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Junta de Govern 
 

SESSIÓ DECISÒRIA ORDINÀRIA DE JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 14 DE 
DESEMBRE DE 2018 

 
A la Casa Consistorial d’Esplugues de Llobregat, a la sala de reunions, a les 
13:30 hores del dia 14 de desembre de 2018, 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: 
 
Presidenta 
M.PILAR DIAZ ROMERO (Partit dels Socialistes de Catalunya - Progrés 
Municipal) 
 
Partit dels Socialistes de Catalunya - Progrés Municipal  
EDUARDO SANZ GARCIA 
SARA FORGAS UBEDA 
MONTSERRAT ZAMORA ANGULO 
FRANCISCO J GIMENEZ GONZALEZ 
MANUEL POZO LOPEZ 
JOSE ANTONIO HERNANDEZ SANCHEZ 
 
Secretari accidental 
JUAN ABELLA FERNÁNDEZ 
 
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. 42/18 corresponent a la sessió 
ordinària de data 30 de novembre de 2018. 
 
Per la Sra. alcaldessa i en relació a l’esborrany de l’acta núm. 42/18 
corresponent a la sessió ordinària de data 30 de novembre de 2018 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/del Sr. alcalde i Sr/Sra. secretari/ària. 
 
 

TERRITORI I SOSTENIBILITAT 



 
2. Proposta d’aprovació per contracte menor del subministrament de 
material electrònic per a la millora del CPD de la Casa Consistorial 
d’Esplugues de Llobregat (exp. 2018/87/1432). 
 
Atesa la necessitat de procedir a la contractació del subministrament de 
material electrònic per a la millora del CPD de Casa de la Vila d’Esplugues de 
Llobregat. 
- Tipus de contracte: Subministrament  
- Objecte: Subministrament de material electrònic per a la millora del CPD de 
Casa de la Vila d’Esplugues de Llobregat.  
- Procediment de contractació: Contracte menor. Tramitació: Ordinària 
- Codi CPV: 31711100-4 
- Valor estimat del contracte: 4.000,00 €  IVA: 840,00 € 
- Preu: 4.493,34 € IVA inclòs  
- Duració: El període màxim de subministrament serà de 4 setmanes, iniciant-
se com a màxim 5 dies després de la formalització de l’adjudicació. 
 
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 BYTEMASTER SERVICIOS 
INFORMATICOS, S.A., amb NIF A60553955, per import de 4.493,34 € 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 2018. 
 
Per la qual cosa i de conformitat amb el que s’estableix a la Disposició 
Addicional Segona de la Llei 9/2107, de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les 
Directives del parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE, de 26 de febrer de 
2014. 
 
En ús de les competències delegades atorgades mitjançant Decret de l’Alcaldia 
núm. 1466 de 18 de juny de 2015. 
 
S’acorda: 
 
1. Aprovar  l’expedient de contractació i la MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL 
CONTRACTE MENOR incorporada a l’expedient, aprovant expressament la 
necessitat de procedir a aquesta contractació que té per objecte el 
Subministrament de material electrònic per a la millora del CPD de Casa de la 
Vila 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. Adjudicar el contracte a BYTEMASTER SERVICIOS INFORMATICOS, S.A. 
(A-60553955) per import de 3.713,50 €, més 779,84 € corresponents al 21 % 
d’IVA, sent un import total del 4.493,34 €, IVA inclòs. 
 
4. Aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent al present, per 
un import màxim de 4.493,34 euros, IVA inclòs, a càrrec de la partida 11 93302 
22112 SUBMINISTRAMENT MATERIAL ELECTRONIC PER MILLORA CPD 
del pressupost municipal en vigor, a favor de BYTEMASTER SERVICIOS 
INFORMATICOS, S.A. 
 
5. El pagament s’efectuarà segons les condicions habituals de l’ajuntament, 
mitjançant transferència bancària, prèvia presentació de la factura o factures 
corresponents degudament signades per l’adjudicatària i degudament 
conformades per la persona designada responsable del projecte. 
 
6. La data d'execució material dels treballs serà acordada entre la persona 
adjudicatària i la persona designada com a responsable del contracte. En tot 
cas, aquest contracte s'executarà com a màxim amb 4 setmanes. 
 
7. La persona responsable del contracte, sota la supervisió de la qual es 
desenvoluparà el mateix, serà ... 
 
8. Notificar la present resolució a la persona adjudicatària. 
 
9. Ordenar la publicació del contracte menor en la forma prevista a l'article 63.4 
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic de les 
dades següents: 
 

PERSONA 
ADJUDICATÀRIA 

CLASSIF. 
CONTRACTE 

DATA 
ADJUDICACIÓ 

DATA 
EXECUCIÓ/F
INALITZ. 

IMPORT 
NET 

IMPORT 
IVA 

IMPORT 
ADJUDICACIÓ  

OBJECTE 

BYTEMASTER 
SERVICIOS 
INFORMATICOS, 
S.A. 

Subministrament 30/11/2018 30/12/2018 3.713,50  779,84  4.493,34  Subministrament 
material electrònic 
CPD casa Vila 

  
 
 
3. Proposta d’aprovació de la certificació final del contracte de les obres 
de reforma i millora accessibilitat carrer Francesc Llunell (exp. 
2017/23/1384). 
 
Es deixa sobre la taula. 
 
 
4. Proposta d’aprovació de la certificació final del contracte de les obres 
de reforma i millora accessibilitat carrer Sant Francesc Xavier (exp. 
2017/30/1384). 
 



La Junta de Govern Local en data 1 de juny de 2018 va adjudicar el contracte 
d’execució de les obres corresponents al projecte de reforma del sistema de 
climatització de l’edifici el Molí d’Esplugues de Llobregat, per procediment 
obert, de tramitació ordinària, a favor de l’empresa COP ENERGIA, S.L. (CIF B-
65995508), per un import net de 127.115,06 €, més 26.694,16 € en concepte 
d’IVA, en total 153.809,22 €, IVA inclòs, un termini d’execució de 9 setmanes i 
l’execució de les millores 1 i 2. 
 
En data 11 de juny de 2018, es van iniciar els treballs del sistema de 
climatització de l’edifici Molí d’Esplugues de Llobregat, tal com consta a l’acta 
de comprovació de replanteig i d’autorització d’inici d’obra. 
 
Per Decret d’Alcaldia de 10 d’agost de 2018 es va aprovar una pròrroga del 
termini de finalització d’aquestes obres fins el 16 de novembre de 2018. 
 
Amb posterioritat i segons informe dels serveis tècnics municipals, un cop 
iniciada l’obra i tenint en compte que l’obra inclou la legalització completa de la 
instal·lació de climatització de l’edifici Molí, inclòs l’espai de Coworking i arxiu 
municipal, es detecta que la instal·lació de climatització del Coworking no fou 
legalitzada en el seu moment i que per tal de legalitzar-la en el moment de 
finalitzar les obres incloses en el projecte inicial, són necessaris els següents 
treballs: 
 
Substitució del recuperador de calor existent que dona servei a l’espai 
Coworking. 
 
Subministrament i instal·lació de nou recuperador, en substitució del previst en 
el projecte inicial, per tal de donar servei a tota la planta baix de l’edifici Molí i 
poder així legalitzar la instal·lació.  
 
Així mateix, també ha estat necessari per tal de finalitzar correctament els 
treballs ajustar algunes partides previstes en el projecte inicial en quan a 
materials i diàmetres. 
 
Totes aquestes modificacions, i per tant, totes les noves partides incorporades 
en el pressupost refós, no suposen increment en el preu de contracte, ja que 
substituiran les partides que no s’han executat durant l’obra i que consten en dit 
pressupost refós amb amidament zero.  
 
Aquests fets comporten la introducció d’una unitat d’obra no prevista al projecte 
com algunes partides que definitivament no s’executaran, segons les previsions 
de l’informe tècnic sobre el projecte modificat d’aquestes obres. En el global de 
l’obra, les modificacions suposen un 31,45%. Tanmateix, la modificació 
proposada no comporta increment respecte del preu determinat en la 
modificació del contracte aprovat per acord de la Junta de Govern Local de dia 
1 de juny de 2018. 
 
Així doncs, el contracte d’obra modificat refós es manté per un import de: 
 

- Pressupost net del contracte modificat (sense IVA): 127.115,06 € 



- IVA: 26.694,16 € 
- Pressupost total del contracte modificat: 153.809,22 € 

 
En data 14 de setembre de 2018 es formalitza l’acta de preu contradictoris 
entre la direcció facultativa i la persona adjudicatària de conformitat amb 
l’article 234.2 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat 
per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 
 
Ates el plec de clàusules administratives particulars que regeixen el contracte, 
l’article 213 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat 
per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre i concordants del 
Reglament General de Contractes de l’Estat, i l’article 9.1 del Decret Llei 
3/2016, de 31 de maig que preveu la possibilitat de modificar un contracte quan 
sigui necessari realitzar prestacions addicionals que únicament pugui portar a 
terme el contractista per raons econòmiques o tècniques o perquè una nova 
adjudicació pugui generar inconvenients significatius o un augment substancial 
de costos per a l'Administració. En qualsevol cas, el límit màxim global d'una 
modificació per aquesta causa serà del 50% del valor inicial del contracte. 
Segons els serveis tècnics municipals, la justificació d’adjudicar aquestes 
modificacions al propi contractista de l’obra principal, de conformitat a les 
condicions previstes a l’article 9.1 del Decret Llei 3/2016 és que generaria un 
augment de costos per l’Administració i inconvenients significatius pels 
següents motius: 
 

- Les obres objectes de modificació són una instal·lació que forma un conjunt 
en sí mateix, pel que introduir un nou contractista derivat d’una nova 
adjudicació en l’àmbit d’obra complicaria la seva execució per qüestions 
d’organització d’obra i seguretat i salut entre les dues empreses diferents. 
 
- Hi hauria un retard en la posada en servei de la nova instal·lació, ja que hi 
hauria un retard en la seva legalització: fins que no es recepcioni l’obra del 
segon contractista no es podria donar per finalitzada l’obra. 

 
De conformitat amb el que disposa la clàusula 37 del Plec de Condicions 
Administratives Particulars reguladores del contracte els arts. 107, 210 i 219 del 
Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, dins dels límits i amb subjecció als 
requisits i efectes assenyalats en els mateixos, l’òrgan de contractació, ostenta, 
entre d’altres, la prerrogativa de modificar els contractes por raons d’interès 
públic sempre que siguin degudes a necessitats noves o causes imprevistes, 
justificant-ho degudament en l’expedient. 
 
S’acorda: 
 
PRIMER.- Aprovar els preus contradictoris previstos en l’acta signada entre la 
direcció facultativa i la persona adjudicatària en data 14 de setembre de 2018 
en relació a les noves partida pressupostàries en l’execució de les obres 
corresponents al projecte de reforma del sistema de climatització de l’edifici el 
Molí d’Esplugues de Llobregat, Tanmateix, aquests preus contradictoris no 



comporta increment del preu del contracte en els termes previstos a l’informe 
emès pels serveis tècnics municipals.  
 
SEGON.- Aprovar la modificació del contracte d’obres corresponents al projecte 
de reforma del sistema de climatització de l’edifici el Molí d’Esplugues de 
Llobregat, adjudicat a l’empresa COP ENERGIA, S.L.  (CIF B-65995508), com 
a conseqüència de les justificacions previstes a l’informe dels serveis tècnics 
municipals de data 3 de desembre de 2018, sense que aquesta modificació 
comporti increment del preu final del contracte que es manté en un import de 
153.809,22 € (IVA inclòs). 
 
La modificació entrarà en vigor i serà efectiva a partir del dia següent al de la 
notificació del present acord a l’empresa contractista. 
 
 
5. Proposta de modificació del contracte de les obres corresponents al 
projecte de reforma del sistema de climatització de l’edifici Molí 
d’Esplugues de Llobregat  (exp. 2017/32/1384). 
 
La Junta de Govern Local en sessió del dia 26 d’octubre de 2018, va acordar 
aprovar l’expedient de contractació, per procediment obert simplificat abreujat, 
relatiu al subministrament en règim de lloguer de 4 construccions modulars al 
CF del Moli d’Esplugues de Llobregat, amb un pressupost total de licitació de 
41.948,29 €, IVA inclòs, desglossat en un preu net de 34.668,01 € i un IVA de 
7.280,28 €. 
 
Segons consta a l’expedient, dins del termini assenyalat per a la presentació 
telemàtica d’ofertes, s’ha presentat la següent empresa: Algeco Construcciones 
Modulares SLU. 
 
Atès que, segons informe dels serveis tècnics municipals, l’oferta presentada 
per aquesta empresa es pot considerar presumptament anormal o 
desproporcionada en aplicació de l’article 85 del Reglament General de la Llei 
de Contractes de l’any 2001, a requeriment d’aquests serveis tècnics 
municipals, l’empresa compareix en data 28 de novembre de 2018 per ratificar 
la seva oferta per un import total de 24.274,98 €, amb un import net de 
20.061,97 € i una part d’IVA de 4.213,01€ i la seva estricta subjecció als plecs 
que regulen aquesta contractació. 
 
Ateses les particularitats previstes a l’article 159.6 de la de la Llei 9/2017, de 8 
de novembre, de Contractes del Sector Públic en quant a la tramitació dels 
procediments oberts simplicitats abreujats i de conformitat amb l’informe dels 
Serveis Tècnics Municipals en el qual manifesten que, aplicats els criteris de 
valoració automàtics previstos en els plecs de condicions econòmiques 
administratives, la millor oferta de qualitat preu ha estat la presentada per 
l’empresa ALGECO CONSTRUCCIONES MODULARES SLU, per un import 
total de 24.274,98 €, amb un pressupost net de 20.061,97 € i una part d’IVA de 
4.213,01 €. 
 



Vistos els antecedents i l’informe emès pels Serveis Jurídics d’aquest 
Ajuntament, i a tenor del que disposa l’article 274.2 del Text Refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril, i l’art. 159.6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic. 
 
S’acorda: 
 
1.- Declarar la validesa de l’acte licitatori i adjudicar a l’empresa ALGECO 
CONSTRUCCIONES MODULARES SLU (CIF B28871192) amb un import total 
de 24.274,98€, amb un pressupost net de 20.061,97€ i una part d’IVA de 
4.213,01€, el contracte relatiu al subministrament en règim de lloguer de 4 
construccions modulars al CF del Moli  d’Esplugues de Llobregat. 
 
2.- Declarar de caràcter plurianual la despesa necessària per a l’execució del 
subministrament  i aprovar la disposició de la despesa corresponent per un 
import de 5.888,73€, IVA inclòs, per a l’exercici econòmic de 2018 amb càrrec a 
la partida 36 34200 20800 LLOGUER CASETES MOSULA SALT DEL PI-MOLI 
i la següent distribució anual: 
 
Exercici 2019: 18.386,25 euros, IVA inclòs. 

 
No obstant, l’adjudicació resta sotmesa a la condició suspensiva d’existència de 
crèdit adequat i suficient per al finançament de les obligacions derivades del 
contracte en els exercicis  2019. 
 
3.- Requerir a l’empresa ALGECO CONSTRUCCIONES MODULARES SLU, a 
efectes de formalització del present contracte i de conformitat amb l’article 
159.6 de la Llei 9/2017, per a què en el termini de 5 dies hàbils a comptar des 
de la recepció de la notificació d’aquest acord presenti instància, adjuntant 
còpia de la notificació rebuda, en la qual manifesti que accepta expressament 
l’adjudicació del contracte relatiu al subministrament en règim de lloguer de 4 
construccions modulars al CF del Molí d’Esplugues de Llobregat, així com la 
seva execució en els termes i condicions de l’oferta presentada. 
 
4.- Notificar la present adjudicació als licitadors i, simultàniament, publicar-la en 
el perfil del contractant, juntament amb l’informe tècnic de valoració de les 
proposicions.  
 
5.- L'objecte del contracte es realitzarà sota la supervisió, com a responsable 
del contracte, dels Srs. ..., arquitecte, Director de Projectes; ..., arquitecte 
tècnic, Tècnic de Projectes. 
 
 
6. Proposta d’adjudicació del contracte de subministrament en règim de 
lloguer de 4 construccions modulars al CF del Moli d’Esplugues de 
Llobregat. (exp. 2018/2/3086). 
 
La Junta de Govern Local en sessió del dia 26 d’octubre de 2018, va acordar 
aprovar l’expedient de contractació, per procediment obert simplificat abreujat, 



relatiu al subministrament en règim de lloguer de 4 construccions modulars al 
CF del Moli d’Esplugues de Llobregat, amb un pressupost total de licitació de 
41.948,29 €, IVA inclòs, desglossat en un preu net de 34.668,01 € i un IVA de 
7.280,28 €. 
 
Segons consta a l’expedient, dins del termini assenyalat per a la presentació 
telemàtica d’ofertes, s’ha presentat la següent empresa: Algeco Construcciones 
Modulares SLU. 
 
Atès que, segons informe dels serveis tècnics municipals, l’oferta presentada 
per aquesta empresa es pot considerar presumptament anormal o 
desproporcionada en aplicació de l’article 85 del Reglament General de la Llei 
de Contractes de l’any 2001, a requeriment d’aquests serveis tècnics 
municipals, l’empresa compareix en data 28 de novembre de 2018 per ratificar 
la seva oferta per un import total de 24.274,98€, amb un import net de 
20.061,97 € i una part d’IVA de 4.213,01€ i la seva estricta subjecció als plecs 
que regulen aquesta contractació. 
 
Ateses les particularitats previstes a l’article 159.6 de la de la Llei 9/2017, de 8 
de novembre, de Contractes del Sector Públic en quant a la tramitació dels 
procediments oberts simplicitats abreujats i de conformitat amb l’informe dels 
Serveis Tècnics Municipals en el qual manifesten que, aplicats els criteris de 
valoració automàtics previstos en els plecs de condicions econòmiques 
administratives, la millor oferta de qualitat preu ha estat la presentada per 
l’empresa ALGECO CONSTRUCCIONES MODULARES SLU, per un import 
total de 24.274,98  €, amb un pressupost net de 20.061,97 € i una part d’IVA de 
4.213,01 €. 
 
Vistos els antecedents i l’informe emès pels Serveis Jurídics d’aquest 
Ajuntament, i a tenor del que disposa l’article 274.2 del Text Refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril, i l’art. 159.6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic. 
 
S’acorda: 
 
1.- Declarar la validesa de l’acte licitatori i adjudicar a l’empresa ALGECO 
CONSTRUCCIONES MODULARES SLU (CIF B28871192) amb un import total 
de 24.274,98€, amb un pressupost net de 20.061,97€ i una part d’IVA 
de4.213,01 €, el contracte relatiu al subministrament en règim de lloguer de 4 
construccions modulars al CF del Moli  d’Esplugues de Llobregat. 
 
2.- Declarar de caràcter plurianual la despesa necessària per a l’execució del 
subministrament  i aprovar la disposició de la despesa corresponent per un 
import de 5.888,73  €, IVA inclòs, per a l’exercici econòmic de 2018 amb càrrec 
a la partida 36 34200 20800 LLOGUER CASETES MOSULA SALT DEL PI- 
MOLI i  la següent distribució anual: 
 
Exercici 2019: 18.386,25 euros, IVA inclòs. 
 



No obstant, l’adjudicació resta sotmesa a la condició suspensiva d’existència de 
crèdit adequat i suficient per al finançament de les obligacions derivades del 
contracte en els exercicis  2019. 
 
3.- Requerir a l’empresa ALGECO CONSTRUCCIONES MODULARES SLU, a 
efectes de formalització del present contracte i de conformitat amb l’article 
159.6 de la Llei 9/2017, per a què en el termini de 5 dies hàbils a comptar des 
de la recepció de la notificació d’aquest acord presenti instància, adjuntant 
còpia de la notificació rebuda, en la qual manifesti que accepta expressament 
l’adjudicació del contracte relatiu al subministrament en règim de lloguer de 4 
construccions modulars al CF del Moli  d’Esplugues de Llobregat, així com la 
seva execució en els termes i condicions de l’oferta presentada. 
 
4.- Notificar la present adjudicació als licitadors i, simultàniament, publicar-la en 
el perfil del contractant, juntament amb l’informe tècnic de valoració de les 
proposicions.  
 
5.- L'objecte del contracte es realitzarà sota la supervisió, com a responsable 
del contracte, dels Srs. .., arquitecte, Director de Projectes; ..., arquitecte tècnic, 
Tècnic de Projectes. 
 
 
7. Proposta d’aprovació per contracte menor del subministrament de 
carburant amb destí als vehicles municipals del departament de la policia 
local i de manteniment i serveis de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat 
(exp. 2018/103/1432). 
 
Atesa la necessitat de procedir a la contractació del subministrament de 
carburant amb destí als vehicles municipals del departament de la policia local i 
de manteniment i serveis de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. 
 
- Tipus de contracte: Subministrament. 
- Objecte: subministrament de carburant amb destí als vehicles municipals del 
departament de la policia local i de manteniment i serveis de l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat. 
- Procediment de contractació: Contracte menor. Tramitació: Ordinària 
- Codi CPV: 09132000-3 
- Valor estimat del contracte: 14.900,00 € IVA: 3.129,00 € 
- Preu: 18.029,00 € IVA inclòs 
- Duració: El contracte durarà un any com a màxim, sense possibilitat de 
pròrroga, des de la comunicació formal per part de l’Ajuntament d’Esplugues de 
la seva adjudicació. Tanmateix, el contracte finalitzarà un cop quedi adjudicat el 
nou contracte per procediment obert que es troba en fase de licitació. 
 
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 PETROPORT, S.L., amb 
NIF B-59852475, per import de 18.029,00€ IVA inclòs, que es considera a la 



Memòria justificativa ajustada a les necessitats municipals i a les 
característiques específiques del contracte. La mateixa memòria indica que la 
persona que es proposa com a contractista no ha subscrit amb aquest 
Ajuntament altres contractes menors que individual o conjuntament superin les 
xifres límit per aquest tipus de contracte. 
 
Per la qual cosa i de conformitat amb el que s’estableix a la Disposició 
Addicional Segona de la Llei 9/2107, de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les 
Directives del parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE, de 26 de febrer de 
2014. 
 
En ús de les competències delegades atorgades mitjançant Decret de l’Alcaldia 
núm. 1466 de 18 de juny de 2015. 
 
S’acorda: 
 
1. Aprovar  la tramitació anticipada de l'expedient de contractació i la MEMÒRIA 
JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE MENOR, l’execució del qual hauria 
d’iniciar-se en l’exercici 2019 incorporada a l’expedient, aprovant expressament 
la necessitat de procedir a aquesta contractació que té per objecte el 
subministrament de carburant amb destí als vehicles municipals del 
departament de la policia local i de manteniment i serveis de l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat. 
L’esmentada tramitació anticipada es realitza conforme l’article 117.2 de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 
 
2. Declarar que s’ha procedit a la comprovació de la regla d’incompatibilitat de 
l’article 118.3 de la Llei 9/2017. 
 
3. Aprovar el plec tècnic (o les condicions) que regiran la realització del 
contracte, establint que el pressupost d’execució del contracte és d’import 
14.900,00 €, més 3.129,00 € corresponents al 21% d’IVA.  
 
