 € en concepte 
de fiança definitiva d’aquest contracte per executar el servei de redacció del 
projecte bàsic i executiu de les obres ordinàries de reforma i millora de 
l’accessibilitat de diversos carrers d’Esplugues de Llobregat (LOT 3: Carrer 



Sant Gabriel) i presenti els certificats d’estar al corrent de pagament de la 
Seguretat Social i del compliment de les obligacions tributàries. 

Transcorregut aquest termini sense que la empresa IBASTERRECHEA-
TEJADA ARQUITECTOS, S.L.P., acrediti la constitució de les fiances 
definitives i presentació de la documentació requerida, es considerarà que el 
licitador ha retirat la seva oferta i es procedirà a requerir al següent de la llista.  
 
Si el dipòsit/garantia/fiança és fa en metàl·lic s'haurà de fer mitjançant 
transferència al compte de titularitat de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat 
de l'entitat Caixabank SA núm. : IBAN ES45 2100 0148 5502 0000 6291, 
especificant qui fa l’ingrés i el concepte.” 

 
ACORD NÚMERO ONZE.- Proposta de requeriment de fiança relativa al 
servei de redacció del projecte bàsic i executiu de les obres ordinàries de 
reforma i millora de l’accessibilitat de diversos carrers d’Esplugues de 
Llobregat (LOT 4: Carrer Gaspar Fàbregas). (Exp.G454-20017-004).  

“La Junta de Govern Local en sessió del dia 3 de febrer de 2017, va acordar 
aprovar l’expedient de contractació, per procediment obert, per a l’execució del 
servei de redacció del projecte bàsic i executiu de les obres ordinàries de 
reforma i millora de l’accessibilitat de diversos carrers d’Esplugues de 
Llobregat, amb un pressupost net de licitació de 103.159,09 €, més 21.663,41 € 
en concepte d’IVA, en total 124.822,50 €, IVA inclòs, així com els plecs de 
condicions econòmic administratives i tècniques que regeixen aquesta 
contractació. Aquest serveis està separat en 4 lots. 

Segons consta a l’expedient, dins del termini assenyalat per a la presentació de 
pliques, d’acord amb l’anunci publicat al al Butlletí oficial del Estat de data 20 
de febrer de 2017 i segons consta en certificació expedida pel Sr. Secretari de 
la Corporació s'han presentat les pliques següents: C.I.G. ENGINYERIA, S.L.P; 
PHILAE INGENIERIA DE PROYECTOS, S.L; BASTERRECHEA-TEJADA 
ARQUITECTES, S.L.P; TECPLAN Enginyeria i Urbanisme, S.L; SINERGIA 
TOTAL, S.L; IDOM CONSULTING, ENGINEERING, ARCHITECTURE, S.A.U; 
CONSULTORIA TECNICAS Y PROYECTOS 1999, S.L; DOPEC ENGINYERIA 
I ARQUITECTURA, S.L; IDP INGENIERIA Y AQRUIETCETURA IBERIA, S.L; 
COESTECNIC, S.L.P; PAYMACOTAS ENGINEERING, S.A; ENGINYERIA DE 
LES TERRES DE L’EBRE; SUSANA RODRIGUEZ SALGADO 
ARQUITECTURA Y URBANISMO, S.L.P; AUDINGINTRAESA, S.A; 
BERRYSAR, S.L; CIRCULAR SCP; PROIDO CONSULTORS, S.L; SBS 
SIMON I BLANCO, S.L.P; INGENIEROS EMETRES, S.L.P; INGLOBA GROUP 
ASESORES, S.L; ROSELLO´-SANGENIS ARQUITECTES, SCP; VIAQUA, 
TECNICS EN INFRAESTRUCTURES,S.L; SGS TECNOS, S.A; BJASS-BLAI 
PEREZ I JORDI RAMOS ARQUITECTES ASSOCIATS, S.L.P; E3 SOLINTEG; 
TADEC, S.L.P. 

Els Serveis Tècnics municipals van emetre informe el 20 de març de 2017, 
manifestant que l’oferta més avantatjosa presentada per al LOT 4: Carrer 
Gaspar Fàbregas, va ser la de la empresa INGLOBA GROUP ASESORES, 



S.L., amb una baixa del 60,0310981167%, es podria considerar com a 
desproporcionada o temerària, de conformitat amb el que disposa l’article 85 
del Reglament de Contractes del Estat i que d’acord amb el que preveu l’article 
152.3 del TRLCSP, procedia requerir la compareixença de la persona licitadora 
per a què ratifiqués i justifiqués l’oferta presentada. 

Atès l’informe emès pels Serveis Tècnics Municipals, de data 24 de març de 
2017, posant de manifest la compareixença de ratificació feta pel Senyor Artur 
Llansà Martí en representació de la empresa INGLOBA GROUP ASESORES, 
S.L. i que la documentació justificativa de la seva oferta es correcta i es justifica 
adequadament, i que per tant, es considera que és l’oferta més avantatjosa, per 
un import total de 16.322,90 €, IVA inclòs, un termini d’execució de 3 mesos i la 
resta de compromisos inclosos a l’oferta, i que correspon a una baixa del 
60,0310981167 % proposant requerir la documentació corresponent i la 
constitució de la garantía definitiva, a l’empresa esmentada amb proposta 
d’adjudicació al seu favor, una vegada complimentat el requeriment.  
 
Atès que la Mesa de Contractació reunida en data 27 de març de 2017, 
accepta i dóna la conformitat en tots els seus extrems a l’esmentat informe 
tècnic i acorda elevar proposta a l’òrgan de contractació per tal que requereixi 
la constitució de la fiança definitiva i presentació de la documentació 
corresponent, a INGLOBA GROUP ASESORES, S.L., per un import total de 
16.322,90 €, amb un pressupost net de 13.490,00 € i una part d’IVA de 
2.832,90 €, i la resta de compromisos inclosos a l’oferta, i que correspon a una 
baixa del 60,0310981167%. 

