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Junta de Govern 

 
SESSIÓ DECISÒRIA ORDINÀRIA DE JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 28 DE 

JUNY DE 2019 
 

A la Casa Consistorial d’Esplugues de Llobregat, a la sala de reunions, a les 
13:50 hores del dia 28 de juny de 2019, es reuneix la Junta de Govern Local en 
sessió decisòria Ordinària, en primera convocatòria, sota la Presidència de 
l’alcaldessa Sra. Pilar Díaz Romero, amb l’assistència dels regidors i regidores: 
 
Partit dels Socialistes de Catalunya - Progrés Municipal  
EDUARDO SANZ GARCIA 
SARA FORGAS UBEDA 
MONTSERRAT ZAMORA ANGULO 
OLIVER JOSE PEÑA ESTEVEZ 
MANUEL POZO LOPEZ 
MARIA ISABEL AGUILERA MULERO 
 
Secretari 
PEDRO CARMONA PEREZ 
 
Interventor 
JAVIER VICEN ENCUENTRA 
 
 
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. 23/19 corresponent a la sessió 
ordinària de data 21 de juny de 2019. 
 
Per la Sra. alcaldessa i en relació a l’esborrany de l’acta núm. 23/19 corresponent 
a la sessió ordinària de data 21 de juny 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. 
 
 
2. Proposta d’aprovació del pagament del tercer termini i de la resta de 
l’import de l’expropiació de l’immoble ubicat al carrer de la Riba, 10. 
 
Assumpte: Pagament tercer termini, i de la resta de l’import de l’expropiació de 
l’immoble ubicat al carrer de la Riba, 10, d’Esplugues de Llobregat.  



 
 
Primer.- Vist que el 30 d’octubre de 2016, (Registre general d'entrada núm. 
2018/21314), la senyora ... i la senyora ..., com a apoderades i hereves de la 
senyora ... d’una banda i, la senyora ... i la senyora ..., en nom i representació de 
la senyora ..., presenten un escrit mitjançant el qual sol·liciten que es concreti dia 
per formalitzar l’acta d’ocupació i presa de possessió de l’immoble ubicat al carrer 
de la Riba, 10, d’Esplugues de Llobregat, objecte del conveni d’expropiació per 
mutu acord subscrit el 28 de setembre de 2016, i que en el mateix acte es liquidi 
l’import pendent fins a completar el 100% del preu just. 
 
Segon.- Vist l’informe jurídic emès per l’assessora jurídica de l’Àmbit de Territori 
i Sostenibilitat, que estableix el següent: 
 
“El 30 d’octubre de 2016, (Registre general d'entrada núm. 2018/21314), la 
senyora ... i la senyora ..., com a apoderades i hereves de la senyora ..., d’una 
banda i la senyora ... i la senyora ... en nom i representació de la senyora ..., 
presenten un escrit mitjançant el qual manifesten que la senyora ... va morir el 
21 de setembre de 2018 i, que la senyora ... està residint en una residència per 
a la gent gran, i que la retirada de l’aixovar es conclourà el 30 de desembre de 
2018. Sol·liciten que es concreti dia per formalitzar l’acta d’ocupació i presa de 
possessió, i que en el mateix acte es liquidi l’import pendent fins a completar el 
100% del preu just. 
 
El 18 de juny de 2019, (Registre general d'entrada núm. 2019/14253), la 
senyora ... i la senyora ..., com a apoderades i hereves de la senyora ..., d’una 
banda i la senyora ..., i la senyora ..., en nom i representació de la senyora ..., 
presenten documentació relativa a la defunció de la senyora ..., i del fet que la 
senyora ... està residint en una residència per a la gent gran. 
 
En aquest sentit, aporten la documentació següent: 
 
- Certificat d’empadronament actual de la senyora ...; 
- Certificat de defunció de la senyora ...; 
- Escriptura d’acceptació herència. 
En relació amb aquesta petició, cal assenyalar el següent: 
 
FETS 
 
Primer.- Que, el 28 de setembre de 2016, les senyores E i JS, propietàries per 
meitats en proindivís de la finca situada al carrer La Riba, núm. 10, de la ciutat 
d’Esplugues de Llobregat, representades cadascuna d’elles per les seves filles, 
van subscriure un Conveni amb l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, als 
efectes d’instrumentalitzar l’expropiació de mutu acord de la finca esmentada, 
qualificada pel Pla general metropolità com a sistema de parcs i jardins de nova 
creació, clau 6b.  
 
Segon.- Que el 21 de desembre de 2016, el Ple de l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat va acordar aprovar el Conveni, subscrit el 28 de setembre de 2016, 
entre les senyores E i JES, propietàries per meitats en proindivís de la finca 



 
situada al carrer La Riba, núm. 10, d’Esplugues de Llobregat, amb l’Ajuntament 
d’aquesta ciutat, relatiu a l’expropiació de mutu acord de la finca esmentada, 
qualificada pel Pla general metropolità com a sistema de parcs i jardins de nova 
creació, clau 6b. 
 
Mitjançant el punt segon d’aquest acord, el Ple va aprovar l’autorització, 
disposició de la despesa i el reconeixement de l’obligació per import de DOS-
CENTS NORANTA-NOU MIL DOS-CENTS CINQUANTA EUROS (299.250,00€), 
a favor de les senyores ..., en concepte de preu just de l’expropiació de la finca 
situada al carrer La Riba, núm. 10, d’Esplugues de Llobregat, amb càrrec a les 
corresponents aplicacions pressupostàries dels exercicis 2017-2022, amb el 
desglossament següent: 
 
“El primer pagament s’efectuarà durant el primer semestre de 2017, i en tot cas 
abans del dia 1 de juliol de 2017, i serà d’import 79.250,00€, corresponent  
39.625’00€ a cadascuna de les propietàries.  
 
La resta del preu es farà efectiu en la forma següent: 
 
Tres pagaments de 50.000,00€, cadascun (25.000€ per cadascuna de les dues 
copropietàries), dins dels exercicis 2018, 2019 i 2020. 
 
Un pagament final de 70.000,00€, (35.000€ per cadascuna de les dues 
copropietàries), dins de l’exercici 2022. 
 
Els pagaments es produiran abans del dia 1 de juliol de cadascun dels anys 
indicats.”  
 
Tercer.- El 30 de juny de 2017, segons consta acreditat a l’expedient, es va 
subscriure Acta de pagament del primer termini, per un import de d’import 
79.250,00€, corresponent 39.625’00€ a cadascuna de les propietàries.  
 
Quart.- El 26 d’abril de 2018, segons consta acreditat a l’expedient, es va 
subscriure Acta de pagament del segon termini, per un import 50.000,00€, 
corresponent 25.000,00€ a cadascuna de les expropiades.  
 
Cinquè.- D’acord amb el Conveni expropiatori de mutu acord, el pagament de 
l’últim termini estava previst com a màxim l’1 d juliol de 2022. 
 
El pacte sisè del Conveni indicat estableix que la casa serà desocupada per 
causa forçosa en cas de defunció de les senyores expropiades i, per causa 
voluntària, quan ambdues deixin de tenir el seu domicili a l’habitatge expropiat 
de forma definitiva. Aquestes circumstàncies seran comunicades per les 
persones familiars. 
 
El pacte setè del Conveni concreta que, en cas que es produeixin aquestes 
circumstàncies, l’Ajuntament s’obliga a satisfer la totalitat del preu ajornat que 
quedi pendent de liquidar, amb càrrec a l’exercici següent a aquell en què s’hagi 
produït la comunicació. 



 
 
I, concreta, que, en cas que aquesta comunicació es produeixi després de l’1 de 
setembre, el seu abonament es farà abans del dia 31 de desembre de l’exercici 
pressupostari següent. 
 
Sisè.- El 18 de juny de 2019, (Registre general d'entrada núm. 2019/14253), la 
senyora ... i la senyora ..., com a apoderades i hereves de la senyora ..., d’una 
banda, i, la senyora ..., i la senyora ..., en nom i representació de la senyora ..., 
presenten la documentació següent: 
 
En primer lloc, el certificat d’empadronament actual de la senyora ..., que acredita 
la seva residència en un emplaçament diferent al de la casa objecte d’expropiació. 
 
En segon lloc, el certificat literal de defunció de la senyora ..., extret del Registre 
Civil, que acredita la circumstància, i que aquesta va ocórrer el 21 de setembre 
de 2018. 
 
Finalment, aporten escriptura d’acceptació herència, aixecada el 14 de 
novembre de 2018, davant del Notari senyor ..., i número de protocol 3137. En 
aquesta escriptura, entre d’altres béns, apareix la meitat indivisa de l’immoble 
objecte d’expropiació. 
 
A continuació, es fa constar que la senyora ... i la senyora ..., filles de la 
senyora ..., accepten pura i simplement l’herència testada de la seva mare, i 
s’adjudiquen per meitat i en proindivís el ple domini de tots els béns inventariats. 
 
Setè.- El 28 de maig de 2019, es va publicar al Butlletí oficial de la província de 
Barcelona l’edicte corresponent a l’elevació a aprovació definitiva, de l’acord del 
Ple de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, de 24 d’abril de 2019, mitjançant 
el qual es va aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit. En aquesta 
modificació de crèdit s’ha previst traslladar la totalitat de l’import restant per pagar 
l’expropiació a l’exercici de 2019. 
 
CONCLUSIONS 
 
A la llum de tots els fets enumerats en l’apartat anterior d’aquest informe, cal 
constatar que concorren les circumstàncies previstes al pacte sisè del Conveni 
relatiu a l’expropiació de mutu acord de la finca qualificada pel Pla general 
metropolità com a sistema de parcs i jardins de nova creació, clau 6b, situada al 
carrer La Riba, núm. 10, d’Esplugues de Llobregat, en tant en quant ha estat 
acreditada documentalment la defunció de la senyora ... i que la senyora ... ja no 
està residint a l’immoble objecte d’expropiació. 
 
Tenint en compte que la comunicació d’aquestes circumstàncies s’ha produït 
amb posterioritat a la data d’1 de setembre de 2018, només resta concloure que 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat ha de fer front a la totalitat del preu ajornat 
que quedi pendent de liquidar, abans del dia 31 de desembre de 2019. 
 
Els imports que resten per pagar a dia d’avui són els següents: 



 
 
- 50.000,00€, cadascun (25.000€ per cadascuna de les dues copropietàries 
o hereves), que ja estava previst pagar abans de l’1 de juliol de 2019. 
 
- 70.000,00€ (35.000€ per cadascuna de les dues copropietàries o hereves). 
 
Tal i com ha estat acreditat, les persones que se subroguen en la posició de 
la senyora ..., en tant que hereves, són la senyora ... i la senyora ...” 
 
L’òrgan competent per a resoldre aquesta petició és la Junta de Govern 
Local, segons Decret d’alcaldia núm. 2198, de 17 de juny de 2019. 
 
Per tot l’exposat, 
  
S’acorda: 
 
PRIMER.- DECLARAR que concorren les circumstàncies previstes al pacte sisè 
del Conveni relatiu a l’expropiació de mutu acord de la finca situada al carrer La 
Riba, núm. 10, d’Esplugues de Llobregat, tal i com ha quedat especificat a la part 
expositiva d’aquest acord. 
 
SEGON.- DECLARAR que la senyora ... i la senyora ... en qualitat d’hereves de 
la difunta senyora ..., segons ha estat acreditat mitjançant l’escriptura 
d’acceptació herència, aixecada el 14 de novembre de 2018, davant del Notari 
senyor ..., i número de protocol 3137, aportada el 18 de juny de 2019, (Registre 
general d'entrada núm. 2019/14253), són les persones que han de rebre l’import 
de l’expropiació que corresponia a la senyora .... 
 
TERCER.- APROVAR l’autorització, disposició de la despesa i el reconeixement 
de l’obligació, de 50.000,00€; corresponent 25.000,00€ a la senyora ...; i 12.500 
euros a la senyora ... i 12.500 euros a la senyora ..., en qualitat d’hereves de la 
difunta senyora ..., en concepte de justi preu en compliment del pacte segon del 
Conveni relatiu a l’expropiació de mutu acord de la finca situada al carrer La Riba, 
núm. 10, d’Esplugues de Llobregat, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 12-
15100- 61000, abans de l’1 de juliol de 2019. 
 
QUART.- APROVAR l’autorització, disposició de la despesa i el reconeixement 
de l’obligació, de 70.000,00€; corresponent 35.000,00€ a la senyora ...; i 17.500 
euros a la senyora ... i 17.500 euros a la senyora ..., en qualitat d’hereves de la 
difunta senyora ..., en concepte de justi preu en compliment del pacte segon del 
Conveni relatiu a l’expropiació de mutu acord de la finca situada al carrer La Riba, 
núm. 10, d’Esplugues de Llobregat, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 12-
15100- 61000, abans del 31 de desembre de 2019. 
 
CINQUÈ.- AIXECAR acta on es deixarà constància de la materialització de 
l’expropiació i d’aquest primer pagament. 
 
SISÈ.- COMUNICAR aquest acord al Departament d’Intervenció i Tresoreria. 
 



 
SETÈ.- NOTIFICAR aquest acord a les persones interessades. 
 
 
3. Proposta de concessió de llicència provisional d’usos i obres a precari a 
MOONSTER’S PARK, SL per a la implantació d’un espai chiqui-park al 
carrer Àngel Guimerà, núm. 149 (expedient 2018/5/2435). 
 
La senyora ..., en nom i representació de MOONSTER’S PARC SL, sol·licita 
llicència amb caràcter provisional per a la implantació d’un Chiqui-Park al carrer 
Àngel Guimerà, núm.149, d’aquesta població (referència cadastral 
3109102DF283060001UY), segons projecte tècnic aportat a tal efecte. 
(Expedient 2018/5/2435) 
 
Atès l’informe emès per l’Arquitecte Municipal del que resulta: 
 

“- Planejament vigent. 
 
Pla General Metropolità, aprovat definitivament en data 14/07/1976 i publicat 
al BOP en data 19/07/1976. 
 
- Qualificacions urbanístiques. 
 
Zona d’equipaments comunitaris i dotacions de nova creació de caràcter local 
(clau 7b). 
 
- Projecte. 
 
El projecte contempla dur a terme unes obres per tal d’utilitzar amb caràcter 
provisional l’edifici objecte de l’actuació per a usos de “Chiqui-Parc” (Jocs 
infantils i juvenils i bar per a celebracions). 
 
La superfície d’actuació és de 1.285’71 m².  
 
Les obres proposades són la construcció d’una sèrie d’envans per a conformar 
uns serveis higiènics (4 unitats femenines, 4 unitats masculines, 1 unitat infantil 
i 1 unitat adaptada), una zona de vestuaris i magatzems i la instal·lació d’aigua 
i electricitat pròpia del centre i de l’activitat a desenvolupar. 
 
Es preveu també la instal·lació de diverses zones de joc de caràcter infantil i 
juvenil, totes elles de caràcter prefabricat i fàcilment desmuntable. 
 
El projecte preveu destinar 7 places d’aparcament a l’aire lliure als clients de 
l’activitat, situats en una part de la parcel·la descoberta i amb accés des del 
carrer Gaspar Fàbregas. La resta de places de previsió obligatòria (3 places 
més) s’adquiriran de l’edifici situat al carrer Àngel Guimerà, 153. 
 
La zona de bar i celebracions ocupa més de 300’46 m2 d’un total de 1.285 m2 
(representant aprox. el 23 % del local).  
 



 
- Compliment de normativa. 
 
D’acord amb l’article 53.1 del Text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya 
modificat per l’article 16 de la Llei 3/2012, en els terrenys destinats a sistemes 
urbanístics es poden autoritzar usos i obres de caràcter provisional que no 
siguin prohibits pel planejament urbanístic, mentre no s’hi hagi iniciat el 
procediment de reparcel·lació, d’ocupació directa ni d’expropiació 
corresponent per l’execució de l’actuació urbanística que els afecta. En el 
present cas la finca està qualificada com a zona d’equipaments comunitaris i 
dotacions de nova creació de caràcter local (clau 7b) i no es troba inclosa en 
cap dels casos anteriors.  
 
Aquests usos provisionals autoritzats, d’acord amb els articles 53.2 del citat 
Text refós i 62.1 del seu Reglament, han de cessar i les obres provisionals 
autoritzades s’han de desmuntar o enderrocar quan ho acordi l’Ajuntament, 
sense que, en cap cas, els afectats tinguin dret a percebre indemnització. 
 
En aplicació de l’article 53.3 del citat Text refós i 61.1 del seu Reglament, l’ús 
de la finca que es proposa en el present projecte entraria dintre dels usos 
provisionals admesos al tractar-se d’una activitat destinada a la prestació de 
serveis particulars als ciutadans. 
 
En quant a les obres admissibles per a usos provisionals, els articles 53.5 del 
citat Text refós i 61.2 del seu Reglament, estableixen que només es poden 
autoritzar com a obres provisionals les vinculades als usos provisionals. 
Aquestes obres han de ser les mínimes que siguin imprescindibles per a 
permetre l’exercici de l’activitat provisional, han de permetre unes instal·lacions 
transportables o desmuntables i no poden comportar una desfiguració 
definitiva del terreny, així mateix no han d’ometre cap de les garanties de 
seguretat establertes per la legislació sectorial, que s’han d’acreditar en la 
memòria justificativa que cal presentar a aquests efectes. 
 
Ateses les característiques urbanístiques de la finca que ocupa l’activitat i 
d’acord amb l’article 53 del Text Refós de la Llei d’urbanisme, aprovat 
mitjançant el Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, en la redacció donada per 
la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació de la llei d’urbanisme, la 
concessió de la llicència d’obres així com la conformitat de la llicència per  
l’activitat, si és el cas, s’atorgaran en tot cas amb caràcter provisional i a precari 
i, per aquest motiu, cal recordar que serà necessari tramitar la corresponent 
llicència per usos i/o obres a precari i obtenir el preceptiu informe previ 
favorable de la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Àrea Metropolitana.” 