4. Adjudicar el contracte a PETROPORT, S.L. B-59852475 per import de 
14.900,00 €, més 3.129,00 € corresponents al 21 % d’IVA, sent un import total 
del 18.029,00 €, IVA inclòs. 
 
5. Aprovar l’autorització i disposició corresponent al present contracte, per un 
import màxim de 18.029,00  euros, IVA inclòs, a càrrec de les partides del 
pressupost municipal 2019: 
 
6. 12 15320 22103 COMBUSTIBLE VEHICLES BRIGADES: 13.189,00 €, IVA 
inclòs. 
 
7. 11 13200 22103 COMBUSTIBLE VEHICLES POLICIA LOCAL: 4.840,00 €, 
IVA inclòs, a favor de l’empresa PETROPORT, S.L. B-59852475. 
 
L’aprovació de la despesa resta subjecta a la condició suspensiva de 
l’aprovació definitiva del pressupost per a l’exercici 2019. 



 
8. 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. 
 
9. 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 durarà un any com a màxim, sense possibilitat de 
pròrroga, des de la comunicació formal per part de l’Ajuntament d’Esplugues de 
la seva adjudicació. Tanmateix, el contracte finalitzarà un cop quedi adjudicat el 
nou contracte per procediment obert que es troba en fase de licitació. 
 
10. La persona responsable del contracte, sota la supervisió de la qual es 
desenvoluparà el mateix, seran ... 
 
11. Notificar la present resolució a la persona adjudicatària. 
 
12. Ordenar la publicació del contracte menor en la forma prevista a l'article 
63.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic . 
 
 
8. Proposta d’aprovació per contracte menor del servei de redacció i 
direcció de les obres del projecte executiu per la reparació i millora del 
col·lector del carrer de l’Església d’Esplugues de Llobregat (exp. 
2018/352/1411). 
 
Atesa la necessitat de procedir a la contractació del servei de redacció  i  
direcció de les obres del projecte executiu per la reparació i millora del 
col·lector del carrer Església d’Esplugues de Llobregat. 
 
- Tipus de contracte: Servei 
- Objecte: Servei de redacció  i direcció de les obres del projecte executiu per la 
reparació i millora del col·lector del carrer Església d’Esplugues de Llobregat. 
- Procediment de contractació: Contracte menor. Tramitació: Ordinària 
- Codi CPV: 71000000-8 
- Valor estimat del contracte: 8.250,00 € IVA: 1.732,50 € 
- Preu: 6.171,00 €  IVA inclòs. 
- Duració: El termini màxim previst per la realització i entrega de la totalitat del 
treball, projecte executiu, serà de 4 setmanes, amb data màxima de 
presentació del projecte executiu 1 de febrer de 2019. 
 
La direcció de les obres tindrà una durada basada en la planificació de les 
obres del projecte executiu i serà duta a terme un cop adjudicat el projecte. 
 
A l’expedient administratiu consta degudament incorporada la Memòria 
justificativa en la que resta acreditada la necessitat de la contractació i que no 
han estat alterades les regles generals de la contractació. 
 
Consta també a l’expedient l’oferta presentada per BLUE PROJECT 
MANAGEMENT & SERVICES, S.L. B64897192  per import de 6.171,00 € IVA 



inclòs, que es considera a la Memòria justificativa ajustada a les necessitats 
municipals i a les característiques específiques del contracte. La mateixa 
memòria indica que la persona que es proposa com a contractista no ha 
subscrit amb aquest Ajuntament altres contractes menors que individual o 
conjuntament superin les xifres límit per aquest tipus de contracte. 
 
Ha estat comprovada la disponibilitat de crèdit adequat i suficient en el 
pressupost de la corporació per a l’exercici 2018. 
 
Per la qual cosa i de conformitat amb el que s’estableix a la Disposició 
Addicional Segona de la Llei 9/2107, de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les 
Directives del parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE, de 26 de febrer de 
2014. 
 
En ús de les competències delegades atorgades mitjançant Decret de l’Alcaldia 
núm. 1466 de 18 de juny de 2015. 
 
S’acorda: 
 
1. Aprovar  l’expedient de contractació i la MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL 
CONTRACTE MENOR incorporada a l’expedient, aprovant expressament la 
necessitat de procedir a aquesta contractació que té per objecte el servei de 
redacció  i  direcció de les obres del projecte executiu per la reparació i millora 
del col·lector del carrer Església d’Esplugues de Llobregat. 
 
2. Declarar que s’ha procedit a la comprovació de la regla d’incompatibilitat de 
l’article 118.3 de la Llei 9/2017. 
 
3. Aprovar el plec tècnic que regiran la realització del contracte, establint que el 
pressupost d’execució del contracte és d’import 8.250,00 €, més 1.732,50 € 
corresponents al 21 % d’IVA.  
 
4. Adjudicar el contracte a  BLUE PROJECT MANAGEMENT & SERVICES, S.L 
B-64897192 per import de 5.100,00 €, més 1.071,00 € corresponents al 21% 
d’IVA, sent un import total del 6.171,00 €, IVA inclòs. 
 
5. Aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent al present, per 
un import màxim de 6.171,00 euros, IVA inclòs, a càrrec de la partida  12 16002 
61900 REDACCIO PROJECTE COL.LECTOR CARRER ESGLESIA, del 
pressupost municipal en vigor, a favor de BLUE PROJECT MANAGEMENT & 
SERVICES, S.L   B-64897192. 
 
6. El pagament s’efectuarà segons les condicions habituals de l’ajuntament, 
mitjançant transferència bancària, prèvia presentació de la factura o factures 
corresponents degudament signades per l’adjudicatària i degudament 
conformades per la persona designada responsable del projecte. 
 
7. La data d'execució material dels treballs serà acordada entre la persona 
adjudicatària i la persona designada com a responsable del contracte. En tot 



cas, El termini màxim previst per la realització i entrega de la totalitat del treball, 
projecte executiu, serà de 4 setmanes, amb data màxima de presentació del 
projecte executiu 18 de gener de 2019. La direcció de les obres tindrà una 
durada basada en la planificació de les obres del projecte executiu i serà duta a 
terme un cop adjudicat el projecte. 
 
8. La persona responsable del contracte, sota la supervisió de la qual es 
desenvoluparà el mateix, seran ..., Director de Manteniment i Espai públic, i ..., 
Coordinadora Tècnica d’Espai Públic i Mobilitat. 
 
9. Notificar la present resolució a la persona adjudicatària. 
 
10. Ordenar la publicació del contracte menor en la forma prevista a l'article 
63.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.  
 
 
9. Proposta d’aprovació per contracte menor del subministrament d’eines 
i utillatge per a la brigada municipal d’Esplugues de Llobregat (exp. 
2018/98/1432). 
 
Atesa la necessitat de procedir a la contractació del subministrament d’eines i 
utillatge per a la brigada municipal d’Esplugues de Llobregat: 
 
- Tipus de contracte: Subministrament 
- Objecte: subministrament d’eines i utillatge per a la brigada municipal 
d’Esplugues de Llobregat 
- Procediment de contractació: Contracte menor. Tramitació: Ordinària 
- Codi CPV: 44510000-8 
- Valor estimat del contracte:  7.759,08 € IVA: 1.629,41 € 
- Preu: 9.388,49 € IVA inclòs 
- Duració:  El termini màxim previst per la realització i entrega de la totalitat del 
subministrament d’eines i utillatge, segons llistat del PLEC DE CONDICIONS 
TÈCNIQUES, serà de 15 dies, iniciant-se com a màxim 5 dies a comptar des 
de la notificació de l'acord de l'adjudicació del contracte menor. 
 
A l’expedient administratiu consta degudament incorporada la Memòria 
justificativa en la que resta acreditada la necessitat de la contractació i que no 
han estat alterades les regles generals de la contractació. 
 
Consta també a l’expedient l’oferta presentada per EIDERHOME, S.L., amb 
NIF B6608029, per import de 9.388,49 € 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 2018. 
 



Per la qual cosa i de conformitat amb el que s’estableix a la Disposició 
Addicional Segona de la Llei 9/2107, de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les 
Directives del parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE, de 26 de febrer de 
2014. 
 
En ús de les competències delegades atorgades mitjançant Decret de l’Alcaldia 
núm. 1466 de 18 de juny de 2015. 
 
S’acorda: 
 
1. Aprovar l’expedient de contractació i la MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL 
CONTRACTE MENOR incorporada a l’expedient, aprovant expressament la 
necessitat de procedir a aquesta contractació que té per objecte 
subministrament d’eines i utillatge per a la brigada municipal d’Esplugues de 
Llobregat. 
 
2. Declarar que s’ha procedit a la comprovació de la regla d’incompatibilitat de 
l’article 118.3 de la Llei 9/2017. 
 
3. Aprovar el plec tècnic que regiran la realització del contracte, establint que el 
pressupost d’execució del contracte és d’import 7.759,08 €, més 1.629,41 € 
corresponents al 21 % d’IVA.  
 
4. Adjudicar el contracte a EIDERHOME, S.L. B6608029 per import de 
7.759,08€, més 1.629,41 € corresponents al 21 % d’IVA, sent un import total del 
9.388,49 €, IVA inclòs. 
 
5. Aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent al present, per 
un import màxim de 9.388,49 euros, IVA inclòs, a càrrec de la partida 12 92000 
62300 ADQUISICIO EINES I UTILLATGE, del pressupost municipal en vigor, a 
favor de EIDERHOME, S.L. B66080029. 
 
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. El 
termini màxim previst per la realització i entrega de la totalitat del 
subministrament d’eines i utillatge, segons llistat del PLEC DE CONDICIONS 
TÈCNIQUES, serà de 15 dies, iniciant-se com a màxim 5 dies a comptar des 
de la notificació de l'acord de l'adjudicació del contracte menor. 
 
8. La persona responsable del contracte, sota la supervisió de la qual es 
desenvoluparà el mateix, seran ... 
 
9. Notificar la present resolució a la persona adjudicatària. 
 



10. Ordenar la publicació del contracte menor en la forma prevista a l'article 
63.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic . 
 
 
10. Proposta d’aprovació per contracte menor de les obres de reparació 
de l’interior de l’escola bressol Marta Mata d’Esplugues de Llobregat (exp. 
2018/41/1387). 
 
Atesa la necessitat de procedir a la contractació de les obres de reparació de 
l’interior de la escola Bressol Marta Mata d’Esplugues de Llobregat.  
 
- Tipus de contracte: Obres 
- Objecte: obres de reparació de l’interior d ela escola Bressol Marta Mata 
d’Esplugues de Llobregat.  
- Procediment de contractació: Contracte menor. Tramitació: Ordinària 
- Codi CPV: 44230000-1 
- Valor estimat del contracte: 32.531,28 €  IVA 6.831,57 € 
- Preu:36.611,49 € IVA inclòs 
- Duració: La durada de les obres serà de aproximadament 2 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 DESMONTES Y 
CONSTRUCCIONES ROMERO, S.A., amb NIF A08263774, per import de 
36.611,49 € 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. 
 
Per la qual cosa i de conformitat amb el que s’estableix a la Disposició 
Addicional Segona de la Llei 9/2107, de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les 
Directives del parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE, de 26 de febrer de 
2014. 
 
S’acorda: 
 
1. Aprovar la tramitació anticipada de l'expedient de contractació i la MEMÒRIA 
JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE MENOR l’execució del qual hauria d’iniciar-
se en l’exercici 2019 incorporada a l’expedient, aprovant expressament la 
necessitat de procedir a aquesta contractació que té per objecte les obres de 
reparació de l’interior de la escola Bressol Marta Mata d’Esplugues de 
Llobregat. L’esmentada tramitació anticipada es realitza conforme l’article 117.2 
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 
 
2. Declarar que s’ha procedit a la comprovació de la regla d’incompatibilitat de 
l’article 118.3 de la Llei 9/2017. 



 
3. Aprovar el plec tècnic que regiran la realització del contracte, establint que el 
pressupost d’execució del contracte és d’import 32.531,28 €, més 6.831,57 € 
corresponents al 21 % d’IVA. Adjudicar el contracte a  DESMONTES Y 
CONSTRUCCIONES ROMERO, S.A. A08263774 per import de 30.257,43 .€, 
més 6.354,06 € corresponents al 21 d’IVA. 
 
4. Aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent al present, per 
un import màxim de 36.611,49 euros, IVA inclòs, a càrrec de la partida 12 
32300 63200 MILLORES I ADEQUACIO ESCOLES PUBLIQUES 2019, del 
pressupost municipal de l’any 2019, a favor de DESMONTES Y 
CONSTRUCCIONES ROMERO,S.A. A08263774. L’aprovació de la despesa 
resta subjecta a la condició suspensiva de l’aprovació definitiva del pressupost 
per a l’exercici 2019. 
 
5. El pagament s’efectuarà segons les condicions habituals de l’ajuntament, 
mitjançant transferència bancària, prèvia presentació de la factura o factures 
corresponents degudament signades per l’adjudicatària i degudament 
conformades per la persona designada responsable del projecte. 
 
6. La data d'execució material dels treballs serà acordada entre la persona 
adjudicatària i la persona designada com a responsable del contracte. La 
durada de les obres serà de aproximadament 2 setmanes. 
 
7. La persona responsable del contracte, sota la supervisió de la qual es 
desenvoluparà el mateix, seran ... 
 
8. Notificar la present resolució a la persona adjudicatària. 
 
9. Ordenar la publicació del contracte menor en la forma prevista a l'article 63.4 
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 
 
 
11. Proposta d'autorització de la cessió d'ús de la plaça d’aparcament 
núm. 1387 de l’aparcament de vehicles de Can  Vidalet (exp. 
2018/29/1597). 
 
La senyora ... sol·licita autorització per a la cessió d’ús de la plaça 
d’aparcament número 1387 de la planta soterrani 4, de l’aparcament subterrani 
de vehicles de Can Vidalet a favor del senyor ... i la senyora ... per l’import de 
4.000,00 € segons instància amb registre d’entrada número 17942 de data 24 
de setembre de 2018. 
  
Que la peticionaria, ... n’és titular de la concessió administrativa que l’autoritza 
l’ús d'aquesta plaça d'aparcament mitjançant escriptura pública de  
compravenda numero 1040 de data 28 d’abril de 1994, 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 10 de febrer de 1993, 
iniciant-se el termini de la concessió de 50 anys. 
 
En el plec de clàusules reguladores de la concessió aprovat i la seva 
modificació posterior acordada per l'Ajuntament, en el Ple de data 13 de 
novembre de 1991, s'estipula que el concessionari podrà efectuar cessions d'ús 
de places d'aparcament a terceres persones, per gaudir parcialment de la 
concessió amb tots els requisits i condicions que figuren en el mateix, que 
hauran de ser autoritzades per l'Ajuntament i formalitzar-se en Escriptura 
pública, que s'inscriurà al Registre de la Propietat. 
 
També s'assenyala que els cessionaris de places d'aparcament podran a la 
vegada cedir el seu ús a terceres persones prèvia autorització d'aquest 
Ajuntament i compliment de les formalitats esmentades. En aquesta segona 
cessió i en les successives l'Ajuntament tindrà dret de tempteig sobre dites 
places.  
 
Atès que aquest Ajuntament  no considera oportú exercir el dret de tempteig en 
el present cas. 
  
Atès que l'Ajuntament en el Ple en sessió de data 15 de juliol de 2015, va 
acordar la delegació en la Junta de Govern Local, de les facultats 
corresponents per a l'autorització de les cessions d'ús de places d'aparcament 
a terceres persones, i per l'exercici en el seu cas del dret de tempteig sobre la 
plaça o places objecte de cessió en segones i successives cessions en les 
condicions i amb els requisits previstos en el Plec de Condicions reguladores 
de la concessió.  
                                 
Atesa la clàusula vint-i-cinquena del Plec de clàusules reguladores de la 
concessió i la seva modificació acordada pel Ple Municipal de data 13 de 
novembre de 1991.  
 
Atès que el preu proposat per la cessió d’ús de la plaça sol·licitada no excedeix 
del preu màxim actualitzat d’acord amb l’establert a la clàusula vint-i-cinquena 
del plec de condicions reguladores de la concessió. 
 
Vist l'informe jurídic emès per la Unitat Jurídica Administrativa de Territori i 
Sostenibilitat. 
  
S’acorda: 
 
1. Autoritzar a la senyora .... la cessió d’ús de la plaça d’aparcament número 
1387 de la planta soterrani 4, de l’aparcament subterrani de vehicles de Can 
Vidalet a favor del senyor ... i la senyora ... per un import de 4.000,00€.     
 
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 corresponent a la plaça 
d’aparcament núm.1387, amb càrrec/valor núm. 01745158/0000392248 es va 



liquidar per decret d’alcaldia i ha estat ingressada pel subjecte passiu en data 
23 de novembre 2018.   
 
3. Condicionar l'efectivitat de la cessió d'ús de la plaça d'aparcament que 
s'autoritza, a la seva formalització mitjançant escriptura pública especificant 
preu, termini i altres condicions establertes en la clàusula vint-i-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. 
 
 
12. Proposta d'autorització de la cessió d'ús de les places d’aparcament 
núm. 326 i 327 de l’aparcament de vehicles de Rambla Àngel Guimerà 
(exp. 2018/35/1597). 
 
La Societat Mercantil CABRERA 91, SA amb NIF núm. A-59895839, sol·licita 
autorització per a la cessió d’ús de les places d’aparcament números 326 i 327 
de la planta soterrani 2, de l’aparcament subterrani de vehicles de la Rambla 
Àngel Guimerà a favor del senyor  ... per l’import de 5.500,00 € / cadascuna 
d’elles, i per una totalitat de 11.000,00 €. segons instància amb registre 
d’entrada número 21.117-E de data 25 d’octubre de 2018.  
 
Que la Societat Mercantil CABRERA 91, SA amb NIF núm. A-59895839, n’és 
titular de la concessió administrativa que l’autoritza l’ús d'aquestes places 
d'aparcament mitjançant  escriptura pública de  compravenda número 2446 de 
data 5 d’octubre de 1994, 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 10 de febrer de 1993, 
iniciant-se el termini de la concessió de 50 anys. 
 
En el plec de clàusules reguladores de la concessió aprovat i la seva 
modificació posterior acordada per l'Ajuntament, en el Ple de data 13 de 
novembre de 1991, s'estipula que el concessionari podrà efectuar cessions d'ús 
de places d'aparcament a terceres persones, per gaudir parcialment de la 
concessió amb tots els requisits i condicions que figuren en el mateix, que 
hauran de ser autoritzades per l'Ajuntament i formalitzar-se en Escriptura 
pública, que s'inscriurà al Registre de la Propietat. 
 
També s'assenyala que els cessionaris de places d'aparcament podran a la 
vegada cedir el seu ús a terceres persones prèvia autorització d'aquest 
Ajuntament i compliment de les formalitats esmentades. En aquesta segona 
cessió i en les successives l'Ajuntament tindrà dret de tempteig sobre dites 
places.  
 
Atès que aquest Ajuntament  no considera oportú exercir el dret de tempteig en 
el present cas. 
  



Atès que l'Ajuntament en el Ple en sessió de data 15 de juliol de 2015, va 
acordar la delegació en la Junta de Govern Local, de les facultats 
corresponents per a l'autorització de les cessions d'ús de places d'aparcament 
a terceres persones, i per l'exercici en el seu cas del dret de tempteig sobre la 
plaça o places objecte de cessió en segones i successives cessions en les 
condicions i amb els requisits previstos en el Plec de Condicions reguladores 
de la concessió.  
                                    
Atesa la clàusula vint-i-cinquena del Plec de clàusules reguladores de la 
concessió i la seva modificació acordada pel Ple Municipal de data 13 de 
novembre de 1991.  
 
Atès que el preu proposat per la cessió d’ús de la plaça sol·licitada no excedeix 
del preu màxim actualitzat d’acord amb l’establert a la clàusula vint-i-cinquena 
del plec de condicions reguladores de la concessió. 
 
Vist l'informe jurídic emès per la Unitat Jurídica Administrativa de Territori i 
Sostenibilitat. 
 
S’acorda: 
 
1. Autoritzar a la Societat Mercantil CABRERA 91, SA amb NIF núm. A-
59895839, la cessió d’ús de les places d’aparcament números 326 i 327 de la 
planta soterrani 2, de l’aparcament subterrani de vehicles de la Rambla Àngel 
Guimerà, a favor del senyor ...  per l’import de 5.500,00 € / cadascuna d’elles, i 
per una totalitat de 11.000,00€. 
 
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 € per cada plaça, i corresponent a 
les places d’aparcament número 326 i 327, amb càrrec/valor núm. 
01788917/0000453714 es va liquidar per decret d’alcaldia i ha estat ingressada 
pel subjecte passiu en data 28 de novembre 2018.   
 
3. Condicionar l'efectivitat de la cessió d'ús de la plaça d'aparcament que 
s'autoritza, a la seva formalització mitjançant escriptura pública especificant 
preu, termini i altres condicions establertes en la clàusula vint-i-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. 
  
 
13. Proposta d'autorització de la cessió d'ús de les places d’aparcament 
núm. 235, 237, 239 i 318 de l’aparcament de Rambla Àngel Guimerà (exp. 
2018/36/1597). 
 
La Societat Mercantil CABRERA 91, SA amb NIF núm. A-59895839, sol·licita 
autorització per a la cessió d’ús de les places d’aparcament números 235; 237; 
239 i 318 de la planta soterrani 2, de l’aparcament subterrani de vehicles de la 



Rambla Àngel Guimerà a favor de la senyora ... per l’import de 5.250,00 € / 
cadascuna d’elles, i per una totalitat de 21.000,00€, segons instància amb 
registre d’entrada número 21.118-E de data 25 d’octubre de 2018.  
 
Que la Societat Mercantil CABRERA 91, SA amb NIF núm. A-59895839, n’és 
titular de la concessió administrativa que l’autoritza l’ús d'aquestes places 
d'aparcament mitjançant  escriptura pública de  compravenda número 2446 de 
data 5 d’octubre de 1994, 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 10 de febrer de 1993, 
iniciant-se el termini de la concessió de 50 anys. 
 
En el plec de clàusules reguladores de la concessió aprovat i la seva 
modificació posterior acordada per l'Ajuntament, en el Ple de data 13 de 
novembre de 1991, s'estipula que el concessionari podrà efectuar cessions d'ús 
de places d'aparcament a terceres persones, per gaudir parcialment de la 
concessió amb tots els requisits i condicions que figuren en el mateix, que 
hauran de ser autoritzades per l'Ajuntament i formalitzar-se en Escriptura 
pública, que s'inscriurà al Registre de la Propietat. 
 