Atès que de conformitat amb el que disposen les clàusules 16 i 21 del plec de 
condicions econòmic-administratives particulars aprovat, al tractar-se d’una 
oferta considerada inicialment com a presumptament desproporcionada, 
procedirà una garantia complementària del 5% de la definitiva, que en 
conseqüència serà d’un 10% del preu d’adjudicació, IVA exclòs, que ascendeix 
a la quantitat de 1.349,00 €. 

Atesos els articles 151.2 i concordants del Text Refós de la Llei de Contractes 
del Sector Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre i el plec de clàusules administratives particulars que regeix el 
procediment obert. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1.- Requerir a INGLOBA GROUP ASESORES, S.L. ( CIF B65804932), per a 
que en el termini dels 10 dies hàbils següents al de la notificació d’aquest 
requeriment, dipositi en la Tresoreria municipal la quantitat de 1.349,00 € en 
concepte de fiança definitiva d’aquest contracte per executar el servei de 
redacció del projecte bàsic i executiu de les obres ordinàries de reforma i 
millora de l’accessibilitat de diversos carrers d’Esplugues de Llobregat (LOT 4: 
Carrer Gaspar Fàbregas) i presenti els certificats d’estar al corrent de 
pagament de la Seguretat Social i del compliment de les obligacions tributàries. 
 
Transcorregut aquest termini sense que la empresa INGLOBA GROUP 



ASESORES, S.L., acrediti la constitució de la fiança definitiva i presentació de 
la documentació requerida, es considerarà que el licitador ha retirat la seva 
oferta i es procedirà a requerir al següent de la llista. 

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

 
ACORD NÚMERO DOTZE.- Proposta de requeriment de fiança relativa al 
servei de redacció del projecte bàsic i executiu de les obres ordinàries de 
reforma i millora de l’accessibilitat de diversos carrers d’Esplugues de 
Llobregat (LOT 1: Carrer Francesc Llunell). (Exp.G454-2017-004).  

“La Junta de Govern Local en sessió del dia 3 de febrer de 2017, va acordar 
aprovar l’expedient de contractació, per procediment obert, per a l’execució del 
servei de redacció del projecte bàsic i executiu de les obres ordinàries de 
reforma i millora de l’accessibilitat de diversos carrers d’Esplugues de 
Llobregat, amb un pressupost net de licitació de 103.159,09 €, més 21.663,41 € 
en concepte d’IVA, en total 124.822,50 €, IVA inclòs, així com els plecs de 
condicions econòmic administratives i tècniques que regeixen aquesta 
contractació. Aquest serveis està separat en 4 lots. 

Segons consta a l’expedient, dins del termini assenyalat per a la presentació de 
pliques, d’acord amb l’anunci publicat al al Butlletí oficial del Estat de data 20 
de febrer de 2017 i segons consta en certificació expedida pel Sr. Secretari de 
la Corporació s'han presentat les pliques següents: C.I.G. ENGINYERIA, S.L.P; 
PHILAE INGENIERIA DE PROYECTOS, S.L; BASTERRECHEA-TEJADA 
ARQUITECTES, S.L.P; TECPLAN Enginyeria i Urbanisme, S.L; SINERGIA 
TOTAL, S.L; IDOM CONSULTING, ENGINEERING, ARCHITECTURE, S.A.U; 
CONSULTORIA TECNICAS Y PROYECTOS 1999, S.L; DOPEC ENGINYERIA 
I ARQUITECTURA, S.L; IDP INGENIERIA Y AQRUIETCETURA IBERIA, S.L; 
COESTECNIC, S.L.P; PAYMACOTAS ENGINEERING, S.A; ENGINYERIA DE 
LES TERRES DE L’EBRE; SUSANA RODRIGUEZ SALGADO 
ARQUITECTURA Y URBANISMO, S.L.P; AUDINGINTRAESA, S.A; 
BERRYSAR, S.L; CIRCULAR SCP; PROIDO CONSULTORS, S.L; SBS 
SIMON I BLANCO, S.L.P; INGENIEROS EMETRES, S.L.P; INGLOBA GROUP 
ASESORES, S.L; ROSELLO´-SANGENIS ARQUITECTES, SCP; VIAQUA, 
TECNICS EN INFRAESTRUCTURES,S.L; SGS TECNOS, S.A; BJASS-BLAI 
PEREZ I JORDI RAMOS ARQUITECTES ASSOCIATS, S.L.P; E3 SOLINTEG; 
TADEC, S.L.P. 

Els Serveis Tècnics municipals van emetre informe el 20 de març de 2017, 
manifestant que l’oferta més avantatjosa presentada per al LOT 1: Carrer 
Francesc Llunell, va ser la de la empresa TECPLAN ENGINYERIA I 
URBANISME, S.L, amb una baixa del 61,0696426374%, es podria considerar 
com a desproporcionada o temerària, de conformitat amb el que disposa 
l’article 85 del Reglament de Contractes del Estat i que d’acord amb el que 
preveu l’article 152.3 del TRLCSP, procedia requerir la compareixença de la 



persona licitadora per a què ratifiqués i justifiqués l’oferta presentada. 
 
Atès l’informe emès pels Serveis Tècnics Municipals, de data 24 de març de 
2017, posant de manifest la compareixença de ratificació feta pel Senyor Xavier 
Frigola Mercader en representació de la empresa TECPLAN ENGINYERIA I 
URBANISME, S.L. i que la documentació justificativa de la seva oferta es 
correcta i es justifica adequadament, i que per tant, es considera que és l’oferta 
més avantatjosa, per un import total de 15.123,79 €, IVA inclòs, un termini 
d’execució de 3 mesos i la resta de compromisos inclosos a l’oferta, i que 
correspon a una baixa del 61,0696426374 % proposant requerir la 
documentació corresponent i la constitució de la garantía definitiva, a l’empresa 
esmentada amb proposta d’adjudicació al seu favor, una vegada complimentat 
el requeriment. 