 
Atès l’informe favorable emès pels Serveis Jurídics Municipals, en data 17 de 
juny de 2019, els fonaments de dret del qual estableixen el següent: 
 

“L’article 53 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat mitjançant el Decret 
legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, en la redacció donada per la Llei 3/2012, de 22 
de febrer, de modificació de la llei d’urbanisme, fa referència als usos i les 
obres de caràcter provisional. Aquest precepte indica que es poden autoritzar 



 
usos i obres de caràcter provisional que no siguin prohibits per la legislació i el 
planejament sectorial, territorial o urbanístic, sobre terrenys compresos en 
sectors de planejament urbanístic derivat o en polígons d’actuació urbanística 
i, fora d’aquests àmbits, en terrenys destinats a sistemes urbanístics, mentre 
no hi hagi iniciat el procediment de reparcel·lació, ocupació directa o 
d’expropiació corresponent per a l’execució de l’actuació urbanística.  
 
Les obres han de ser les mínimes indispensables per a desenvolupar l’ús 
sol·licitat, sense ometre cap de les normes de seguretat i higiene establertes 
per la legislació sectorial, i han de ser fàcilment desmuntables i traslladables. 
En aquest cas concret, les obres que es pretenen executar tenen el caràcter 
de desmuntables. 
 
L’article 54 del mateix text legal estableix el procediment a seguir per a 
l’autorització dels usos i obres provisionals, i estableix la documentació que cal 
aportar pel peticionari per a la seva tramitació. 
 
D’aquesta manera, cal aportar una memòria justificativa del caràcter 
provisional dels usos i les obres; l’acceptació pel propietaris de cessar els usos 
i desmuntar o enderrocar les obres quan ho acordi l’administració actuant, 
sense dret a percebre indemnització per aquest concepte, més el compromís 
de reposar la situació alterada pels usos i obres sol·licitats al seu estat originari. 
 
En cas que la petició compleixi amb aquests requisits, l’Ajuntament l’ha de 
sotmetre al tràmit d’informació pública pel termini de vint dies i, simultàniament, 
cal sol·licitar informe preceptiu a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, en 
compliment de l’article 54.2 mencionat, i l’article 36.a) de la Llei 31/2010, de 3 
d’agost. 
 
Els apartats 3 i 4 de l’article 54 estableixen les condicions a les quals en tot 
cas s’hauran de supeditar les autoritzacions a precari, i que aquestes hauran 
d’estar inscrites al Registre de la propietat. L’eficàcia de l’autorització resta 
supeditada a aquesta constància registral. 
 
També són d’aplicació l’article 65 i següents del Reglament de Protecció de la 
legalitat urbanística, aprovat mitjançant Decret 64/2014, de 13 de maig, relatius 
a la sol·licitud i el procediment aplicables. 
 
En virtut del Decret d’alcaldia núm. 2198, de 17 de juny de 2019, de delegació 
expressa, l’òrgan competent per a resoldre sobre aquesta petició és la Junta 
de Govern Local. 
 
CONCLUSIONS 
 
En aquest cas, cal assenyalar que concorren les circumstàncies exigides per 
l’article 53 del Text refós de la Llei d’urbanisme, en tant en quant els sòls 
objecte de la petició són terrenys qualificats com a sistema d’equipaments 
comunitaris de nova creació, i no consta iniciat cap procediment de 



 
reparcel·lació, ocupació directa o d’expropiació corresponent per a l’execució 
de l’actuació urbanística.  
 
Per altra banda, ha estat aportada la documentació exigida per la Llei en 
relació amb els precaris, prevista a l’article 54.1 del text refós de la Llei 
d'urbanisme, en la seva redacció donada per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, 
de modificació de la Llei d'urbanisme. 
 
D’acord amb l’article 53.1.d) del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, 
mitjançant el qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, es poden 
autoritzar com a usos provisionals les activitats d’oci, esportives, recreatives i 
culturals. L’article 61.1.d) del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova 
el Reglament de la Llei d'urbanisme reprodueix el mateix contingut de la Llei. 
 
Per tant, l’activitat sol·licitada es troba inclosa dins d’aquest apartat de la Llei. 
 
En aquest cas concret, tal i com assenyalen els Serveis tècnics municipals, les 
obres previstes són desmuntables, i són les mínimes imprescindibles per al 
desenvolupament de l’activitat.  
 
Per tot l’exposat, només resta concloure que s’informa favorablement la petició 
per a l’obtenció d’una llicència d’usos i obres provisionals per a un Chiqui Parc, 
al carrer Àngel Guimerà, núm.149, sol·licitada per MOONSTER’S PARC, SL.” 

 
Vistos els informes tècnics que consten a l’expedient, i a la llum de la normativa 
aplicable, 
  
S’acorda: 
 
Primer.- INCOAR expedient d’autorització d’usos i obres provisionals, a l’empara 
del articles 53 i 54 del Text refós de la Llei d'urbanisme, per a l’autorització per a 
la implantació d’una activitat recreativa de Chiqui Parc, al carrer Àngel Guimerà, 
núm.149, d’Esplugues de Llobregat, d’acord amb el projecte i resta de 
documentació presentada per MOONSTER’S PARC, SL, el 13 de desembre de 
2018, (RGE núm. 2018/25902) i la documentació d’esmena o complement 
aportada el 27 de febrer de 2019, (RGE 2019/4718); el 6 de maig de 2019, (REG 
2019/10333) i el 4 de juny de 2019, (Registre d’entrada número 2019/13090). 
 
Segon.- Sotmetre aquest expedient al tràmit d’informació pública pel termini de 
vint dies, en els termes de l’article 54 del text refós de la Llei d’urbanisme i l’article 
67 del Reglament de Protecció de la legalitat urbanística. 
 
Tercer.- Sol·licitar l’informe preceptiu a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, 
d’acord amb l’article 54.2 del Text refós de la Llei d’urbanisme i l’article 68 del 
Reglament de protecció de la legalitat urbanística. 
 
Quart.- Advertir i manifestar MOONSTER’S PARC, SL: 
 



 
. Ateses les afectacions urbanístiques de la finca que ocupa l’activitat i d’acord 
amb l’article 53 del Text refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat mitjançant el Decret 
legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, en la redacció donada per la Llei 3/2012, de 22 
de febrer, de modificació de la Llei d’Urbanisme, la concessió de la llicència 
mediambiental, s’atorguen amb caràcter provisional i a precari. Correspon, per 
tant i d’acord amb la normativa vigent, tramitar la corresponent llicència per usos 
provisionals i sol·licitar, per tant,  el preceptiu informe favorable de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona. 
 

. Ja que s’ha justificat, d’acord amb la normativa vigent, que la previsió de places 
d’aparcament per l’aforament màxim previst de 150 persones és en total de 10 
places i que, a l’interior del local, només es disposa de 7 places, caldrà aportar 
a l’expedient un document públic en el que el titular de les places d’aparcament 
externes a l’edifici autoritzi l’adscripció de les mateixes al compliment de la 
previsió de les places d’aparcament establerta per l’activitat a desenvolupar 
mentre aquesta es desenvolupi i nota simple del registre de la propietat en la que 
es comprovi que no consten altres adscripcions que impossibilitin aquesta 
adscripció. 
 

. Com a recordatori, es recullen els condicionats de l’informe de la Direcció 
General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments de la Generalitat de 
Catalunya: 
 
- Caldrà assegurar que la resistència al foc dels elements estructurals portants 
dels passadissos elevats (zones de llits elàstics) i de les escales d’accés a 
aquests passadissos és R90. 
 
- La resistència al foc de l’estructura principal de coberta ha de complir la taula 
3.1 del DB SI del CTE. En el cas que es compleixin les prescripcions del punt 3.2 
del DB SI 6 del CTE l’estructura principal de coberta pot justificar una resistència 
al foc R30. 
 
- Els elements constructius han de complir les condicions de reacció al foc 
establertes a la taula 4.1 de la secció SI 1 del DB SI del CTE. 
 
- Cal instal·lar un hidrant d’incendis normalitzat prop de l’entrada del local si no 
n’hi ha cap a menys de 100 m. 
 
Cinquè.- Comunicar aquest acord a les persones interessades. 
 
 
4. Proposta de concessió de llicència a KERAD PROJECT 2006 SL per a 
construir un habitatge unifamiliar aïllat, aparcament i piscina a la finca 
ubicada al carrer Frontó, núm.6-8-10 (exp.2019/3149/2416). 
 
El 15 de març de 2019, (Registre general d'entrada núm. 2019/6465-E), el senyor 
..., en representació de KERAD PROJECT 2006, SL, sol·licita llicència d’obres 



 
per a la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat, aparcament i piscina, a la 
finca ubicada al carrer Frontó, núm. 6-8-10, d’Esplugues de Llobregat.  
 
Atès l’informe favorable emès  el 13 de juny de 2019 pels Serveis Tècnics 
Municipals del que resulta: 
 
“ 2. Planejament vigent. 
Pla General Metropolità, aprovat definitivament en data 14/07/1976 i publicat al 
BOP en data 19/07/1976. 
 
3. Qualificació urbanística. 
 
Zona d’Ordenació en Edificació Aïllada, subzona Unifamiliar (clau 20a/10). 
 
4. Projecte. 
 
Proposa la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat. 
 
La parcel·la té una superfície de 1.300’00 m2 segons el projecte presentat i una 
forma sensiblement trapezoïdal, d’uns 59 m. de costat més llarg i uns 41 m. de 
costat més curt, amb la façana al carrer Frontó 6-8-10, amb una longitud total de 
front de façana de 28’27 m. 
 
L’habitatge es desenvolupa en tres nivells, una planta soterrada, una planta baixa 
i una planta pis. 
 
A la planta soterrani (185’04 construïts) es preveu, a banda de les comunicacions 
verticals i distribuïdor, un garatge per a quatre vehicles (97’91 m2), un magatzem 
(8’56 m2), una cambra higiènica (4’34 m2) i una zona d’instal·lacions (18’19 m2). 
 
En planta baixa (284’05 m2 construïts) es preveu, a banda de l’accés i vestíbul, 
la cuina (29’52 m2), el menjador-estar (85’69 m2), un lavabo (4’42 m2), dos 
dormitoris (13’77 m2. I 22’14 m2), dos banys (6’41 m2 i 6’24 m2) i una sala de 
cinema (19’99 m2). També es preveu una terrassa descoberta i una piscina 
descoberta, construïda en substitució de terres. 
 
En planta primera (235’36 m2 construïts) es preveuen, a banda de l’accés, escala 
i distribuïdor, dos dormitoris (20’18 m2 i 26’73 m2), amb dos banys (5’97 m2 i 
19’42 m2), un vestidor (25’95 m2) i un despatx-estudi (27’35 m2). També es 
preveu una terrassa coberta d’uns 30 m2. 
 
La superfície construïda total computable és, per tant, de 704’44 m2, inferior a la 
màxima determinada pel planejament (975’00 m2). 
 
La ocupació màxima de l’edifici projectat és de 355’49 m2, inferior a la màxima 
determinada pel planejament (30 % de la parcel·la, equivalent a 390’00 m2). 
  
La coberta prevista és plana i només transitable a efectes de manteniment. 
 



 
L’alçada de l’edificació prevista (7’20 m., PB+1) no supera la màxima reguladora 
determinada pel planejament vigent (9’15 m.).  
 
El projecte inclou també la construcció d’una piscina, de forma rectangular,  de 
10’0 m. x 4’0 m. i una profunditat màxima de 1’65 m. 
 
Les distàncies de l’edificació als llindars acompleix amb els mínims establerts per 
a la normativa en aquesta zona urbanística. 
 
El projecte  compleix, per tant, en la seva totalitat, la normativa urbanística i 
concordant que li es d’aplicació.” 
 
Atès l’informe favorable emès pels Serveis Jurídics Municipals, de data 19 de 
juny de 2019, els fonaments de dret del qual estableixen el següent: 
 
“Les obres mencionades estan subjectes a llicència urbanística prèvia, i aquesta 
s’ha d’atorgar d’acord amb la normativa urbanística, el planejament urbanístic i 
les ordenances municipals aplicables, segons prescriu l’article 187 del Text refós 
de la llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost; d’acord 
amb la redacció donada per la Llei 16/2015, de 24 de juliol, de simplificació de 
l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals 
de Catalunya i d’impuls de l’economia. 
 
En aquest sentit, d’acord amb l’article 187.c) està subjecte a llicència urbanística 
prèvia, la construcció d’edificis de nova planta i la intervenció en els edificis ja 
existents que, d’acord amb la legislació sobre ordenació de l’edificació, 
requereixen l’elaboració d’un projecte tècnic, com és el cas que ens ocupa. 
 
D’acord amb l’article 12 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el 
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, correspon a l’administració 
municipal atorgar les llicències urbanístiques respecte dels actes que hi són 
subjectes que es pretenguin executar en el seu terme municipal. 
 
L’article 13.1 del Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística estableix 
que les sol·licituds de llicències urbanístiques es tramiten de conformitat amb la 
legislació sobre règim local, sens perjudici de la legislació sobre procediment 
administratiu comú i procediment de les administracions públiques de Catalunya 
i els aspectes procedimentals establerts a la legislació urbanística. 
 
Per tant, són d’aplicació l’article 75 i següents del Reglament d'obres, activitats i 
serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny. 
 
L’article 34 del Reglament exigeix l’aportació d’un projecte executiu quan el 
projecte objecte de la llicència tingui la consideració de projecte bàsic. En aquest 
cas, segons indiquen els Serveis tècnics municipals en el seu informe, el projecte 
presentat és bàsic, de manera que caldrà presentar l'executiu. 
 
Les llicències urbanístiques caduquen si transcorre el termini per començar les 
obres o el termini per acabar-les, incloses les seves pròrrogues respectives, 



 
sense que hagin estat iniciades o finalitzades. Els terminis són d’un any per a 
iniciar les obres, i de 3 anys per a acabar-les una vegada iniciades. Ambdós 
terminis es computen a partir de l’endemà de la notificació de la llicència 
atorgada. 
 
A aquests efectes, en compliment de l’article 37 del Reglament sobre protecció 
de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig, correspon 
efectuar l’advertiment de caducitat corresponent. 
 
Cal indicar a la persona titular de la llicència que ha de lliurar a l’administració 
atorgant una còpia de l’acta d’inici d’obres estesa per la direcció facultativa de 
les obres i, posteriorment, una còpia del certificat final d’obres expedit per 
aquesta mateixa direcció. Si les obres autoritzades no requereixen direcció 
facultativa per executar-les, les còpies de l’acta i del certificat esmentats han de 
ser substituïdes per la declaració responsable corresponent de la persona titular 
de la llicència urbanística. 
 
Finalment, cal recordar que, en aplicació i compliment de l'article 187 bis del Text 
refós de la Llei d'urbanisme, estan subjectes a la comunicació prèvia, entre 
d'altres, la primera utilització i ocupació dels edificis. 
 
L’òrgan competent per a l’aprovació d’aquest Projecte és la Junta de Govern 
Local, per delegació expressa efectuada mitjançant Decret núm. 2198, de 17 de 
juny de 2019. 
 
Conclusions 
 
Per tot l'exposat, només resta concloure que s’informa favorablement la 
concessió de la llicència sol·licitada.” 
 
Vistos els preceptes citats, 
 
S’acorda: 
 
1.- Concedir llicència d’obres a KERAD PROJECT 2006, SL, per a la construcció 
d’un habitatge unifamiliar aïllat, aparcament i piscina, a la finca ubicada al carrer 
Frontó, núm. 6-8-10, d’Esplugues de Llobregat, d’acord amb el projecte presentat 
el 28 de maig de 2019, (Registre general d'entrada núm. 2019/12555-E). 
 
2.- Condicionar aquesta llicència al compliment dels següents requisits: 
 
2.1. Abans d’iniciar les obres d’edificació ha de procedir a: 
 
2.1.1. Constituir dipòsit en Tresoreria Municipal en metàl·lic o aval bancari solidari 
d'import de 3.390’00 euros en concepte de garantia d’urbanització i reposició de 
qualsevol dany que pogués ocasionar-se en els elements urbanístics del sòl , 
subsol i vol de la via pública, durant el curs de les obres, de conformitat amb el 
disposat en l'article 16 de les Ordenances Metropolitanes d'Edificació. 
 



 
2.1.2. Constituir dipòsit en Tresoreria Municipal en metàl·lic o aval bancari solidari 
d'import 3.059’73 euros en concepte de fiança per a garantir la gestió dels residus 
procedents de l'enderroc i l’excavació, de conformitat amb el que disposa el 
Decret 89/2010, de 29 de juny, relatiu a la gestió de residus de la construcció. 
 
La garantia definitiva es constituirà preferentment mitjançant: 
 
a) Fiança: a través de l'ingrés amb el document de codi de barres. S’adjunta carta  
de pagament i instruccions carta de pagament. 
 
b) Aval bancari: ha de contenir els requisits que s’enumeren seguidament. 
S’estableix l’obligació de presentar juntament amb l’aval còpia d’aquest acord: 
 
1. Raó social de l'entitat de crèdit o societat de garantia recíproca  
2. Identificació dels apoderats  
3. Obligació assumida per la garantia. Import de la garantia (en lletra i en xifra) 
4. L'aval ha de ser solidari respecte a l'obligat principal, amb renúncia expressa 
al benefici d'excussió i pagador al primer requeriment. 
5. L'aval serà de durada indefinida, romanent vigent fins que l'òrgan a disposició 
del qual es constitueixi resolgui expressament declarar l'extinció de l'obligació 
garantida i la cancel·lació de l'aval. 
6. Inscripció Registre Especial d'Avals amb número ... 
7. Validació de poders per l’Assessoria jurídica de la C.G.D. o Advocacia de 
l’Estat.  
8. Verificació de la representació per fedatari públic. 
 