També s'assenyala que els cessionaris de places d'aparcament podran a la 
vegada cedir el seu ús a terceres persones prèvia autorització d'aquest 
Ajuntament i compliment de les formalitats esmentades. En aquesta segona 
cessió i en les successives l'Ajuntament tindrà dret de tempteig sobre dites 
places.  
 
Atès que aquest Ajuntament  no considera oportú exercir el dret de tempteig en 
el present cas. 
  
Atès que l'Ajuntament en el Ple en sessió de data 15 de juliol de 2015, va 
acordar la delegació en la Junta de Govern Local, de les facultats 
corresponents per a l'autorització de les cessions d'ús de places d'aparcament 
a terceres persones, i per l'exercici en el seu cas del dret de tempteig sobre la 
plaça o places objecte de cessió en segones i successives cessions en les 
condicions i amb els requisits previstos en el Plec de Condicions reguladores 
de la concessió.  
                                    
Atesa la clàusula vint-i-cinquena del Plec de clàusules reguladores de la 
concessió i la seva modificació acordada pel Ple Municipal de data 13 de 
novembre de 1991.  
 
Atès que el preu proposat per la cessió d’ús de la plaça sol·licitada no excedeix 
del preu màxim actualitzat d’acord amb l’establert a la clàusula vint-i-cinquena 
del plec de condicions reguladores de la concessió. 
 
Vist l'informe jurídic emès per la Unitat Jurídica Administrativa de Territori i 
Sostenibilitat. 
  



S’acorda: 
 
1.-  Autoritzar a la Societat Mercantil CABRERA 91, SA amb NIF núm. A-
59895839, la cessió d’ús de les places d’aparcament números 235; 237; 
239 i 318 de la planta soterrani 2, de l’aparcament subterrani de vehicles 
de la Rambla Àngel Guimerà, a favor de de la senyora ... per l’import de 
5.250,00 €/ cadascuna d’elles, i per una totalitat de 21.000,00 € 
 

 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 € per cada plaça, i 
corresponent a les places d’aparcament números 235; 237; 239 i 318, amb 
càrrec/valor núm. 01788917/0000453691 es va liquidar per decret d’alcaldia 
i ha estat ingressada pel subjecte passiu en data 28 de novembre 2018. 
 
3.- Condicionar l'efectivitat de la cessió d'ús de la plaça d'aparcament que 
s'autoritza, a la seva formalització mitjançant escriptura pública especificant 
preu, termini i altres condicions establertes en la clàusula vint-i-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. 
 
 

RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS 

14. 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. 252 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
39.773,96€ 
 
Relació núm. 253 de documents O en fase prèvia per un import total de 
12.420,00€ 
 
Relació núm. 254 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
15.230,91€ 
 
Relació núm. 255 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
22.602,45€ 
 
Relació núm. 256 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
11.770,92€ 
 
Relació núm. 257 de documents O en fase prèvia per un import total de 
255.824,14€ 
 



Relació núm. 258 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
70.136,45€ 
 
Relació núm. 260 de documents O en fase prèvia per un import total de 
254.022,89€ 
 
Document ADO en fase prèvia número 920180013216 per un import total de 
18,22€ 
 
Document ADO en fase prèvia número 920180008497 per un import total de 
11,81€ 
 
Document PMP en fase prèvia número 320180002666 per un import total de 
900,00€ 
 
Tots el documents comptables “ADO” i “O” porten annexada la corresponent 
factura que ha estat conformada per la persona tècnica adient i fiscalitzada pel 
Servei d’Intervenció. 
  
S’acorda: 
 
1. Relació núm. 252 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
39.773,96€. 
 
2. Aprovar la relació núm. 253 de documents O en fase prèvia per un import 
total de 12.420,00€. 
 
3. Aprovar la relació  núm. 254 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 15.230,91€. 
 
4. Aprovar la relació núm. 255 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 22.602,45€. 
 
5. Relació núm. 256 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
11.770,92€. 
 
6. Relació núm. 257 de documents O en fase prèvia per un import total de 
255.824,14€. 
 
7. Relació núm. 258 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
70.136,45€. 
 
8. Relació núm. 260 de documents O en fase prèvia per un import total de 
254.022,89€. 
 
9. Document ADO en fase prèvia número 920180013216 per un import total de 
18,22€. 
 
10. Document ADO en fase prèvia número 920180008497 per un import total 
de 11,81€. 



 
11. Document PMP en fase prèvia número 320180002666 per un import total 
de 900,00€. 
 
 
15. Proposta d’aprovació d’expedient de crèdits incobrables. 
 
En data 14 de novembre de 2018, el cap de l'oficina de l'Organisme de 
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona d'Esplugues ha presentat a 
l'Ajuntament una proposta d'aprovació de crèdits incobrables. 
 
Es tracta d'un expedient col·lectiu, que inclou les relacions del núm. 18004 a 
18008 per un import total de 136.407,73 euros, amb quotes corresponents als 
exercicis del 2009 al 2018, ambdós inclosos. 
 
L’article 61 del  Reglament General de Recaptació determina que són crèdits 
incobrables aquells que no han pogut fer-se efectius en el procediment de 
constrenyiment, per  resultar  fallits els obligats al pagament. 
 
Vist l’informe favorable de la Tresorera, que compta amb la conformitat de 
l’Interventor, en relació a les set propostes formulades en data 14 de novembre 
de 2018,  elaborades pel Cap de l'oficina d'Esplugues, conformades pel cap 
d'unitat de l'Organisme de Gestió Tributària, en les quals s'indica que, revisats 
els corresponents expedients de constrenyiment s'evidencia que s'han practicat 
les notificacions de les provisions de constrenyiment d'acord amb la normativa, 
que no s´ha tingut coneixement de cap element rellevant que permeti el 
cobrament dels deutes, que l'embargament de fons a escala provincial s´ha 
intentat en les diferents entitats bancàries i el resultat ha sigut parcial o negatiu, 
i que en relació a les persones físiques , l’embargament de salaris ha resultat 
negatiu. Tot això sempre respectant el criteri de proporcionalitat d'acord amb el 
que disposa l'Ordenança General de Gestió i Recaptació, aprovada per 
l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. 
 
Atès  el que disposen l’article 76 i 173 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, 
General Tributària i els articles 62 i 63 del Reglament General de Recaptació, 
aprovat per Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol. 
  
S’acorda: 
 
1. Aprovar l’expedient de crèdits incobrables corresponent a l’exercici 2018 per 
import total de 136.407,73 euros  i  declarar com a fallides les persones físiques 
i jurídiques, que figuren en les relacions annexes,  pels imports, conceptes i 
exercicis  expressats. 
 
2. Que es procedeixi pels serveis d’Intervenció i Tresoreria a donar de baixa 
provisional en els comptes, per insolvència, les quotes relacionades a  
l’expedient.  
 
3. Traslladar l’acord adoptat a  l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació 
de Barcelona als efectes oportuns i per causar baixa provisional en comptes,  



per insolvència, segons disposen els articles 76 de la Llei General Tributària i  
l’article 62 del Reglament General de Recaptació, sense perjudici de la 
corresponent rehabilitació,  dins del termini de prescripció  en cas de solvència 
sobrevinguda. 
 
 
16. Proposta d'aprovació de la nòmina corresponent a la mensualitat de 
desembre i paga extraordinària de nadal, incentiu de productivitat, serveis 
extraordinaris i altres retribucions del personal. 
 
Vist el personal que ha realitzat serveis extraordinaris autoritzats, fora de 
la seva jornada habitual, variables de productivitat en horari nocturn i/o en 
dia festiu i vista la relació d’empleats que, per raó de servei, té dret a la 
percepció d’indemnitzacions per desplaçaments o dietes. 
 
De conformitat amb l’acord plenari de data 23 de gener de 2013, en el qual 
ha estat aprovada l’adequació de les retribucions municipals a través de la 
Relació de Llocs de Treball, al Reial Decret Legislatiu 5/20158, de 30 
d’octubre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de 
l’Empleat Públic i disposicions concordants; de conformitat, també, amb les 
disposicions sobre Despeses de Personal contingudes en la Llei prorrogada 
de Pressupostos Generals de l’Estat pel 2016, a les disposicions 
econòmiques del prorrogat Conveni d’aplicació al personal laboral i Pactes de 
condicions sòcio- econòmiques del personal funcionari, 2008-2011, en allò que 
no estigui derogat o en suspens i a la taula salarial d’aquest Ajuntament. 
 
D’acord amb el que disposa l’article 135 del Reial decret legislatiu 1/1994, 
de 20 de juny, pel qual es va aprovar el text refós de la Llei general de la 
Seguretat Social, de conformitat amb l’article 32.6 de la Llei 42/1994, de 30 de 
desembre, de mesures fiscals, administratives i d’ordre social, respecte dels 
subsidis corresponents en situació d’incapacitat temporal; i en relació amb el 
personal que està en situació d’incapacitat temporal per malaltia comuna o 
accident de treball; D’acord també amb el que disposa sobre la 
incapacitat transitòria i indisposicions el Real Decret Legislatiu 20/2012, de 
13 de juliol, i els acords paritaris que al respecte van signar Ajuntament i 
Representació Sindical. 
 
Tenint en compte el que disposa l’article 6 i la disposició transitòria 
cinquena, punt 5, del Reial Decret 480/1993, de 2 d’abril, pel qual 
s’integrarà al Règim General de la Seguretat Social el Règim Especial de la 
Seguretat Social dels funcionaris de l’Administració Local, en relació a la 
prestació per incapacitat temporal derivada de contingències comuns dels 
funcionaris integrats, en relació amb el que disposa l’esmentat article 11 del 
Conveni. 
 
Vist les diferents regularitzacions de nòmina de novembre de diferents 
treballadors/es amb motiu de baixes i altes d’incapacitat temporals i accidents 
de treball, una vegada abonada la nòmina, per un import total de -2.830,74 
euros. 
 



Atesa la despesa corresponent a la nòmina del mes de desembre de l’any 
actual que ascendeix a la suma total de 857.437,17 euros. 
 
Atesa la despesa corresponent a la paga de nadal 2018 que ascendeix a la 
suma total de 539.558,95 euros. 
 
S’acorda: 
 
PRIMER.- Autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació derivada de la 
nòmina general del personal al servei d'aquest Ajuntament del mes de 
desembre de 2018 per un import total de 857.437,17 €, segons següent 
desglossament i que s'adjunta amb major detall: 
 

Import brut retribucions fixes:   810.745,68€ 
Import brut retribucions variables:    46.691,49€ 
Total import brut nòmina:               857.437,17€ 
Retencions en concepte d’IRPF:   155.027,84€ 
Deducció bestretes:       2.661,25€  
Embargaments:       1.752,71€ 
Quotes sindicals:        380,00€ 
Descompte quota obrera:     49.606,08€ 

 
 
SEGON.- Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació de la despesa 
corresponent a la paga extra del mes de desembre actual que ascendeix a 
la suma total de 539.558,95 euros. 
 

Import brut nòmina paga Nadal                539.558,95 € 
Retencions en concepte d’IRPF:               102.929,70 € 

 
TERCER.- Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació de la despesa 
corresponent a la nòmina de regularització del mes de novembre de l’any 
actual que ascendeix a l’import total de -2.830,74 euros. 
 
QUART.- Informar al Comitè d’Empresa i a la Junta de Personal. 
  
 
17. Proposta d’aprovació de l’expedient de contractació i memòria 
justificativa del contracte menor per a la prestació del servei d’instal·lació, 
configuració, manteniment i servei helpdek per l’Ajuntament d’Esplugues. 
 
Atesa la necessitat de procedir a la contractació del servei d’instal·lació, 
configuració, manteniment i servei helpdesk per l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat. 
 
- Tipus de contracte: Servei 
- Objecte: La prestació del servei d’instal·lació, configuració, manteniment i 
servei helpdesk per l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, que inclou, la 
instal·lació, configuració, optimització, suport i manteniment de tot el parc 
informàtic. 
- Procediment de contractació: Contracte menor. Tramitació: Ordinària 



- Codi CPV: 50312600-1  Manteniment i reparació d’equip de tecnologia de la 
informació 
- Valor estimat del contracte:  6.900,00€      IVA   1.449,00€ 
- Preu: 8.349,00€ 
- Durada:  La durada del contracte compren des de l’1 de gener de 2019 i fins a 
l’adjudicació del contracte, que actualment s’està licitant pel procediment obert. 
I en tot cas, la durada màxima del contracte serà de 3 mesos. 
  
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 M.C.M. LABS, S.L., amb 
NIF B61462768, per import de 8.349€ 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. 
 
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 facultats delegades atorgades mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 
2018/2314, de data 9 de juliol de 2018 en matèria de contractes menors. 
 
S’acorda: 
 
1. Aprovar la tramitació anticipada de l’expedient de contractació i la 
MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE MENOR, l’execució del qual 
hauria d’iniciar-se en l’exercici 2019 incorporada a l’expedient, aprovant 
expressament la necessitat de procedir a aquesta contractació que té per 
objecte la prestació del  servei d’instal·lació, configuració, manteniment i 
servei helpdesk per l’Ajuntament d’Esplugues,  que inclou, la instal·lació, 
configuració, optimització, suport i manteniment de tot el parc informàtic. 
L’esmentada tramitació anticipada es realitza conforme l’article 117.2 de la 
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 
 
2. Declarar que s’ha procedit a la comprovació de la regla d’incompatibilitat de 
l’article 118.3 de la Llei 9/2017. 
 
3. Aprovar  el  pressupost  del  contracte  per  import  de  6.900€,  més 
1.449€ corresponents a 21% d’IVA. 
 
4. Adjudicar el contracte a M.C.M. LABS, S.L., amb NIF B61462768 per import 
de 6.900€, més 1.449€ corresponents a 21% d’IVA. 
 



5. Les especificacions tècniques del servei esmentat són les següents: 
 

1. Atenció telefònica de les trucades del SAU de dilluns a divendres en 
horari de 9:00 a 15:00. 
2. Enregistrament  de  les  atencions  telefòniques,  seguint  els  criteris 
proposats per l’equip municipal i utilitzant l’eina pròpia que l’Ajuntament 
posarà a disposició de l’empresa adjudicatària. 
3. Primera diagnosi de totes les demandes. Segons la tipologia de la 
demanda que s’hagi determinat, es derivarà a un tècnic de l’empresa 
adjudicatària o s’escalarà a l’equip tècnic municipal. 
4. Seguiment de la resolució i mesura dels nivells de servei i satisfacció 
fins el tancament de la demanda, d’acord amb l’usuari. 
5. Elaboració d’informes del servei que es presentaran a la direcció del 
departament amb periodicitat mensual. 
6. La  persona  tècnica  resident  sempre  haurà  d’estar  localitzable  i 
complir amb les normes internes d’ús d’Internet i ús de terminals mòbils. 
7. Realitzar tasques de suport presencial delegades per l’equip tècnic 
de l’Ajuntament. Exemples d’aquestes tasques poden ser actuacions 
puntuals en màquines client, comprovació de línies de comunicació, 
etc. 
8. Proporcionar el suport necessari per instal·lar l’equipament físic i 
lògic dels llocs de treball, o  Instal·lació i/o configuració d’estació de 
treballs;  o  Instal·lació i/o configuració de sistemes operatius; o  Suport 
tècnic post-implantació; 
9. Donar suport a la gestió d’inventari proporcionant la informació que es 
requereixi. 
10. Aportar  la  informació  necessària  en  relació  a  les  actuacions 
realitzades per tal de garantir el manteniment de la base de dades de 
coneixement. Per altre banda, l’accés a aquesta base de dades donarà 
suport a la seva tasca. 
11. Actualització  de  les  versions  del  programari.  (sistema  operatiu  i 
ofimàtica). 
12. Instal·lació  i  posta  en  marxa,  en  els  llocs  de  treball,  dels  nous 
ordinadors i de les aplicacions que hagin d’estar en funcionament. 
13. Manteniment  dels  nous  equipaments  objecte  de  la  renovació, 
igualment  de tot el maquinari  microinformàtic no renovat,  com  ara, 
PC’s, Impressores, perifèrics i elements complementaris. 
 

6. Aprovar l’autorització i disposició corresponent al present contracte, per 
un import màxim 8.349 euros, IVA inclòs, a càrrec de la partida 11 92003 
22799 – Manteniment integral dels ordinadors, del pressupost municipal 
2019, a favor de l’empresa M.C.M. LABS, S.L., amb NIF B61462768. 
L’aprovació de la despesa resta subjecta a la condició suspensiva de 
l’aprovació definitiva del pressupost per a l’exercici 2019. 
 
7. El pagament s’efectuarà segons les condicions habituals de l’Ajuntament, 
mitjançant transferència bancària, prèvia presentació de la factura o 
factures corresponents degudament signades per l’adjudicatària i 
degudament conformades per la persona designada responsable del 
projecte. 



 
8. El contracte estarà vigent de l’1 de gener del 2019 i fins a l’adjudicació 
del contracte, el qual es tramita actualment pel procediment obert i, en tot 
cas, amb una durada màxima de 3 mesos. 
 
9. La persona responsable del contracte, sota la supervisió de la qual es 
desenvoluparà el mateix, serà el senyor .., director de Sistemes d’Informació. 
 
10. Notificar la present resolució a la persona adjudicatària. 
 
11. Ordenar la publicació del contracte menor en la forma prevista a 
l'article 63.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic. 
 
 
18. Proposta d’aprovació de despeses de diverses comunitats de 
propietaris (exp. 2018/1656/52). 
 
Vist que l'article 14.1.e) de la Llei 49/1960, de 21 de juliol , sobre propietat 
horitzontal estableix al seu article 9 que són obligacions de cada propietari, 
entre d'altres, la de contribuir, d'acord amb la quota de participació fixada en el 
títol, a les despeses generals per a l'adequat sosteniment de l'immoble, els 
seus serveis, càrregues i responsabilitats que no siguin susceptibles 
d'individualització. 
 
De conformitat amb l'article 9 de la mateixa llei, correspon a la Junta de 
propietaris “c) Aprovar els pressupostos i l'execució de totes les obres de 
reparació de la finca, siguin ordinàries o extraordinàries,(…).” 
 
Vist el disposat per l’article 19. 2. on s’estableixen els elements de l'acta de 
cada reunió de la Junta de propietaris . 
 
De conformat amb les sol·licituds de pagament de les despeses de comunitat 
ordinàries i extraordinàries (derrames) a comunitats de propietaris on 
l'Ajuntament és titular de propietats immobiliàries. 
 
Tenint en compte el següent desglossament de les despeses aprovades per 
actes aprovades de les diferents juntes de propietaris que són exigibles a 
l'Ajuntament: 
 

COMUNITAT 
DE PROPIETARIS 

CONCEPTE DE LA 
DESPESA EXERCICI 
2018 

IMPORT 
ACTA 
APROVADA 
PER LA JUNTA 

Serra del Montsec, 51 (Escola 
Bressol Montesa) Quota març - Agost 820,20 13/09/2017 

Serra del Montsec, 51 (Escola 
Bressol Montesa) Quota Setembre 130,10 13/09/2017 

Serra del Montsec, 51 (Escola 
Bressol Montesa) Quota octubre 130,10 13/09/2017 



AV. CORNELLÀ 13-25 - SIMBOL Derrama ascensor 
Juny'18 686,00 12/03/2018 

AV. CORNELLÀ 13-25 - SIMBOL Derrama rehabilitació 
(15/05/2018) 1.126,20 18/05/2016 

AV. CORNELLÀ 13-25 - SIMBOL Derrama rehabilitació 
(15/08/2018) 1.126,20 18/05/2016 

AV. CORNELLÀ 13-25 - SIMBOL Quota 3r trimestre 1.358,59 12/03/2018 
AV. CORNELLÀ 13-25 - SIMBOL Quota 4rt trimestre 1.358,59 12/03/2018 

AV. CORNELLÀ 13-25 - SIMBOL 

Derrama rehabilitació 
(19/11/2018) Pagament 
parcial (Import total 
1.126,20€) 

309,26 18/05/2016 

JOCS FLORALS, 5-7 Derrama maig 636,48  14/02/2018 
JOCS FLORALS, 5-7 Derrama juny 636,48  14/02/2018 
JOCS FLORALS, 5-7 Derrama juliol 636,48  14/02/2018 
JOCS FLORALS, 5-7 Derrama agost 636,48  14/02/2018 
JOCS FLORALS, 5-7 Derrama setembre 636,48  14/02/2018 
JOCS FLORALS, 5-7 Derrama octubre 636,48  14/02/2018 

SANT JORDI, 14 (24 PLACES DE 
PARKING) Quota 2n trimestre 747,03  03/05/2018 

CEDRES, 29 (L1, L2 i pis) Derrama (local1) 2.259,41 07/02/2018 
CEDRES, 29 (L1, L2 i pis) Derrama (local2) 3.476,96 07/02/2018 
CEDRES, 29 (L1, L2 i pis) Derrama (pis) 1.989,75 07/02/2018 

CEDRES, 29 (L1, L2 i pis) Derrama (local1) 
derrama anterior 350,00 27/06/2017 

CEDRES, 29 (L1, L2 i pis) Derrama (local2) 
derrama anterior 350,00 27/06/2017 

CEDRES, 29 (L1, L2 i pis) Derrama (pis) derrama 
anterior 350,00 27/06/2017 

CEDRES, 31 (L5, 1r2a, 5è2a) Derrama (local 5) 3.501,47 07/02/2018 
CEDRES, 31 (L5, 1r2a, 5è2a) Derrama (1r2a) 1.989,75 07/02/2018 
CEDRES, 31 (L5, 1r2a, 5è2a) Derrama (5è2a) 1.989,75 07/02/2018 
CEDRES, 33 (2-2, 3-2, 4-2) Derrama (2-2) 583,31 27/06/2017 
CEDRES, 33 (2-2, 3-2, 4-2) Derrama (3-2) 583,31 27/06/2017 
CEDRES, 33 (2-2, 3-2, 4-2) Derrama (4-2) 583,31 27/06/2017 

CEDRES, 33 (2-2, 3-2, 4-2) Derrames (2-2) abril-
agost 1.116,55 07/02/2018 

CEDRES, 33 (2-2, 3-2, 4-2) Derrama (3-2) abril-
setembre 1.339,86 07/02/2018 

CEDRES, 33 (2-2, 3-2, 4-2) Derrama (4-2) abril-
setembre 1.339,86 07/02/2018 

CEDRES, 33 (2-2, 3-2, 4-2) Quotes pendents (2-2)  
de 01/01/17 a 01/03/18 600,00 27/06/2017 

CEDRES, 33 (2-2, 3-2, 4-2) 
Quotes mensuals (2-2)  
de 01/04/2018 a 
31/12/2018 

360,00 27/06/2017 

LAUREÀ MIRO, 207-211 Derrama abril-agost'16 3.333,40 03/11/2015 



LAUREÀ MIRO, 207-211 Derrama 01/07/2016 90,38 03/11/2015 
LAUREÀ MIRO, 207-211 Derrama 01/10/2016 90,38 03/11/2015 
LAUREÀ MIRO, 207-211 Derrama 01/01/2017 90,38 03/11/2015 
LAUREÀ MIRO, 207-211 Derrama 02/04/2017 90,38 03/11/2015 
LAUREÀ MIRO, 207-211 Derrama 01/07/2017 90,38 03/11/2015 
LAUREÀ MIRO, 207-211 Derrama 02/10/2017 90,38 03/11/2015 

Molí, 26-36 (pàrquing) Quota comunitat 3r trim 
2018 173,99 06/02/2018 

DR MANUEL RIERA 93-95 Assegurança i derrama 1.349,85 17/01/2018 
    39.773,96   
 
En ús de les atribucions de l'article 53.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, amb concordança amb l'article 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
reguladora de les Bases del Règim Local, 
  
S’acorda: 
 
Primer.- Aprovar l'autorització, disposició i reconeixement de la despesa per un 
import total de 39.773,96 euros , a càrrec de l'aplicació pressupostaria 2018 11. 
93300. 21200 - DESPESES COMUNITAT PROPIETARIS- , segons concepte 
especificat anteriorment en la part expositiva i de conformitat amb el següent 
desglossament:  
 
COMUNITAT DE PROPIETARIS (NIF)  NIF import 
Serra del Montsec, 51 (Escola Bressol 
Montesa) H59933374 1.080,40 

AV. CORNELLÀ 13-25 - SIMBOL H08649212 5.964,84 
JOCS FLORALS, 5-7 H58937939 3.818,88 
SANT JORDI, 14 (24 PLACES DE 
PARKING) H65428377 747,03 

CEDRES, 29 (L1, L2 i pis) H60095833 8.776,12 
CEDRES, 31 (L5, 1r2a, 5è2a) H60107075 7.480,97 
CEDRES, 33 (2-2, 3-2, 4-2) H60113776 6.506,20 
LAUREÀ MIRO, 207-211 H59794834 3.875,68 
Molí, 26-36 (pàrquing) H63575799 173,99 
DR MANUEL RIERA 93-95 H59751917 1.349,85 
    39.773,96 

 
Segon.- Donar trasllat als serveis d'Intervenció i Tresoreria . 
 