Atès que la Mesa de Contractació reunida en data 27 de març de 2017, 
accepta i dóna la conformitat en tots els seus extrems a l’esmentat informe 
tècnic i acorda elevar proposta a l’òrgan de contractació per tal que requereixi 
la constitució de la fiança definitiva i presentació de la documentació 
corresponent, a TECPLAN ENGINYERIA I URBANISME, S.L., per un import 
total de 15.123,79 €, amb un pressupost net de 12.499,00 € i una part d’IVA de 
2.624,79 €, i la resta de compromisos inclosos a l’oferta, i que correspon a una 
baixa del 61,0696426374%. 

Atès que de conformitat amb el que disposen les clàusules 16 i 21 del plec de 
condicions econòmic-administratives particulars aprovat, al tractar-se d’una 
oferta considerada inicialment com a presumptament desproporcionada, 
procedirà una garantia complementària del 5% de la definitiva, que en 
conseqüència serà d’un 10% del preu d’adjudicació, IVA exclòs, que ascendeix 
a la quantitat de 1.249,90 €. 

Atesos els articles 151.2 i concordants del Text Refós de la Llei de Contractes 
del Sector Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre i el plec de clàusules administratives particulars que regeix el 
procediment obert. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1.- Requerir a TECPLAN ENGINYERIA I URBANISME, S.L. ( CIF B17926601), 
per a que en el termini dels 10 dies hàbils següents al de la notificació d’aquest 
requeriment, dipositi en la Tresoreria municipal la quantitat de 1.249,90 € en 
concepte de fiança definitiva d’aquest contracte per executar el servei de 
redacció del projecte bàsic i executiu de les obres ordinàries de reforma i 
millora de l’accessibilitat de diversos carrers d’Esplugues de Llobregat (LOT 1: 
Carrer Francesc Llunell) i presenti els certificats d’estar al corrent de 
pagament de la Seguretat Social i del compliment de les obligacions tributàries. 
 
Transcorregut aquest termini sense que la empresa TECPLAN ENGINYERIA I 
URBANISME, S.L., acrediti la constitució de la fiança definitiva i presentació de 
la documentació requerida, es considerarà que el licitador ha retirat la seva 
oferta i es procedirà a requerir al següent de la llista. 



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

 

ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA 

ACORD NÚMERO TRETZE.- Proposta d’adjudicació del contracte relatiu al 
servei de suport professional per a aquelles activitats municipals que 
requereixin mitjans audiovisuals.  
 
“De conformitat amb l’article 151 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, la Junta de Govern Local en sessió del dia 17 de març de 2017 va 
acordar requerir al Sr. JOAN CARLES SALTÓ MARTÍNEZ per a que diposités 
la fiança definitiva d’import 2.436,70 euros, referent al contracte relatiu al servei 
de suport professional per a aquelles activitats municipals que requereixin 
mitjans audiovisuals, així com per a que aportés els certificats conforme es 
troba al corrent de pagament de les seves obligaions tributàries i amb la 
Seguretat Social. 
 
En aquest sentit, en data 24 de març de 2017, el Sr. JOAN CARLES SALTÓ 
MARTÍNEZ ha dipositat l’esmentada fiança i ha aportat els certificats demanats. 
 
Vistos els antecedents i l’informe emès pels Serveis Jurídics d’aquest 
Ajuntament, i a tenor del que disposa 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 l’art. 27 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 4 de novembre, 
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
PRIMER.- Declarar la validesa de l’acte licitatori i adjudicar al Sr. JOAN 
CARLES SALTÓ MARTÍNEZ, amb DNI 47.696.332-J, el contracte relatiu al 
servei de suport professional per a aquelles activitats municipals que 
requereixin mitjans audiovisuals, de conformitat amb els plecs de clàusules 
particulars econòmic-administratives i tècniques que han regit en la 
contractació i l’oferta presentada, per un import anual màxim de 48.734 euros, 
més 10.234,14 euros en concepte d’IVA (21%) – import total anual màxim del 
contracte, 58.968.14 euros -, en base als següents preus unitaris: 
 

TIPUS 
ACTE 

PREU ACTE 
SENSE IVA 

PREVISSIÓ 
D’ACTES PREU 

SENSE IVA (màxim) (màxim) 
A 247,50 € 27 6.682,50 € 
B 270,00 € 11 2.970,00 € 
C 247,50 € 12 2.970,00 € 
D 270,00 € 19 5.130,00 € 



E 247,50 € 5 1.237,50 € 
F 396,00 € 9 3.564,00 € 
G 405,00 € 6 2.430,00 € 
H 877,50 € 7 6.142,50 € 
I 922,50 € 3 2.767,50 € 
J 1.445,00 € 1 1.445,00 € 
K 1.870,00 € 3 5.610,00 € 
L 225,00 € 6 1.350,00 € 
M 270,00 € 22 5.940,00 € 
N 225,00 € 1 225,00 € 
O 270,00 € 1 270,00 € 
TOTAL 48.734,00 € 
IVA 21% 10.234,14 € 
TOTAL 58.968,14 € 

 
SEGON.- Autoritzar i disposar, pels anys 2017 i 2018, respectivament, les 
següents despeses, a favor del Sr. JOAN CARLES SALTÓ MARTÍNEZ, amb 
DNI 47.696.332-J: 

· Exercici 2017 (12.abril – 31 de desembre): 52.687,03 euros (partida 
econòmica 33.33400.22706 – Servei so i llum) 

· Exercici 2018 (1.gener – 11.abril): 6.281,11 (partida econòmica 
33.33400.22706 – Servei so i llum) 

TERCER.- Publicar la present adjudicació al perfil del contractant municipal. 
 