2.1.3 Comunicar, cursant avís per escrit a aquest Ajuntament, l’inici de les obres 
i procedir al replanteig i assenyalament de alineacions i rasants oficials en 
presència dels Serveis Tècnics Municipals. 
 
2.1.4 Aportar la documentació següent: 
 
- Projecte d’execució, en compliment de l’Art.34 del Decret 64/2014, degudament 
signat per la propietat i el redactor del mateix i visat pel Col·legi d’Arquitectes de 
Catalunya i Certificat de l’Arquitecte autor del projecte, igualment visat pel 
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, indicant que el mateix s’ajusta exactament 
al contingut del Projecte Bàsic en base al qual ha estat concedida la corresponent 
llicència d’obres, o que les modificacions, en el seu cas, no són substancials i no 
alteren els paràmetres urbanístics/de l'edificació definits en el citat Projecte Bàsic. 
- Estudi geotècnic subscrit per tècnic competent i visat pel Col·legi corresponent. 
- Full d’Assumpció del Director de l’obra, signat i visat pel Col·legi corresponent. 
- Full d’Assumpció del Director d’execució de l’obra, signat i visat pel col·legi 
corresponent. Nomenament de coordinador/a de Seguretat i Salut, igualment 
signat i visat pel Col·legi corresponent. 
- Nomenament de contractista 
- Darrer rebut pagar de l’IBI de la finca amb expressió de la seva referència 
cadastral. 
- Fitxes estadístiques de la Generalitat. 
 



 
3.- Així mateix, la present llicència resta condicionada als següents requisits: 
 
3.1. La tanca de precaució de l’obra, ha de ser fixa i opaca, de 2 m d’alçada, com 
a mínim, estable, consistent i resistent a l’impacte, construïda amb paret d’obra 
vista o pintada, xapa metàl·lica, o panell prefabricat, de tal manera que es 
mantingui en bon estat i ofereixi la seguretat necessària durant tot el procés que 
duri l’obra. 
 
3.2. Executar les escomeses de serveis (aigua, gas, electricitat, telèfon, etc.) en 
soterrani fins a l'edificació, havent d'assumir el titular el cost total derivat de les 
canalitzacions en soterrani d'aquests serveis per la via pública. 
 
La actuació a que està obligat el propietari fa referència a tots aquells aspectes 
que siguin necessaris per dur-los a terme, inclòs el soterrament de les línies de 
serveis i subministraments que quedin afectades i la reposició d'aquelles que, 
estan ja soterrades es vegin també afectades. 
 
4.- Advertir a KERAD PROJECT 2006, SL que a la finalització de les obres, ha 
de: 
 
4.1. Aportar certificat final de les obres executades. 
 
4.2. Comunicar la primera utilització i ocupació de l’habitatge aportant la 
documentació indicada a l'art. 53 de les Ordenances Metropolitanes d'Edificació, 
en virtut de l’article 187bis.b) del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual 
s'aprova el text refós de la Llei d'urbanisme, en la redacció donada per la Llei 
16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de 
l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de 
l'activitat econòmica. 
 
4.3. Justificar el cost real i efectiu de les obres realitzades, i si s’escau efectuar 
l’autoliquidació complementària corresponent. 
 
4.4. Justificar la comunicació de les modificacions introduïdes a la finca, a la 
Gerència Territorial del Cadastre, c/ Travessera de Gràcia núm.58 2a planta de 
Barcelona, per ajustar les dades a la realitat (Mod. 902), aportant fotocopia de 
l’esmentat model. 
 
5.-  Advertir i manifestar a KERAD PROJECT 2006, SL: 
 
5.1. Que la placa d’obres s’haurà de retirar al Punt d’Atenció a la Ciutadania, 
plaça Santa Magdalena núm. 24, prèvia justificació del seu pagament i del dipòsit 
de les fiances o avals senyalats a la concessió de la llicència. Una vegada 
complimentada, s’ha de col·locar en lloc visible.  
  
5.2. Que en cas de necessitar la col·locació de contenidors per a residus i runes 
ha de sol·licitar i obtenir l'oportuna autorització.  
 



 
5.3. Que en cas de necessitar ocupar i/o tallar la calçada, s’ha de sol·licitar la 
preceptiva autorització al departament de Serveis Administratius amb una 
antelació de 7 dies.   
 
5.4. Que en cas de necessitar la col·locació d’una grua – torre, si és el cas, és 
necessari sol·licitar i tramitar la corresponent llicència municipal. 
 
6.- Advertir a KERAD PROJECT 2006, SL, en compliment de l’article 37 del 
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, 
de 13 de maig, el següent: 
 
- Per a la comunicació de l’inici d’obres caldrà aportar una còpia de l’acta d’inici 
d’obres estesa per la direcció facultativa de les obres i, posteriorment, acabades 
aquestes, caldrà aportar una còpia del certificat final d’obres expedit per aquesta 
mateixa direcció. 
 
- Les llicències urbanístiques caduquen si transcorre el termini d’1 any per 
començar les obres o el termini de 3 anys per acabar-les, incloses les seves 
pròrrogues respectives, sense que hagin estat iniciades o finalitzades. Ambdós 
terminis es computen a partir de l’endemà de la notificació de la llicència 
atorgada. 
 
7.- Condicionar la concessió d’aquesta llicència al pagament de les següents 
liquidacions confeccionades d'acord amb el que preveuen les Ordenances 
Fiscals respectives: 
 
7.1. Taxa per llicència urbanística, regulada en l'Ordenança Fiscal núm.6, articles 
5 i 6.1, apartat 1.1. per import de 14.649,10€. 
Base provisional (base imposable x 1,15) = 509.533,84 x 1,15= 585.963,92€ 
Quota tributària (base provisional x 2,5%)= 585.963,92 x 2,5% = 14.649,10€ 
 
7.2. Taxa per utilització de plaques i altres distintius, regulada a  l'Ordenança 
Fiscal núm.18, art. 5 per import 48,40 €. 
 
7.3. lmpost sobre construccions, instal·lacions i obres, regulada a l'Ordenança 
Fiscal núm. 1 articles 7 i 8 per import de 23.438,58€. 
Base imposable (PEM)= 509.533,84 € 
Base provisional (base imposable x 1,15)=509.533,84 x 1,15=585.963,92 € 
Quota tributària (base provisional x 4%)= 585.963,92  x 4%= 23.438,58€ 
 
Aquest impost es liquidarà per l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació 
de Barcelona (ORGT).  
 
8.- Comunicar a KERAD PROJECT 2006, SL que la recaptació d'aquests tributs 
es troba delegada en l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona (ORGT). En conseqüència, aquestes liquidacions seran notificades 
per l'ORGT en els pròxims dies, havent d'abonar-se el seu import en el lloc, 
termini i forma que es determini en la corresponent notificació. 
 



 
9.- Donar trasllat a l'Organisme de Gestió Tributària (ORGT) de la Diputació de 
Barcelona per tal d'aprovar la liquidació corresponent a l’apartat  7.3. 
 
10.- Notificar aquesta resolució a KERAD PROJECT 2006, SL i donar trasllat al 
Servei d'Hisenda i Tresoreria. 
 
 
5. Proposta de concessió de llicència a l’Orde Hospitalària Germans de 
Sant Joan de Deu i de l’Hospital Sant Joan de Deu per a l’execució d’obres 
de reforma i ampliació per a la ubicació del nou nucli vertical de 
comunicacions de l’Hospital de Sant Joan de Deu  (exp.2018/28/2416). 
 
El senyor ..., en representació de l’Orde Hospitalària Germans de Sant Joan de 
Déu, sol·licita llicència per executar obres de reforma per a la ubicació del nou 
Nucli Vertical de Comunicacions de l’Hospital Sant Joan de Déu, situat al passeig 
de Sant Joan de Déu, núm. 2 d'aquesta població, segons projecte tècnic aportat 
a tal efecte (expedient 2018/28/2416). 
 
Atès l’informe favorable emès pels Serveis Tècnics Municipals del que resulta: 
 
“Planejament vigent 
 
Modificació del Pla Especial d’equipaments del solar ocupat per l’Hospital Sant 
Joan de Deu, aprovada definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Barcelona en sessió de 17 de setembre de 2015.  
  
Qualificació urbanística: 
 
Zona d’equipaments comunitaris i dotacions actuals (Clau 7a). 
 
Projecte  
 
El projecte present bàsicament te  per objecte la reforma i ampliació d’una part 
de les plantes segona a coberta, entre l’anomenat edifici d’Hospitalització i 
l’Edifici Maternitat, a la cara oest del conjunt de l’Hospital de Sant Joan de Deu. 
L’objecte d’aquesta reforma i ampliació és la construcció d’una nova escala i  
dos nous ascensors de gran capacitat en l’ala oest de l’anomenat “Edifici de 
Serveis” de l’Hospital. 
 
Actualment, aquestes parts de les plantes 2a. a 5a. que ara es preveu reformar 
es troben ocupades per diferents serveis de l’hospital que es re-ubicaran.  
 
Urbanísticament, la proposta presentada es divideix en dues intervencions: 
 
- D’una banda, una reforma interior de la superfície ja edificada de l’edifici i que 
actualment ocupa l’espai on es situarà el nou nucli de comunicacions i ascensors 
i, 
 



 
- D’altra banda, una part d’obra nova per l’augment del volum edificat completant 
la volumetria determinada pel planejament vigent. 
 
La relació de superfícies de reforma i ampliació de les diferents plantes és la 
següent: 
 
Planta segona: 237’58 m2 de reforma. 
Planta tercera: 151’30 m2 de reforma + 14’82 m2 d’ampliació (cobriment de pati 
existent). 
Planta quarta: 252’53 m2 de reforma + 107’54 m2 d’ampliació (cobriment de pati 
i terrassa existents). 
Planta cinquena: 61’08 m2 de reforma + 171’59 m2 d’ampliació (cobriment de 
terrassa d’instal·lacions existent). 
Planta sisena: 67’62 m2 de reforma + 171’59 m2 d’ampliació (ampliació forjat 
escala existent). 
Planta setena: 61’74 m2 de reforma + 171’59 m2 d’ampliació (ampliació forjat 
escala existent). 
Planta vuitena: 47’74 m2 de reforma + 171’59 m2 d’ampliació (ampliació forjat 
escala existent). 
Planta novena: 4’07 m2 de reforma + 176’30 m2 d’ampliació (ampliació forjat 
escala existent). 
Planta desena: 4’07 m2 de reforma + 176’30 m2 d’ampliació (ampliació forjat 
escala existent). 
Planta sotacoberta (instal·lacions): 74’77 m2 d’ampliació (per a instal·lacions) 
Planta coberta: no es modifica. 
 
Des del punt de vista del Planejament, la proposta presentada significa, segons 
la documentació presentada, un augment en l’edificabilitat del solar d’un total de 
1.236’09 m2 (la superfície de reforma de 893’28 m2 no té cap incidència en el 
planejament vigent, ja que els espais que es reformen ja són existents en l’edifici 
Hospitalari) de manera que, amb aquesta ampliació, s’esgota l’edificabilitat de 
42.738’95 m2 que determina la Modificació del Pla Especial d’equipaments del 
solar ocupat per l’Hospital Sant Joan de Deu, aprovada definitivament per la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona en sessió de 17 de setembre de 
2015. 
 
Igualment, el projecte presentat esgota també l’alçada reguladora màxima 
establerta en aquesta Modificació del Pla Especial d’Equipaments, ja que 
establia una alçada reguladora de PB+9 (33’36 m.) i l’alçada del darrer forjat de 
l’ampliació proposada és de 33’30 m. respecte el nivell de planta baixa. 
 
El projecte aporta justificació gràfica de l’acompliment del planejament vigent, és 
a dir, de la coincidència de les superfícies d’ampliació proposades en el projecte 
amb  les superfícies previstes d’ampliació pel planejament. 
 
Des del punt de vista de l’accessibilitat, resulta clar que la proposta presentada 
millora l’actual accessibilitat de l’hospital, dotant-lo d’una nova escala a tota 
l’alçada de l’edifici, així com també de dos nous ascensors d’alta capacitat. 
 



 
Pel que fa a la Seguretat en cas d’incendi, el Projecte presentat disposa d’un 
Annex de justificació del compliment de la normativa.  
 
En data 5/6/19 la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i 
Salvaments de la Generalitat de Catalunya ha emès informe favorable en relació 
al projecte presentat.” 
 
Atès l’informe favorable emès pels Serveis Jurídics Municipals, de data 
19/6/2019, els fonaments de dret del qual estableixen el següent: 
 
“Les obres mencionades estan subjectes a llicència urbanística prèvia, i aquesta 
s’ha d’atorgar d’acord amb la normativa urbanística, el planejament urbanístic i 
les ordenances municipals aplicables, segons prescriu l’article 187 del Text refós 
de la llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost; d’acord 
amb la redacció donada per la Llei 16/2015, de 24 de juliol, de simplificació de 
l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals 
de Catalunya i d’impuls de l’economia. 
 
En aquest sentit, d’acord amb l’article 187.c) està subjecte a llicència urbanística 
prèvia, la construcció d’edificis de nova planta i la intervenció en els edificis ja 
existents que, d’acord amb la legislació sobre ordenació de l’edificació, 
requereixen l’elaboració d’un projecte tècnic, com és el cas que ens ocupa. 
 
D’acord amb l’article 12 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el 
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, correspon a l’administració 
municipal atorgar les llicències urbanístiques respecte dels actes que hi són 
subjectes que es pretenguin executar en el seu terme municipal. 
 
L’article 13.1 del Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística estableix 
que les sol·licituds de llicències urbanístiques es tramiten de conformitat amb la 
legislació sobre règim local, sens perjudici de la legislació sobre procediment 
administratiu comú i procediment de les administracions públiques de Catalunya 
i els aspectes procedimentals establerts a la legislació urbanística. 
 
Per tant, són d’aplicació l’article 75 i següents del Reglament d'obres, activitats i 
serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny. 
 
L’article 34 del Reglament exigeix l’aportació d’un projecte executiu quan el 
projecte objecte de la llicència tingui la consideració de projecte bàsic. En aquest 
cas, segons indiquen els Serveis tècnics municipals en el seu informe, el projecte 
presentat és bàsic, de manera que caldrà presentar l'executiu. 
 
Les llicències urbanístiques caduquen si transcorre el termini per començar les 
obres o el termini per acabar-les, incloses les seves pròrrogues respectives, 
sense que hagin estat iniciades o finalitzades. Els terminis són d’un any per a 
iniciar les obres, i de 3 anys per a acabar-les una vegada iniciades. Ambdós 
terminis es computen a partir de l’endemà de la notificació de la llicència atorgada. 
 



 
A aquests efectes, en compliment de l’article 37 del Reglament sobre protecció 
de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig, correspon 
efectuar l’advertiment de caducitat corresponent. 
 
Cal indicar a la persona titular de la llicència que ha de lliurar a l’administració 
atorgant una còpia de l’acta d’inici d’obres estesa per la direcció facultativa de 
les obres i, posteriorment, una còpia del certificat final d’obres expedit per 
aquesta mateixa direcció. Si les obres autoritzades no requereixen direcció 
facultativa per executar-les, les còpies de l’acta i del certificat esmentats han de 
ser substituïdes per la declaració responsable corresponent de la persona titular 
de la llicència urbanística. 
 
Finalment, cal recordar que, en aplicació i compliment de l'article 187 bis del Text 
refós de la Llei d'urbanisme, estan subjectes a la comunicació prèvia, entre 
d'altres, la primera utilització i ocupació dels edificis. 
 
L’òrgan competent per a l’aprovació d’aquest Projecte és la Junta de Govern 
Local, per delegació expressa efectuada mitjançant Decret núm. 2198, de 17 de 
juny de 2019. 
 
Conclusions 
 
Per tot l'exposat, només resta concloure que s’informa favorablement la 
concessió 
de la llicència sol·licitada.” 
 
Vistos els preceptes citats, 
  
S’acorda: 
 
1.- Concedir llicència d’obres a l’ORDE HOSPITALÀRIA GERMANS DE SANT 
JOAN DE DÉU, per la reforma per a la Ubicació del Nou Nucli Vertical de 
Comunicacions de l’Hospital Sant Joan de Déu, ubicat al Passeig de Sant Joan 
de Déu, núm.2, d’Esplugues de Llobregat, d’acord amb el projecte presentat el 
28 de desembre de 2018, (Registre general d'entrada núm. 2018/26952). 
 
2.- Condicionar aquesta llicència al compliment dels següents requisits: 
 
2.1. Abans d’iniciar les obres d’edificació ha de procedir a: 
 
2.1.1. Constituir dipòsit en Tresoreria Municipal en metàl·lic o aval bancari 
solidari d'import de 3.000 euros en concepte de garantia d’urbanització i reposició 
de qualsevol dany que pogués ocasionar-se en els elements urbanístics del sòl 
, subsol i vol de la via pública, durant el curs de les obres, de conformitat amb el 
disposat en l'article 16 de les Ordenances Metropolitanes d'Edificació.  
 
2.1.2 Constituir dipòsit en Tresoreria Municipal en metàl·lic o aval bancari solidari 
d'import 4.196’50 euros en concepte de fiança per a garantir la gestió dels residus 



 
procedents de l'enderroc i l’excavació, de conformitat amb el que disposa el 
Decret 89/2010, de 29 de juny, relatiu a la gestió de residus de la construcció.  
 