 
19. Proposta d’aprovació de sol·licitud subvenció per a la contractació de 
persones en situació d’atur. 
 
Es deixa sobre la taula. 
 
 



20. Proposta d’aprovació de sol·licitud subvenció presentada per 
Comunitat Propietaris Residencial La Mallola per a la contractació d’una 
persona en situació d’atur. 
 
L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, amb el suport i el finançament de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona ha establert una línia d’ajuts a empreses i 
entitats ubicades a Esplugues de Llobregat i a l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, amb l’objectiu d’impulsar l’activitat econòmica i la creació d’ocupació 
de qualitat al territori mitjançant un ajut de fins a un màxim del 50% del cost 
laboral de contractacions de persones en situació d’atur residents a Esplugues 
de Llobregat. 
 
A tal efecte, la Junta de Govern Local de data 27 de juliol de 2018 va aprovar 
les Bases d’ajuts econòmics destinats a la contractació per empreses i entitats 
de persones en situació d’atur residents a Esplugues de Llobregat de 
l’Ajuntament així com, la convocatòria publicada al BOPB el 13 d’agost de 
2018. 
 
El 30 de novembre de 2018, la “COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DEL 
CONJUNTO RESIDENCIAL LA MALLOLA”, amb CIF H58414780 ha presentat 
sol·licitud d’assignació econòmica d’import  9.525,28 € per a la contractació de 
la persona identificada a l’informe annex a la present proposta. 
 
Revisat el compliment per l’empresa dels requisits establerts a la base 4 i la 
documentació preceptiva presentada d’acord amb allò establert a la base 8 de 
les bases reguladores. 
 
Vist l’informe del Servei de Promoció Econòmica que expressa la conformitat 
amb la sol·licitud presentada i que aquesta reuneix els elements necessaris per 
obtenir la subvenció. 
 
En virtut de la delegació conferida a la Junta de Govern local, al punt g. del 
Decret d’alcaldia núm. 1.466, de 18 de juny de 2015, per a la concessió de 
subvencions amb càrrec a crèdit pressupostari disponible a tal efecte. 
 
S’acorda: 
 
PRIMER.- Aprovar una despesa total de 9.525,28€ amb caràcter plurianual a 
favor de la  “COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DEL CONJUNTO 
RESIDENCIAL LA MALLOLA”, amb CIF H58414780, la qual,  es distribuirà en 
els següents percentatges: 
 

1. El 60,13% per un import de 5.727,55 € és amb càrrec a la partida 15 
24100 48000 "Conveni foment contractació aturats" del pressupost 
municipal en vigor per a l’any 2018. 
 
2. El 39,87% restant, per un import de 3.797,73 €, és amb càrrec a la 
partida 15 24100 48000 "Conveni foment contractació aturats" del 
pressupost de despeses de l’any 2019 supeditada a l’existència del 
crèdit necessari.  



 
SEGON.- Resoldre la sol·licitud de subvenció presentada en data 30 de 
novembre de 2018, registre d’entrada núm. 2018/24177 per la “COMUNIDAD 
DE PROPIETARIOS DEL CONJUNTO RESIDENCIAL LA MALLOLA”, amb CIF 
H58414780,  i atorgar una subvenció de 9.525,28 € amb caràcter plurianual en 
concepte de subvenció econòmica destinada a la contractació de persones en 
situació d’atur residents a Esplugues de Llobregat, de conformitat amb les 
dades que consten a l’informe annex a la present proposta. 
 
Les condicions de pagament i justificació seran les següents: 
 
Primer pagament:  20% de l’import de la subvenció econòmica, en el termini 
de 30 dies hàbils des de la presentació del contracte de treball i de l’alta de la 
persona contractada a la Seguretat Social.  
 
Segon pagament:  40% de l’import de la subvenció econòmica, en el termini 
de 30 dies hàbils d’ençà que l’empresa o entitat presenti l’acreditació 
documental establerta a les bases reguladores, relativa als sis primers mesos 
de contracte.  
 
Tercer pagament:  40% de l’import de la subvenció econòmica, en el termini 
de 30 dies hàbils d’ençà que l’empresa o entitat presenti l’acreditació 
documental establerta a les bases reguladores, relativa als mesos setè a dotzè 
de contracte. 
 
TERCER.- Notificar el present acord a les persones i entitat interessada. 
  
 
21. Proposta d’aprovació de sol·licitud subvenció presentada per 
Restaurant La Pubilla, S.L. per a la contractació de persones en situació 
d’atur. 
 
L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, amb el suport i el finançament de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona ha establert una línia d’ajuts a empreses i 
entitats ubicades a Esplugues de Llobregat i a l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, amb l’objectiu d’impulsar l’activitat econòmica i la creació d’ocupació 
de qualitat al territori mitjançant un ajut de fins a un màxim del 50% del cost 
laboral de contractacions de persones en situació d’atur residents a Esplugues 
de Llobregat. 
 
A tal efecte, la Junta de Govern Local de data 27 de juliol de 2018 va aprovar 
les Bases d’ajuts econòmics destinats a la contractació per empreses i entitats 
de persones en situació d’atur residents a Esplugues de Llobregat de 
l’Ajuntament així com, la convocatòria publicada al BOPB el 13 d’agost de 
2018. 
 
El 27 de novembre de 2018, l’empresa RESTAURANTE LA PUBILLA S.L., amb 
CIF B60760808 ha presentat sol·licitud d’assignació econòmica d’import 
11.429,13 € per a la contractació de la persona identificada a l’informe annex a 
la present proposta. 



 
Revisat el compliment per l’empresa dels requisits establerts a la base 4 i la 
documentació preceptiva presentada d’acord amb allò establert a la base 8 de 
les bases reguladores. 
 
Vist l’informe del Servei de Promoció Econòmica que expressa la conformitat 
amb la sol·licitud presentada i que aquesta reuneix els elements necessaris per 
obtenir la subvenció. 
 
En virtut de la delegació conferida a la Junta de Govern local, al punt g. del 
Decret d’alcaldia núm. 1.466, de 18 de juny de 2015, per a la concessió de 
subvencions amb càrrec a crèdit pressupostari disponible a tal efecte. 
  
S’acorda: 
 
PRIMER.- Aprovar una despesa total de 11.429,13 € amb caràcter plurianual a 
favor de RESTAURANTE LA PUBILLA SL, amb CIF B60760808, la qual,  es 
distribuirà en els següents percentatges: 
 
1. El 60,13% per un import de 6.872,34 € és amb càrrec a la partida 15 24100 
48000 "Conveni foment contractació aturats" del pressupost municipal en vigor 
per a l’any 2018. 
 
2. El 39,87% restant, per un import de 4.556,79 €, és amb càrrec a la partida 15 
24100 48000 "Conveni foment contractació aturats" del pressupost de 
despeses de l’any 2019 supeditada a l’existència del crèdit necessari.  
 
SEGON.- Resoldre la sol·licitud de subvenció presentada en data 27 de 
novembre de 2018, amb registre d’entrada núm. 2018/23911 per l’empresa 
RESTAURANTE LA PUBILLA SL, amb CIF B60760808, i atorgar una subvenció 
de 11.429,13 € amb caràcter plurianual en concepte de subvenció econòmica 
destinada a la contractació de persones en situació d’atur residents a 
Esplugues de Llobregat, de conformitat amb les dades que consten a l’informe 
annex a la present proposta. 
 
Les condicions de pagament i justificació seran les següents: 
 
Primer pagament:  20% de l’import de la subvenció econòmica, en el termini 
de 30 dies hàbils des de la presentació del contracte de treball i de l’alta de la 
persona contractada a la Seguretat Social.  
 
Segon pagament:  40% de l’import de la subvenció econòmica, en el termini 
de 30 dies hàbils d’ençà que l’empresa o entitat presenti l’acreditació 
documental establerta a les bases reguladores, relativa als sis primers mesos 
de contracte.  
 
Tercer pagament:  40% de l’import de la subvenció econòmica, en el termini 
de 30 dies hàbils d’ençà que l’empresa o entitat presenti l’acreditació 
documental establerta a les bases reguladores, relativa als mesos setè a dotzè 
de contracte. 



 
TERCER.- Notificar el present acord a les persones i empresa interessades.  
  
 
22. Proposta d’acceptació de renúncia de sol·licitud subvenció 
presentada per Restaurant La Pubilla, S.L. 
 
L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, amb el suport i el finançament de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona ha establert una línia d’ajuts a empreses i 
entitats ubicades a Esplugues de Llobregat i a l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, amb l’objectiu d’impulsar l’activitat econòmica i la creació d’ocupació 
de qualitat al territori mitjançant un ajut de fins a un màxim del 50% del cost 
laboral de contractacions de persones en situació d’atur residents a Esplugues 
de Llobregat. 
 
A tal efecte, la Junta de Govern Local de data 27 de juliol de 2018 va aprovar 
les Bases d’ajuts econòmics destinats a la contractació per empreses i entitats 
de persones en situació d’atur residents a Esplugues de Llobregat de 
l’Ajuntament així com, la convocatòria publicada al BOPB el 13 d’agost de 
2018. 
 
El 16 de novembre de 2018, amb número de registre d’entrada 2018/23090, 
l’empresa RESTAURANTE LA PUBILLA SL, amb CIF B60760808 presentà 
sol·licitud de subvenció econòmica per a la contractació de persones en 
situació d’atur. 
  
En data 21 de novembre, amb número de registre d’entrada núm. 23490, 
l’empresa RESTUARANTE LA PUBILLA SL, amb CIF B60760808, manifesta 
que renuncia a la sol·licitud presentada en data 16 de novembre perquè han 
canviat les circumstàncies que van donar lloc a la presentació de la sol·licitud i 
que aquesta no compleix amb els requisits exigits a les Bases aprovades.  
 
Vist l’informe del Servei de Promoció Econòmica,   
 
En virtut de la delegació conferida a la Junta de Govern local, al punt g. del 
Decret d’alcaldia núm. 1.466, de 18 de juny de 2015, per a la concessió de 
subvencions amb càrrec a crèdit pressupostari disponible a tal efecte. 
  
S’acorda: 
 
PRIMER.- Acceptar la renuncia expressada per l’empresa RESTAURANTE LA 
PUBILLA SL, amb CIF B60760808, en data 21 de novembre  i deixar sense 
efectes la sol·licitud presentada en data 16 de novembre de 2018, registre 
d’entrada 2018/23090, de sol·licitud de subvenció per a la contractació de 
persones en situació d’atur – Convocatòria AMB 2018- 
 
SEGON.- Notificar el present acord a l’empresa esmentada. 
 
 



23. Proposta d’acceptació de renúncia de sol·licitud subvenció 
presentada per l’empresa DC2 Essence, S.L. per a la contractació de 
persones en situació d’atur. 
 
L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, amb el suport i el finançament de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona ha establert una línia d’ajuts a empreses i 
entitats ubicades a Esplugues de Llobregat i a l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, amb l’objectiu d’impulsar l’activitat econòmica i la creació d’ocupació 
de qualitat al territori mitjançant un ajut de fins a un màxim del 50% del cost 
laboral de contractacions de persones en situació d’atur residents a Esplugues 
de Llobregat. 
 
A tal efecte, la Junta de Govern Local de data 27 de juliol de 2018 va aprovar 
les Bases d’ajuts econòmics destinats a la contractació per empreses i entitats 
de persones en situació d’atur residents a Esplugues de Llobregat de 
l’Ajuntament així com, la convocatòria publicada al BOPB el 13 d’agost de 
2018. 
 
El 14 de novembre de 2018, amb número de registre d’entrada 2018/22951, 
l’empresa DC2 ESSENCE, SL, amb NIF B66482290 presentà sol·licitud de 
subvenció econòmica per a la contractació de persones en situació d’atur. 
  
En data 19 de novembre l’empresa DC2 ESSENCE, SL amb NIF B66482290, 
manifesta que renuncia a la sol·licitud presentada en data 14 de novembre 
perquè han canviat les circumstàncies que van donar lloc a la presentació de la 
sol·licitud i que a l’actualitat no compleix amb els requisits exigits a les Bases 
aprovades.  
 
Vist l’informe del Servei de Promoció Econòmica,   
 
En virtut de la delegació conferida a la Junta de Govern local, al punt g. del 
Decret d’alcaldia núm. 1.466, de 18 de juny de 2015, per a la concessió de 
subvencions amb càrrec a crèdit pressupostari disponible a tal efecte. 
 
S’acorda: 
 
PRIMER.- Acceptar la renuncia expressada per l’empresa DC3 ESSENCE, 
amb NIF B66482290, en data 19 de novembre i deixar sense efectes la 
sol·licitud presentada en data 14 de novembre de 2018, registre d’entrada 
2018/22951, de sol·licitud de subvenció per a la contractació de persones en 
situació d’atur – Convocatòria AMB 2018- 
 
SEGON.- Notificar el present acord a l’empresa esmentada. 
  
 
24. Proposta d’acceptació de renúncia de sol·licitud subvenció 
presentada per Hosteleria i Bares, S.L. per a la contractació de persones 
en situació d’atur. 
 



L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, amb el suport i el finançament de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona ha establert una línia d’ajuts a empreses i 
entitats ubicades a Esplugues de Llobregat i a l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, amb l’objectiu d’impulsar l’activitat econòmica i la creació d’ocupació 
de qualitat al territori mitjançant un ajut de fins a un màxim del 50% del cost 
laboral de contractacions de persones en situació d’atur residents a Esplugues 
de Llobregat. 
 
A tal efecte, la Junta de Govern Local de data 27 de juliol de 2018 va aprovar 
les Bases d’ajuts econòmics destinats a la contractació per empreses i entitats 
de persones en situació d’atur residents a Esplugues de Llobregat de 
l’Ajuntament així com, la convocatòria publicada al BOPB el 13 d’agost de 
2018. 
 
El 16 de novembre de 2018, amb número de registre d’entrada 2018/23069, 
l’empresa SERVICIO DE HOSTELERIA Y BARES SL, amb NIF B08922551 
presentà sol·licitud de subvenció econòmica per a la contractació de persones 
en situació d’atur. 
  
En data 10 de desembre l’empresa SERVICIO DE HOSTELERIA Y BARES SL 
amb NIF B08922551, manifesta que renuncia a la sol·licitud presentada en data 
16 de novembre perquè han canviat les circumstàncies que van donar lloc a la 
presentació de la sol·licitud i que a l’actualitat no compleix amb els requisits 
exigits a les Bases aprovades.  
 
Vist l’informe del Servei de Promoció Econòmica,   
 
En virtut de la delegació conferida a la Junta de Govern local, al punt g. del 
Decret d’alcaldia núm. 1.466, de 18 de juny de 2015, per a la concessió de 
subvencions amb càrrec a crèdit pressupostari disponible a tal efecte. 
 
S’acorda: 
 
PRIMER.- Acceptar la renuncia expressada per l’empresa SERVICIO DE 
HOSTELERIA Y BARES SL, amb NIF B08922551, en data 10 de desembre i 
deixar sense efectes la sol·licitud presentada en data 16 de novembre de 2018, 
registre d’entrada 2018/23069, de sol·licitud de subvenció per a la contractació 
de persones en situació d’atur – Convocatòria AMB 2018- 
 
SEGON.- Notificar el present acord a l’empresa esmentada. 
  
 
 
25. Proposta de desestimació de la sol·licitud de subvenció presentada 
per CUIDACASAB2B TRAMITACION, S.L. per a la contractació de 
persones en atur. 
 
L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, amb el suport i el finançament de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona ha establert una línia d’ajuts a empreses i 
entitats ubicades a Esplugues de Llobregat i a l’Àrea Metropolitana de 



Barcelona, amb l’objectiu d’impulsar l’activitat econòmica i la creació d’ocupació 
de qualitat al territori mitjançant un ajut de fins a un màxim del 50% del cost 
laboral de contractacions de persones en situació d’atur residents a Esplugues 
de Llobregat. 
 
A tal efecte, la Junta de Govern Local de data 27 de juliol de 2018 va aprovar 
les Bases d’ajuts econòmics destinats a la contractació per empreses i entitats 
de persones en situació d’atur residents a Esplugues de Llobregat de 
l’Ajuntament així com, la convocatòria publicada al BOPB el 13 d’agost de 
2018. 
 
El 20 de setembre de 2018, amb número de registre d’entrada 2018/17751, 
l’empresa CUIDACASAB2B TRAMITACION SL, amb CIF B67158709 presentà 
sol·licitud de subvenció econòmica per a la contractació de persones en 
situació d’atur. 
  
En data 28 de setembre es demana, mitjançant correu electrònic, l’aportació i 
subsanació de la documentació presentada. Atès la manca de resposta, en 
data 21 de novembre d’enguany s’envia requeriment, perquè en el termini de 
10 dies la presentin, d’acord amb l’article 68 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre de 
Procediment Administratiu Comú.  
 
Vist que, una vegada transcorregut el termini, l’empresa CUIDACASAB2B 
TRAMITACIÓN SL, no ha donat resposta ni aportat la documentació requerida.  
 
Vist l’informe del Servei de Promoció Econòmica,   
 
En virtut de la delegació conferida a la Junta de Govern local, al punt g. del 
Decret d’alcaldia núm. 1.466, de 18 de juny de 2015, per a la concessió de 
subvencions amb càrrec a crèdit pressupostari disponible a tal efecte. 
 
S’acorda: 
 
PRIMER.- Desestimar la sol·licitud de subvenció per a la contractació de 
persones en situació d’atur, convocatòria AMB 2018,  presentada en data 20 de 
setembre, amb número de registre d’entrada 2018/17751 per  CUIDACASAB2B 
TRAMITACIÓN SL, amb CIF B67158709, pel motius exposats a la part 
dispositiva del present acord.  
 
SEGON.- Notificar el present acord a l’empresa esmentada. 
 
 

ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA 

26. Proposta d’adjudicació de la contractació del servei de conducció i 
suport en el procés participatiu “Pressupost Participatiu” al municipi 
d’Esplugues de Llobregat (exp. 2018/28/1408). 
 
La Junta de Govern Local del dia 9 de novembre de 2018 va aprovar 
l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert simplificat abreujat, 
relatiu al servei  de conducció i suport en el procés participatiu “Pressupostos 



participatius”, i els plecs de condicions econòmic-administratives i tècniques 
que regeixen aquesta contractació, amb un pressupost màxim de 10.335,00 
euros, més 2.170,35 euros en concepte d’IVA (21%), import total 12.505,35 
euros (IVA inclòs) 
 
Transcorregut el termini de presentació d’ofertes (fins el dia 7 de desembre de 
2018), i d’acord amb el procediment utilitzat, s'han presentat dos proposicions, 
subscrites per: 
 

INSTITUT PER LA MILLORA I ECONOMICA, S.L. 
COL·LECTIU D’ANALISTES SOCIALS, S.L 

 
Les ofertes presentades han estat considerades vàlides, segons es desprèn de 
l’informe tècnic incorporat a l’expedient, en el que a més es proposa 
l’adjudicació a l’empresa COL.LECTIU  D’ANALISTES SOCIALS, SL, amb NIF 
B64816838, per import de 9.500,00 euros, més 1.995,00 euros en concepte 
d’IVA (21%), import total 11.495,00 euros (IVA inclòs). 
 
Per la qual cosa i 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 a l’empresa 
COL.LECTIU D’ANALISTES SOCIALS, S.L, amb NIF B64816838, el contracte 
relatiu al servei  de conducció i suport en el procés participatiu “Pressupostos 
participatius”, per un import anual màxim de 9.500,00 euros, més 1.995,00 
euros en concepte d’IVA (21%), import total 11.495,00 euros (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 17 de desembre de 2018 
 
SEGON.- Disposar, pels anys 2018 i 2019, respectivament, les següents 
despeses, a favor de l’empresa COL.LECTIU D’ANALISTES SOCIALS, S.L, 
amb NIF B64816838 

- Any 2018 (desembre): 1.915,83 euros a càrrec de la partida 36 92402 
22699, del pressupost en vigor  

 
- Any 2019 (gener – maig): 9.579,17 euros a càrrec de la partida 36 92402 
22699 

 
Els anteriors acords es sotmeten a la condició suspensiva de comptar amb la 
consignació pressupostària adequada i suficient, un cop aprovat el pressupost 
municipal per l’any 2019, amb caràcter definitiu. 
 
TERCER.- Notificar el present acord a les empreses interessades.  
 
QUART.-  Facultar la Sra. Alcaldessa per a la formalització d’aquest contracte. 



 
CINQUÈ.- Publicar la present adjudicació al perfil del contractant municipal. 
  