QUART.- Comunicar a l’adjudicatari l’obligació de signar el contracte en el 
termini màxim dels 15 dies hàbils següents al de la notificació de la present 
adjudicació. 
 
CINQUÈ.- Informar a la resta licitadors que al perfil del contractant municipal hi 
trobaran l’informe tècnic de valoració de les seves ofertes on podran veure les 
raons per les quals no han estat els adjudicataris i les característiques de 
l’oferta que ha estat la seleccionada. 

SISÉ.- Establir que el contracte iniciarà la seva vigència en data 12 d’abril de 
2017. 
 
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 2018, amb caràcter definitiu.” 

 
ACORD NÚMERO CATORZE.- Proposta d’acceptació del fons de prestació 
“Activitats culturals de les festes majors”, en el marc del Catàleg de 
Serveis de l’any 2017 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” de la 
Diputació de Barcelona. 



“El Catàleg de Serveis de l’any 2017 de la Diputació de Barcelona inclou el fons 
“Activitats culturals de les festes majors”, consistent en el suport al 
desenvolupament d’activitats de caràcter cultural en el marc de la festa major 
del municipi, com ara activitats de difusió cultural i artística, promoció de la 
lectura, difusió del patrimoni i promoció d’activitats culturals en col·laboració 
amb el teixit associatiu local. Els seus destinataris son els ajuntaments de la 
província de Barcelona. 

En data 17 de març de 2017 la Diputació de Barcelona ens notifica la concessió 
del fons de prestació “Activitats culturals de les festes majors”, en el marc del 
Catàleg de serveis de l’any 2017, d’acord amb els següents criteris de 
distribució: 
 
v Tots els municipis rebran d’entrada una quantitat mínima de 1.000 euros. 
 
v Cada municipi percebrà a més, el resultant de multiplicar el valor 0.118202 
euros pel nombre d’habitants, tenint en compte les dades de població oficials a 
data 1 de gener de 2016. 

De conformitat amb els criteris esmentats, la Diputació de Barcelona ens 
notifica l’atorgament d’un import de 6.406 euros, i ens comunica que per a 
l’efectivitat de la concessió cal que l’ens destinatari accepti, abans del 31 de 
maig de 2017, el recurs assignat. 

Vist l’informe emès per la Directora de Cultura. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Acceptar la quantitat de 6.406 euros, atorgada per la Diputació de 
Barcelona, en concepte de concessió del fons de prestació “Activitats culturals 
de les festes majors”, en el marc edl Catàleg de serveis de l’any 2017 del Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2016-2019” i tramitar l’acceptació de la subvenció 
esmentada a través del Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions 
de la Diputació de Barcelona.” 

 
ACORD NÚMERO QUINZE.- Proposta d’aprovació dels comptes 
justificatius presentats per l’entitat ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS 
D’ALZHEIMER DEL BAIX LLOBREGAT en concepte de liquidació de la 
subvenció atorgada per al desenvolupament de la seva Programació 
anual, any 2016. 

“L’Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions i les Bases 
Reguladores per a l’atorgament de subvencions per a l’any 2016 defineixen, 
entre d’altres, els requisits exigits a les entitats beneficiàries dels ajuts atorgats, 
per aquest Ajuntament, pel desenvolupament d’activitats i /o projectes en 
qualsevol dels àmbits reflectits a les esmentades bases, en quant a l’obligació 
de justificar l’aplicació donada als fons rebuts, referida tant a la forma 
d’acreditar la realització de l’activitat o projecte pel qual es va concedir la 
subvenció, com al procediment intern a seguir per valorar i aprovar aquesta 
justificació. 



 
En data 15 de juliol de 2016, la Junta de Govern Local va atorgar a l’entitat 
ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS D’ALZHEIMER DEL BAIX LLOBREGAT una 
subvenció de 1.624,00 euros pel desenvolupament de la seva Programació 
anual, any 2016. 

Vist que en data 6 de març de 2017 l’entitat presenta comptes justificatius 
relatius a la despesa executada pel desenvolupament de l’esmentada activitat i 
que aquests contenen tots els requisits exigits a l‘Ordenança General 
reguladora de la concessió de subvencions i a les Bases Reguladores per a 
l’atorgament de subvencions, segons informes emesos per la Unitat Jurídic 
administrativa de l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania i el Servei de Salut Pública. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat ASSOCIACIÓ 
DE FAMILIARS D’ALZHEIMER DEL BAIX LLOBREGAT, per valor de 1.957,78 
euros, en relació a la subvenció de 1.624,00 euros atorgada pel 
desenvolupament de la seva Programació anual, any 2016.” 

 
ACORD NÚMERO SETZE.- Proposta d’aprovació dels comptes 
justificatius presentats per l’entitat CENTRE D’ESTUDIS COMARCALS 
DEL BAIX LLOBREGAT en concepte de liquidació de la subvenció 
atorgada per al desenvolupament de la seva Programació anual, any 2016. 

“L’Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions i les Bases 
Reguladores per a l’atorgament de subvencions per a l’any 2016 defineixen, 
entre d’altres, els requisits exigits a les entitats beneficiàries dels ajuts atorgats, 
per aquest Ajuntament, pel desenvolupament d’activitats i /o projectes en 
qualsevol dels àmbits reflectits a les esmentades bases, en quant a l’obligació 
de justificar l’aplicació donada als fons rebuts, referida tant a la forma 
d’acreditar la realització de l’activitat o projecte pel qual es va concedir la 
subvenció, com al procediment intern a seguir per valorar i aprovar aquesta 
justificació. 
 
En data 30 de setembre de 2016, la Junta de Govern Local va atorgar a l’entitat 
CENTRE D’ESTUDIS COMARCALS DEL BAIX LLOBREGAT una subvenció 
de 1.500,00 euros pel desenvolupament de la Programació Anual, any 2016. 
 