La garantia definitiva es constituirà preferentment mitjançant: 
 
a) Fiança: a través de l'ingrés amb el document de codi de barres. S’adjunta carta 
de pagament i instruccions carta de pagament. 
 
b) Aval bancari: ha de contenir els requisits que s’enumeren seguidament. 
S’estableix l’obligació de presentar juntament amb l’aval còpia d’aquest acord: 
 
1. Raó social de l'entitat de crèdit o societat de garantia recíproca  
Identificació dels apoderats  
2. Obligació assumida per la garantia. Import de la garantia (en lletra i en xifra) 
3. L'aval ha de ser solidari respecte a l'obligat principal, amb renúncia expressa 
al benefici d'excussió i pagador al primer requeriment. 
4. L'aval serà de durada indefinida, romanent vigent fins que l'òrgan a disposició 
del qual es constitueixi resolgui expressament declarar l'extinció de l'obligació 
garantida i la cancel·lació de l'aval. 
5. Inscripció Registre Especial d'Avals amb número ... 
6. Validació de poders per l’Assessoria jurídica de la C.G.D. o Advocacia de 
l’Estat.  
7. Verificació de la representació per fedatari públic. 
 
2.1.3 Aportar la documentació següent: 
 
. Projecte d’Execució, en compliment de l’Art.34 del Decret 64/2014 i Certificat 
de l’Arquitecte autor del projecte, visat pel Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, 
indicant que el mateix s’ajusta exactament al contingut del projecte Bàsic en base 
al qual va ser concedida la corresponent llicència d’obres, o que les 
modificacions en el seu cas no són substancials i no alteren els paràmetres 
urbanístics/de l'edificació definits en el citat Projecte Bàsic.  
 
. Nomenament de Contractista.  
 
. Programa de control de Qualitat. 
 
. Full d’Assumpció del Director d’execució de l’obra, signat i visat pel col·legi 
corresponent. 
 
. Nomenament de coordinador/a de Seguretat i Salut, igualment signat i visat pel 
Col·legi corresponent. 
 
2.1.4 Comunicar, cursant avís per escrit a aquest Ajuntament, l’inici de les obres 
i procedir al replanteig i assenyalament de alineacions i rasants oficials en 
presència dels Serveis Tècnics Municipals. 
 
3.- Advertir a l’ORDE HOSPITALÀRIA GERMANS DE SANT JOAN DE DÉU que 
a la finalització de les obres, ha de: 



 
 
3.1. Aportar certificat final de les obres executades. 
 
3.2. Comunicar la primera utilització i ocupació aportant la documentació 
indicada a l'art. 53 de les Ordenances Metropolitanes d'Edificació, en virtut de 
l’article 187bis.b) del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el 
text refós de la Llei d'urbanisme, en la redacció donada per la Llei 16/2015, de 
21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la 
Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica. 
 
3.3. Justificar el cost real i efectiu de les obres realitzades, i si s’escau efectuar 
l’autoliquidació complementària corresponent. 
 
3.4. Justificar la comunicació de les modificacions introduïdes a la finca, a la 
Gerència Territorial del Cadastre, c/ Travessera de Gràcia núm.58 2a planta de 
Barcelona, per ajustar les dades a la realitat (mod. 902), aportant fotocopia de 
l’esmentat model. 
 
4.- Advertir i manifestar a l’ORDE HOSPITALÀRIA GERMANS DE SANT JOAN 
DE DÉU: 
 
4.1. Que la placa d’obres s’haurà de retirar al Punt d’Atenció a la Ciutadania, 
plaça Santa Magdalena núm. 24, prèvia justificació del seu pagament i del dipòsit 
de les fiances o avals senyalats a la concessió de la llicència. Una vegada 
complimentada, s’ha de col·locar en lloc visible.  
 
4.2. Que en cas de necessitar la col·locació de contenidors per a residus i runes 
ha de sol·licitar i obtenir l'oportuna autorització.  
 
4.3.   Que en cas de necessitar ocupar i/o tallar la calçada, s’ha de sol·licitar la 
preceptiva autorització al departament de Serveis Administratius amb una 
antelació de 7 dies.   
 
5.- Advertir l’ORDE HOSPITALÀRIA GERMANS DE SANT JOAN DE DÉU, en 
compliment de l’article 37 del Reglament sobre protecció de la legalitat 
urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig, el següent: 
 
- Per a la comunicació de l’inici d’obres caldrà aportar una còpia de l’acta d’inici 
d’obres estesa per la direcció facultativa de les obres i, posteriorment, acabades 
aquestes, caldrà aportar una còpia del certificat final d’obres expedit per aquesta 
mateixa direcció. 
 
- Les llicències urbanístiques caduquen si transcorre el termini d’1 any per 
començar les obres o el termini de 3 anys per acabar-les, incloses les seves 
pròrrogues respectives, sense que hagin estat iniciades o finalitzades. Ambdós 
terminis es computen a partir de l’endemà de la notificació de la llicència 
atorgada. 
 



 
6.- Condicionar la concessió d’aquesta llicència al pagament de les següents 
liquidacions confeccionades d'acord amb el que preveuen les Ordenances 
Fiscals respectives: 
 
6.1 Taxa per llicència urbanística, regulada en l'Ordenança Fiscal núm.6, articles 
5 i 6.1, apartat 1.1. per import de 71.875€. 
 
Base imposable (PEM)= 2.500.000€ 
Base provisional (base imposable x 1,15) = 2.875.000€ 
Quota tributària (base provisional x 2,5%)= 2.875.000 x 2,5% = 71.875€ 
 
6.2. Taxa per utilització de plaques i altres distintius, regulada a  l'Ordenança 
Fiscal núm.18, art. 5 per import 48,40€. 
 
6.3. lmpost sobre construccions, instal·lacions i obres, regulada a l'Ordenança 
Fiscal núm. 1 articles 7 i 8 per import de 115.000€. 
 
Base imposable (PEM)= 2.500.000€ 
Base provisional (base imposable x 1,15) = 2.875.000€ 
Quota tributària (base provisional x 4%)= 2.875.000 x 4%= 115.000€ 
 
Aquest impost es liquidarà per l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació 
de Barcelona (ORGT).  
 
7.- Comunicar a l’ORDE HOSPITALÀRIA GERMANS DE SANT JOAN DE DÉU 
amb NIF R-5800645-C, que la recaptació d'aquests tributs es troba delegada en 
l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT). En 
conseqüència, aquestes liquidacions seran notificades per l'ORGT en els 
pròxims dies, havent d'abonar-se el seu import en el lloc, termini i forma que es 
determini en la corresponent notificació. 
 
8.- Donar trasllat a l'Organisme de Gestió Tributària (ORGT) de la Diputació de 
Barcelona per tal d'aprovar la liquidació corresponent a l’apartat 8.3. 
 
9.- Notificar aquesta resolució a l’ORDE HOSPITALÀRIA GERMANS DE SANT 
JOAN DE DÉU i donar trasllat al Servei d'Hisenda i Tresoreria. 
 
 
6. Proposta d’autorització  de la cessió d’ús de la plaça d’aparcament 
número 202 i del traster núm. 2, soterrani 2 a la Plaça de Catalunya (exp. 
2019/3216/1597). 
 
La senyora ..., sol·licita autorització per a la cessió d’ús de la plaça d’aparcament 
número 202 i el traster número 2 de la planta soterrani 2, de l’aparcament 
subterrani de vehicles de la Plaça Catalunya a favor de la senyora ... per un 
import total de 4.000,00€ (plaça d’aparcament + traster), segons instància amb 
registre d’entrada número 2019/6774 de data 20 de març de 2019.  
 



 
Que la peticionaria n’és titular de la concessió administrativa que l’autoritza l’ús 
d'aquesta plaça d'aparcament i del traster, mitjançant escriptura pública numero 
89 de data 17 de gener de 1996, atorgada pel Notari de l'Il·lustre Col·legi de 
Barcelona, el senyor ..., inscrita en el Registre de la Propietat.   
 
La recepció provisional de les obres de l'aparcament i urbanització va ser 
acordada pel Ple Municipal en sessió ordinària de data 12 de maig de 1993, 
iniciant-se el termini de la concessió de 50 anys. 
 
En el plec de clàusules reguladores de la concessió aprovat i la seva modificació 
posterior acordada per l'Ajuntament, en el Ple de data 13 de novembre de 1991, 
s'estipula que el concessionari podrà efectuar cessions d'ús de places 
d'aparcament a terceres persones, per gaudir parcialment de la concessió amb 
tots els requisits i condicions que figuren en el mateix, que hauran de ser 
autoritzades per l'Ajuntament i formalitzar-se en escriptura pública, que 
s'inscriurà al Registre de la Propietat. 
 
També s'assenyala que els cessionaris de places d'aparcament i trasters podran 
a la vegada cedir el seu ús a terceres persones prèvia autorització d'aquest 
Ajuntament i compliment de les formalitats esmentades. En aquesta segona 
cessió i en les successives l'Ajuntament tindrà dret de tempteig sobre dites 
places.  
 
Atès que aquest Ajuntament no considera oportú exercir el dret de tempteig en 
el present cas. 
  
Atès que l'Ajuntament en el Ple en sessió de data 15 de juliol de 2015, va acordar 
la delegació en la Junta de Govern Local, de les facultats corresponents per a 
l'autorització de les cessions d'ús de places d'aparcaments i trasters a terceres 
persones, i per l'exercici en el seu cas del dret de tempteig sobre la plaça o places 
i trasters, objecte de cessió en segones i successives cessions en les condicions 
i amb els requisits previstos en el Plec de Condicions reguladores de la 
concessió.                                 
 
Atesa la clàusula vintè cinquena del Plec de clàusules reguladores de la 
concessió i la seva modificació acordada pel Ple Municipal de data 13 de 
novembre de 1991.  
 
Atès que el preu proposat per la cessió d’ús de la plaça d’aparcament i el traster 
sol·licitat no excedeix del preu màxim actualitzat d’acord amb l’establert a la 
clàusula vintè cinquena del plec de condicions reguladores de la concessió. 
 
Vist l'informe jurídic emès per la Unitat Jurídic Administrativa de Territori i 
Sostenibilitat. 
  
S’acorda: 
 
1. Autoritzar a la senyora ..., la cessió d’ús de la plaça d’aparcament número 202 
i el traster número 2 de la planta soterrani 2, de l’aparcament subterrani de 



 
vehicles de Plaça Catalunya a favor de la  senyora ... per un import total de 
4.000,00€ (aquest preu contempla la plaça d’aparcament + el traster).  
 
2. Tenint en compte que la taxa per a l’autorització de cessions d’ús en 
concessions administratives, a partir de segones cessions (Ordenança Fiscal 
núm. 9, article 6.2. A.VII 1) d'import 240,40€, i per cada autorització de cessió 
d'ús de traster, que sigui objecte de concessió administrativa, a partir de la 
segona cessió d'ús, meritaran un import de 120,20€. Corresponent a la plaça 
d’aparcament núm. 202 i el traster número 2, amb càrrec/valor núm. 
01853130/0000116336 es va liquidar per decret d’alcaldia i ha estat ingressada 
pel subjecte passiu en data 4 de juny de 2019.   
 
3. Condicionar l'efectivitat de la cessió d'ús de la plaça d'aparcament i del traster 
que s'autoritza, a la seva formalització mitjançant escriptura pública especificant 
preu, termini i altres condicions establertes en la clàusula vintè cinquena del Plec 
regulador de la concessió, de conformitat amb aquest i a la seva inscripció al 
Registre de la Propietat. Tot això haurà d'acreditar-se davant d'aquest 
Ajuntament en el termini màxim de dos mesos, comptats des de la recepció del 
present acord. 
 
4. Donar trasllat al Servei d'Hisenda i Tresoreria. 
 
5. Donar trasllat als interessats. 
 
 
7. Proposta d’aprovació del servei per a la redacció d’un document de 
modificació de PGM per destinar terrenys qualificats de Sistema 
d’Equipament a Sistema d’Habitatge Dotacional (exp. 2019/1411/3272). 
 
Atesa la necessitat de procedir a la contractació del servei per a la Redacció d’un 
Document de Modificació de PGM per a destinar dos terrenys qualificats de 
Sistema d’Equipament a Sistema d’Habitatge Dotacional.  
 
Tipus de contracte: Servei 
 
Objecte: servei per a la Redacció d’un Document de Modificació de PGM per a 
destinar dos terrenys qualificats de Sistema d’Equipament a Sistema d’Habitatge 
Dotacional. 
 
Procediment de contractació: Contracte menor. Tramitació: Ordinària 
 
Codi CPV:71400000-2 
 
Valor estimat del contracte: 14.900,00€ 
 
IVA: 3.129,00€ 
 
Preu: 17.968,50€ 
 



 
Duració: termini d’entrega del document s’ha fixat en 4 setmanes. 
 
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 OUA GESTIO DEL 
TERRITORI I URBANISME, S.L., amb NIF B-63572267, per import de 
17.968,50€ 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. 2198 de 17 de juny de 2019. 
 
S’acorda: 
 
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 per a 
la Redacció d’un document de modificació de PGM per a destinar dos terrenys 
qualificats de Sistema d’Equipament a Sistema d’Habitatge Dotacional. 
 
Declarar que s’ha procedit a la comprovació de la regla d’incompatibilitat de 
l’article 118.3 de la Llei 9/2017. 
 
Aprovar el pressupost del contracte per import de 14.900,00€, més 3.129,00€ 
corresponents al 21% d’IVA. 
 
Adjudicar el contracte a OUA GESTIO DEL TERRITORI I URBANISME, S.L B-
63572267 per import de 14.850,00€, més 3.118,50€ corresponents al 21% d’IVA, 
sent un import total del 17.968,50€, IVA inclòs. 
 
Aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent al present, per un 
import màxim de 17.968,50 euros, IVA inclòs, a càrrec de la partida 12 15101 
22706 HONORARIS TECNICS, del pressupost municipal en vigor, a favor de 
OUA GESTIO DEL TERRITORI I URBANISME, S.L. B-63572267. 
 



 
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. 
 
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, 
aquest contracte s'executarà com a màxim amb 4 setmanes. 
 
La persona responsable del contracte, sota la supervisió de la qual es 
desenvoluparà el mateix, serà .... 
 
Notificar la present resolució a la persona adjudicatària. 
 
Ordenar la publicació del contracte menor en la forma prevista a l'article 63.4 de 
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 
 
 
8. Proposta de contractació del subministrament en règim de lloguer de les 
instal·lacions fixes del servei de recollida de residus i neteja viària. 
 
Atesa la necessitat de procedir a la contractació del subministrament en règim 
de lloguer de les instal·lacions fixes del servei de recollida de residus i neteja 
viària de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. 
  
Tipus de contracte: Subministrament 
 
Objecte: Subministrament en règim de lloguer de les instal·lacions fixes del 
servei de recollida de residus i neteja viària de l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat. 
 
Procediment de contractació: Contracte menor. Tramitació: Ordinària 
 
Codi CPV:44211100-3 
 
Valor estimat del contracte: 3.902,10€ 
 
IVA contracte:819,48€ 
 
Preu: 4.721,58€ 
 
Durada: La durada del subministrament en règim de lloguer dels mòduls serà 
efectiva des de 1 juliol del 2019 fins a 31 desembre de 2019. 
 
A l’expedient administratiu consta degudament incorporada la Memòria 
justificativa en la que resta acreditada la necessitat de la contractació i que no 
han estat alterades les regles generals de la contractació. 
 



 
Consta també a l’expedient l’oferta presentada per URBASER, S.A., amb NIF 
A79524054, per import de 4.721,58€ 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. 2198 de 17 de juny de 2019. 
 
S’acorda: 
 
1.- Aprovar l’expedient de contractació i la MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL 
CONTRACTE MENOR incorporada a l’expedient, aprovant expressament la 
necessitat de procedir a aquesta contractació que té per objecte el  
subministrament en règim de lloguer de les instal·lacions fixes del servei de 
recollida de residus i neteja viària de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. 
 
2.- Declarar que s’ha procedit a la comprovació de la regla d’incompatibilitat de 
l’article 118.3 de la Llei 9/2017. 
 
3.- Aprovar el pressupost del contracte per import de 3.902,10€, més 819,48€ 
corresponents al 21% d’IVA. 
 
4.- Adjudicar el contracte a URBASER, S.A. A-79524054 per import de 
3.902,10€, més 819,48€ corresponents al 21% d’IVA, sent un import total del 
4.721,58€, IVA inclòs. 
 
5.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent al present, per 
un import màxim de 4.721,58 euros, IVA inclòs, a càrrec de la partida 12 15320 
20300 ARRENDAMENT MAQUINARIA I INSTAL ESPAI PUBLIC del pressupost 
municipal en vigor, a favor de URBASER, S.A A-79524054. 
 
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 en règim de lloguer dels mòduls serà efectiva des 
de 1 juliol del 2019 fins a 31desembre de 2019. 
 
8.- La persona responsable del contracte, sota la supervisió de la qual es 
desenvoluparà el mateix, seran ... 
 
9.- Notificar la present resolució a la persona adjudicatària. 
 
10.- Ordenar la publicació del contracte menor en la forma prevista a l'article 63.4 
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 
 
 

RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS 
 

9. 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. 77 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 436,80€. 
 
Relació núm. 78 de documents O en fase prèvia per un import total de 
135.789,76€. 
 
Relació núm. 79 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
746.221,69€. 
 
Relació núm. 80 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 64,64€. 
 
Relació núm. 81 de documents O en fase prèvia per un import total de 
65.328,41€. 
 
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. 77 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
436,80€. 

 
2.- Relació núm. 78 de documents O en fase prèvia per un import total de 
135.789,76€. 
 
3.- Relació núm. 79 de documents ADO en fase prèvia per un import total de     
746.221,69€. 
 