 
27. Proposta d’adjudicació de la contractació del servei consistent en la 
realització de tres carrosses per a la cavalcada de reis 2019 a Esplugues 
de Llobregat (exp. 2018/30/1408). 
 
La Junta de Govern Local del dia 31 d’octubre de 2018 va aprovar l’expedient 
de contractació, mitjançant procediment obert simplificat, relatiu al servei  
consistent en la realització de tres carrosses per a la cavalcada de reis de l’any 
2019, i els plecs de condicions econòmic-administratives i tècniques que 
regeixen aquesta contractació, amb un pressupost màxim de 33.000,00 euros, 
més 6.930,00 euros en concepte d’IVA (21%), import total 39.930,00 euros (IVA 
inclòs) 
 
Transcorregut el termini de presentació d’ofertes s'ha presentat una única 
proposició, subscrita per: l’empresa TRANSIT PROJECTES, S.L. 
 
L’oferta presentada va ser considerada vàlida per la Mesa de contractació que, 
a la vista de l’informe emès per la Directora de cultura,  ha proposar 
l’adjudicació a l’empresa TRANSIT PROJECTES, SL, amb NIF B59489351, per 
import de 31.700,00 euros, més 6.657,00 euros en concepte d’IVA (21%), 
import total 38.357,00 euros (IVA inclòs). 
 
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 Mesa de contractació el dia 5 de desembre de 2018, 
va requerir a l’empresa TRANSIT PROJECTES, S.L, per a que diposités la 
fiança definitiva d’import 1.585,00 euros 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. 
 
La documentació i fiança requerida han estat aportades en data 10 de 
desembre de 2018 per l’empresa TRANSIT PROJECTES, S.L. 
 
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 a l’empresa 
TRANSIT PROJECTES, S.L., amb NIF B59489351, el contracte del servei  
consistent en la realització de tres carrosses per a la cavalcada de reis de l’any 
2019, per un import anual màxim de 31.700,00 euros, més 6.657,00 euros en 
concepte d’IVA (21%), import total 38.357,00 euros (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 des de la seva adjudicació i 
fins 10 de gener de 2019, últim dia del contractista per a desmuntar les 
carrosses. 
 
SEGON.- Disposar, per l’any 2018, a favor de l’empresa TRANSIT 
PROJECTES, S.L, amb de NIF B59489351, la següent despesa a compte del 
pressupost total: 
 

- Any 2018 (desembre): 25.000,00 euros, a càrrec de la partida 33 33402 
22706, del pressupost en vigor 2018. 
 

TERCER.- Autoritzar i disposar, per l’any 2019, a favor de l’empresa TRANSIT 
PROJECTES, S.L, amb de NIF B59489351, la següent despesa a compte del 
pressupost total: 
 

- Any 2019 (1 de gener – 10 de desembre): 14.930 euros, a càrrec de la 
partida 33 33402 22706 corresponent a l’any 2019. 
 

Els anteriors acords es sotmeten a la condició suspensiva de comptar amb la 
consignació pressupostària adequada i suficient, un cop aprovat el pressupost 
municipal pel anys 2019, amb caràcter definitiu. 
 
TERCER.- Notificar a l’empresa interessada el present acord 
 
QUART.- Facultar la Sra. Alcaldessa per a la formalització del contracte 
corresponent. 
 
CINQUÈ.- Publicar la present adjudicació al perfil del contractant municipal. 
 
 
28. Proposta d’adjudicació d’un contracte menor per a la realització del 
casal d’hivern per a joves amb discapacitat per el període del 24 de 
desembre de 2018 al 4 de gener del 2019 (exp. 2018/358/1411). 
 
PRIMER.- Vista la Memòria relativa al contracte menor que seguidament es 
transcriu literalment: 
 
“MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE MENOR RELATIU A LA 
REALITZACIÓ DEL CASAL D’HIVERN PER A JOVES AMB DIVERSITAT 
FUNCIONAL  
 
Núm. d’expedient: 2018/358/1411 
Assumpte: Contracte menor relatiu a la realització del casal d’hivern per a 
joves amb diversitat funcional per al període del 24 de desembre de 2018 al 4 
de gener del 2019 
Tipus de contracte:  servei 
Procediment i forma d’adjudicació.  Contracte menor 

 
Òrgan de contractació:  



 
L’òrgan de contractació serà la Junta de Govern Local, segons acord adoptat 
per decret d’Alcaldia núm. 2018/2314 de data 9 de juliol de 2018, en matèria de 
contractes menors. 
 
Justificació de la necessitat del contracte:  
 
L’Ajuntament d’Esplugues, a la Junta de Govern Local de data 10 de desembre 
de 2012, va acordar l’aprovació del Pla Municipal d’Atenció a les Persones amb 
Discapacitat 2012-2018. L’objectiu principal d’aquest Pla local és afavorir la 
inclusió social de les persones amb discapacitat, promovent les actuacions 
necessàries per que es vegi reconeguda la seva condició de ciutadans i 
ciutadanes de ple dret. 

 
El Pla inclou la realització d’activitats de lleure i l’oferiment de Casals per a 
joves i adults amb discapacitat durant els períodes d’agost i Nadal, per 
promoure el seu desenvolupament personal, afavorir la inclusió social i millorar 
la seva qualitat de vida. 
 
La descripció de l’objecte del contracte:  
 
1. El contracte té per objecte la realització del Casal d’hivern per a joves amb 
discapacitat amb la contractació del monitoratge necessari.  El Casal es durà a 
terme els dies  24, 27, 28 i 31 de desembre de 2018 i el 2, 3 i 4 de gener de 
2019, en horari de 9 a 14 hores.  El nombre de persones inscrites al Casal ha 
estat de 8 en total. Per tal d’assegurar la seva atenció és necessari disposar de 
8 monitors/res, un per a cada participant, durant el desenvolupament de totes 
les activitats del Casal. Una de les persones que actuarà com a monitora 
coordinarà el Casal. Les activitats s’adaptaran a les necessitats de les 
persones inscrites. L’espai de referència del Casal és el local municipal situat al 
c. Rafel Sebastià Irla, s/n.- baixos d’Esplugues. 
 
2. Es tracta d’un contracte de servei. 
 
3. Codi CPV: 92000000-1  
 
4. 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:  
 
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. 
 



El valor estimat del contracte, el tipus d’IVA aplicable i l’import de l’IVA 
corresponent i aplicació pressupostària: 

 
Valor estimat IVA (...%) Pressupost per contracte Aplicació 

pressupostària 
Denominació  

4.831,00€ exempt 4.831,00€ 68 23103 22699 Serveis i activitats 
d’acció social 

 
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 2018 que 
superin els 15.000 € més IVA, inclòs el present contracte. 
 
Durant l’exercici pressupostari en curs, s’ha subscrit un contracte menor 
anterior amb el Club d’Esplai Pubilla Cases-Can Vidalet per dur a terme  una 
activitat d’aquesta mateixa tipologia. En concret, la realització del Casal d’agost 
per a joves amb discapacitat de l’1 al 14 d’agost de 2018, per un import de total 
4.310,46 euros, exempt d’IVA. 
 
Vigència del contracte:  
 
El contracte estarà vigent des de la seva adjudicació i fins al dia 4 de gener de 
2019. 
 
Lloc de la prestació:  
 
Les activitats es realitzaran al local municipal situat al c. Rafel Sebastià Irla, 
s/n.- baixos 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 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: 
 
La prestació d’aquest serveis requereix el següent: 

 



1. Monitoratge: Vuit (8) monitors/res que han de tenir preparació específica per 
a la realització la tipologia d’activitats de l’objecte contractual,  així com 
formació en disciplines vinculades amb l’àmbit social i del lleure (integració 
social,  pedagogia, psicologia, monitoratge lleure...). 
 
El monitoratge contractar haurà d’estar en possessió del Certificat negatiu de 
delictes de naturalesa sexual. 
 
Les activitats s’adaptaran a les persones participants. 
 
Al local municipal on es prestarà el servei es disposa de material cedit per 
l’entitat AIDED per a la realització de l’activitat. La contractista aportarà 
qualsevol altre material necessari per a la prestació del servei. 
 
El servei es prestarà amb una ràtio d’un monitor/a per a cada persona inscrita 
durant tot el període de realització del Casal. Una de les persones monitores 
exercirà la coordinació del Casal. 
               
Per a la determinació del preu del contracte s’ha pres en consideració: 
 
2. Cost de vuit monitors/res (4.656 €). 
3. Despeses activitat de piscina (175 €).   
 
El pressupost i import total del contracte  és de 4.831 €, 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. 
 
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 al Club d’Esplai Pubilla Cases-Can Vidalet 
per considerar que té  la capacitació i habilitació adequades per a la realització 
de l’objecte contractual.  
 
Valoració de l’oferta o ofertes presentades: 
 
El Club d’Esplai Pubilla Cases-Can Vidalet ha ofert realitzar l’objecte del 
contracte per un import total de 4.831,00 €, exempt d’IVA. 
 
L’oferta presentada per l’empresa Club d’Esplai Pubilla Cases-Can Vidalet 
relativa a la realització del Casal d’Hivern per a joves i adults amb diversitat 
funcional, s’ajusta a les necessitats de l’Ajuntament.  
 
Així mateix, les activitats proposades per l’entitat s’adeqüen a les necessitats 
objecte d’aquest contracte i el monitoratge proposat compleix amb el perfil 
indicat.  
 



Persona física o jurídica a la que es proposa realitzar l’adjudicació: 
 
Es proposa realitzar l’adjudicació a l’entitat CLUB D’ESPLAI PUBILLA CASES-
CAN VIDALET, NIF G58300237, amb domicili  a  la Plaça de la Bòbila, 1, 08906 
de L’Hospitalet de Llobregat, tel 93 438 48 96, adreça electrònica: 
esplaipubilla@fundesplai.org 
 
Compliment de les obligacions fiscals i amb la seguretat social: 
 
Consten a l’expedient els certificats acreditatius que la persona física o jurídica 
a favor de la qual es proposa l’adjudicació, es troba al corrent de pagament 
respecte les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.” 
 
SEGON.- Vist l’informe favorable emès pel secretari de la Corporació de 
conformitat amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic. 
 
Per la qual cosa i de conformitat amb el que s’estableix a la Disposició 
Addicional Segona de la Llei 9/2107, de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les 
Directives del parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE, de 26 de febrer de 
2014. 
 
S’acorda: 
 
1. Aprovar  l’expedient de contractació i la MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL 
CONTRACTE MENOR incorporada a l’expedient, aprovant expressament la 
necessitat de procedir a aquesta contractació que té per objecte la realització 
del Casal d’hivern per a joves amb discapacitat amb la contractació del 
monitoratge necessari. 
 
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 4.831€, exempts 
d’IVA. 
 
4. Adjudicar el contracte a favor de l’empresa Club d’Esplai Pubilla Cases-Can 
Vidalet, amb NIF G58300237, per un import 4.831€, exempts d’IVA. 
 
5. Aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent al present,  per 
import de 4.831€, exempts d’IVA per a l’any 2018, , a càrrec de la partida 68 
23103 22699 - Serveis i Activitats d’Acció Social, del pressupost municipal de 
l’exercici 2018. 
 
6. El pagament s’efectuarà segons les condicions habituals de l’ajuntament, 
mitjançant transferència bancària, prèvia presentació de la factura o factures 
corresponents degudament signades per l’adjudicatària i degudament 
conformades per la persona designada responsable del projecte. 
 



7. El contracte estarà vigent des de la seva adjudicació i fins al dia 4 de gener 
de 2019. 
 
8. La persona responsable del contracte, sota la supervisió de la qual es 
desenvoluparà el mateix, serà la Tècnica d’Acció Social i Igualtat, senyora ... 
 
9. Notificar la present resolució a la persona adjudicatària. 
 
10. Ordenar la publicació del contracte menor en la forma prevista a l'article 
63.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 
 
 
 
29. Proposta d’adjudicació del contracte menor per al servei d’un monitor 
per a realitzar el projecte Èxit (exp. 2018/302/1411). 
 
PRIMER.- Vista la Memòria relativa al contracte menor que seguidament es 
transcriu literalment: 
 
“MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE MENOR RELATIU A LA 
REALITZACIÓ DE MONITORATGE DE TALLERS PER AL PROJECTE DE 
DIVERSIFICACIÓ CURRICULAR “ÈXIT” A ALUMNES DELS INSTITUTS 
PÚBLICS D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT  
 
Núm. d’expedient: 2018/302/1411 
Assumpte: Contracte menor  projecte de diversificació curricular Èxit curs 2018-
2019.  
Tipus de contracte:  servei 
Procediment i forma d’adjudicació.  Contractes menors 

 
Òrgan de contractació:  
 
L’òrgan de contractació és la Junta de Govern, de conformitat amb el que 
s’estableix al Decret d’Alcaldia núm. 2018/2314 de data 9 de juliol de 2018, en 
matèria de contractes menors. 
 
Justificació de la necessitat del contracte:  
 
El projecte de diversificació curricular Èxit sorgeix de la necessitat compartida 
per tots els instituts públics d’Esplugues i de l’Ajuntament, d’impulsar el reforç 
escolar en els nivells de 3r i 4rt d’ESO per contribuir a fomentar l’èxit educatiu 
de d’aquest alumnat de la nostra ciutat. 
 
En aquest sentit, el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya i l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat tenen Conveni de 
col·laboració, per al projecte Èxit en el marc de les mesures específiques 
d’atenció educativa a la diversitat de l’alumnat d’educació secundària del 
municipi dels programes de diversificació curricular.  
 
L’empresa ha de planificar i preparar els tallers i activitats de reforç escolar, 
abans de l’inici del projecte el mes de gener de 2019.  



 
La despesa anirà a càrrec del pressupost municipal de 2019, per al que es 
considera convenient la tramitació anticipada de l’expedient de contractació. 
 
La descripció de l’objecte del contracte:  
 
1. El contracte té per objecte la realització de tallers de reforç i acompanyament 
educatiu en els instituts públics d’Esplugues emmarcats dins els programes de 
diversificació curricular durant el curs 2018-2019.  
 
2. Es tracta de d’un contracte de servei.  
 
3. Codi CPV: 80310000-0 Serveis d’ensenyament per a la joventut. 
 
4. 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:  
 
Està vigent per als cursos acadèmics 2018-2019 i 2019-2020, la primera 
Addenda del Conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya, 
mitjançant el Departament d’Ensenyament, i l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat, per al Projecte “ ÈXIT ” en el marc de les mesures específiques 
d’atenció educativa a la diversitat de l’alumnat d’educació secundària del 
municipi en el marc dels programes de diversificació curricular.  
 
Els motius per al que es proposa la realització d’un contracte menor son: 
 
- En l’Addenda s’indica que es farà en els instituts La Mallola, Severo Ochoa i 
Joanot Martorell d’Esplugues.  
 
En aquest curs escolar 2018-2019 només hi participa l’Institut Joanot Martorell. 
 
- La participació dels instituts en el Projecte és voluntària. Per al proper curs 
escolar 2019-2020 no se sap si l’Institut Joanot Martorell voldrà continuar amb 
el Projecte i tampoc es sap si els altres instituts no participaran o si ho faran. 
En el mes de maig/juny tenim la confirmació de la participació o no dels instituts 
per al proper curs escolar. 
 
- Tenir els alumnes que ens faciliten els instituts és imprescindible per poder dur 
a terme el Projecte i la contractació del monitoratge dels Tallers.   
 
- La dotació econòmica que sosté el procediment de la proposta del contracte 
per al monitoratge dels Tallers, pertany al Servei de Promoció Econòmica 
d’aquest ajuntament, que col·labora amb el Servei d’Educació per a la 
realització del Projecte.   
 
L’esmentat Servei de Promoció Econòmica no té el compromís de donar 
continuïtat al Projecte, cada any demana un finançament procedent de 



subvencions externes a l’ajuntament, que el destinen  a la col·laboració amb 
Educació.  
 
Dins de l’any en curs, ens diuen si tenen disponibilitat econòmica per l’any 
vinent, per continuar amb la col·laboració. Sense aquesta aportació econòmica 
no podríem impulsar la proposta de contracte. 
 
- Aquest Projecte es composa també de 7 persones d’aquest Ajuntament, de 
diferents departaments que no tenen compromís amb la seva continuïtat (de 
serveis socials, cultura, participació, administració d’educació i ciutadania, 
intervenció), i que per necessitat dels seus Serveis poden deixar de participar-
hi. 
 
La contractació del monitoratge no és suficient sense la complementació de les 
7 persones de l’Ajuntament, i les 7  persones de l’ajuntament no són suficients 
sense la complementació del monitoratge. 
 
En el mes de maig tenim la confirmació de la participació de les 7 persones de 
l’ajuntament per al curs següent. 
 
Per tots els condicionants exposats, dels quals tant la Generalitat com 
l’Ajuntament en són coneixedors, fa que el compromís de l’Addenda sigui fràgil 
i que la continuïtat del Projecte per al qual es proposa el contracte del 
monitoratge dels Tallers es determini al final de cada curs escolar. 

 
 

El valor estimat del contracte, el tipus d’IVA aplicable i l’import de l’IVA 
corresponent i aplicació pressupostària: 
 

Contractes Valor 
estimat 

IVA 
(...%) 

Pressupost per 
contracte 

Aplicació 
pressupostària 2019 

Denominació  

Contracte 3.892,50 exempt 3.892,50 € 15 24103 22699 Despeses diverses Projecte 
Èxit 

 
Com que la partida pressupostària és a càrrec del pressupost de 2019, el 
contracte està condicionat a la seva inclusió en dit pressupost (el de 2019) i  a 
la seva aprovació definitiva. 
 
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 per l’any 2019 
que superin els 15.000 € més IVA, inclòs el present contracte i diversos serveis 
executats anteriors a l’entrada en vigor de la nova llei 9/2017 de contractes del 
sector públic. 
 
Vigència del contracte:  
 



El contracte s’executarà entre l’1 de gener de 2019 i el 31 de juny de 2019. 
 
Lloc de la prestació:  
 
Les activitats de reforç educatiu es desenvoluparan en l’Espai Remolí, Plaça 
Blas Infante, s/n d’Esplugues. 
 
Termini de garantia o justificació del seu no establiment:  
 
Atesa la seva naturalesa no queden subjectes a termini de garantia. 
 
Forma de pagament del preu:  
 
Els pagaments es faran efectius prèvia presentació mensual de les 
corresponents factures per part de l’adjudicatari un cop prestat el servei. 
 
Responsable del contracte:  
 
Coordinadora Tècnica d’Educació. 
 
Especificacions tècniques de la prestació: 
 
La prestació consisteix en accions educatives impartides per monitors/res en 
horari escolar per ajudar a  l’alumnat amb dificultats en el seu procés 
d’aprenentatge, a adquirir hàbits i tècniques d’organització i d’estudi, afavorir 
una actitud positiva vers l’aprenentatge, i col·laborar en l’assoliment  de les 
competències bàsiques i ajudar a preparar i afrontar els exàmens o controls 
habituals, promovent l’èxit acadèmic. 
 
Es preveu un únic contracte per la realització de la prestació : contracte per a la 
prestació del servei de monitoratge de Tallers pedagògics d’hàbits de treball i 
orientació professional a alumnes de 3r i 4rt d’ESO d’instituts públics 
d’Esplugues. 
 
Concreció de l’objecte i especificacions tècniques: 
  
- Prestació del servei en l’Espai Remolí, Plaça Blas Infante, s/n d’Esplugues.  
 
- La dedicació horària que serà d’intervenció directa amb l’alumnat, en horari 
escolar, es farà els dilluns de 12:00 a 14:00 hores i els divendres de 9:30 a 
12:30 hores, sumant un total de 73 hores, segons el detall que s’acompanya de 
dates / hores i horaris programats. 
  
- La coordinació amb la responsable del Projecte, ..., i altres components del 
projecte, es realitzarà els dilluns de 10:00 a 11:30 hores, sumant un total de 
13,5 hores, segons detall que s’acompanya de dates / hores i horaris 
programats. 
 
- L’adjudicatari es compromet a utilitzar els protocols d’acompanyament 
educatiu que es contemplen al projecte. 
 



- Especificacions del monitoratge:  
 
Nombre mínim: L’adjudicatari haurà de realitzar les activitats de reforç educatiu 
amb un mínim d’un monitor/a. 
 
Capacitació: Les persones monitores hauran de complir amb els següents 
requisits:  
Tenir una formació mínima de cicle de grau mig / superior de l’àmbit social o 
educatiu o batxillerat i ser majors de 18 anys. 

 
Experiència mínima de 2 anys en l’àmbit de la infància, concretament impartint 
classes de reforç escolar o com a monitor/a de lleure. 
 
Competències i habilitats personals: empatia, paciència, comunicació, capacitat 
de dinamització, capacitat d’establir vincles afectius i positius amb l’alumnat, 
creativitat,  resolució de conflictes . 
 
Hauran d’estar en disposició del Certificat negatiu de delictes de naturalesa 
sexual. 
 
Materials: L’adjudicatari aportarà els protocols impresos, els llistats d’alumnes i  
material específic que resulti necessari per a la realització de manualitats o 
activitats concretes que es prevegin. 
 
Els conceptes, dies, hores i horaris del projecte es detallen en el document 
annex: 
 
La justificació de la insuficiència de mitjans per a la realització del servei:  
 
L’Ajuntament no disposa de mitjans ni recursos tècnics ni humans suficients per 
realitzar aquest servei. 
 
Sol·licitud de l’oferta enviada a empresa o empreses amb aptitud per a 
l’execució del contracte: 
 
S`ha fet una única sol·licitud d’oferta a l’empresa CIMA SL. 
 
Es considera que té la capacitació i habilitació adequades per a la realització de 
l’objecte contractual i comparteix els objectius i sinèrgies del projecte i de la 
regidoria d’educació. 
 
Valoració de l’oferta presentada: 
 
L’Empresa CIMA SL. ha presentat una oferta per import de 3.892,50 euros, 
exempts d’IVA. 
 
L’oferta presentada per l’Empresa CIMA SL, relativa a la realització del projecte 
de diversificació curricular “Èxit”, s’ajusta a les necessitats de l’Ajuntament.  
 
Persona física o jurídica a la que es proposa realitzar l’adjudicació: 



 
Es proposa l’adjudicació del contracte de servei per a l’execució del projecte de 
diversificació curricular “Èxit” a favor de la següent Empresa, que té la 
capacitació i habilitació adequades per a la realització de l’objecte contractual: 
 
CIMA SL, amb NIF B-60.993.953 
Rambla Egara, núm. 340 2a planta 
08221 Terrassa  ( Barcelona ) 
Telèfon de contacte :  659 941 682 
Correu electrònic:  enric@cimaprojectes.com 
 
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. 
 
Annex: Conceptes, dies, hores i horaris del Projecte de Diversificació 
Curricular ÈXIT. 