Vist que en data 23 de febrer de 2017 l’entitat presenta comptes justificatius 
relatius a la despesa executada pel desenvolupament de l’esmentada activitat i 
que aquests contenen tots els requisits exigits a l‘Ordenança General 
reguladora de la concessió de subvencions i a les Bases Reguladores per a 
l’atorgament de subvencions, segons informes emesos per la Unitat Jurídic 
administrativa de l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania i el Servei de Cultura. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat CENTRE 
D’ESTUDIS COMARCALS DEL BAIX LLOBREGAT, per valor de 3.975,00 



euros, en relació a la subvenció de 1.500,00 euros atorgada pel 
desenvolupament de la Programació Anual.” 

 
ACORD NÚMERO DISSET.- Proposta d’aprovació dels comptes 
justificatius presentats per l’entitat COLLA DE GEGANTERS 
D’ESPLUGUES en concepte de liquidació de la subvenció atorgada per al 
desenvolupament de l’activitat “Reparació del drac La Falera”, any 2016. 

“L’Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions i les Bases 
Reguladores per a l’atorgament de subvencions per a l’any 2016 defineixen, 
entre d’altres, els requisits exigits a les entitats beneficiàries dels ajuts atorgats, 
per aquest Ajuntament, pel desenvolupament d’activitats i /o projectes en 
qualsevol dels àmbits reflectits a les esmentades bases, en quant a l’obligació 
de justificar l’aplicació donada als fons rebuts, referida tant a la forma 
d’acreditar la realització de l’activitat o projecte pel qual es va concedir la 
subvenció, com al procediment intern a seguir per valorar i aprovar aquesta 
justificació. 
 
En data 4 de novembre de 2016, la Junta de Govern Local va atorgar a l’entitat 
COLLA DE GEGANTERS D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT una subvenció de 
200,00 euros pel desenvolupament de l’activitat “Reparació drac La Falera”. 
 
Vist que en data 14 de març de 2017 l’entitat presenta comptes justificatius 
relatius a la despesa executada pel desenvolupament de l’esmentada activitat i 
que aquests contenen tots els requisits exigits a l‘Ordenança General 
reguladora de la concessió de subvencions i a les Bases Reguladores per a 
l’atorgament de subvencions, segons informes emesos per la Unitat Jurídic 
administrativa de l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania i el Servei de Cultura. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat COLLA DE 
GEGANTERS D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT, per valor de 450,00 euros, en 
relació a la subvenció de 200,00 euros atorgada pel desenvolupament de 
l’activitat “Reparació drac La Falera”. 

 
ACORD NÚMERO DIVUIT.- Proposta d’aprovació dels comptes 
justificatius presentats per l’entitat COLLA INFANTIL BOIETS 
ESQUITXAFOCS en concepte de liquidació de la subvenció atorgada per 
al desenvolupament de la seva Programació anual, any 2016. 
 
“L’Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions i les Bases 
Reguladores per a l’atorgament de subvencions per a l’any 2016 defineixen, 
entre d’altres, els requisits exigits a les entitats beneficiàries dels ajuts atorgats, 
per aquest Ajuntament, pel desenvolupament d’activitats i /o projectes en 
qualsevol dels àmbits reflectits a les esmentades bases, en quant a l’obligació 
de justificar l’aplicació donada als fons rebuts, referida tant a la forma 
d’acreditar la realització de l’activitat o projecte pel qual es va concedir la 
subvenció, com al procediment intern a seguir per valorar i aprovar aquesta 



justificació. 
 
En data 17 de juny de 2016, la Junta de Govern Local va atorgar a l’entitat 
COLLA INFANTIL DE BOIETS ESQUITXAFOCS una subvenció de 4.281,00 
euros pel desenvolupament de la “Programació Anual”. 

Vist que en data 9 de febrer de 2017 l’entitat presenta comptes justificatius 
relatius a la despesa executada pel desenvolupament de l’esmentada activitat i 
que aquests contenen tots els requisits exigits a l‘Ordenança General 
reguladora de la concessió de subvencions i a les Bases Reguladores per a 
l’atorgament de subvencions, segons informes emesos per la Unitat Jurídic 
administrativa de l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania i el Servei de Cultura. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat COLLA 
INFANTIL DE BOIETS ESQUITXAFOCS, per valor de 5.515,88 euros, en 
relació a la subvenció de 4.281,00 euros atorgada pel desenvolupament de la 
“Programació Anual”. 

 
ACORD NÚMERO DINOU.- Proposta d’aprovació dels comptes 
justificatius presentats per l’entitat ESBART VILA D’ESPLUGUES en 
concepte de liquidació de la subvenció atorgada per al desenvolupament 
de la seva Programació anual, any 2016. 

“L’Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions i les Bases 
Reguladores per a l’atorgament de subvencions per a l’any 2016 defineixen, 
entre d’altres, els requisits exigits a les entitats beneficiàries dels ajuts atorgats, 
per aquest Ajuntament, pel desenvolupament d’activitats i /o projectes en 
qualsevol dels àmbits reflectits a les esmentades bases, en quant a l’obligació 
de justificar l’aplicació donada als fons rebuts, referida tant a la forma 
d’acreditar la realització de l’activitat o projecte pel qual es va concedir la 
subvenció, com al procediment intern a seguir per valorar i aprovar aquesta 
justificació. 
 
En data 18 de març de 2016, la Junta de Govern Local va atorgar a l’entitat 
ESBART VILA D’ESPLUGUES una subvenció de 8.035,00 euros pel 
desenvolupament de la Programació Anual, segons conveni, any 2016. 
 