 
4.- Relació núm. 80 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
64,64€. 

 
5.- Relació núm. 81 de documents O en fase prèvia per un import total de 
65.328,41€. 

 
 
10. Proposta d’aprovació de la contractació del servei per a les revisions 
mèdiques específiques per al personal (exp. 2019/1411/6371). 
 
Es deixa sobre la taula. 
 
 
11. Proposta d’aprovació de l’exclusió i del requeriment de la garantia del 
contracte de subministrament Helpdesk (exp. 2019/1428/4813). 
 
Per acord de la Junta de Govern Local en sessió de dia 10 de maig de 2019 es 
va acordar aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert i 
tramitació urgent,  relatiu als contracte relatiu al subministrament de material per 
a la renovació parcial del parc microinformàtic i del servei d’instal·lació, 
configuració, manteniment i Helpdesk de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, 
amb un pressupost màxim total de licitació que es fixa en la quantitat 453.650,00 
euros més 95.266,50 euros en concepte d’IVA (import total 548.916,50 euros, 
IVA inclòs), així com els plecs de condicions econòmiques administratives i 
tècniques que regeixen aquesta contractació. 
 
Segons consta a l’expedient, dins del termini assenyalat per a la presentació de 
les ofertes es van presentar les següents empreses:  
 

MCM LABS, S.L 
INSTRUMENTACION Y COMPONENTES, S.A. 
ABAST SYSTEMS&SOLUTIONS, S.L 
PUNT INFORMATIC I CREATIU, S.L 
SERVICIOS MICROINFORMATICA, S.A. 
TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y COMUNICACIONES DE 
ESPAÑA, S.A.U. I CONCATEL, UNION TEMPORAL DE EMPRESA. 

 
En relació a l’oferta presentada per l’empresa TELEFONICA SOLUCIONES DE 
INFORMATICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA, S.A.U. I CONCATEL, 
UNION TEMPORAL DE EMPRESA, la Mesa de contractació va comprovar a 
través del certificat emès per l’aplicació informàtica del Sobre Digital que la 
presentació va estar presentada fora de termini. 
 
En data 11 de juny de 2019 es constitueix la Mesa de contractació per a efectuar 
l'obertura del sobres A i B. En aquest acte, la Mesa de contractació manifesta 
que tota la documentació dels Sobre B relativa als criteris de valoració es 
remetran als Serveis Municipals corresponents a fi que emetin l'oportú informe 
de valoració, el qual s’elevarà a la Mesa que donarà compte de la puntuació 



 
obtinguda per les empreses licitadores, per la qual cosa es declara la suspensió 
d’aquesta sessió fins a l’emissió del informe de valoració del serveis tècnics. 
 
En data 12 de juny de 2019 s’emet informe per part del director de Sistemes 
d’Informació en el qual s’estableix la puntuació obtinguda de les ofertes 
presentades, sent la següent: 
  

              
EMPRESES 
 
CRITERIS 

MCMLABS SEMIC INSTRUMENTACIO ABAST PUNT 
INFORMATIC 

1.-Oferta 
econòmica  
(0-60 punts) 

60 54,20 46,85 55,05 54,55 

2.-Millores 
Processador (0 a 
10 punts) 

 
5 
 

 
5 

 
10 

 
5 

 
0 

3.- Millores RAM 
(0-10 punts) 

 
10 

 
10 

 
10 

 
5 

 
10 

4.- Ampliació 
borsa hores (0-20 
punts) 

 
20 

 
20 

 
20 

 
20 

 
20 

TOTAL 
PUNTUACIÓ 
(0-100 punts) 

 
95,00 

 
89,20 

 
86,85 

 
85,05 

 
84,55 

 
La Mesa de contractació es va constituir en data 13 de juny de 2019 i va acordar 
requerir a l’empresa MCM LABS, S.L, la documentació corresponent i la 
constitució de la garantia definitiva a l’empresa esmentada amb proposta 
d’adjudicació al seu favor. 
 
En aquest sentit, es va requerir per ofici de 14 de juny d’enguany per a la 
presentació de la documentació acreditava de la solvència tècnica que s’exigia 
als plecs: “... Es considerarà que el licitador és solvent si presenta al menys 5 
certificats emesos per client públic o privat d’un subministrament de 
característiques similars o superiors al que és objecte del contracte en els últims 
3 anys. S’entén per similar aquell subministrament d’import igual o superior a 
320.000,00 euros, IVA inclòs.” 
 
Així, en data 19 de juny d’enguany, l’empresa MCM LABS, S.L., va presentar la 
documentació requerida. En aquest sentit, cap dels certificats presentats en 
relació amb els serveis prestats en els darrers tres anys complien amb els 
requerits previstos en els PCAP. 
 
En data 20 de juny 2019 es constitueix la Mesa de contractació a la qual s’acorda 
l’exclusió de l’oferta presentada per MCM LABS, S.L. per no acreditar la 
solvència tècnica requerida en els PCAP per a l’execució del contracte. A més, 
es determina que la següent empresa classificada amb la millor oferta relació 
qualitat-preu per a ser proposada com empresa adjudicatària del contracte relatiu 
al subministrament de material per a la renovació parcial del parc microinformàtic 
i del servei d’instal·lació, configuració, manteniment i Helpdesk de l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat ha estat SERVICIOS MICROINFORMATICA, S.A. 



 
amb un import total d’adjudicació de 423.483,87€, amb un import net de 
349.986,67€ i una part d’IVA de 73.497,20€, així com la resta de  compromisos 
inclosos a l’oferta. 
 
Per tot l’anterior, la Mesa de contractació constituïda en data 20 de juny de 2019 
va elevar proposta a l’òrgan de contractació per tal que, de conformitat amb 
l’article 150.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic, requereixi a l’empresa SERVICIOS MICROINFORMATICA, S.A., com a 
millor oferta en relació qualitat-preu, per a què en el termini dels 5 dies hàbils 
següents al de la notificació d’aquest requeriment, presenti en aquest ajuntament 
la documentació que s’indica a la clàusula 19. f) del Plec de clàusules 
econòmiques administratives que regeixen en aquesta licitació. 
 
Així mateix se li requereix que dipositi en la Tresoreria municipal la quantitat de 
17.499,33€ en concepte de garantia definitiva d’aquest contracte. 
 
S’acorda: 
 
1.- Excloure de la classificació l’oferta presentada per la empresa MCM LABS, 
S.L. a proposta de la Mesa de contractació per no acreditar la solvència tècnica 
requerida en els PCAP per a l’execució del contracte.  
 
2.- Retornar la garantia definitiva dipositada per l’empresa MCM LABS, S.L. 
 
3.- Requerir a l’empresa SERVICIOS MICROINFORMATICA, S.A., per a què en 
el termini dels 5 dies hàbils següents al de la notificació d’aquest requeriment, 
presenti en aquest ajuntament la documentació que s’indica a la clàusula 19.f) 
del Plec de clàusules econòmiques administratives que regeixen en aquesta 
licitació. 
 
A més, s’ha de dipositar en la Tresoreria municipal la quantitat de 17.499,33€ en 
concepte de garantia definitiva d’aquest contracte relatiu al subministrament de material 
per a la renovació parcial del parc microinformàtic i del servei d’instal·lació, configuració, 
manteniment i Helpdesk de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. 
 
Transcorregut aquest termini de 5 dies hàbils sense que s’acrediti la constitució 
de la garantia definitiva i la resta de la documentació, es considerarà que el 
licitador ha retirat la seva oferta i es procedirà a requerir a la següent empresa 
licitadora classificada.  
 
Les garanties exigides en poden prestar-se en alguna de les següents formes: 
 

- A través de transferència bancària (fiança), mitjançant la carta de pagament 
que s'adjuntarà a la notificació d’aquest acord. En aquest cas s'haurà d'enviar 
comprovant de transferència al correu electrònic: tresoreria@esplugues.cat 
 
- Mitjançant aval bancari, presentat amb la redacció que s'acompanyarà com 
a document adjunt a la notificació d’aquest acord. 
 

mailto:tresoreria@esplugues.cat


 
- Mitjançant contracte d'assegurança de caució, presentat amb la redacció que 
s'acompanyarà com a document adjunt a la notificació d’aquest acord, i essent 
necessari el certificat on s'acrediti que l'entitat asseguradora es troba 
autoritzada per operar en el ram. 
 
En tots els casos la garantia constituïda s'ha de presentar juntament amb la 
còpia de l'acord. 

 
En el moment de presentar la corresponent garantia, serà necessari presentar 
també la fitxa bancària (en cas que no s'hagi presentat prèviament a l'Ajuntament 
d'Esplugues de Llobregat o s'hagi modificat el compte bancari). 
 
4.- Notificar el present acord a les persones interessades. 
 
 
12. Proposta d’aprovació dels serveis d'impressió de la revista municipal 
El Pont de setembre i el programa "No et quedis a casa" (exp. 
2019/1411/6162). 
 
Atesa la necessitat de procedir a la contractació per al servei d’impressió de les 
revistes municipals El Pont i l’Agenda de setembre i el programa ‘No et quedis a 
casa’ per l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat.  
 
Tipus de contracte: Contracte menor 
Objecte: servei consistent en la impressió de les revistes municipals El Pont i 
l’Agenda de setembre i el programa ‘No et quedis a casa’. 
Procediment de contractació: Contracte menor. Tramitació: Ordinària 
Codi CPV: 79820000-8 – Serveis relacionats amb la impressió 
Valor estimat del contracte: 14.893,00€ IVA: 595,72€  
Preu: 15.488,72€ 
Durada: Aquest contracte estarà vigent des de l’adjudicació 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 Domènech Paper, 
SL amb NIF B62155049, per import de 15.488,72€, 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. 2198 de 17 de juny de 2019. 
  
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 
consistent en la impressió de les revistes municipals El Pont i l’Agenda de 
setembre i el programa ‘No et quedis a casa’. 

 
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 14.893,00 €, més 595,72 € 
corresponents al 4 % d’IVA. 
 
4. Adjudicar el contracte a l’empresa Domènech Paper, SL amb NIF  B62155049, 
per import de 14.893,00€, més 595,72€ corresponents al 4% d’IVA, sent un 
import total de 15.488,72€, IVA inclòs. 

 
5. Aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent al present, per 
un import màxim de 15.488,72 euros, IVA inclòs, a càrrec de les partides del 
pressupost municipal en vigor següents, a favor de l’empresa Domènech Paper, 
SL amb NIF B62155049: 
 
- 12 92401 24000 Confecció de publicacions municipals, per un import total de 
5.538,00€, IVA inclòs, 
 
- 12 33000 22602 Difusió d’actes públics: culturals, joventut i esport, per un 
import total de 9.950,72€, IVA inclòs. 

 
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. Aquest contracte estarà vigent des de l’adjudicació 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.  

 
8. El responsable del contracte és la directora de Comunicació. 

  



 
9. Notificar la present resolució a la persona adjudicatària. 

 
10. Ordenar la publicació del contracte menor en la forma prevista a l'article 63.4 
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 
 
 
13. Proposta d’aprovació de la pròrroga del contracte, mitjançant 
procediment obert, en règim de lloguer dels elements d'il·luminació 
nadalenca (exp. 2018/1408/20). 
 
Es deixa sobre la taula. 
 
 

ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA 
 
14. Proposta d’aprovació de l’expedient i dels plecs de condicions de la 
contractació del servei per a la realització del Mercat Esplugas City (exp. 
2019/6739/3085). 
 
Esplugues de Llobregat va celebrar l’any passat, el 54è aniversari de la creació 
del poblat “Esplugas City”. Amb aquest esdeveniment lúdic, la Corporació local 
va recuperar i donar a conèixer el que va suposar per al nostre municipi 
l’existència del poblat on es van rodar les pel·lícules del gènere anomenat 
spaguetti western. Així doncs, la temàtica del mercat ha d’estar pensada i 
vinculada al món del poblat on es van gravar pel·lícules de l’oest. 
 
Donat que l’espectacle contractat va tenir una molt bona acollida entre la població,  
la directora de Cultura ha emès informe justificatiu de la necessitat de contractar 
realització de l’activitat del mercat “Esplugas City”, del 20 al 22 de setembre de 
2019, en el marc de la festa major d’Esplugues de Llobregat, atesa la falta de 
mitjans personals i materials per portar-la a terme. 
 
En concret, la realització de l’activitat del mercat “Esplugas City” ha de comptar, 
almenys, amb les següents actuacions, degudament descrites en el plec tècnic: 
 
1.- Actuacions que han de realitzar-se durant els 4 dies d’activitat. El dia 20 de 
setembre es contemplaran només activitats a partir de les 18 hores i fins les 12 
de la nit.  
 
Amb un mínim de 70 parades hi haurà d’haver un mínim de 2 passis al matí i 2 
per la tarda amb les següents activitats: 

 
Espectacles d’acció de l’oest (un mínim de 3 personatges) 
Animació musical (dissabte i diumenge) 
Contes  
Tallers de demostració d’oficis ( un mínim de 4)  
Tallers ( un mínim de 5 tallers) 
Simulació de lluites de l’oest 
Música de l’oest amb un mínim de 3 músics (dissabte i diumenge) 



 
Activitats familiars 

 
2.- Actuacions que han de realitzar-se almenys durant la nit del dijous 20: 

  
Espectacle de música en viu. Un mínim de 4 músics i vinculat amb la temàtica. 

 
3.- Actuacions que han de tenir una durada mínima d’un dia (diumenge): 

 
Espectacle amb cavalls amb temàtica de l’oest (amb un mínim de 2 cavalls i 
3 actors). 

 
Finalment, l’informe tècnic assenyala que l’empresa adjudicatària haurà d’aportar 
comprovant de cada parada on quedi constància de les dades de cada una 
d’elles, de la documentació corresponent i de l’escandall que proposi que ha de 
percebre per a la globalitat del mercat. Els ingressos a percebre per aquesta via 
no podran superar els 18.000 euros, més IVA.  
 
Aquest contracte, no representa cap cost per l’Ajuntament. 
 
En base als articles 17, 25, 116 i següents de 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 serveis, 
subjecte a tramitació ordinària i mitjançant el procediment obert, en atenció al 
seu valor estimat del contracte.  
 
Vist l'informe corresponent dels Serveis Jurídics. 
  
S’acorda: 
 
PRIMER.- Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert 
simplificat abreujat, i aprovar els plecs de condicions econòmic administratives i 
tècniques relatius al servei consistent en la gestió i coordinació de les activitats 
incloses en el marc del mercat “Esplugas City”, a celebrar durant la festa major 
municipal, del 20 al 22 de setembre de 2019, a Esplugues de Llobregat. Aquest 
contracte no representa cap cost per l’Ajuntament tal i com es recull a l’apartat 
3.1 del plec de clàusules administratives particulars. 
 
SEGON.- 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. 
 
 
15. Proposta d’adjudicació del contracte relatiu al servei de suport per a 
activitats municipals de requereixen mitjans audiovisuals (exp. 
2019/3280/1408). 
 
Per acord de la Junta de Govern Local en sessió de dia 5 d’abril d’enguany es 
va acordar aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert 



 
ordinari del servei de suport per a les activitats municipals que precisen mitjans 
audiovisuals, amb un pressupost màxim total de licitació de 82.380€, més 
17.299,80€ en concepte d’IVA (import total, 99.679,80€ IVA inclòs), així com els 
plecs de condicions econòmiques administratives i tècniques que regeixen 
aquesta contractació. 
 
En data 7 de maig de 2019, es va constituir la mesa de contractació que va 
procedir a l’obertura del sobre A corresponent a les declaracions responsables i 
del sobre B que contenia el projecte tècnic de les empreses presentades dintre 
de termini. 
 
Una vegada valorada la documentació presentada la mesa va admetre a la 
licitació i va validar el projecte tècnic per tal de procedir a la seva valoració, de 
les següents empreses. 
 
1.- JCSM. 
2.- SONOSTUDI, S.A. 
 
En data 15 de maig de 2019, la taula de contractació va celebrar sessió per tal 
de procedir a la lectura de les valoracions de la documentació continguda  al 
Sobre B i a l’obertura de les ofertes contingudes al Sobre C, segons els criteris 
previstos al plec de clàusules  tècniques i administratives particulars. 
 
Sobre B 
 
JCSM 45 pts. 
SONOSTUDI, S.A. 15 pts. 

 
Sobre C 
 

EMPRESA OFERTA IVA 21% TOTAL 
JCSM 75.226,00 € 15.797,46€ 91.023,46 € 
SONOSTUDI S.A 74.140,00 € 15.569,00€ 89.709,40 € 

 
En data 27 de maig de 2019 es constitueix la Mesa de contractació  en la qual 
es dona compte de les valoracions globals del Sobre C (oferta econòmica + 
criteris automàtics) amb el següent resultat. 
 

EMPRESA VALORACIÓ      
OFERTA 
ECONÓMICA 

ALTRES 
CRITERIS  
AUTOMÀTICS 

PUNTUACIÓ 
TOTAL 

SONOSTUDI S.A 45 pts. 0 pts. 45 PTS 
JCSM 39,06 pts. 10 pts. 49,06 PTS 

 
Es fa palesa la següent consideració respecte de l’oferta econòmica de 
SONOSTUDI S.A que, una vegada valorada segons les fórmules plasmades al 
plec de contractació administrativa, registra una baixa temerària en estar per sota 
del percentatge indicat a l’apartat 2.8 dels plecs administratius particulars. 
 



 
Aquesta circumstància s’ha plantejat a la mesa de contractació per tal de valorar 
l’obertura d’un termini d’audiència a la licitadora SONOSTUDI S.A. per tal de  
justificar el percentatge de baixa anormal. Atès que la valoració global de les 
ofertes presentades  posa de manifest que en qualsevol dels supòsits l’oferta 
més avantatjosa és la de JCSM, la mesa determina la no necessitat de procedir 
a l’obertura del tràmit d’audiència a SONOSTUDI S.A per la circumstància 
d’oferta anormalment baixa per raons d’economia administrativa. 
 