 
 DIES TALLERS HORES HORARI 
1 07-01-19 dilluns 2,0 10  a   12 h. 
1 11-01-19 divendres 3,0 9:30  a 12:30 h. 
1 14-01-19 dilluns 2,0 10  a   12 h. 
1 18-01-19 divendres 3,0 9:30  a 12:30 h. 
1 21-01-19 dilluns 2,0 10  a   12 h. 
1 25-01-19 divendres 3,0 9:30  a 12:30 h. 
1 01-02-19 divendres 3,0 9:30  a 12:30 h. 
1 04-02-19 dilluns 2,0 10  a   12 h. 
1 08-02-19 divendres 3,0 9:30  a 12:30 h. 
1 15-02-19 divendres 3,0 9:30  a 12:30 h. 
1 18-02-19 dilluns 2,0 10  a   12 h. 
1 22-02-19 divendres 3,0 9:30  a 12:30 h. 
1 08-03-19 divendres 3,0 9:30  a 12:30 h. 
1 11-03-19 dilluns 2,0 10  a   12 h. 
1 15-03-19 divendres 3,0 9:30  a 12:30 h. 
1 22-03-19 divendres 3,0 9:30  a 12:30 h. 
1 25-03-19 dilluns 2,0 10  a   12 h. 
1 29-03-19 divendres 3,0 9:30  a 12:30 h. 
1 01-04-19 dilluns 2,0 10  a   12 h. 
1 08-04-19 dilluns 2,0 10  a   12 h. 
1 26-04-19 divendres 3,0 9:30  a 12:30 h. 
1 06-05-19 dilluns 2,0 10  a   12 h. 
1 10-05-19 divendres 3,0 9:30  a 12:30 h. 
1 13-05-19 dilluns 2,0 10  a   12 h. 
1 17-05-19 divendres 3,0 9:30  a 12:30 h. 
1 20-05-19 dilluns 2,0 10  a   12 h. 
1 24-05-19 divendres 3,0 9:30  a 12:30 h. 
1 27-05-19 dilluns 2,0 10  a   12 h. 
1 31-05-19 divendres 2,0 9:30  a 12:30 h. 
29     
     73,0  
     
 DIES CONCEPTE HORES HORARI    
1 14-01-19 coordinació 1,5 10  a   11:30 h. 
1 04-02-19 coordinació 1,5 10  a   11:30 h. 
1 18-02-19 coordinació 1,5 10  a   11:30 h. 



1 11-03-19 coordinació 1,5 10  a   11:30 h. 
1 01-04-19 coordinació 1,5 10  a   11:30 h. 
1 29-04-19 coordinació 1,5 10  a   11:30 h. 
1 13-05-19 coordinació 1,5 10  a   11:30 h. 
1 27-05-19 coordinació 1,5 10  a   11:30 h. 
1 10-06-19 coordinació 1,5 10  a   11:30 h. 
9     
     13,5  
SEGON.- Vist l’informe favorable emès pel secretari de la Corporació de 
conformitat amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic. 
 
Per la qual cosa i de conformitat amb el que s’estableix a la Disposició 
Addicional Segona de la Llei 9/2107, de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les 
Directives del parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE, de 26 de febrer de 
2014. 
  
S’acorda: 
 
1. Aprovar la tramitació anticipada de l’expedient de contractació i la MEMÒRIA 
JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE MENOR incorporada a l’expedient, 
aprovant expressament la necessitat de procedir a aquesta contractació que té 
per objecte la realització de tallers de reforç i acompanyament educatiu en els 
instituts públics d’Esplugues emmarcats dins els programes de diversificació 
curricular durant el curs 2018-2019. 
 
L’esmentada tramitació anticipada es realitza conforme l’article 117.2 Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 
 
L’acord anterior se sotmet a la condició suspensiva de comptar amb l’aprovació 
definitiva del pressupost municipal per a l’any 2019, amb caràcter definitiu. 
 
2. Declarar que s’ha procedit a la comprovació de la regla d’incompatibilitat de 
l’article 118.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic. 
 
3. Aprovar el pressupost del contracte per import de 3.892,50 € exempts d’IVA, 
a càrrec de la partida 15 24103 22699 – Despeses diverses projecte ÈXIT, del 
pressupost municipal de l’exercici 2019. 
 
4. Adjudicar el contracte a favor de l’empresa CIMA, S.L., amb NIF B-
60.993.953, per un import màxim de 3.892,50 € exempts d’IVA. 
 
5. Aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent al present,  per 
import de 3.892,50 € exempts d’IVA, a càrrec de la partida 15 24103 22699 – 
Despeses diverses projecte ÈXIT, del pressupost municipal de l’exercici 2019. 
L’acord anterior se sotmet a la condició suspensiva de comptar amb l’aprovació 
definitiva del pressupost municipal per a l’any 2019, amb caràcter definitiu. 
 
6. El pagament s’efectuarà segons les condicions habituals de l’ajuntament, 
mitjançant transferència bancària, prèvia presentació de la factura o factures 



corresponents degudament signades per l’adjudicatària i degudament 
conformades per la persona designada responsable del projecte. 
 
7. El contracte estarà vigent des del dia 1 de gener de 2019 i fins al dia 31 de 
juny de 2019. 
 
8. La persona responsable del contracte, sota la supervisió de la qual es 
desenvoluparà el mateix, serà la Coordinadora Tècnica d’Educació, senyora ... 
 
9. Notificar la present resolució a la persona adjudicatària. 
 
10. Ordenar la publicació del contracte menor en la forma prevista a l'article 
63.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 
  
 
30. Proposta d’adjudicació de contracte menor per al lloguer de cotxes 
4x4 per a la Cavalcada de Reis 2019 (exp. 2018/362/1411). 
 
Es deixa sobre la taula 
 
 
31. Proposta d’aprovació del Pla Estratègic de Subvencions de 
l’Ajuntament d’Esplugues, any 2019 (exp. 2018/2/1226). 
 
L'administració local, com a prestadora de serveis i immediata interlocutora 
amb la societat més propera, ha de promoure i estimular totes aquelles 
iniciatives de caràcter social, cultural i esportives sorgides de la iniciativa 
col·lectiva. En aquest sentit, cal posar les màximes facilitats perquè puguin 
prosperar tots els projectes promoguts des de la ciutadania i que comporten un 
benefici i una millora evident per la societat que els envolta.  
 
És per tant imprescindible facilitar incentius per tal que les entitats vulguin fer  
passos endavant, projectes engrescadors i innovadors i ser més dinàmiques. 
S’ha de premiar des de l’administració l’esforç, la il·lusió i les ganes d’arriscar-
se en projectes nous. 
 
No obstant això, la gestió de les subvencions necessita atendre les exigències 
legislatives que afecten la gestió de fons públics, com el principi d’estabilitat 
pressupostària, els actuals principis inspiradors de l’actuació pública com són 
l’eficàcia, l’eficiència i la coordinació administrativa, així com els principis que 
han de regir la gestió de les subvencions: 
 

1. Publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no-
discriminació 
2. Eficàcia en el compliment dels objectius fixats per l'Administració 
atorgant 
3. Eficiència en l'assignació i la utilització dels recursos públics 

 
Aquest és el paper que haurà de jugar, entre d’altres, el Pla Estratègic de 
Subvencions, en compliment de les previsions de l’article 8 de la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, General de Subvencions, que obliga a les administracions 



que pretenguin atorgar subvencions a aprovar, prèviament, un pla estratègic 
que contingui els objectius i efectes que es pretén aconseguir amb aquestes 
dotacions pressupostàries, el termini necessari per a la seva consecució, els 
costos previsibles i les fonts de finançament.  
 
Aquest Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat, confeccionat pels serveis tècnics i administratius de l’Àmbit d’Acció 
Social i Ciutadania de l’Ajuntament, ha de ser una eina útil que implementi 
veritables polítiques municipals de promoció del capital social amb un fil 
conductor coherent amb les bases reguladores de l’atorgament i l’ordenança 
general reguladora de la concessió de subvencions de l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat, text que, en definitiva, és el marc normatiu regulador 
en aquest municipi. 
 
En aquest sentit, l’article 9 de l’ordenança general reguladora de la concessió 
de subvencions de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat estableix que “la 
Junta de Govern Local haurà de concretar en un Pla estratègic de subvencions, 
els objectius i efectes que es pretenen amb la seva aplicació, el termini 
necessari per la seva consecució, les despeses possibles i les seves fons de 
finançament, supeditant-se en tot cas, al compliment dels objectius d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera que s’aplica al pressupost de la 
corporació per a cada exercici.” 
 
Vistos els antecedents. 
 
S’acorda: 
 
Únic.- Aprovar el document “Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat, any 2019” que acompanya a la present proposta. 
 
Aquest acord es sotmet a la condició suspensiva de comptar amb la 
consignació pressupostària adequada i suficient, un cop aprovat el pressupost 
municipal de l’any 2019, amb caràcter definitiu. 
 
 
32. Aprovació d'ajuts econòmics puntuals en concepte d'emergències 
socials (exp. 2018/40/2883). 
 
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 5 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  
16/226 V.S., M.C. SUBMINISTRAMENTS 

AIGÜES DE BARCELONA, 
EMG.CIA, SA CAN VIDALET 87,43 € 

16/226 V.S., M.C.  SUBMINISTRAMENTS 
AIGÜES DE BARCELONA, 
EMG.CIA, SA CAN VIDALET 93,95 € 

15/423 R.C., A.I. SUBMINISTRAMENTS 
AIGÜES DE BARCELONA, 
EMG.CIA, SA CAN VIDALET 5,11 € 

12/953 G.C., M.D. SUBMINISTRAMENTS 
AIGÜES DE BARCELONA, 
EMG.CIA, SA CAN VIDALET 42,20 € 

16/226 V.S., M.C. SUBMINISTRAMENTS 
ENDESA ENERGIA XXI, 
S.L.U CAN VIDALET 34,90 € 

16/226 V.S., M.C. SUBMINISTRAMENTS 
ENDESA ENERGIA XXI, 
S.L.U CAN VIDALET 37,00 € 

16/226 V.S., M.C. SUBMINISTRAMENTS 
ENDESA ENERGIA XXI, 
S.L.U CAN VIDALET 37,15 € 

17/69 I., S. SUBMINISTRAMENTS ENDESA ENERGIA S.A CAN VIDALET 132,70 € 
17/69 I., S. SUBMINISTRAMENTS ENDESA ENERGIA S.A CAN VIDALET 200,25 € 
17/69 I., S.  SUBMINISTRAMENTS ENDESA ENERGIA S.A CAN VIDALET 143,52 € 
12/953 G.C., M.D.  SUBMINISTRAMENTS ENDESA ENERGIA S.A CAN VIDALET 125,25 € 
15/423 R.C., A.I. SUBMINISTRAMENTS 

IBERDROLA CLIENTES, 
SAU CAN VIDALET 51,26 € 

10/825 E.P., I. 
LLOGUER 
HABITATGE 
NOVEMBRE 2018 AMAT FINQUES, S.L. CAN CLOTA 519,18 € 

 
SEGON.- Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions corresponents a una 
despesa total de 1.509,90 euros, que aniran a càrrec de la partida 
pressupostària 68.23100.48010 del pressupost vigent en concepte d’ajuts 
econòmics puntuals per atendre les següents situacions d’emergències socials, 
a favor de les persones que es relacionen, amb el imports que així mateix 
s’indiquen: 
 
EXP SIAS NOM USUARI DOC_USUARI CREDITOR IMPORT  
16/226 V.S., M.C.  AIGÜES DE BARCELONA, EMG.CIA, SA 87,43 € 
16/226 V.S., M.C.  AIGÜES DE BARCELONA, EMG.CIA, SA 93,95 € 
15/423 R.C., A.I.  AIGÜES DE BARCELONA, EMG.CIA, SA 5,11 € 



12/953 G.C., M.D.  AIGÜES DE BARCELONA, EMG.CIA, SA 42,20 € 
16/226 V.S., M.C.  ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U 34,90 € 
16/226 V.S., M.C.   ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U 37,00 € 
16/226 V.S., M.C.  ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U 37,15 € 
17/69 I., S.  ENDESA ENERGIA S.A 132,70 € 
17/69 I., S.   ENDESA ENERGIA S.A 200,25 € 
17/69 I., S.  ENDESA ENERGIA S.A 143,52 € 
12/953 G.C., M.D.   ENDESA ENERGIA S.A 125,25 € 
15/423 R.C., A.I.  IBERDROLA CLIENTES, SAU 51,26 € 
10/825 E.P., I.  AMAT FINQUES, S.L. 519,18 € 
 
TERCER.- Les quantitats reconegudes en la present proposta, per valor total 
de  1.509,90 euros, seran pagades de forma individualitzada, als creditors 
següents: 
 
EXP.SIAS CREDITOR NIF_CREDITOR DADES BANCÀRIES IMPORT 
16/226 

AIGÜES DE BARCELONA, EMG.CIA, 
SA A66098435 ES6121008740560200268061 87,43 € 

16/226 
AIGÜES DE BARCELONA, EMG.CIA, 
SA A66098435 ES6121008740560200268061 93,95 € 

15/423 
AIGÜES DE BARCELONA, EMG.CIA, 
SA A66098435 ES6121008740560200268061 5,11 € 

12/953 
AIGÜES DE BARCELONA, EMG.CIA, 
SA A66098435 ES6121008740560200268061 42,20 € 

16/226 ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U B82846825 ES6401980601642010445829 34,90 € 
16/226 ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U B82846825 ES6401980601642010445829 37,00 € 
16/226 ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U B82846825 ES6401980601642010445829 37,15 € 
17/69 ENDESA ENERGIA S.A A81948077 ES3801980601662023216928 132,70 € 
17/69 ENDESA ENERGIA S.A A81948077 ES3801980601662023216928 200,25 € 
17/69 ENDESA ENERGIA S.A A81948077 ES3801980601662023216928 143,52 € 
12/953 ENDESA ENERGIA S.A A81948077 ES3801980601662023216928 125,25 € 
15/423 IBERDROLA CLIENTES, SAU A95758389 ES6321002931990200442102 51,26 € 
10/825 AMAT FINQUES, S.L. B60441995 ES1400810156220001122515 519,18 € 
 
 
QUART.- Proposar el pagament corresponent a les quantitats econòmiques 
aprovades en la present resolució. 
 
 
33. Proposta d’aprovació de la justificació d'una subvenció atorgada l'any 
2016 a FUNDACIÓ PAU I SOLIDARITAT, pel desenvolupament d’un 
projecte de cooperació al desenvolupament a Guatemala (exp. 
2018/2/2244). 
 
L’Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions i les Bases 
Reguladores per a l’atorgament de subvencions per a l’any 2016 defineixen, 
entre d’altres, els requisits exigits a les entitats beneficiàries dels ajuts atorgats, 
per aquest Ajuntament, pel desenvolupament d’activitats i /o projectes en 
qualsevol dels àmbits reflectits a les esmentades bases, en quant a l’obligació 
de justificar l’aplicació donada als fons rebuts, referida tant a la forma 



d’acreditar la realització de l’activitat o projecte pel qual es va concedir la 
subvenció, com al procediment intern a seguir per valorar i aprovar aquesta 
justificació. 
 
En data 23 de desembre de 2016, la Junta de Govern Local va atorgar a 
l’entitat FUNDACIÓ PAU I SOLIDARITAT una subvenció de 9.000€ pel 
desenvolupament del projecte “Promoció de la capacitat d’incidència dels 
treballadors i especialment de les treballadores i la població indígena per a la 
consecució d’un desenvolupament equitatiu i amb justícia social a Guatemala”, 
any 2016. 
 
Vist que en data 3 de gener de 2018 l’entitat  presenta comptes justificatius 
relatius a la despesa executada pel desenvolupament de l’esmentada activitat i 
que aquests contenen tots els requisits exigits a l‘Ordenança General 
reguladora de la concessió de subvencions i a les Bases Reguladores per a 
l’atorgament de subvencions, segons informes emesos per la Unitat Jurídic 
administrativa de l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania i el Servei de Cooperació. 
  
S’acorda: 
 
Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat FUNDACIÓ 
PAU I SOLIDARITAT, amb NIF G-61538187, per valor de 10.915,97 euros, en 
relació a la subvenció de 9.000,00 euros atorgada pel desenvolupament del 
projecte “Promoció de la capacitat d’incidència dels treballadors i especialment 
de les treballadores i la població indígena per a la consecució d’un 
desenvolupament equitatiu i amb justícia social a Guatemala”, any 2016. 
  
 
34. Proposta d’aprovació de la justificació d'una subvenció atorgada l'any 
2016 a l’escola ISIDRE MARTI, pel desenvolupament d’un projecte de 
cooperació al desenvolupament a El Salvador (exp. 2018/162/2244). 
 
L’Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions i les Bases 
Reguladores per a l’atorgament de subvencions per a l’any 2016 defineixen, 
entre d’altres, els requisits exigits a les entitats beneficiàries dels ajuts atorgats, 
per aquest Ajuntament, pel desenvolupament d’activitats i /o projectes en 
qualsevol dels àmbits reflectits a les esmentades bases, en quant a l’obligació 
de justificar l’aplicació donada als fons rebuts, referida tant a la forma 
d’acreditar la realització de l’activitat o projecte pel qual es va concedir la 
subvenció, com al procediment intern a seguir per valorar i aprovar aquesta 
justificació. 
 
En data 23 de desembre de 2016, la Junta de Govern Local va atorgar a 
l’entitat ESCOLA ISIDRE MARTI una subvenció de 5.880,00 € pel 
desenvolupament del projecte “Dotació equipament per laboratori elèctric a 
l’Escola d’Enginyeria Padre Segundo Montes II fase” a El Salvador, any 2016. 
 
Vist que en data 24 d’abril de 2018 l’entitat  presenta comptes justificatius 
relatius a la despesa executada pel desenvolupament de l’esmentada activitat i 
que aquests contenen tots els requisits exigits a l‘Ordenança General 



reguladora de la concessió de subvencions i a les Bases Reguladores per a 
l’atorgament de subvencions, segons informes emesos per la Unitat Jurídic 
administrativa de l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania i el Servei de Cooperació. 
  
S’acorda: 
 
Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat ESCOLA 
ISIDRE MARTI, amb NIF Q5855027H, per valor de 5.961,91 €, en relació a la 
subvenció de 5.880,00 €, rebuda per la contrapart pel desenvolupament del 
projecte “Dotació equipament per laboratori elèctric a l’Escola d’Enginyeria 
Padre Segundo Montes II fase” a El Salvador, any 2016. 
 
 
35. Proposta d’aprovació de la justificació d'una subvenció atorgada l'any 
2017 a l’escola ISIDRE MARTI, pel desenvolupament de l’activitat 
“Biblioteconomia” (exp. 2017/150/2244). 
 
L’Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions i les Bases 
Reguladores per a l’atorgament de subvencions per a l’any 2017 defineixen, 
entre d’altres, els requisits exigits a les entitats beneficiàries dels ajuts atorgats, 
per aquest Ajuntament, pel desenvolupament d’activitats i /o projectes en 
qualsevol dels àmbits reflectits a les esmentades bases, en quant a l’obligació 
de justificar l’aplicació donada als fons rebuts, referida tant a la forma 
d’acreditar la realització de l’activitat o projecte pel qual es va concedir la 
subvenció, com al procediment intern a seguir per valorar i aprovar aquesta 
justificació. 
 
En data 30 de juny de 2017, la Junta de Govern Local va atorgar a l’entitat 
ESCOLA ISIDRE MARTI una subvenció de 930,18 euros pel desenvolupament 
de l’activitat “Biblioteconomia”. 
 
Vist que en data 30 de novembre de 2017 l’entitat  presenta comptes 
justificatius relatius a la despesa executada pel desenvolupament de 
l’esmentada activitat i que aquests contenen tots els requisits exigits a 
l‘Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions i a les Bases 
Reguladores per a l’atorgament de subvencions, segons informes emesos per 
la Unitat Jurídic administrativa de l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania i el Servei 
d’Educació.  
 
S’acorda: 
 
 Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat ESCOLA 
ISIDRE MARTI, amb NIF Q5855027H, per valor de 1.296,00 euros, en relació a 
la subvenció de 930,18 euros atorgada pel desenvolupament de l’activitat 
“Biblioteconomia”.  
 
 
36. Proposta d’aprovació de la justificació d'una subvenció atorgada l'any 
2017 a l’escola ISIDRE MARTI, pel desenvolupament de l’activitat 



“Comprar Tauletes per facilitar l'aprenentatge competencial TAC Fase II” 
(exp. 2017/151/2244). 
 
L’Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions i les Bases 
Reguladores per a l’atorgament de subvencions per a l’any 2017 defineixen, 
entre d’altres, els requisits exigits a les entitats beneficiàries dels ajuts atorgats, 
per aquest Ajuntament, pel desenvolupament d’activitats i /o projectes en 
qualsevol dels àmbits reflectits a les esmentades bases, en quant a l’obligació 
de justificar l’aplicació donada als fons rebuts, referida tant a la forma 
d’acreditar la realització de l’activitat o projecte pel qual es va concedir la 
subvenció, com al procediment intern a seguir per valorar i aprovar aquesta 
justificació. 
 
En data 30 de juny de 2017, la Junta de Govern Local va atorgar a l’entitat 
ESCOLA ISIDRE MARTI una subvenció de 779,34 euros pel desenvolupament 
de l’activitat “Comprar tauletes per facilitar l’aprenentatge competencial Tac 
fase II”, any 2017. 
 
Vist que en data 30 de novembre de 2017 l’entitat  presenta comptes 
justificatius relatius a la despesa executada pel desenvolupament de 
l’esmentada activitat i que aquests contenen tots els requisits exigits a 
l‘Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions i a les Bases 
Reguladores per a l’atorgament de subvencions, segons informes emesos per 
la Unitat Jurídic administrativa de l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania i el Servei 
d’Educació.  
 
S’acorda: 
 
Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat ESCOLA 
ISIDRE MARTI, amb NIF Q-5855027H, per valor de 1.094,00 euros, en relació 
a la subvenció de 779,34 euros atorgada pel desenvolupament de l’activitat 
“Comprar tauletes per facilitar l’aprenentatge competencial TAC Fase II”, any 
2017.  
 
 
37. Proposta d’aprovació de la justificació d'una subvenció atorgada l'any 
2017 a l’escola ISIDRE MARTI, pel desenvolupament de l’activitat 
“Cortines pel teatre de l'Escola i per a les Aules d'E.I.” (exp. 
2017/152/2244). 
 
L’Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions i les Bases 
Reguladores per a l’atorgament de subvencions per a l’any 2017 defineixen, 
entre d’altres, els requisits exigits a les entitats beneficiàries dels ajuts atorgats, 
per aquest Ajuntament, pel desenvolupament d’activitats i /o projectes en 
qualsevol dels àmbits reflectits a les esmentades bases, en quant a l’obligació 
de justificar l’aplicació donada als fons rebuts, referida tant a la forma 
d’acreditar la realització de l’activitat o projecte pel qual es va concedir la 
subvenció, com al procediment intern a seguir per valorar i aprovar aquesta 
justificació. 
 