Vist que en data 28 de desembre de 2016 l'entitat ESBART VILA 
D’ESPLUGUES va presentar comptes justificatius relatius a la despesa 
executada pel desenvolupament de l’esmentada activitat i en data 3 de març de 
2017 dita entitat ha procedit al reintegrament d’una quantitat en concepte de 
liquidació de la subvenció atorgada, i aquells contenen tots els requisits exigits 
al Reglament 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 la Directora de Cultura. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 



Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat ESBART VILA 
D’ESPLUGUES (NIF G60737764) en relació a la subvenció atorgada per 
aquest Ajuntament pel desenvolupament de les activitats que a continuació 
s’esmenten, d’acord amb el següent quadre: 

Activitat / projecte 
subvencionat 

Import atorgat Import justificat 

Programació anual 2016 8.035,00 euros 
Justificació: 7.928,16 euros 
Reintegrament: 1.428,00 euros 
TOTAL 9.356,16 euros 

 
 
ACORD NÚMERO VINT.- Proposta de resolució de sol·licituds d’ajuts 
econòmics, dins l’Àmbit d’Acció Social, curs 2016-2017, en concepte de 
beques d'activitats esportives. 

“La Junta de Govern Local va aprovar el document “Barems i criteris per a 
l’atorgament d'ajuts econòmics d’Esplugues de Llobregat, curs 2016-2017” en 
sessió ordinària duta a terme en data 13 de maig de 2016. 

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 d’assistència a activitats esportives per 
als menors empadronats a Esplugues. 

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 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 2016-2017. 
 
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. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Estimar un total de 10 sol·licituds d’ajuts econòmics per a la 
integració dels següents menors en concepte de beques d’assistència a 
Activitats Esportives, pel curs 2016-2017, amb els percentatges de bonificació 
valorats per cada cas que s’indiquen: 

Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom 

Cost 
Activitat 

% 
Beca 

B EL M M 400,00 € 90% 
B EL M M  90% 



345,00 €  

C C S 
 
400,00 €  40% 

G T P 
 
370,00 €  90% 

G C N 
 
420,00 €  100% 

L T E J 
 
420,00 €  90% 

G O J Mº 
 
490,00 €  90% 

Q M I 
 
420,00 €  90% 

Z I A 
 
400,00 €  100% 

Z I M 
 
400,00 €  100% 

 
SEGON.- Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions corresponents a una 
despesa màxima de 3.580,50 euros, que aniran a càrrec de la partida 
pressupostària 68.23100.48018 del pressupost vigent en concepte de beques 
d’assistència a activitats esportives, a favor de les persones sol·licitants que es 
relacionen, amb el imports resultants que així mateix s’indiquen: 

CLUB DE FUTBOL CAN VIDALET(CIF Centre :G58798364)  
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom N.I.F. 

Cost 
Ajuntament 

Exercici 
2016 

Exercici 
2017 

I 
 

H 
 

400,00 €  133,33 €  266,67 €  
I 

 
H 

 

400,00 €  133,33 €  266,67 €  
B EL A A 

 

360,00 €  120,00 €  240,00 €  

    
1.160,00 €  386,66 €  773,34 €  

FUTBOL ASSOCIACIÓ ESPLUGUENC(CIF 
Centre :G-61.396.065) 

   Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom N.I.F. 

Cost 
Ajuntament 

Exercici 
2016 

Exercici 
2017 

C G M.M 
 

160,00 €  53,33 €  106,67 €  
T Z D J 

 

378,00 €  126,00 €  252,00 €  
G P A 

 

333,00 €  111,00 €  222,00 €  
M P M. C 

 

378,00 €  126,00 €  252,00 €  
G C M D 

 

420,00 €  140,00 €  280,00 €  
B EL A A 

 

310,50 €  103,50 €  207,00 €  

    
1.979,50 €  659,83 €  

1.319,67 
€  

CLUB BASQUET NOU ESPLUGUES(CIF 
Centre :G-64.941.552) 

   Primer Segon Nom N.I.F. Cost Exercici Exercici 



Cognom Cognom Ajuntament 2016 2017 
O M C 

 

441,00 €  147,00 €  294,00 €  

    
441,00 €  147,00 €  294,00 €  

 
 
TERCER.- Desestimar un total de 9 sol·licituds d’ajuts econòmics en concepte 
de beques d’assistència a Activitats Esportives, curs 2016-2017, que es 
detallen a l’annex de l’informe adjunt, pels motius que al mateix s’indiquen. 
 
QUART.- Les quantitats reconegudes en la present proposta, per valor total de 
3.580,50 euros, seran pagades proporcionalment en tres terminis, durant els 
mesos d’ abril i juny de 2017, a les entitats següents: 
  
CENTRE ESCOLAR N.I.F. Tram 1 Tram 2 Tram 3 TOTAL 
C.FUTBOL CAN 
VIDALET G58798364 386,66€ 386,67€ 386,67€ 1.160,00€ 

F.ASSOC. 
ESPLUGUENC G61396065 659,83€ 659,84€ 659,84€ 1.979,50€ 

C.BASQUET NOU G64941552 147,00€ 147,00€ 147,00€ 441,00€ 
 
CINQUÈ.- Proposar el pagament corresponent al primer tram de les quantitats 
aprovades en la present resolució.” 
 
 
ACORD NÚMERO VINT-I-UN.- Proposta de resolució de sol·licituds d’ajuts 
econòmics, dins l’Àmbit d’Acció Social, curs 2016-2017, en concepte de 
beques de menjador d’escoles bressol. 
 
“La Junta de Govern Local, en sessió ordinària duta a terme en data 13 de 
maig de 2016, va aprovar el document “Barems i criteris per a l’atorgament 
d'ajuts econòmics”, curs 2016-2017. 
 
L’Ajuntament d’Esplugues, amb la finalitat de garantir les necessitats bàsiques 
en l’àmbit de la infància i adolescència, atorga uns ajuts econòmics en 
concepte de beques de menjador d’escoles bressols municipals per als menors 
empadronats a Esplugues. 
 