Un cop realitzada la valoració de totes les ofertes admeses i considerada la 
totalitat dels criteris establerts pels Plecs del concurs, la puntuació total en ordre 
decreixent és la següent: 
 

EMPRESA PUNTUACIÓ OBTINGUDA 
JCSM   94,06 pts. 
SONOSTUDI S.A   60,00 pts. 

 
A la vista dels resultats, es determina que l’empresa amb l’oferta amb millor 
relació qualitat-preu per a ser proposada com empresa adjudicatària del 
contracte del servei de suport per a les activitats que precisen mitjans 
audiovisuals, és la de JCS amb un import d’adjudicació de 75.226,91€, import 
total IVA INCLÓS de 91.023,46€. 
 
Per tot l’anterior, la Mesa de contractació constituïda en data 27 de maig de 2019 
va elevar proposta a l’òrgan de contractació per tal que, de conformitat amb 
l’article 159.4.f) 4º de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic, requereixi al Sr. ..., com a millor oferta en relació qualitat-preu, per a què 
en el termini dels 5 dies hàbils següents al de la notificació d’aquest requeriment, 
presentes en aquest ajuntament la documentació necessària i els justificants 
conforme es troba al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries i 
amb la Seguretat Social. 
 
Una vegada valorades les ofertes presentades  globalment, i de conformitat 
amb l’article 150 de 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), 
la Junta de Govern Local , a proposta de la Mesa de contractació, va acordar en 
data 7 de juny de 2019, requerir al Sr. ..., per a que diposités la fiança definitiva 
d’import 17.299,80€ així com per a que aportés la resta de documentació i els 
justificants conforme es troba al corrent de pagament de les seves obligacions 
tributàries i amb la Seguretat Social. 
 
En aquest sentit, en data 17 de juny de 2019, el Sr, JCSM ha dipositat, mitjançant 
aval, l’esmentada fiança i ha aportat els justificants requerits. 
 
Vistos els antecedents i l’informe emès pels Serveis Jurídics d’aquest 
Ajuntament, i a tenor del que disposa l’article 150 de la Llei de Contractes del 
Sector Públic. 
  
S’acorda: 



 
 
PRIMER.- Declarar la validesa de l’acte licitatori i adjudicar al Sr. ... el contracte 
relatiu al servei de suport per a les activitats municipals que precisen mitjans 
audiovisual  de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat”, per un import  total 
màxim de 75.226,00€ més 15.797,46€ en concepte d’IVA (21%)), import total 
91.023,46€ (IVA inclòs), de conformitat amb els plecs de clàusules particulars 
econòmic-administratives i tècniques que han regit en la contractació i l’oferta 
presentada. 
 
Establir que la data d’inici del contracte serà el dia 1 de juliol de 2019. 
 
SEGON.- Disposar, pels anys 2019 i 2020 respectivament, les següents 
despeses, a favor del Sr. ... amb càrrec a la partida pressupostària de despeses 
so i llum 33.33400.22706. 

 
Any 2019 ( juliol/desembre) 45.511.73€ (IVA inclòs) 
Any 2020 (gener/ juny) 45.511,73€ (IVA inclòs) 

 
Les quantitats assignades a l’any 2020 estan supeditades a l’aprovació del 
pressupost de l’any 2020. 
 
TERCER.- Notificar a l’empresa interessada el present acord. 
 
QUART.- Facultar la Sra. Alcaldessa per a la formalització de l’esmentat conveni. 
 
CINQUÈ.- Publicar la present adjudicació al perfil del contractant municipal. 
 
 
16. Proposta d’aprovació de la pròrroga del contracte relatiu al servei de 
dinamització i emancipació juvenil (exp. 2017/4/1408). 
 
Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 23 de juny de 2017, es va 
adjudicar el contracte relatiu al servei de dinamització i emancipació i participació 
juvenil a favor de la Fundació Pere Tarrés, pels anys 2018 i 2019 amb possibilitat 
d’una pròrroga per dos anys més. 
 
El contracte va estar adjudicat a la Fundació Pere Tarrés per l’import de licitació 
de 83.845,92€ per any, i va entrar en vigor en data 21 de juliol de 2017, sotmès 
a la condició suspensiva de comptar amb la consignació pressupostària 
adequada i suficient respecte dels pressupostos dels anys 2018 i 2019, 
respectivament, de conformitat amb el que disposava l’article 110 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, amb la següent distribució de despesa: 
 
- Exercici 2017 (21 juliol- 31 de desembre): 43.111,25€ 

- Exercici 2018 (1 de gener-31 de desembre): 83.845,92€ 

- Exercici 2019 (1 de gener- 17 de juliol ): 40.734,67€ 

 



 
Les anteriors dotacions pressupostàries no comptabilitzaven l’import dels tallers 
trimestrals i puntuals d’aprenentatge que si estaven contemplats als plecs de 
condicions tècniques de la licitació del servei com a possible servei a incorporar, 
a l’apartat de Funcions i tasques en relació als cursos i tallers (Bloc 5 apartat 3.5) 
dels plecs. 
 
Per aquest motiu, al desembre de 2018, la Directora d’educació i Ciutadania va 
informar en relació a la necessitat d’incorporar a partir de l’1 de gener de 2019 al 
contracte l’import dels tallers trimestrals, donat que fins des de l’inici aquests 
s’havien impartit i el seu cost havia estat assumit per l’Ajuntament en facturació  
desglossada del contracte. 
 
Val a dir que la programació dels cursos i tallers a realitzar durant el període 1 
de gener 17 de juliol de 2019 data prevista de finalització del contracte, resultava 
ja suficientment coneguda així com també ho era el seu cost que es va fixar en 
12.000,00€. 
 
D’altra banda, la Directora d’educació i ciutadania va plasmar en el seu informe 
la necessitat d’augmentar el número d’hores d’atenció i coordinació interna del 
servei d’assessoria laboral i formativa que, segons els pressupostos de 
l’adjudicatària implicarien un augment de 1.810,94€ exempts d’IVA pel període 
de gener al 17 de juliol de 2019. 
 
A la vista de la situació generada, en acord de la Junta de Govern Local de 21 
de desembre de 2017, es va disposar una modificació del contracte del servei de 
dinamització i emancipació i participació juvenil per raons d’interès públic. El 
contingut d’aquesta modificació va consistir en incorporar al preu del contracte el 
dels tallers trimestrals i puntuals referits als plecs, així com l’augment d’hores del 
servei d’assessoria laboral i formativa a l’oficina jove. En conseqüència, el 
pressupost de despesa del contracte pel darrer període de l’1 de gener al 17 de 
juliol de 2019 va quedar distribuït de la següent manera: 
 

IMPORT 
INICIAL 

IMPORT  
TALLERS 

IMPORT HORES 
ASSESSORIA LABORAL 

IMPORT TOTAL  

40.734,67€ 12.000,00 € 1.810,94 54.545,61 € 

 
En data 30 d’abril de 2019, el Sr. ..., gerent de la adjudicatària del contracte, 
Fundació Pere Tarrés, va presentar escrit al Registre General de l’Ajuntament 
d’Esplugues, manifestant la seva voluntat de prorrogar el contracte per un any 
més. La pròrroga va estar informada favorablement per la Directora d’educació i 
ciutadania. 
 
Paral·lelament, l’adjudicatària del contracte ha facilitat el pressupost màxim de la 
despesa en tallers trimestrals des de l’inici de la pròrroga del contracte fins la 
seva finalització al juliol de 2020. 
 
Normativa aplicable: 
 
És d’aplicació l’article 303 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 



 
a la clàusula 6ª dels plecs de condicions econòmic administratives i la clàusula 
7ª dels plecs de condicions tècniques, que habiliten per a la pròrroga del present 
contracte. 
 
Vist l’informe emès per la Direcció de la UJA de l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania, 
i la fiscalització realitzada per l’Interventor municipal. 
  
S’acorda: 
 
PRIMER.- Prorrogar el contracte relatiu al servei de dinamització i emancipació i 
participació juvenil a favor de la Fundació Pere Tarrés pel període 18 de juliol de 
2019 a 17 de juliol de 2020. 
 
SEGON.- Aprovar i disposar una despesa total anual màxima 106.070,92€ 
(83.845,92€ import de factura ordinària de 22.225,25€ en concepte d’assessoria 
i tallers) a favor de l’adjudicatària del contracte, la Fundació Pere Tarrés, amb 
CIF R5800395, a càrrec de la partida 36 33400 22706 de dinamització d’espais 
juvenils del pressupost municipal de l’any 2019, per fer front a les obligacions 
contractuals derivades de la pròrroga aprovada amb la següent distribució. 
 
Import direcció ordinària: 
 
PERIODE  IMPORT TOTAL 

EXEMPT IVA 
PARTIDA  IMPORT 

DIRECCIÓ 
18.07.19  31.12.19 38.091,30€ 36 33400 22706 38.091,30€ 
01.01.20  17.07.20  45.754,62€ 36 33400 22706 45.754,62€ 

TOTAL ANUAL: 83.845,92€ 
 
Import tallers i assessoria laboral: 
 
PERIODE IMPORT 

TALLERS 
(IVA INCLÓS) 

IMPORTS 
ASSESSORIA 
LABORAL  

PARTIDA 
PRESSUPOST 

IMPORT TOTAL 
DESPESA 

18.07.19  
31.12.19 

6.665,00 € 1.560,00 € 36 33400 2706 8.225,00 € 

01.01.20 
17.07.20 

12.064,00 € 1.936,00 € 36 33400 2706 14.000,00 € 

TOTAL ANUAL: 22.225€ 
 

PERIODE IMPORT TOTAL 
DIRECCIÓ 

IMPORT TOTAL 
TALLERS 

IMPORT TOTAL 
ASSESSORIA 

DESPESA 
TOTAL 

18.07.19  
31.12.19 

38.091,30 € 6.665,00 € 1.560,00 € 46.316,30 € 

01.01.20 
17.07.20 

45.754,62 € 12.064,00 € 1.936,00 € 59.754,62 € 

TOTAL DESPESA MÀXIMA ANUAL: 106.070,92€ 
 
TERCER.- Existeix consignació pressupostària adequada i suficient, al 
pressupost municipal aprovat per l’any 2019.  
 
La despesa relativa a l’any 2020 quedarà supeditada a l’aprovació del pressupost 
corresponent. 



 
 
 
17. Proposta d’adjudicació d’un contracte menor per a la realització del 
servei d’atenció a la discapacitat (exp. 2019/6465/1411). 
 
Primer.- Vista la Memòria relativa al contracte menor que seguidament es 
transcriu literalment: 
 
“Núm. d’expedient: 2019/6465/1411 
Assumpte: Contracte menor relatiu a la prestació del Servei d’Atenció a la 
Discapacitat de juliol a desembre de 2019. 
Tipus de contracte: servei 
Procediment i forma d’adjudicació. Contracte menor 
 
Òrgan de contractació:  
És competent la Junta de Govern local per delegació de l’alcaldessa, en virtut de 
l’article primer del Decret 2019/2198 de 17 de juny de 2019 d’atribució de 
competències de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat 
 
Justificació de la necessitat del contracte:  
L’Ajuntament d’Esplugues té la voluntat de continuar desenvolupant accions i 
serveis que facilitin la integració social i la millora de la qualitat de vida de les 
persones amb discapacitat.  
 
En aquest sentit, 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. 
 
A continuació el mencionen els objectius generals del Pla: 
 
- Millorar el coneixement de la població amb discapacitat a Esplugues. 
- Estimular el treball transversal en 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 diversitat funcional. 
- 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  a 
les entitats i/o associacions municipals que treballen a favor de les persones amb 
discapacitat. 
 
Els àmbits d’actuació que composen aquest Pla són: 
 



 
Accessibilitat, mobilitat i transport 
Residència i habitatge 
Serveis Socials i salut 
Educació i formació 
Inserció Laboral 
Esport i Lleure 
Participació ciutadana 
 
La Junta de Govern Local en sessió ordinària del 31 de maig de 2019 va aprovar 
la pròrroga de la vigència de l’esmentat Pla fins que es dugui a terme l’elaboració 
i aprovació del futur Pla que defineixi les prioritats i les línies estratègiques en els 
pròxims anys. 
 
L’Ajuntament d’Esplugues no disposa de personal propi amb la deguda 
qualificació en nombre suficient per prestar el servei d’atenció a la discapacitat, 
per la qual cosa resulta necessària la contractació de la seva prestació, en els 
termes contemplats en aquest plec de condicions. 
 
La descripció de l’objecte del contracte:  
 
a) El contracte té per objecte la prestació del Servei d’Atenció a la Discapacitat 
al municipi d’Esplugues que consisteix en oferir orientació i assessorament 
especialitzat a les persones amb diversitat funcional i les seves famílies, en 
relació a diferents aspectes que permetin la millora de la seva qualitat de vida: 
ajuts i recursos, accessibilitat, habitatge, transport adaptat, inserció laboral, 
integració en activitats socioeducatives, esportives i de lleure, entre d’altres.  
També prestarà suport tècnic a professionals municipals per tal d’afavorir la 
inclusió social de les persones ateses. 
  
b)  Es tracta d’un contracte de servei. 
 
c)  Codi CPV: 85312000-9 
 
c)  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:  
 
No s’està alterant l’objecte del contracte per no haver emprat un procediment 
amb publicitat i concurrència. L’objecte d’aquest contracte és assegurar la 
continuïtat de la prestació del servei durant el període de juliol a desembre de 
2019, fins que finalitzi el procediment de licitació del Servei d’Atenció a la 
Discapacitat que es preveu tingui lloc amb data d’inici 1 de gener de 2020.   
 
El valor estimat del contracte, el tipus d’IVA aplicable i l’import de l’IVA 
corresponent i aplicació pressupostària: 
 

Valor estimat IVA 
(exempt) 

Pressupost 
per contracte 

Aplicació 
pressupostària 

Denominació  



 
4.545,45 € 0 € 4.545,45 € 68 23103 22706 

 
Servei d’atenció a les 
persones amb 
diversitat funcional. 

 
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 proposat no ha subscrit contractes menors dins l’any 2019 que 
superin els 15.000€ més IVA, inclòs el present contracte. 
 
La Junta de Govern Local de data 18 de maig de 2018 va aprovar l’adjudicació 
a la FUNDACIÓ ECOM del contracte del Servei d’Atenció a la Discapacitat, per 
un import màxim de 10.000 euros, exempt d’IVA, per un període de vigència des 
de l’1 de juliol de 2018 fins el 30 de juny de 2019.   
 
Per al servei objecte de contractació es demana oferta a aquesta mateixa 
empresa de forma transitòria, per realitzar la prestació del servei durant els  
mesos de juliol, setembre, octubre, novembre i desembre de 2019, donat que 
s’està preparant la licitació del servei a llarg termini. 
 
Vigència del contracte:  
El contracte s’executarà des de l’1 de juliol fins el 31 de desembre de 2019 (5 
mesos). Durant el mes d’agost no es prestarà el servei amb motiu de vacances 
d’estiu.  
 
Lloc de la prestació:  
El servei es prestarà al Centre Municipal Puig Coca, ubicat al Petit Parc de 
l’Amistat, s/n d’Esplugues de Llobregat. 
 
Termini de garantia o justificació del seu no establiment:  
Atesa la seva naturalesa no queda subjecte a termini de garantia. 
 
Forma de pagament del preu:   
El pagament es farà efectiu prèvia presentació de la corresponent factura 
mensual per part de l’empresa adjudicatària un cop prestat el servei. 
 
Responsable del contracte:  
Tècnica d’atenció social i igualtat. 
 
Especificacions tècniques de la prestació: 
 
El servei requereix ser prestat per un/una tècnic/a amb titulació universitària de 
Llicenciatura o Grau en alguna disciplina vinculada a l’àmbit social (Psicologia, 
Treball Social, Pedagogia), i amb experiència professional en atenció a persones 
amb diversitat funcional i les seves famílies.  
 
Les funcions que ha de desenvolupar són les següents: 
 



 
Prestar atenció directa facilitant assessorament i informació a les persones amb 
diversitat funcional i les seves famílies. 
 
Efectuar les orientacions oportunes a recursos específics. 
 
Realitzar les coordinacions i gestions necessàries que se’n derivin de l’atenció. 
 
Donar suport i assessorament a professionals i tècnics/ques municipals. Atenció 
a consultes de professionals dels diferents departaments municipals i 
coordinacions. 
 
Suport a les entitats de vinculades a l’àmbit de les persones amb discapacitat. 
 
Participació en la programació i desenvolupament d’activitats de sensibilització 
ciutadana per a la integració de les persones amb discapacitat organitzades per 
diversos departaments municipals. 
 
Tramitació de les sol·licituds de transport adaptat fix i esporàdic al Consell 
Comarcal i seguiment de les possibles incidències que es puguin produir. 
 
Emissió d’informes tècnics, revisió de sol·licituds i documentació per a la 
tramitació de targetes d’aparcament. 
 
Recull de queixes, suggeriments i consultes relacionades amb l’accessibilitat que 
es presenten als diferents serveis municipals. 
 
Donar suport tècnic a la integració d’infants i joves amb diversitat funcional als 
Casals d’Estiu municipals. 
 
Facilitar les dades d’indicadors que li siguin requerides. 
 
Seguiment del desplegament del Pla Municipal d’Atenció a les Persones amb 
Discapacitat.  
 
El/la professional que presti el servei actuarà sota la direcció i en coordinació 
amb el Servei d’Acció Social. 
 