En data 30 de juny de 2017, la Junta de Govern Local va atorgar a l’entitat 
ESCOLA ISIDRE MARTI una subvenció de 779,34 euros pel desenvolupament 
de l’activitat “Cortines pel teatre de l’escola i per a les aules d’educació infantiI”, 
any 2017. 
 
Vist que en data 30 de novembre de 2017,  l’entitat  presenta comptes 
justificatius relatius a la despesa executada pel desenvolupament de 
l’esmentada activitat i que aquests contenen tots els requisits exigits a 
l‘Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions i a les Bases 
Reguladores per a l’atorgament de subvencions, segons informes emesos per 
la Unitat Jurídic administrativa de l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania i el Servei 
d’Educació.  
 
S’acorda: 
 
Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat ESCOLA 
ISIDRE MARTI, amb NIF Q-5855027H, per valor de 1.258,44 euros, en relació 
a la subvenció de 779,34 euros atorgada pel desenvolupament de l’activitat 
“Cortines pel teatre de l’escola i per a les aules d’educació infantil”, any 2017.  
 
 
38. Proposta d’aprovació de la justificació d'una subvenció atorgada l'any 
2017 a SALUT MENTAL BAIX LLOBREGAT ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS, 
pel desenvolupament de l’activitat de conveni (exp. 2017/154/2244). 
 
L’Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions i les Bases 
Reguladores per a l’atorgament de subvencions per a l’any 2017 defineixen, 
entre d’altres, els requisits exigits a les entitats beneficiàries dels ajuts atorgats, 
per aquest Ajuntament, pel desenvolupament d’activitats i /o projectes en 
qualsevol dels àmbits reflectits a les esmentades bases, en quant a l’obligació 
de justificar l’aplicació donada als fons rebuts, referida tant a la forma 
d’acreditar la realització de l’activitat o projecte pel qual es va concedir la 
subvenció, com al procediment intern a seguir per valorar i aprovar aquesta 
justificació. 
 
En data 16 de juny de 2017, la Junta de Govern Local va atorgar a l’entitat 
SALUT MENTAL BAIX LLOBREGAT ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS una 
subvenció de 974,00 euros pel desenvolupament de la “Programació Anual”, 
any 2017. 
 
Vist que en data 22 de desembre de 2017 y 23 de novembre de 2018 l’entitat 
presenta comptes justificatius relatius a la despesa executada pel 
desenvolupament de l’esmentada activitat i que aquests contenen tots els 
requisits exigits a l‘Ordenança General reguladora de la concessió de 
subvencions i a les Bases Reguladores per a l’atorgament de subvencions, 
segons informes emesos per la Unitat Jurídic administrativa de l’Àmbit d’Acció 
Social i Ciutadania i el Servei d’Acció Social. 
 
S’acorda: 
 



Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat SALUT 
MENTAL BAIX LLOBREGAT ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS, amb NIF 
G61010245, per valor de 1.169,00 euros, en relació a la subvenció de 974,00 
euros atorgada pel desenvolupament de la “Programació Anual”, any 2017. 
 
 
39. Proposta d’aprovació de la justificació d'una subvenció atorgada l'any 
2017 a ASSOCIACIÓ PASTORETS D’ESPLUGUES, pel desenvolupament 
de l’activitat de conveni (exp. 2017/75/2244). 
 
L’Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions i les Bases 
Reguladores per a l’atorgament de subvencions per a l’any 2017 defineixen, 
entre d’altres, els requisits exigits a les entitats beneficiàries dels ajuts atorgats, 
per aquest Ajuntament, pel desenvolupament d’activitats i /o projectes en 
qualsevol dels àmbits reflectits a les esmentades bases, en quant a l’obligació 
de justificar l’aplicació donada als fons rebuts, referida tant a la forma 
d’acreditar la realització de l’activitat o projecte pel qual es va concedir la 
subvenció, com al procediment intern a seguir per valorar i aprovar aquesta 
justificació. 
 
En data 17 de novembre de 2017, la Junta de Govern Local va atorgar a 
l’entitat ASSOCIACIÓ PASTORETS D’ESPLUGUES una subvenció de 
1.846,00 euros pel desenvolupament de la Programació anual 2017. 
 
Vist que en data 6 de novembre de 2018 l’entitat  presenta comptes justificatius 
relatius a la despesa executada pel desenvolupament de l’esmentada activitat i 
que aquests contenen tots els requisits exigits a l‘Ordenança General 
reguladora de la concessió de subvencions i a les Bases Reguladores per a 
l’atorgament de subvencions, segons informes emesos per la Unitat Jurídic 
administrativa de l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania i el Servei de Cultura. 
  
S’acorda: 
 
Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat ASSOCIACIÓ 
PASTORETS D’ESPLUGUES, amb NIF G-65510349 per valor de 3.770,87 
euros, en relació a la subvenció de 1.846,00€ atorgada pel desenvolupament 
de la Programació anual 2017. 
  
 
40. Proposta d’aprovació de la justificació d'una subvenció atorgada l'any 
2017 a l’escola CAN VIDALET, pel desenvolupament de l’activitat 
“Aprenem matemàtiques amb jocs” (exp. 2018/14/2244). 
 
L’Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions i les Bases 
Reguladores per a l’atorgament de subvencions per a l’any 2017 defineixen, 
entre d’altres, els requisits exigits a les entitats beneficiàries dels ajuts atorgats, 
per aquest Ajuntament, pel desenvolupament d’activitats i /o projectes en 
qualsevol dels àmbits reflectits a les esmentades bases, en quant a l’obligació 
de justificar l’aplicació donada als fons rebuts, referida tant a la forma 
d’acreditar la realització de l’activitat o projecte pel qual es va concedir la 



subvenció, com al procediment intern a seguir per valorar i aprovar aquesta 
justificació. 
 
En data 30 de juny de 2017, la Junta de Govern Local va atorgar a l’entitat 
ESCOLA CAN VIDALET una subvenció de 854,76 euros pel desenvolupament 
de l’activitat “Aprenem matemàtiques amb jocs”, any 2017. 
 
Vist que en data 25 de gener de 2018 l’entitat  presenta comptes justificatius 
relatius a la despesa executada pel desenvolupament de l’esmentada activitat i 
que aquests contenen tots els requisits exigits a l‘Ordenança General 
reguladora de la concessió de subvencions i a les Bases Reguladores per a 
l’atorgament de subvencions, segons informes emesos per la Unitat Jurídic 
administrativa de l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania i el Servei d’Educació. 
  
S’acorda: 
 
Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat ESCOLA CAN 
VIDALET, amb NIF Q5856054A, per valor de 1.043,59 euros, en relació a la 
subvenció de 854,76€ atorgada pel desenvolupament de l’activitat “Aprenem 
matemàtiques amb jocs”, any 2017. 
  
 
41. Proposta d’aprovació de la justificació d'una subvenció atorgada l'any 
2017 a l’escola bressol MARTA MATA, pel desenvolupament de l’activitat 
“Elements naturals al pati II” (ep. 2018/19/2244). 
 
L’Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions i les Bases 
Reguladores per a l’atorgament de subvencions per a l’any 2017 defineixen, 
entre d’altres, els requisits exigits a les entitats beneficiàries dels ajuts atorgats, 
per aquest Ajuntament, pel desenvolupament d’activitats i /o projectes en 
qualsevol dels àmbits reflectits a les esmentades bases, en quant a l’obligació 
de justificar l’aplicació donada als fons rebuts, referida tant a la forma 
d’acreditar la realització de l’activitat o projecte pel qual es va concedir la 
subvenció, com al procediment intern a seguir per valorar i aprovar aquesta 
justificació. 
 
En data 30 de juny de 2017, la Junta de Govern Local va atorgar a l’entitat 
ESCOLA BRESSOL MARTA MATA una subvenció de 1.282,15 euros pel 
desenvolupament de l’activitat “Elements naturals al pati II”, any 2017. 
 
Vist que en data 23 de gener de 2018 l’entitat  presenta comptes justificatius 
relatius a la despesa executada pel desenvolupament de l’esmentada activitat i 
que aquests contenen tots els requisits exigits a l‘Ordenança General 
reguladora de la concessió de subvencions i a les Bases Reguladores per a 
l’atorgament de subvencions, segons informes emesos per la Unitat Jurídic 
administrativa de l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania i el Servei d’Educació. 
  
S’acorda: 
 



Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat ESCOLA 
BRESSOL MARTA MATA, amb NIF R-5800395-E, per valor de 1.555,80 euros, 
en relació a la subvenció de 1.282,15 euros atorgada pel desenvolupament de 
l’activitat “Elements naturals al pati II”, any 2017. 
 
 
42. Proposta d’aprovació de la justificació d'una subvenció atorgada l'any 
2017 a l’escola bressol MONTESA, pel desenvolupament de l’activitat 
“Coneixem el nostre cos II” (exp. 2018/20/2244). 
 
L’Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions i les Bases 
Reguladores per a l’atorgament de subvencions per a l’any 2017 defineixen, 
entre d’altres, els requisits exigits a les entitats beneficiàries dels ajuts atorgats, 
per aquest Ajuntament, pel desenvolupament d’activitats i /o projectes en 
qualsevol dels àmbits reflectits a les esmentades bases, en quant a l’obligació 
de justificar l’aplicació donada als fons rebuts, referida tant a la forma 
d’acreditar la realització de l’activitat o projecte pel qual es va concedir la 
subvenció, com al procediment intern a seguir per valorar i aprovar aquesta 
justificació. 
 
En data 30 de juny de 2017, la Junta de Govern Local va atorgar a l’entitat 
ESCOLA BRESSOL MONTESA una subvenció de 1.231,87 euros pel 
desenvolupament de l’activitat “Coneixem el nostre cos II”, any 2017. 
 
Vist que en data 23 de gener de 2018 l’entitat  presenta comptes justificatius 
relatius a la despesa executada pel desenvolupament de l’esmentada activitat i 
que aquests contenen tots els requisits exigits a l‘Ordenança General 
reguladora de la concessió de subvencions i a les Bases Reguladores per a 
l’atorgament de subvencions, segons informes emesos per la Unitat Jurídic 
administrativa de l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania i el Servei d’Educació. 
  
S’acorda: 
 
Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat ESCOLA 
BRESSOL MONTESA, amb NIF R-5800395-E, per valor de 1.571,76 euros, en 
relació a la subvenció de 1.231,87 euros atorgada pel desenvolupament de 
l’activitat “Coneixem el nostre cos II”, any 2017. 
 
 
43. Proposta d’aprovació de la justificació d'una subvenció atorgada l'any 
2017 a l’escola FOLCH I TORRES, pel desenvolupament de l’activitat 
“Activitats musicals” (exp. 2017/161/2244). 
 
L’Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions i les Bases 
Reguladores per a l’atorgament de subvencions per a l’any 2017 defineixen, 
entre d’altres, els requisits exigits a les entitats beneficiàries dels ajuts atorgats, 
per aquest Ajuntament, pel desenvolupament d’activitats i /o projectes en 
qualsevol dels àmbits reflectits a les esmentades bases, en quant a l’obligació 
de justificar l’aplicació donada als fons rebuts, referida tant a la forma 
d’acreditar la realització de l’activitat o projecte pel qual es va concedir la 



subvenció, com al procediment intern a seguir per valorar i aprovar aquesta 
justificació. 
 
En data 30 de juny de 2017, la Junta de Govern Local va atorgar a l’entitat 
ESCOLA FOLCH I TORRES una subvenció de 1.055,88 euros pel 
desenvolupament de l’activitat “Activitats musicals”. 
 
Vist que en data 22 de desembre de 2017 l’entitat  presenta comptes 
justificatius relatius a la despesa executada pel desenvolupament de 
l’esmentada activitat i que aquests contenen tots els requisits exigits a 
l‘Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions i a les Bases 
Reguladores per a l’atorgament de subvencions, segons informes emesos per 
la Unitat Jurídic administrativa de l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania i el Servei 
d’Educació.  
 
S’acorda: 
 
Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat ESCOLA 
FOLCH I TORRES, amb NIF Q 0868051D, per valor de 2.802,80 euros, en 
relació a la subvenció de 1.055,88 euros atorgada pel desenvolupament de 
l’activitat “Activitats musicals”.  
 
 
44. Proposta d’aprovació de la justificació d'una subvenció atorgada l'any 
2017 a l’escola FOLCH I TORRES, pel desenvolupament de l’activitat 
“Activitats complementàries: sortides i colònies” (exp. 2017/162/2244). 
 
L’Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions i les Bases 
Reguladores per a l’atorgament de subvencions per a l’any 2017 defineixen, 
entre d’altres, els requisits exigits a les entitats beneficiàries dels ajuts atorgats, 
per aquest Ajuntament, pel desenvolupament d’activitats i /o projectes en 
qualsevol dels àmbits reflectits a les esmentades bases, en quant a l’obligació 
de justificar l’aplicació donada als fons rebuts, referida tant a la forma 
d’acreditar la realització de l’activitat o projecte pel qual es va concedir la 
subvenció, com al procediment intern a seguir per valorar i aprovar aquesta 
justificació. 
 
En data 30 de juny de 2017, la Junta de Govern Local va atorgar a l’entitat 
ESCOLA FOLCH I TORRES una subvenció de 754,20€ pel desenvolupament 
de l’activitat “Activitats complementàries: sortides i colònies”. 
 
Vist que en data 22 de desembre de 2017 l’entitat  presenta comptes 
justificatius relatius a la despesa executada pel desenvolupament de 
l’esmentada activitat i que aquests contenen tots els requisits exigits a 
l‘Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions i a les Bases 
Reguladores per a l’atorgament de subvencions, segons informes emesos per 
la Unitat Jurídic administrativa de l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania i el Servei 
d’Educació.  
 
S’acorda: 



 
Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat ESCOLA 
FOLCH I TORRES, amb NIF Q 0868051D, per valor de 7356,80 euros, en 
relació a la subvenció de 754,20€ atorgada pel desenvolupament de l’activitat 
“Activitats complementàries: sortides i colònies”. 
 
 
45. Proposta d’aprovació de la justificació d'una subvenció atorgada l'any 
2017 a l’escola FOLCH I TORRES, pel desenvolupament de l’activitat 
“Activitats de dinamització de la Biblioteca escolar” (exp. 2017/159/2244). 
 
L’Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions i les Bases 
Reguladores per a l’atorgament de subvencions per a l’any 2017 defineixen, 
entre d’altres, els requisits exigits a les entitats beneficiàries dels ajuts atorgats, 
per aquest Ajuntament, pel desenvolupament d’activitats i /o projectes en 
qualsevol dels àmbits reflectits a les esmentades bases, en quant a l’obligació 
de justificar l’aplicació donada als fons rebuts, referida tant a la forma 
d’acreditar la realització de l’activitat o projecte pel qual es va concedir la 
subvenció, com al procediment intern a seguir per valorar i aprovar aquesta 
justificació. 
 
En data 30 de juny de 2017, la Junta de Govern Local va atorgar a l’entitat 
ESCOLA FOLCH I TORRES una subvenció de 1.055,88€ pel desenvolupament 
de l’activitat “Activitats de dinamització de la biblioteca escolar”. 
 
Vist que en data 22 de desembre de 2017 l’entitat  presenta comptes 
justificatius relatius a la despesa executada pel desenvolupament de 
l’esmentada activitat i que aquests contenen tots els requisits exigits a 
l‘Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions i a les Bases 
Reguladores per a l’atorgament de subvencions, segons informes emesos per 
la Unitat Jurídic administrativa de l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania i el Servei 
d’Educació.  
 
S’acorda: 
 
Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat ESCOLA 
FOLCH I TORRES, amb NIF Q 0868051D, per valor de 1.295,91 euros, en 
relació a la subvenció de 1.055,88 euros atorgada pel desenvolupament de 
l’activitat “Activitats de dinamització de la biblioteca escolar”, any 2017.  
 
 
46. Proposta d’aprovació de la justificació d'una subvenció atorgada l'any 
2017 a l’escola FOLCH I TORRES, pel desenvolupament de l’activitat 
“Treballem les emocions mitjançant l'Arteràpia” (exp. 2017/160/2244). 
 
L’Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions i les Bases 
Reguladores per a l’atorgament de subvencions per a l’any 2017 defineixen, 
entre d’altres, els requisits exigits a les entitats beneficiàries dels ajuts atorgats, 
per aquest Ajuntament, pel desenvolupament d’activitats i /o projectes en 
qualsevol dels àmbits reflectits a les esmentades bases, en quant a l’obligació 



de justificar l’aplicació donada als fons rebuts, referida tant a la forma 
d’acreditar la realització de l’activitat o projecte pel qual es va concedir la 
subvenció, com al procediment intern a seguir per valorar i aprovar aquesta 
justificació. 
 
En data 30 de juny de 2017, la Junta de Govern Local va atorgar a l’entitat 
ESCOLA FOLCH I TORRES una subvenció de 1.200,00€ pel desenvolupament 
de l’activitat “Treballem les emocions mitjançant l’artteràpia”, any 2017. 
 
Vist que en data 22 de desembre de 2017 l’entitat  presenta comptes 
justificatius relatius a la despesa executada pel desenvolupament de 
l’esmentada activitat i que aquests contenen tots els requisits exigits a 
l‘Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions i a les Bases 
Reguladores per a l’atorgament de subvencions, segons informes emesos per 
la Unitat Jurídic administrativa de l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania i el Servei 
d’Educació. 
 
S’acorda: 
 
Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat ESCOLA 
FOLCH I TORRES, amb NIF Q 0868051D, per valor de 3.816,39 euros, en 
relació a la subvenció de 1.200,00 euros atorgada pel desenvolupament de 
l’activitat “Treballem les emocions mitjançant l’artteràpia”. 
 
 
47. Proposta d’aprovació de la justificació d'una subvenció atorgada l'any 
2017 a l’AMPA MATILDE ORDUÑA, pel desenvolupament de l’activitat 
“Integració i col·laboració” (exp. 2018/3/2244). 
 
L’Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions i les Bases 
Reguladores per a l’atorgament de subvencions per a l’any 2017 defineixen, 
entre d’altres, els requisits exigits a les entitats beneficiàries dels ajuts atorgats, 
per aquest Ajuntament, pel desenvolupament d’activitats i /o projectes en 
qualsevol dels àmbits reflectits a les esmentades bases, en quant a l’obligació 
de justificar l’aplicació donada als fons rebuts, referida tant a la forma 
d’acreditar la realització de l’activitat o projecte pel qual es va concedir la 
subvenció, com al procediment intern a seguir per valorar i aprovar aquesta 
justificació. 
 
En data 30 de juny de 2017, la Junta de Govern Local va atorgar a l’entitat 
AMPA ESCOLA MATILDE ORDUÑA una subvenció de 1.106,16€ pel 
desenvolupament de l’activitat “d’integració i col·laboració”, any 2017. 
 
Vist que en data 20 d’octubre de 2017 l’entitat  presenta comptes justificatius 
relatius a la despesa executada pel desenvolupament de l’esmentada activitat i 
que aquests contenen tots els requisits exigits a l‘Ordenança General 
reguladora de la concessió de subvencions i a les Bases Reguladores per a 
l’atorgament de subvencions, segons informes emesos per la Unitat Jurídic 
administrativa de l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania i el Servei d’Educació.. 
  



S’acorda: 
 
Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat AMPA ESCOLA 
MATILDE ORDUÑA, amb NIF G-08853533, per valor de 1.364,49 euros, en 
relació a la subvenció de 1.106,16 euros atorgada pel desenvolupament de 
l’activitat “D’integració i col·laboració”, any 2017.  
 
 
48. Proposta d’aprovació de la justificació d'una subvenció atorgada l'any 
2017 a l’IES SEVERO OCHOA, pel desenvolupament de l’activitat 
“Biblioteconomia” (exp. 2018/38/2244). 
 
L’Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions i les Bases 
Reguladores per a l’atorgament de subvencions per a l’any 2017 defineixen, 
entre d’altres, els requisits exigits a les entitats beneficiàries dels ajuts atorgats, 
per aquest Ajuntament, pel desenvolupament d’activitats i /o projectes en 
qualsevol dels àmbits reflectits a les esmentades bases, en quant a l’obligació 
de justificar l’aplicació donada als fons rebuts, referida tant a la forma 
d’acreditar la realització de l’activitat o projecte pel qual es va concedir la 
subvenció, com al procediment intern a seguir per valorar i aprovar aquesta 
justificació. 
 
En data 30 de juny de 2017, la Junta de Govern Local va atorgar a l’entitat IES 
SEVERO OCHOA una subvenció de 980,46 euros pel desenvolupament de 
l’activitat “Biblioteconomia”, any 2017. 
 
Vist que en data 1 de febrer de 2018 l’entitat  presenta comptes justificatius 
relatius a la despesa executada pel desenvolupament de l’esmentada activitat i 
que aquests contenen tots els requisits exigits a l‘Ordenança General 
reguladora de la concessió de subvencions i a les Bases Reguladores per a 
l’atorgament de subvencions, segons informes emesos per la Unitat Jurídic 
administrativa de l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania i el Servei d’Educació.  
 
S’acorda: 
 
Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat IES SEVERO 
OCHOA, amb NIF Q5855409H, per valor de 1.203,01 euros, en relació a la 
subvenció de 980,46 euros atorgada pel desenvolupament de l’activitat 
“Biblioteconomia”.  
 
 
49. Proposta d’aprovació de la justificació d'una subvenció atorgada l'any 
2017 a PARRÒQUIA SANTA MAGDALENA, pel desenvolupament de 
l’activitat de conveni (exp. 2018/120/2244). 
 
L’Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions i les Bases 
Reguladores per a l’atorgament de subvencions per a l’any 2017 defineixen, 
entre d’altres, els requisits exigits a les entitats beneficiàries dels ajuts atorgats, 
per aquest Ajuntament, pel desenvolupament d’activitats i /o projectes en 
qualsevol dels àmbits reflectits a les esmentades bases, en quant a l’obligació 



de justificar l’aplicació donada als fons rebuts, referida tant a la forma 
d’acreditar la realització de l’activitat o projecte pel qual es va concedir la 
subvenció, com al procediment intern a seguir per valorar i aprovar aquesta 
justificació. 
 
En data 23 de juny de 2017, la Junta de Govern Local va atorgar a l’entitat 
PARRÒQUIA SANTA MAGDALENA - CÀRITES una subvenció de 7.338,00 
euros pel desenvolupament de la Programació anual 2017. 
 
Vist que en data 23 de març de 2018 l’entitat  presenta comptes justificatius 
relatius a la despesa executada pel desenvolupament de l’esmentada activitat i 
que aquests contenen tots els requisits exigits a l‘Ordenança General 
reguladora de la concessió de subvencions i a les Bases Reguladores per a 
l’atorgament de subvencions, segons informes emesos per la Unitat Jurídic 
administrativa de l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania i el Servei d’Acció Social. 
  