Ateses les 16 sol·licituds d’ajuts econòmics presentades i vist l’informe emès 
per la unitat jurídic-administrativa, on fa constar que s’ha realitzat la valoració 
social, econòmica i administrativa corresponent a aquests tipus d’ajuts 
econòmics.  

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. 



La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Estimar un total de 2 sol·licituds d’ajuts econòmics per a la integració 
dels següents menors en concepte de beques de menjador d’Escola Bressol, 
pel curs 2016-2017, amb els percentatges de bonificació valorats per cada cas 
que s’indiquen: 

Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom  Cost 

Activitat 
% 
Beca 

G H M A 1.650,00 €  50% 
S 

 
S 1.650,00 €  50% 

 
SEGON.- Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions corresponents a una 
despesa màxima de 1.650,00 euros, a càrrec de la partida pressupostària 
68.23100.48018 del pressupost vigent, en concepte de beques de menjador 
d’escoles bressols municipals, a favor dels tutors legals que es relacionen, amb 
el imports resultants que així mateix s’indiquen: 

ESCOLA BRESSOL MONTSERRAT  
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom  Nom NIF Cost  

Aj 2016 2017 

H A I B 
 

825,00 €  300,00 €  
 
525,00 €  

L 
 

Z 
 

825,00 €  300,00 €  
 
525,00 €  

 
TERCER.- Desestimar 14 sol·licituds d’ajuts econòmics en concepte de beques 
de menjador d’Escola Bressol, que es detallen a l’annex que s’adjunta pel motiu 
que així mateix s’indica.  

QUART.- Les quantitats reconegudes en la present proposta, per valor total de 
1.650,00 euros, seran pagades proporcionalment en tres terminis, durant els 
mesos d’abril i juliol de 2017, al centre escolar següent:  

CENTRE 
ESCOLAR N.I.F. Tram 1 Tram 2 Tram 3 TOTAL 
ESCOLA 
BRESSOL 
MONTSERRAT 
(SOC. COOP. 
T.A.G.I.) 

R5800395E 600,00 
€ 

450,00 
€ 

600,00 
€ 1.650,00 € 

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



CINQUÈ.- Proposar el pagament corresponent al primer tram de les quantitats 
aprovades en la present resolució.” 

 
ACORD NÚMERO VINT-I-DOS.- Proposta de resolució de sol·licituds de 
tarifació social, curs 2016-2017, en concepte d’assistència de menors a 
les escoles bressols municipals. 

“Vist l'epígraf VII de l'annex de la vigent ordenança fiscal núm. 12, reguladora 
dels preus públics, en el que es contempla la bonificació del preu públic 
corresponent a assistència a Escoles-Bressol Municipals, per a les persones 
residents a Esplugues que compleixen amb els requisits establerts. 
 
Ateses les 16 sol·licituds de bonificacions sobre el preu públic aplicable a 
l’assistència d’Escoles Bressols municipals 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. 

Vist el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d'obres, 
activitats i serveis dels ens locals, 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. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Aplicar la bonificació de preu públic corresponent a assistència a 
Escoles-Bressol Municipals, curs 2016-2017, amb efectes des del mes de 
setembre 2016 fins al juliol de 2017, a 7 sol·licituds que es relacionen a l’annex 
adjunt atès que s’ajusten a l'establert a l’epígraf VII de l’annex de la vigent 
ordenança fiscal núm. 12, reguladora dels preus públics. 

SEGON.- Desestimar 9 sol·licituds d’ajuts econòmics en concepte de 
bonificació de preu públic per assistència a Escoles-Bressol Municipals, que es 
detallen a l’annex de l’informe que s’adjunta pels motius que així mateix 
s’indiquen. 
 
TERCER.- Aprovar una despesa màxima de 6.395,40 euros, en concepte de 
bonificació d’assistència a Escoles Bressol, d’acord amb el desglossament 
següent:  
 
- A favor de l’ESCOLA BRESSOL MARTA MATA (FUNDACIO PERE TARRES) 
amb NIF R5800395E, la quantitat de 564,30 euros els quals aniran a càrrec de 
la partida pressupostària 47.32300.47200 (Subvenció escoles bressol). 
 
- A favor de l’ESCOLA BRESSOL MAINADA amb NIF F08819872, la quantitat 



de 2.821,50 euros els quals aniran a càrrec de la partida pressupostària 
47.32300.47200 (Subvenció escoles bressol). 

- A favor de l’ESCOLA BRESSOL MONTESA amb NIF R5800395E, la quantitat 
de 1003,20 euros els quals aniran a càrrec de la partida pressupostària 
47.32300.47200 (Subvenció escoles bressol). 

- A favor de l’ESCOLA BRESSOL MONTSERRAT amb NIF F08619074, la 
quantitat de 2.006,40 euros els quals aniran a càrrec de la partida 
pressupostària 47.32300.47200 (Subvenció escoles bressol). 

El pagament de les quantitats reconegudes es realitzarà mensualment, de 
manera proporcional en funció del nivell d’assistència a l’activitat dels alumnes 
becats.” 
 
 
ACORD NÚMERO VINT-I-TRES.- Proposta de resolució de sol·licituds 
d’ajuts econòmics, dins l’Àmbit d’Acció Social, curs 2016-2017, en 
concepte de beques d’educació especial i tractament psicoterapèutic. 

“La Junta de Govern Local, en sessió ordinària duta a terme en data 13 de 
maig de 2016, va aprovar el document “Barems i criteris per a l’atorgament 
d'ajuts econòmics”, curs 2016-2017. 

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. 
 
Ateses les 9 sol·licituds d’ajuts econòmics presentades i vist l’informe emès per 
la unitat jurídic-administrativa, on es fa constar que s’ha realitzat la valoració 
social, econòmica i administrativa corresponent a aquests tipus d’ajuts 
econòmics.  