El nombre d’hores setmanals de dedicació al servei serà de 10 hores, 
distribuïdes en dos dies a la setmana en horari de matí (dimarts i dijous, de 9 a 
14 hores).   
 
El servei es prestarà durant 5 mesos (juliol, setembre, octubre, novembre i 
desembre de 2019). El cost mensual de prestació ascendeix a 909,09 euros, 
exempts d’IVA.  
 
El pressupost i import total del contracte és de 4.545,45€, exempt d’IVA.    
                               
La justificació de la insuficiència de mitjans per a la realització del servei:  
 



 
L’Ajuntament no disposa de mitjans ni recursos tècnics suficients per realitzar 
aquest servei, per la qual cosa resulta necessària la contractació de la seva 
prestació en el termes contemplats al present contracte. 
 
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 la FUNDACIÓ ECOM per considerar que 
té la capacitació i habilitació adequades per a la realització de l’objecte 
contractual. Tal com s’ha indica al punt 6, actualment s’està preparant la licitació 
del servei a llarg termini. 
 
Valoració de l’oferta o ofertes presentades: 
 
La FUNDACIÓ ECOM, NIF G64650930, ha ofert realitzar l’objecte del contracte 
per un import de 4.545,45€, exempt d’IVA.   
 
L’oferta presentada per la FUNDACIÓ ECOM relativa a la prestació del Servei 
d’Atenció a la Discapacitat, s’ajusta a les necessitats de l’Ajuntament.  
 
Persona física o jurídica a la que es proposa realitzar l’adjudicació: 
 
Es proposa realitzar l’adjudicació a la FUNDACIÓ ECOM, NIF G64650930, amb 
domicili a la Gran Via de les Corts Catalanes, 562, pral. 2a, 08011 de Barcelona, 
tel 93 451 55 50, adreça electrònica: gerencia@ecom.cat    
 
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: 
  
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 d’Atenció a la Discapacitat de 
juliol a desembre de 2019. 



 
 
2.- Declarar que s’ha procedit a la comprovació de la regla d’incompatibilitat de 
l’article 118.3 de la Llei 9/2017. 
 
3.- Aprovar el pressupost del contracte per import total de 4.545,45€ exempts 
d’IVA. 
 
4.- Adjudicar el contracte a favor de la FUNDACIÓ ECOM, NIF G64650930, amb 
domicili a la Gran Via de les Corts Catalanes, 562, pral. 2a, 08011 de Barcelona, 
tel 93 451 55 50, adreça electrònica: gerencia@ecom.cat. 
 
5.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent al present, per 
import total de 4.545,45€ exempts d’IVA , a càrrec de la partida 68 23103 22706, 
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 va de l’1 de juliol fins el 31 de desembre de 2019 (5 
mesos). Durant el mes d’agost no es prestarà el servei amb motiu de vacances 
d’estiu.  
 
8.- La persona responsable del contracte, sota la supervisió de la qual es 
desenvoluparà el mateix és la tècnica d’atenció social e igualtat. 
 
9.- Notificar la present resolució a la persona adjudicatària. 
 
10.- Ordenar la publicació del contracte menor en la forma prevista a l'article 63.4 
de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 
 
 
18. Proposta d’adjudicació del contracte menor per a la realització de 
concerts de Jazz’s al mes de juliol (exp. 2019/6642/1411). 
 
Primer.- Vista la Memòria relativa al contracte menor que seguidament es 
transcriu literalment:. 
 
“Número d’expedient:2019/6642/1411 
Assumpte: Contracte menor per a la realització de tres concerts de jazz amb 
motiu de les festes d’estiu 
Tipus de contracte: Servei 
Procediment i forma d’adjudicació. Contracte menor 
 
ORGAN DE CONTRACTACIÓ 
 



 
És competent la Junta de Govern local per delegació de l’alcaldessa, en virtut de 
l’article primer del Decret 2019/2198 de 17 de juny de 2019 d’atribució de 
competències de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. 
 
JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DEL CONTRACTE 
 
Les Nits de jazz a Can Tinturé forma part del grup de festes d’estiu i és de tradició 
des de fa més d’11 anys. A Esplugues és una festivitat amb una alta participació. 
Per aquest motiu l’ajuntament d’Esplugues vol portar a terme tres concerts de 
jazz a l’aire lliure als jardins de Can Tinturé els dies 5,12 i 26 de juliol. 
 
DESCRIPCIÓ DE L’OBJECTE DEL CONTRACTE 
 
L’objecte del contracte és la realització de tres concerts de jazz a realitzar a l’aire 
lliure, als jardins de Can Tinturé. 
 
Es tracta d’un contracte de servei. 
 
Codi CPV: 92312130-1  Serveis artístics de bandes de músics. 
 
Aquest contracte no comporta, en cap cas, exercici d’autoritat pública. 
 
JUSTIFICACIÓ QUE NO S’ESTÀ ALTERANT L’OBJECTE DEL CONTRACTE 
PER EVITAR L’APLICACIÓ DE LES REGLES GENERALS DE 
CONTRACTACIÓ. 
 
L’objecte d’aquest contracte és, encara que té prestacions que podrien ser 
considerades equivalents a d’altres celebrats per l’Ajuntament, qualitativament 
diferent i no constitueix una unitat d’execució ni econòmicament, ni jurídica (En 
el sentit expressat per la Junta consultiva de Contractació Pública de l’Estat en 
Informe recaigut a l’Expedient 41/2017, sobre interpretació de l’article 118.3 de 
la LCSP); atès que el servei a prestar ho és en relació amb activitats diferents i 
diferenciades de les desenvolupades en altres expedients de contractació 
 
VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE, TIPUS d’IVA, IMPORT I APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA 
 

Valor estimat IVA (21%) Pressupost 
per contracte 

Aplicació 
pressupostària 

Denominació 

 2.975 € 624,75 € 3.599,75 € 33.33402.22609 Despeses 
Dinamització 
Cultural 

 
LA JUSTIFICACIÓ QUE EL CONTRACTISTA QUE ES PROPOSA NO HA 
SUBSCRIT MÉS CONTRACTES MENORS AMB L’AJUNTAMENT 
D’ESPLUGUES QUE INDIVIDUALMENT O CONJUNTAMENT SUPERIN LA 
XIFRA QUE CONSTA A LA INSTRUCCIÓ PRIMERA (regla d’incompatibilitat 
de l’article 118.3 de la Llei 9/2017) 

 



 
El contractista proposat no han subscrit contractes menors dins l’any 2019 que 
superin els 15.000 euros més IVA, inclòs els contractes aquí proposats. 
 
VIGÈNCIA DEL CONTRACTE 
 
La vigència del contracte són els dies 5, 12 i 26 de juliol de 2019. 
 
LLOC DE LA PRESTACIÓ 
 
El lloc de realització dels concerts és als jardins de Can Tinturé. 
 
TERMINI DE GARANTIA O JUSTIFICACIÓ DEL SEU NO ESTABLIMENT 
 
No en té, degut a la naturalesa de la prestació. 
 
FORMA DE PAGAMENT DEL PREU 
 
Prèvia presentació de la factura i una vegada realitzat el servei. 
 
RESPONSABLE DEL CONTRACTE 
 
Directora de Cultura 
 
ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DE LA PRESTACIÓ 
 
La prestació del contracte consisteix realitzar els tres concerts de jazz d’acord 
amb les següents condicions: 
 
Contractació dels grups de jazz: 
 
Dia 5 juliol a les 22 hores 
Monique Makon Trio 
 
Dia 12 juliol a les 22 hores 
Químic Trio 
 
Dia 26 juliol a les 22 hores 
Jofre Fité Trio 
 
Cada un dels concerts ha de tenir una durada mínima de 60 minuts.  
 
L’escenari i l’equip de so i llums seran aportats per l’ajuntament.  
 
LA JUSTIFICACIÓ DE LA INSUFICIÈNCIA DE MITJANS PER A LA 
REALITZACIÓ DEL SERVEI 
 
L’Ajuntament no disposa de mitjans ni personal per poder cobrir tots els serveis 
que es requereixen. 
 



 
SOL.LICITUD DE L’OFERTA ENVIADA A EMPRESA O EMPRESES AMB 
APTITUD PER A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
 
S’ha fet una única sol·licitud a l’empresa Ikai Produccions S.L, que té la capacitat 
i l’habilitació professional adequades per dur a terme la prestació objecte del 
contracte. 
 
VALORACIÓ DE L’OFERTA PRESENTADA 
 
Ikai Produccions 2014 S.L amb NIF B 66414350 ha presentat oferta per realitzar 
la producció per import 2.975 euros sense IVA, 624,75 euros corresponen a la 
part d’IVA resultant la quantitat total d’import 3.599,75 euros IVA inclòs, i que 
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 Ikai Produccions 2014 S.L, amb 
domicili carrer Massens, 15, baixos 3ª dreta, 08012 Barcelona. e-mail 
info@ikai.es, telèfon 605427874.  
 
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: 
 
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 per a la realització de tres 
concerts de jazz amb motiu de les festes d’estiu. 
 
2.-Declarar que s’ha procedit a la comprovació de la regla d’incompatibilitat de 
l’article 118.3 de la Llei 9/2017. 
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3.- Aprovar el pressupost del contracte per import total de 3.599,75€ (IVA 
INCLÒS). 
 
4.- Adjudicar el contracte a favor a l’empresa Ikai Produccions 2014 S.L, amb 
domicili carrer Massens, 15, baixos 3ª dreta, 08012 Barcelona. e-mail 
info@ikai.es, telèfon 605427874. 
 
5.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent al present, per 
import total de 3.599,75€ IVA inclòs, a càrrec de la partida 33.33402.22609, 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 està prevista pels dies 5, 12 i 26 de juliol de 2019. 
 
8.- La persona responsable del contracte, sota la supervisió de la qual es 
desenvoluparà el mateix és la Directora de Cultura. 
 
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. 
 
 
19. Proposta d’adjudicació d’un contracte de menor per al subministrament 
de materials per al funcionament i protecció de les DEA’s (exp. 
2019/6741/1432). 
 
Primer.- Vista la Memòria relativa al contracte menor que seguidament es 
transcriu literalment: 
 
“Número d’expedient: 2019/6741/1432 
Assumpte: Contracte menor per la provisió de material per a la protecció de tres 
desfibril·ladors portàtils i cinc capses antivandàliques per a desfibril·ladors  
d’Esplugues. 
Tipus de contracte: Subministrament  
Procediment i forma d’adjudicació. Contracte menor 
 
1.- ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ 

 
Es competent la Junta de Govern local per delegació de l’alcaldessa, en virtut de 
l’article 1.b) del Decret 2019/2198 de 17 de juny de 2019 d’atribució de 
competències de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat 
 
2.- JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DEL CONTRACTE 
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L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, preocupat per la salut de la ciutadania, 
va posar en marxa durant l’any 2016 el projecte “Esplugues cardioprotegida”, 
mitjançant el qual es van identificar punts estratègics de la ciutat per dotar-los de 
desfibril·ladors externs automàtics (DEA).  
 
En els quatre últims mesos han desaparegut 3 desfibril·ladors que estaven 
situats a la rambla Verge de la Mercè Edifici Cadí, biblioteca Pare Miquel i casal 
cultural Robert Brillas. Donada la importància de preservar els dispositius és 
necessari disposar de capses antivandalisme. 
 
Així mateix, Policia Local té assignats tres desfibril·ladors que  estan situats als 
cotxes policials. L’equipament de protecció d’aquests és una bossa que no 
protegeix correctament els aparells. És per aquest motiu que és necessari dotar-
los de capses rígides per a protegir els desfibril·ladors. 

 
3.- DESCRIPCIÓ DE L’OBJECTE DEL CONTRACTE  

 
És objecte per  del subministrament de material de cinc cabines antivandalisme 
amb teclat numèric automàtic per protegir desfibril·ladors externs automàtics 
(DEA) d’Esplugues de Llobregat, així com la seva instal·lació. Tres maletins 
rígids per protegir aparells portàtils de Policia Local. 
 
Es tracta d’un contracte de subministrament. 
Codi CPV: Servicios varios de salud. 8514000-2 
 
4.- JUSTIFICACIÓ QUE NO S’ESTÀ ALTERANT L’OBJECTE DEL 
CONTRACTE PER EVITAR L’APLICACIÓ DE LES REGLES GENERALS DE 
CONTRACTACIÓ. 

 
Les necessitats a cobrir amb aquest contracte són de caràcter puntual motivades 
per la sostracció de desfibril·ladors i respon a la necessitat de disposar de 
material de protecció tant pels desfibril·ladors ubicats en punts estratègics de la 
ciutat, com per a la protecció dels aparells portàtils assignats a Policia Local. 
L’objectiu és protegir-los per a que estiguin en condicions perfectes en cas que 
requereixi la seva intervenció de manera immediata i urgent. 
 
5.- VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE, TIPUS d’IVA, IMPORT I APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA 
 
PRESSUPOST  IMPORT IVA 

21% 
TOTAL PARTIDA  

Cabina antivandàlica amb teclat 
numèric i obertura automàtica 

1.975,00€  414,75€ 2.389,75€ 12 9200062500 

Maletí rígid 214,50€ 45,05€ 259,55€ 12 9200062500 

 
Instal·lació cabines antivandàliques 

600,00€ 126,00€ 726,00€ 12 9200062500 

 



 
TOTAL: 3.375,30€ 
 
6.- 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 ha subscrit contractes menors dins l’any 2019 que 
superin els 15.000 euros més IVA, inclòs el contracte aquí proposat. 
 
7.- VIGÈNCIA DEL CONTRACTE 

 
La vigència del contracte és des de la data de la seva formalització fins el 
subministrament i instal·lació del material.  
 
8.- LLOC DE LA PROVISIÓ  
 
El lloc de provisió de subministrament de cinc cabines antivandàliques i tres 
maletins rígids per a 8 desfibril·ladors que estan repartits per la ciutat Esplugues 
de Llobregat.  
 
Els 8 desfibril·ladors estan situats:  

 
1 unitat Casal de cultura Robert Brillas / c. Àngel Guimerà 
1 unitat Biblioteca Pare Miquel / c. Àngel Guimerà 
1 unitat Camp de futbol Salt del Pi / c. Severo Ochoa  
1 unitat Edifici municipal Cadí /rbla. Verge de la Mercè 
1 unitat C. Sant Antoni Maria Claret /Escola Folch i Torres 
3 unitats desfibril·ladors mòbils a les unitats policials. 

 
9.- TERMINI DE GARANTIA O JUSTIFICACIÓ DEL SEU NO ESTABLIMENT 

 
Atesa la seva naturalesa no queda subjecte a termini de garantia. 
 
10.- FORMA DE PAGAMENT DEL PREU 

 
El pagament es farà efectiu prèvia presentació de la corresponen factura per part 
de l’empresa adjudicatària un cop prestat el servei. 
 
11.- RESPONSABLE DEL CONTRACTE 

 
Directora d’Acció Social i Salud Pública. 
 
12.- ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DE LA PRESTACIÓ 

 
És objecte de subministrament de material de protecció de cinc desfibril·ladors 
externs automàtics, així com la seva instal·lació. Subministrament de tres capses 
rígides per a la protecció de tres  aparells portàtils assignats a Policia Local. 



 
 
Seguidament es descriu el tipus de material a subministrar, el seu preu unitari i 
el tipus aplicable en cada cas.  
 

Descripció de les unitats Preu 
unitari 

IVA 
aplicable 

ANTI-V2 cabina antivandàlica acer inoxidable-
color blanc - 360*400*200MM - INOX 304 - 
IP66 amb teclat mecànic per apertura. 

395,00 € 21% 

Maletins OXIGENOTERAPIA buits 71,50€ 21% 
Instal·lació 5 cabines antivandàliques en paret 600,00€ 21% 

 
13.- LA JUSTIFICACIÓ DE LA INSUFICIÈNCIA DE MITJANS PER A LA 
REALITZACIÓ DEL SERVEI 

 
Aquest Ajuntament  no disposa d’aquest servei per poder portar a terme la 
provisió de material de protecció de desfibril·ladors externs automàtics a la ciutat 
d’Esplugues de Ll., que es valora d’interès públic. 

 
14.- SOL.LICITUD DE L’OFERTA ENVIADA A EMPRESA O EMPRESES AMB 
APTITUD PER A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE. 
 
S’ha fet una única sol·licitud d’oferta a l’empresa TECHNOLOGY 2050 S.L., per 
què realitzi la provisió del servei de subministrament de material de protecció 
dels desfibril·ladors, la qual en data 5 de juny de 2019, ha presentat una oferta 
en la que es compromet a la provisió del material i la seva instal·lació. 
 
L’empresa té la capacitació i habilitació professional necessària per dur a terme 
l’objecte del contracte. 
 
15.- VALORACIÓ DE L’OFERTA PRESENTADA 
 
L’oferta presentada per l’empresa TECHNOLOGY 2050 S.L, per import sense 
IVA de 2.789,50 euros, més 585,80€ de 21% IVA, i d’un import total de 3.375,30 
euros, s’ajusta a les necessitats de l’Ajuntament i compleix els requeriments i 
condicions del servei objecte del contracte. 
 
16.- PERSONA FÍSICA O JURÍDICA A LA QUE ES PROPOSA REALITZAR 
L’ADJUDICACIÓ. 

 
Es proposa realitzar l’adjudicació a l’empresa TECHNOLOGY 2050 S.L., amb 
NIF B66071143, carrer Lleida, 63 (Pol. Ind. Pla de la Masia), 08711 Òdena, 
Barcelona, telèfon 900 82 35 24 i correu electrònic info@dea.cat 
 
17.- 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: 
  
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 subministrament per la provisió de 
material per a la protecció de tres desfibril·ladors portàtils i cinc capses 
antivandàliques per desfibril·ladors 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 3.375,30€ (IVA 
INCLÒS). 

 
4.- Adjudicar el contracte a favor de l’empresa TECHNOLOGY 2050 S.L., amb 
NIF B66071143, carrer Lleida, 63 (Pol. Ind. Pla de la Masia), 08711 Òdena, 
Barcelona, telèfon 900 82 35 24 i correu electrònic info@dea.cat 

 
5.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent al present, per 
import total de 3.375,30€ IVA inclòs, a càrrec de la partida 12 9200062500 , 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 la seva formalització fins el 
subministrament i instal·lació del material.  
 
8.- La persona responsable del contracte, sota la supervisió de la qual es 
desenvoluparà el mateix és ..., Directora d’Acció Social i Salud Pública. 
 
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. 



 
 
 
20. Proposta d'aprovació d'ajuts econòmics puntuals en concepte 
d'emergències socials juny 03 (exp. 2019/6446/2883). 
 
L’Ajuntament d’Esplugues, amb la finalitat de pal·liar aquelles situacions 
econòmiques greus, que per circumstàncies diverses, impedeixen o dificulten a 
les persones i les seves famílies arribar a cobrir una o més necessitats bàsiques, 
atorga uns ajuts econòmics puntuals per atendre situacions d’emergències 
socials a persones en seguiment amb els tècnics referents dels Serveis Socials 
Bàsics municipals. 
 
En aquest sentit, la Junta de Govern Local va aprovar el document “Programa 
d’ajuts econòmics per atendre Emergències Socials” en sessió ordinària duta a 
terme en data 19 de maig de 2017. 
 
Ateses les 10 sol·licituds de 13 ajuts presentades pels tècnics referents dels 
Serveis Socials Bàsics municipals, amb el vistiplau de la directora d’Acció Social. 
 
Vist el Reglament d'obres, activitats i serveis aprovat mitjançant Decret 179/1995 
de la Generalitat de Catalunya, en la part que regula l'activitat subvencionadora 
de l'Administració. 
  
En virtut de la delegació conferida a la Junta de Govern local, al punt g. del Decret 
d’alcaldia núm. 1466, de 18 de juny de 2015, per a la concessió de subvencions 
amb càrrec a crèdit pressupostari disponible a tal efecte. 
  
S’acorda: 
 
PRIMER.- Atorgar un total de 13 ajuts econòmics puntuals per atendre les 
següents situacions d’emergències socials a les persones que a continuació 
s’esmenten: 
 

EXP 
SIAS 

NOM 
USUARI TIPUS EMERGÈNCIA CREDITOR BARRIS IMPORT  

12/1061 TZ, DJ SUBMINISTRAMENT 

AIGÜES DE 
BARCELONA, EMG.CIA, 
SA LA PLANA 195,24 € 

12/519 I, A SUBMINISTRAMENT 

AIGÜES DE 
BARCELONA, EMG.CIA, 
SA 

CAN 
CLOTA 63,29 € 

16/794 RC, AI SUBMINISTRAMENT 

AIGÜES DE 
BARCELONA, EMG.CIA, 
SA 

CAN 
VIDALET 1,44 € 

12/788 MH, TJ SUBMINISTRAMENT ENDESA ENERGIA S.A 
EL 
CENTRE 178,95 € 

16/794 RC, AI SUBMINISTRAMENT 
IBERDROLA CLIENTES, 
SAU 

CAN 
VIDALET 72,86 € 

16/794 RC, AI SUBMINISTRAMENT 
IBERDROLA CLIENTES, 
SAU 

CAN 
VIDALET 61,32 € 

16/794 RC, AI SUBMINISTRAMENT 
IBERDROLA CLIENTES, 
SAU 

CAN 
VIDALET 65,43 € 

11/689 CR, VE 
LLOGUER HABITATGE 
FEBRER I MARÇ 2019 VM, A 

CAN 
VIDALET 1.200,00 € 



 
12/1018 ADL, M DESPESES ESCOLARS  

ESCOLA FOLCH I 
TORRES LA PLANA 200,00 € 

13/446 B, A ULLERES 
OPTICA DEL PENEDES, 
SL  

CAN 
VIDALET 119,00 € 

10/980 SM, O 
LLOGUER HABITATGE 
FEBRER I MARÇ 2019 JMMP 

CAN 
VIDALET 1.500,00 € 

16/238 AR, A 
DESINSECTACIÓ 
CONTRA PANEROLES IBERTRAC, S.L. 

CAN 
VIDALET 363,00 € 

10/1898 AA, F 
LLOGUER HABITATGE 
MARÇ I MAIG 2019 MJ, M 

CAN 
VIDALET 1.200,00 € 

 
SEGON.- Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions corresponents a una 
despesa total de 5.220,53€, que aniran a càrrec de la partida pressupostària 
68.23100.48010 del pressupost vigent en concepte d’ajuts econòmics puntuals 
per atendre les següents situacions d’emergències socials,  
 de les persones que es relacionen, amb el imports que així mateix s’indiquen: 
 
EXP 
SIAS 

NOM 
USUARI CREDITOR IMPORT  

12/1061 TZ, DJ AIGÜES DE BARCELONA, EMG.CIA, SA 195,24 € 
12/519 I, A AIGÜES DE BARCELONA, EMG.CIA, SA 63,29 € 
16/794 RC, AI AIGÜES DE BARCELONA, EMG.CIA, SA 1,44 € 
12/788 MH, TJ ENDESA ENERGIA S.A 178,95 € 
16/794 RC, AI IBERDROLA CLIENTES, SAU 72,86 € 
16/794 RC, AI IBERDROLA CLIENTES, SAU 61,32 € 
16/794 RC, AI IBERDROLA CLIENTES, SAU 65,43 € 
11/689 CR, VE VM, A 1.200,00 € 

12/1018 ADL, M ESCOLA FOLCH I TORRES 200,00 € 
13/446 B, A OPTICA DEL PENEDES, SL  119,00 € 
10/980 SM, O JMMP 1.500,00 € 
16/238 AR, A IBERTRAC, S.L. 363,00 € 

10/1898 AA, F MJ, M 1.200,00 € 
 
TERCER.- Les quantitats reconegudes en la present proposta, per valor total de  
5.220,53 euros, seran pagades de forma individualitzada, als creditors següents: 
 

EXP.SIAS CREDITOR DADES BANCÀRIES IMPORT 

12/1061 
AIGÜES DE BARCELONA, 
EMG.CIA, SA ES6121008740560200268061 195,24 € 

12/519 
AIGÜES DE BARCELONA, 
EMG.CIA, SA ES6121008740560200268061 63,29 € 

16/794 
AIGÜES DE BARCELONA, 
EMG.CIA, SA ES6121008740560200268061 1,44 € 

12/788 ENDESA ENERGIA S.A ES3801980601662023216928 178,95 € 
16/794 IBERDROLA CLIENTES, SAU ES6321002931990200442102 72,86 € 
16/794 IBERDROLA CLIENTES, SAU ES6321002931990200442102 61,32 € 
16/794 IBERDROLA CLIENTES, SAU ES6321002931990200442102 65,43 € 
11/689 VM, A ES5501829754550200051157 1.200,00€ 

12/1018 ESCOLA FOLCH I TORRES ES1821000323540200220400 200,00 € 
13/446 OPTICA DEL PENEDES, SL  ES0600815283320001111714 119,00 € 



 
10/980 JMMP ES2701821966400201540127 1.500,00€ 
16/238 IBERTRAC, S.L. ES2700810172940001218930 363,00 € 

10/1898 MJ, M ES5321000459840101789771 1.200,00€ 
 
QUART.- Proposar el pagament corresponent a les quantitats econòmiques 
aprovades en la present resolució. 
 
 
21. Proposta d'aprovació d'ajuts econòmics puntuals en concepte 
d'emergències socials juny 04 (exp. 2019/6735/2883). 
 
L’Ajuntament d’Esplugues, amb la finalitat de pal·liar aquelles situacions 
econòmiques greus, que per circumstàncies diverses, impedeixen o dificulten a 
les persones i les seves famílies arribar a cobrir una o més necessitats bàsiques, 
atorga uns ajuts econòmics puntuals per atendre situacions d’emergències 
socials a persones en seguiment amb els tècnics referents dels Serveis Socials 
Bàsics municipals. 
 
En aquest sentit, la Junta de Govern Local va aprovar el document “Programa 
d’ajuts econòmics per atendre Emergències Socials” en sessió ordinària duta a 
terme en data 19 de maig de 2017. 
 
Ateses les 11 sol·licituds de 27 ajuts presentades pels tècnics referents dels 
Serveis Socials Bàsics municipals, amb el vistiplau de la directora d’Acció Social. 
 
Vist el Reglament d'obres, activitats i serveis aprovat mitjançant Decret 179/1995 
de la Generalitat de Catalunya, en la part que regula l'activitat subvencionadora 
de l'Administració. 
  
En virtut de la delegació conferida a la Junta de Govern local, al punt g. del Decret 
d’alcaldia núm. 1466, de 18 de juny de 2015, per a la concessió de subvencions 
amb càrrec a crèdit pressupostari disponible a tal efecte. 
  
S’acorda: 
 
PRIMER.- Atorgar un total de 27 ajuts econòmics puntuals per atendre les 
següents situacions d’emergències socials, a les persones que a continuació 
s’esmenten: 
 

EXP 
SIAS 

NOM 
USUARI TIPUS EMERGÈNCIA CREDITOR BARRIS IMPORT  

17/761 M, H SUBMINISTRAMENTS 
AIGÜES DE BARCELONA, 
EMG.CIA, SA 

CAN 
VIDALET 56,79 € 

17/761 M, H SUBMINISTRAMENTS 
AIGÜES DE BARCELONA, 
EMG.CIA, SA 

CAN 
VIDALET 90,69 € 

17/761 M, H SUBMINISTRAMENTS 
AIGÜES DE BARCELONA, 
EMG.CIA, SA 

CAN 
VIDALET 60,05 € 

16/251 O,  A SUBMINISTRAMENTS 
AIGÜES DE BARCELONA, 
EMG.CIA, SA 

CAN 
VIDALET 135,13 € 

15/872 ZZ, KW SUBMINISTRAMENTS ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U 

LA 
MONTES
A 129,97 € 



 

15/872 ZZ, KW SUBMINISTRAMENTS ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U 

LA 
MONTES
A 19,59 € 

15/377 VY, EM SUBMINISTRAMENTS ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U 
CAN 
VIDALET 14,10 € 

15/377 VY, EM SUBMINISTRAMENTS ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U 
CAN 
VIDALET 93,69 € 

15/377 VY, EM SUBMINISTRAMENTS ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U 
CAN 
VIDALET 82,24 € 

15/377 VY, EM SUBMINISTRAMENTS ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U 
CAN 
VIDALET 156,10 € 

12/525 VR, P SUBMINISTRAMENTS ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U 
CAN 
VIDALET 291,21 € 

16/383 VL, JM SUBMINISTRAMENTS ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U 
CAN 
VIDALET 51,15 € 

16/383 VL, JM SUBMINISTRAMENTS ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U 
CAN 
VIDALET 70,66 € 

16/383 VL, JM SUBMINISTRAMENTS ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U 
CAN 
VIDALET 34,42 € 

15/872 ZZ, KW SUBMINISTRAMENTS ENDESA ENERGIA S.A 

LA 
MONTES
A 77,23 € 

15/872 ZZ, KW SUBMINISTRAMENTS ENDESA ENERGIA S.A 

LA 
MONTES
A 102,14 € 

17/761 M, H SUBMINISTRAMENTS ENDESA ENERGIA S.A 
CAN 
VIDALET 214,06 € 

17/761 M, H SUBMINISTRAMENTS ENDESA ENERGIA S.A 
CAN 
VIDALET 78,43 € 

17/761 M, H SUBMINISTRAMENTS ENDESA ENERGIA S.A 
CAN 
VIDALET 91,78 € 

17/761 M, H SUBMINISTRAMENTS ENDESA ENERGIA S.A 
CAN 
VIDALET 42,51 € 

17/761 M, H SUBMINISTRAMENTS ENDESA ENERGIA S.A 
CAN 
VIDALET 130,50 € 

14/329 AN, M SUBMINISTRAMENTS ENDESA ENERGIA S.A 
CAN 
VIDALET 201,99 € 

18/281 S, L  ÀPATS RL, MC 
CAN 
VIDALET 573,10 € 

10/1501 BE, F COMPRA RENTADORA ASSOCIACIÓ SOLIDANÇA 
CAN 
CLOTA 393,25 € 

16/202 R, N 
DESPESES 
ESCOLARS ESCOLA JOAN MARAGALL 

CAN 
VIDALET 290,00 € 

19/29 FS, MT LACTANCIA INFANTIL PS, L 
CAN 
VIDALET 209,50 € 

18/281 S, L  COMPRA RENTADORA ASSOCIACIÓ SOLIDANÇA 
CAN 
VIDALET 302,50 € 

 
 
SEGON.- Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions corresponents a una 
despesa total de 3.992,78€, que aniran a càrrec de la partida pressupostària 
68.23100.48010 del pressupost vigent en concepte d’ajuts econòmics puntuals 
per atendre les següents situacions d’emergències socials, a favor de les 
persones que es relacionen, amb el imports que així mateix s’indiquen: 
 

EXP 
SIAS 

NOM 
USUARI CREDITOR IMPORT  

17/761 M, H AIGÜES DE BARCELONA, EMG.CIA, SA 56,79 € 
17/761 M, H AIGÜES DE BARCELONA, EMG.CIA, SA 90,69 € 
17/761 M, H AIGÜES DE BARCELONA, EMG.CIA, SA 60,05 € 



 
16/251 O,  A AIGÜES DE BARCELONA, EMG.CIA, SA 135,13 € 
15/872 ZZ, KW ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U 129,97 € 
15/872 ZZ, KW ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U 19,59 € 
15/377 VY, EM ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U 14,10 € 
15/377 VY, EM ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U 93,69 € 
15/377 VY, EM ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U 82,24 € 
15/377 VY, EM ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U 156,10 € 
12/525 VR, P ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U 291,21 € 
16/383 VL, JM ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U 51,15 € 
16/383 VL, JM ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U 70,66 € 
16/383 VL, JM ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U 34,42 € 
15/872 ZZ, KW ENDESA ENERGIA S.A 77,23 € 
15/872 ZZ, KW ENDESA ENERGIA S.A 102,14 € 
17/761 M, H ENDESA ENERGIA S.A 214,06 € 
17/761 M, H ENDESA ENERGIA S.A 78,43 € 
17/761 M, H ENDESA ENERGIA S.A 91,78 € 
17/761 M, H ENDESA ENERGIA S.A 42,51 € 
17/761 M, H ENDESA ENERGIA S.A 130,50 € 
14/329 AN, M ENDESA ENERGIA S.A 201,99 € 
18/281 S, L  RL, MC 573,10 € 

10/1501 BE, F ASSOCIACIÓ SOLIDANÇA 393,25 € 
16/202 R, N ESCOLA JOAN MARAGALL 290,00 € 
19/29 FS, MT PS, L 209,50 € 

18/281 S, L  ASSOCIACIÓ SOLIDANÇA 302,50 € 
 
TERCER.- Les quantitats reconegudes en la present proposta, per valor total de 
3.992,78 euros, seran pagades de forma individualitzada, als creditors següents: 
 

EXP. 
SIAS CREDITOR DADES BANCÀRIES IMPORT 

17/761 AIGÜES DE BARCELONA, EMG.CIA, SA ES6121008740560200268061 56,79 € 
17/761 AIGÜES DE BARCELONA, EMG.CIA, SA ES6121008740560200268061 90,69 € 
17/761 AIGÜES DE BARCELONA, EMG.CIA, SA ES6121008740560200268061 60,05 € 
16/251 AIGÜES DE BARCELONA, EMG.CIA, SA ES6121008740560200268061 135,13 € 
15/872 ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U ES6401980601642010445829 129,97 € 
15/872 ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U ES6401980601642010445829 19,59 € 
15/377 ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U ES6401980601642010445829 14,10 € 
15/377 ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U ES6401980601642010445829 93,69 € 
15/377 ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U ES6401980601642010445829 82,24 € 
15/377 ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U ES6401980601642010445829 156,10 € 
12/525 ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U ES6401980601642010445829 291,21 € 
16/383 ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U ES6401980601642010445829 51,15 € 
16/383 ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U ES6401980601642010445829 70,66 € 
16/383 ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U ES6401980601642010445829 34,42 € 
15/872 ENDESA ENERGIA S.A ES3801980601662023216928 77,23 € 



 
15/872 ENDESA ENERGIA S.A ES3801980601662023216928 102,14 € 
17/761 ENDESA ENERGIA S.A ES3801980601662023216928 214,06 € 
17/761 ENDESA ENERGIA S.A ES3801980601662023216928 78,43 € 
17/761 ENDESA ENERGIA S.A ES3801980601662023216928 91,78 € 
17/761 ENDESA ENERGIA S.A ES3801980601662023216928 42,51 € 
17/761 ENDESA ENERGIA S.A ES3801980601662023216928 130,50 € 
14/329 ENDESA ENERGIA S.A ES3801980601662023216928 201,99 € 
18/281 RL, MC ES5921003071772200301742 573,10 € 

10/1501 ASSOCIACIÓ SOLIDANÇA ES1121000449050200058129 393,25 € 
16/202 ESCOLA JOAN MARAGALL ES8521000459850200081186 290,00 € 
19/29 PS, L ES9521000028730200598329 209,50 € 

18/281 ASSOCIACIÓ SOLIDANÇA ES1121000449050200058129 302,50 € 
 
QUART.- Proposar el pagament corresponent a les quantitats econòmiques 
aprovades en la present resolució. 
 
 
I sense més assumptes a tractar, a les 15:26 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. 
 