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. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Estimar un total de 7 sol·licituds d’ajuts econòmics per a la integració 
dels següents menors en concepte de beques de d’Educació Especial i 
Tractament Psicoterapèutic, pel curs 2016-2017, amb els percentatges de 
bonificació valorats per cada cas que s’indiquen: 

Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom  Cost 

Activitat 
% 
IRSC IRSC 



M. M. S. 2.200,00 € 16% 166,386 
F. S. J R. 2.135,74 € 16% 166,386 
M. G. A X. 600,00 € 7% 166,386 
B. F. R A. 1.158,00 € 12% 166,386 
A. G. H L. 1.600,00 € 16% 166,386 
T. Q. M. 1.200,00 € 10% 166,386 
V. M. M J P. 540,00 € 10% 166,386 

 
SEGON.- Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions corresponents a una 
despesa màxima de 5.086,24 euros, que aniran a càrrec de la partida 
pressupostària 68.23100.48018 del pressupost vigent en concepte de beques 
d’Educació Especial i Tractament Psicoterapèutic, a favor de les persones 
sol·licitants que es relacionen, amb el 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 N.I.F. 

Cost 
Ajuntament 

Exercici 
2016 

Exercici 
2017 

M. P. E. 
 

1.062,40 € 424,96 € 637,44 € 
   

TOTALES: 1.062.40 € 424,96 € 637,44 € 
CENTRE PILOT SANT JUST ASPROSEAT(CIF 
Centre :G08692410) 

  TUTOR/A LEGAL 
   Primer 

Cognom 
Segon 
Cognom Nom N.I.F. 

Cost 
Ajuntament 

Exercici 
2016 

Exercici 
2017 

S. CH. F. 
 

849,92 € 106,24 € 743,68 € 
   

TOTALES: 849,92 € 106,24 € 743,68 € 
 
 
PSICOLOGIA CENTRE DE TERÀPIA GLOBAL (CIF Centre :46453831H) 

TUTOR/A LEGAL 
   Primer 

Cognom 
Segon 
Cognom Nom N.I.F. 

Cost 
Ajuntament 

Exercici 
2016 

Exercici 
2017 

G. W. L J. 
 

464,80 € 185,92 € 278,88 € 
   

TOTALES: 464.80 € 185,92 € 278,88 € 

ASSOCIACIÓ SÍNDROME D'ASPERGER DE CATALUNYA (CIF Centre : 
G63448799) 

TUTOR/A LEGAL 
   Primer 

Cognom 
Segon 
Cognom Nom N.I.F. 

Cost 
Ajuntament 

Exercici 
2016 

Exercici 
2017 



B. C. C A. 
 

876,48 € 318,72 € 557,76 € 
   

TOTALES: 876,48 € 318,72 € 557,76 € 

CENTRO PSICOPEDAGOGICO CAN VIDALET (Mª del Roser Artacho- 
38425445N) 

TUTOR/A LEGAL 
   Primer 

Cognom 
Segon 
Cognom Nom N.I.F. 

Cost 
Ajuntament 

Exercici 
2016 

Exercici 
2017 

G. G. S. 
 

1.168,64 € 424,96 € 743,68 € 
   

TOTALES: 1.168,64 € 424,96 € 743,68 € 

NEUROESPLUGUES (CIF Centre: 47830151H) 

TUTOR/A LEGAL 
   Primer 

Cognom 
Segon 
Cognom Nom N.I.F. 

Cost 
Ajuntament 

Exercici 
2016 

Exercici 
2017 

Q. L. Y. 
 

398,40 € 0,00 € 398,40 € 
   

TOTALES: 398,40 € 0,00 € 398,40 € 

 
PSI-LAUT (CIF Centre: 47619277P) 

TUTOR/A LEGAL 
   Primer 

Cognom 
Segon 
Cognom Nom N.I.F. 

Cost 
Ajuntament 

Exercici 
2016 

Exercici 
2017 

V. Y. S R. 
 

265,60 € 0,00 € 265,60 € 
   

TOTALES: 265,60 € 0,00 € 265,60 € 

 
TERCER.- Les quantitats reconegudes en la present proposta, per valor total 
de 5.086,24 euros, seran pagades proporcionalment en tres terminis, durant els 
mesos de març de 2017 i juliol de 2017, a les entitats següents:  

CENTRE N.I.F. Tram 1 Tram 2 Tram 3 TOTAL 
CENTRE 
D'ASSISTÈNCIA I 
DIAGNÒSTIC 
PSICOLÒGIC 
D'ESPLUGUES 

E-
59944215 424,96 € 273,19 € 364,25 

€ 
1.062,40 
€ 

CENTRE PILOT 
SANT JUST 
ASPROSEAT 

G08692410 106,24 € 318,72 € 424,96 
€ 849,92 € 

PSICOLOGIA 
CENTRE DE 
TERÀPIA GLOBAL 

46453831H 185,92 € 139,44 € 139,44 
€ 464,80 € 

ASSOCIACIÓ G63448799 318,72 € 239,04 € 318,72 876,48€ 



SÍNDROME 
D'ASPERGER DE 
CATALUNYA 

€ 

CENTRO 
PSICOPEDAGOGICO 
CAN VIDALET(Mª del 
Roser Artacho) 

38425445N 424,96 € 318,72 € 424,96 
€ 

1.168,64 
€ 

NEUROESPLUGUES 47830151H 0,00 € 132,80 € 265,60 
€ 398,40 € 

PSI-LAUT 47619277P 0,00 € 113,83 € 151,77 
€ 265,60 € 

El pagament de les quantitats corresponents 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.  

QUART.- Desestimar 2 sol·licituds d’ajuts econòmics en concepte de beques 
d’Educació Especial i Tractament Psicoterapèutic, que es detallen a l’annex 
que s’adjunta pel motiu que així mateix s’indica.  

CINQUÈ.- Proposar el pagament corresponent al primer tram de les quantitats 
aprovades en la present resolució.” 

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