S’acorda: 
 
Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat PARRÒQUIA 
SANTA MAGDALENA - CÀRITES, amb NIF R-0800538-A, per valor de 
20.718,33 euros, en relació a la subvenció de 7.338,00 euros atorgada pel 
desenvolupament de la Programació Anual 2017. 
  
 
50. Proposta d’aprovació de l’aportació econòmica 2018 a SALUT 
MENTAL BAIX LLOBREGAT ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS, en execució del 
conveni en vigor (exp. 2018/42/2244). 
 
La Junta de Govern Local va acordar, en sessió del 16 de juny de 2017, 
l’aprovació del conveni de col·laboració amb l’entitat SALUT MENTAL BAIX 
LLOBREGAT, amb una vigència prevista pel període 2017-2020.  
 
En data 9 de febrer de 2018 l’entitat ha sol·licitat la subvenció corresponent a 
l’any 2018, acompanyada del programa d’activitats. 
 
D’acord amb el que estableix el text del conveni de col·laboració,  pel que 
afecta a l’any 2018, l’aportació municipal restarà condicionada suspensivament 
a l’aprovació anual i expressa per l’òrgan competent de l’ajuntament i a 
l’efectiva consignació pressupostària de la despesa. En aquest sentit, el 
pressupost municipal en vigor conté la partida nominativa 68.31100.48003 amb 
una dotació pressupostària de 974,00 euros. 
 
Vist que l’entitat ha presentat els comptes justificatius de la subvenció 
corresponent a l’aportació econòmica 2018 i que aquests han estat aprovats 
per la Junta de Govern Local de data 14 de desembre de 2018. 
 
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals, informant favorablement 
l’atorgament de subvencions en el marc de dit conveni, per les activitats i 
quanties en ell expressat. 
 



Vist l’informe emès per la Unitat Jurídic - Administrativa d’Acció Social i 
Ciutadania i la Intervenció Municipal. 
 
Vista l’ordenança general reguladora de la concessió de subvencions i les 
Bases d’Execució del pressupost en vigor. 
 
En virtut de la delegació conferida a la Junta de Govern local, al punt g. del 
Decret d’alcaldia núm. 1.466, de 18 de juny de 2015, per a la concessió de 
subvencions amb càrrec a crèdit pressupostari disponible a tal efecte. 
 
S’acorda: 
 
PRIMER.- Resoldre la sol·licitud presentada per l’entitat SALUT MENTAL BAIX 
LLOBREGAT, amb CIF G61010245, i  aprovar la concessió d’una subvenció 
per import 974,00 euros, per al desenvolupament de les activitats següents: 
 
Nous projectes 
Material gràfic i publicitat 
 
SEGON.- Autoritzar, disposar i reconèixer una obligació per import de  974,00 
euros, a favor de l’entitat SALUT MENTAL BAIX LLOBREGAT, amb CIF 
G61010245, amb càrrec a la partida 68.31100.48003 del pressupost municipal 
en vigor, en concepte d’aportació econòmica corresponent a l’any 2018. 
 
TERCER.- Proposar el pagament corresponent a la despesa aprovada, a favor 
de l’entitat SALUT MENTAL BAIX LLOBREGAT, amb CIF G61010245, per 
import total de 974,00 euros. 
 
QUART.- Establir que s'entendrà acceptada la corresponent subvenció per part 
de l’entitat beneficiària si en el termini de 15 dies hàbils, comptat a partir de la 
recepció de la notificació dels presents acords, no ha manifestat expressament 
la renúncia. 
 
 
51. Proposta d’aprovació de l’aportació econòmica 2018 a ASSOCIACIÓ 
PASTORETS D’ESPLUGUES, en execució del conveni en vigor (exp. 
2018/193/2244). 
 
La Junta de Govern Local va acordar, en sessió del 17 de novembre de 2017, 
l’aprovació del conveni de col·laboració amb l’entitat ASSOCIACIÓ 
PASTORETS D’ESPLUGUES, amb una vigència prevista pel període 2017-
2020. 
 
En data 15 de novembre de 2018 l’entitat ha sol·licitat la subvenció 
corresponent a l’any 2018, acompanyada del programa d’activitats. 
 
D’acord amb el que estableix el text del conveni de col·laboració,  pel que 
afecta a l’any 2018, l’aportació municipal restarà condicionada suspensivament 
a l’aprovació anual i expressa per l’òrgan competent de l’ajuntament i a 
l’efectiva consignació pressupostària de la despesa. En aquest sentit, el 



pressupost municipal en vigor conté la partida nominativa 33.33400.48031 amb 
una dotació pressupostària de 1.846,00 euros. 
 
Vist que l’entitat ha presentat els comptes justificatius de la subvenció 
corresponent a l’aportació econòmica 2017 i que aquests han estat aprovats 
per la Junta de Govern Local de data 14 de desembre de 2018. 
 
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals, informant favorablement 
l’atorgament de subvencions en el marc de dit conveni, per les activitats i 
quanties en ell expressat. 
 
Vist l’informe emès per la Unitat Jurídic - Administrativa d’Acció Social i 
Ciutadania i la Intervenció Municipal. 
 
Vista l’ordenança general reguladora de la concessió de subvencions i les 
Bases d’Execució del pressupost en vigor. 
 
En virtut de la delegació conferida a la Junta de Govern local, al punt g. del 
Decret d’alcaldia núm. 1.466, de 18 de juny de 2015, per a la concessió de 
subvencions amb càrrec a crèdit pressupostari disponible a tal efecte. 
  
S’acorda: 
 
PRIMER.- Resoldre la sol·licitud presentada per l’entitat ASSOCIACIÓ 
PASTORETS D’ESPLUGUES, amb CIF G65510349, i  aprovar la concessió 
d’una subvenció per import 1.846,00 euros, per al desenvolupament de 
l’activitat de conveni “representació d’Els Pastorets”. 
 
SEGON.- Autoritzar, disposar i reconèixer una obligació per import de  1.846,00 
euros, a favor de l’entitat ASSOCIACIÓ PASTORETS D’ESPLUGUES, amb CIF 
G65510349, amb càrrec a la partida 33.33400.48031 del pressupost municipal 
en vigor, en concepte d’aportació econòmica corresponent a l’any 2018. 
 
TERCER.- Proposar el pagament corresponent a la despesa aprovada, a favor 
de l’entitat ASSOCIACIÓ PASTORETS D’ESPLUGUES, amb CIF G65510349, 
per import total de 1.846,00 euros. 
 
QUART.- Establir que s'entendrà acceptada la corresponent subvenció per part 
de l’entitat beneficiària si en el termini de 15 dies hàbils, comptat a partir de la 
recepció de la notificació dels presents acords, no ha manifestat expressament 
la renúncia. 
 
 
52. Proposta de formalització d’un conveni de col·laboració amb 
ASSOCIACIÓ CRISTIANA D'AJUDA SOCIAL VIDA, pel desenvolupament 
del programa d’activitats, anys 2018-2019 (exp. 2018/180/2244). 
 
L’Ordenança General Reguladora de la Concessió de Subvencions de 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat defineix, entre d’altres, les condicions, 



requisits i procediments a seguir per a la concessió de subvencions a càrrec del 
pressupost municipal. 
 
Dins l’àmbit d’Acció Social i Ciutadania, l’entitat ASSOCIACIÓ CRISTIANA 
D’AJUDA SOCIAL VIDA, amb CIF G65256307, ha sol·licitat, en data 10 
d’octubre del 2018 la formalització d’un conveni de col·laboració pel període 
2018-2019 i l’aportació econòmica corresponent a l’any 2018. 
 
En data 19 d’octubre de 2018 la Junta de Govern Local va aprovar els comptes 
justificatius presentats per l’entitat ASSOCIACIÓ CRISTIANA D’AJUDA SOCIAL 
VIDA, amb CIF G65256307 en relació a les subvencions atorgades amb 
anterioritat. 
 
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals, informant favorablement 
l’atorgament de subvencions en el marc de dit conveni, per les activitats i 
quanties en ell expressat. 
 
Vist l’informe emès per la Unitat Jurídic - Administrativa de l’Àmbit d’Acció 
Social i Ciutadania i la Intervenció Municipal. 
 
Vista l’Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions i les 
Bases d’Execució del pressupost en vigor. 
 
En virtut de la delegació conferida a la Junta de Govern local, al punt g. del 
Decret d’alcaldia núm. 1.466, de 18 de juny de 2015, per a la concessió de 
subvencions amb càrrec a crèdit pressupostari disponible a tal efecte. 
 
S’acorda: 
 
PRIMER.- Aprovar el text del conveni de col·laboració a formalitzar amb l’entitat 
ASSOCIACIÓ CRISTIANA D’AJUDA SOCIAL VIDA, amb CIF G65256307, per 
un període de vigència de dos anys, 2018 i 2019, per al desenvolupament de 
l’activitat “Lliurament lots d’aliments”. 
 
SEGON.- Resoldre la sol·licitud presentada per l’entitat ASSOCIACIÓ 
CRISTIANA D’AJUDA SOCIAL VIDA, amb CIF G65256307, i  atorgar una 
subvenció de 5.587,00 euros, pel desenvolupament de les esmentades 
activitats. 
 
TERCER.- Autoritzar, disposar i reconèixer una obligació per import de 
5.587,00 euros, a favor de l’entitat ASSOCIACIÓ CRISTIANA D’AJUDA 
SOCIAL VIDA, amb CIF G65256307, a càrrec de la partida 68.23100.48023   
del pressupost municipal en vigor, en concepte d’aportació econòmica 
corresponent a l’any 2018. 
 
QUART.- Proposar el pagament corresponent a la despesa aprovada, a favor 
de l’entitat ASSOCIACIÓ CRISTIANA D’AJUDA SOCIAL VIDA, amb CIF 
G65256307, per import total de 5.587,00 euros. 
 



CINQUÈ.- Establir que s'entendrà acceptada la corresponent subvenció per 
part de l’entitat beneficiària si en el termini de 15 dies hàbils, comptat a partir de 
la recepció de la notificació dels presents acords, no ha manifestat 
expressament la renúncia. 
 
 
53. Proposta de formalització d’un conveni de col·laboració amb CARITAS 
DIOCESANA SANT FELIU DE LLOBREGAT, pel desenvolupament del 
programa d’activitats, anys 2018-2019 (exp. 2018/155/2244). 
 
L’Ordenança General Reguladora de la Concessió de Subvencions de 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat defineix, entre d’altres, les condicions, 
requisits i procediments a seguir per a la concessió de subvencions a càrrec del 
pressupost municipal. 
 
Dins l’àmbit d’Acció Social i Ciutadania, l’entitat CARITAS DIOCESANA SANT 
FELIU DE LLOBREGAT, amb CIF R080193I, ha sol·licitat, en data 23 de març 
de 2018 la formalització d’un conveni de col·laboració corresponent a l’any 
2018 i  l’aportació econòmica corresponent al mateix any. 
 
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals, informant favorablement 
l’atorgament de subvencions en el marc de dit conveni, per les activitats i 
quanties en ell expressat. 
 
Vist l’informe emès per la Unitat Jurídic - Administrativa de l’Àmbit d’Acció 
Social i Ciutadania i la Intervenció Municipal. 
 
Vista l’Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions i les 
Bases d’Execució del pressupost en vigor. 
 
En virtut de la delegació conferida a la Junta de Govern local, al punt g. del 
Decret d’alcaldia núm. 1.466, de 18 de juny de 2015, per a la concessió de 
subvencions amb càrrec a crèdit pressupostari disponible a tal efecte. 
 
S’acorda: 
 
PRIMER.- Aprovar el text del conveni de col·laboració a formalitzar amb l’entitat 
CARITAS DIOCESANA SANT FELIU DE LLOBREGAT, amb CIF R0801973I, 
per al període de vigència de dos anys, 2018-2019, per al desenvolupament de 
les activitats següents:  
 
Lliurament lots d’aliments              
 
SEGON.- Resoldre la sol·licitud presentada per l’entitat CARITAS DIOCESANA 
SANT FELIU DE LLOBREGAT, amb CIF R0801973I, i atorgar una subvenció de 
7.388,00 euros, pel desenvolupament de les esmentades activitats. 
 
TERCER.- Autoritzar, disposar i reconèixer una obligació per import de 
7.388,00  euros, a favor de l’entitat CARITAS DIOCESANA SANT FELIU DE 
LLOBREGAT, amb CIF R0801973I, a càrrec de la partida 68.23100.48022   del 



pressupost municipal en vigor, en concepte d’aportació econòmica 
corresponent a l’any 2018. 
 
QUART.- Proposar el pagament corresponent a la despesa aprovada, a favor 
de l’entitat CARITAS DIOCESANA SANT FELIU DE LLOBREGAT, amb CIF 
R0801973I, per import total de 7.388,00 euros. 
 
CINQUÈ.- Establir que s'entendrà acceptada la corresponent subvenció per 
part de l’entitat beneficiària si en el termini de 15 dies hàbils, comptat a partir de 
la recepció de la notificació dels presents acords, no ha manifestat 
expressament la renúncia. 
 
 
54. Proposta de formalització d’un conveni de col·laboració amb escola 
FOLCH I TORRES pel desenvolupament del programa d’activitats de l’any 
2018 (exp. 2018/94/2244). 
 
L’Ordenança General Reguladora de la Concessió de Subvencions de 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat defineix, entre d’altres, les condicions, 
requisits i procediments a seguir per a la concessió de subvencions a càrrec del 
pressupost municipal. 
 
Dins l’àmbit d’Acció Social i Ciutadania, l’ESCOLA FOLCH I TORRES, amb CIF 
Q0868051D, ha sol·licitat, en data 20 de març de 2018 la formalització d’un 
conveni de col·laboració per a l’any 2018 i l’aportació econòmica corresponent. 
 
En data 14 de setembre de 2018 la Junta de Govern Local va aprovar els 
comptes justificatius presentats per l’entitat, en relació a la subvenció atorgada 
pel desenvolupament de l’activitat del conveni, any 2017. 
 
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals, informant favorablement 
l’atorgament de subvencions en el marc del nou conveni, per les activitats i 
quanties en ell expressat. 
 
Vist l’informe emès per la Unitat Jurídic - Administrativa de l’Àmbit d’Acció 
Social i Ciutadania i la Intervenció Municipal. 
 
Vista l’Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions i les 
Bases d’Execució del pressupost en vigor. 
 
En virtut de la delegació conferida a la Junta de Govern local, al punt g. del 
Decret d’alcaldia núm. 1.466, de 18 de juny de 2015, per a la concessió de 
subvencions amb càrrec a crèdit pressupostari disponible a tal efecte. 
 
S’acorda: 
 
PRIMER.- Aprovar el text del conveni de col·laboració a formalitzar amb 
l’ESCOLA FOLCH I TORRES, amb CIF Q0868051D, per al desenvolupament 
de l’activitat “Projecte Tecnologies Emergents : Robòtica i Programació”, any 
2018. 



 
SEGON.- Resoldre la sol·licitud presentada per l’ESCOLA FOLCH I TORRES, 
amb CIF Q0868051D, i  atorgar una subvenció de 7.752,00 euros, pel 
desenvolupament de l’esmentada activitat. 
 
TERCER.- Autoritzar, disposar i reconèixer una obligació per import de 
7.752,00 euros, a favor de l’ESCOLA FOLCH I TORRES, amb CIF Q0868051D, 
a càrrec de la partida 47.32600.45395  del pressupost municipal en vigor, en 
concepte d’aportació econòmica corresponent a l’any 2018. 
 
QUART.- Proposar el pagament corresponent a la despesa aprovada, a favor 
de l’entitat l’ESCOLA FOLCH I TORRES, amb CIF Q0868051D, per import total 
de 7.752,00 euros. 
 
CINQUÈ.- Establir que s'entendrà acceptada la corresponent subvenció per 
part de l’entitat beneficiària si en el termini de 15 dies hàbils, comptat a partir de 
la recepció de la notificació dels presents acords, no ha manifestat 
expressament la renúncia. 
 
  
55. Proposta de formalització d’un conveni de col·laboració amb escola 
JOAN MARAGALL pel desenvolupament del programa d’activitats de l’any 
2018 (exp. 2018/59/2244). 
 
L’Ordenança General Reguladora de la Concessió de Subvencions de 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat defineix, entre d’altres, les condicions, 
requisits i procediments a seguir per a la concessió de subvencions a càrrec del 
pressupost municipal. 
 
Dins l’àmbit d’Acció Social i Ciutadania, l’ESCOLA JOAN MARAGALL, amb CIF 
Q5855043E, ha sol·licitat, en data 20 de març de 2018 la formalització d’un 
conveni de col·laboració per a l’any 2018 i l’aportació econòmica corresponent. 
 
En data 23 de novembre de 2018 la Junta de Govern Local va aprovar els 
comptes justificatius presentats per l’entitat, en relació a la subvenció atorgada 
pel desenvolupament de l’activitat del conveni, any 2017. 
 
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals, informant favorablement 
l’atorgament de subvencions en el marc del nou conveni, per les activitats i 
quanties en ell expressat. 
 
Vist l’informe emès per la Unitat Jurídic - Administrativa de l’Àmbit d’Acció 
Social i Ciutadania i la Intervenció Municipal. 
 
Vista l’Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions i les 
Bases d’Execució del pressupost en vigor. 
 
En virtut de la delegació conferida a la Junta de Govern local, al punt g. del 
Decret d’alcaldia núm. 1.466, de 18 de juny de 2015, per a la concessió de 
subvencions amb càrrec a crèdit pressupostari disponible a tal efecte. 



  
S’acorda: 
 
PRIMER.- Aprovar el text del conveni de col·laboració a formalitzar amb 
l’ESCOLA JOAN MARAGALL, amb CIF Q5855043E, per al desenvolupament 
de l’activitat “Projecte de millora dels espais exteriors. Patis d’infantil”, any 
2018. 
 
SEGON.- Resoldre la sol·licitud presentada per l’ESCOLA JOAN MARAGALL, 
amb CIF Q5855043E, i atorgar una subvenció de 7.752,00 euros, pel 
desenvolupament de l’esmentada activitat. 
 
TERCER.- Autoritzar, disposar i reconèixer una obligació per import de 
7.752,00 euros, a favor de l’ESCOLA JOAN MARAGALL, amb CIF Q5855043E, 
a càrrec de la partida 47.32600.45397 del pressupost municipal en vigor, en 
concepte d’aportació econòmica corresponent a l’any 2018. 
 
QUART.- Proposar el pagament corresponent a la despesa aprovada, a favor 
de l’entitat l’ESCOLA JOAN MARAGALL, amb CIF Q5855043E, per import total 
de 7.752,00 euros. 
 
CINQUÈ.- Establir que s'entendrà acceptada la corresponent subvenció per 
part de l’entitat beneficiària si en el termini de 15 dies hàbils, comptat a partir de 
la recepció de la notificació dels presents acords, no ha manifestat 
expressament la renúncia. 
  
 
56. Proposta de formalització d’un conveni de col·laboració amb escola 
ISIDRE MARTI pel desenvolupament del programa d’activitats de l’any 
2018 (exp. 2018/187/2244). 
 
L’Ordenança General Reguladora de la Concessió de Subvencions de 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat defineix, entre d’altres, les condicions, 
requisits i procediments a seguir per a la concessió de subvencions a càrrec del 
pressupost municipal. 
 
Dins l’àmbit d’Acció Social i Ciutadania, l’ESCOLA ISIDRE MARTI, amb CIF 
Q5855027H, ha sol·licitat, en data 12 de novembre de 2018 la formalització 
d’un conveni de col·laboració per a l’any 2018 i l’aportació econòmica 
corresponent. 
 
En data 20 de juliol de 2018 la Junta de Govern Local va aprovar els comptes 
justificatius presentats per l’entitat, en relació a la subvenció atorgada pel 
desenvolupament de l’activitat del conveni, any 2017. 
 
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals, informant favorablement 
l’atorgament de subvencions en el marc del nou conveni, per les activitats i 
quanties en ell expressat. 
 



Vist l’informe emès per la Unitat Jurídic - Administrativa de l’Àmbit d’Acció 
Social i Ciutadania i la Intervenció Municipal. 
 
Vista l’Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions i les 
Bases d’Execució del pressupost en vigor. 
 
En virtut de la delegació conferida a la Junta de Govern local, al punt g. del 
Decret d’alcaldia núm. 1.466, de 18 de juny de 2015, per a la concessió de 
subvencions amb càrrec a crèdit pressupostari disponible a tal efecte. 
 
S’acorda: 
 
PRIMER.- Aprovar el text del conveni de col·laboració a formalitzar amb 
l’ESCOLA ISIDRE MARTI, amb CIF Q5855027H, per al desenvolupament de 
l’activitat “Projecte Completar el canvi metodològic i adaptar espais i mobiliaris 
a les noves necessitats”, any 2018. 
 
SEGON.- Resoldre la sol·licitud presentada per l’ESCOLA ISIDRE MARTI, amb 
CIF Q5855027H, i atorgar una subvenció de 7.752,00 euros, pel 
desenvolupament de l’esmentada activitat. 
 
TERCER.- Autoritzar, disposar i reconèixer una obligació per import de 
7.752,00 euros, a favor de l’ESCOLA ISIDRE MARTI, amb CIF Q5855027H, a 
càrrec de la partida 47.32600.45391 del pressupost municipal en vigor, en 
concepte d’aportació econòmica corresponent a l’any 2018. 
 
QUART.- Proposar el pagament corresponent a la despesa aprovada, a favor 
de l’entitat l’ESCOLA ISIDRE MARTI, amb CIF Q5855027H, per import total de 
7.752,00 euros. 
 
CINQUÈ.- Establir que s'entendrà acceptada la corresponent subvenció per 
part de l’entitat beneficiària si en el termini de 15 dies hàbils, comptat a partir de 
la recepció de la notificació dels presents acords, no ha manifestat 
expressament la renúncia. 
 
 
57. Proposta de formalització d’un conveni de col·laboració amb IES 
JOANOT MARTORELL pel desenvolupament del programa d’activitats de 
l’any 2018 (exp. 2018/177/2244). 
 
L’Ordenança General Reguladora de la Concessió de Subvencions de 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat defineix, entre d’altres, les condicions, 
requisits i procediments a seguir per a la concessió de subvencions a càrrec del 
pressupost municipal. 
 
Dins l’àmbit d’Acció Social i Ciutadania, l’IES JOANOT MARTORELL, amb CIF 
Q5855630I, ha sol·licitat, en data 11 d’octubre de 2018 la formalització d’un 
conveni de col·laboració per a l’any 2018 i l’aportació econòmica corresponent. 
 



En data 13 de juliol i 12 de novembre de 2018 la Junta de Govern Local va 
aprovar els comptes justificatius presentats per l’entitat, en relació a les 
subvencions atorgades durant l’any 2017. 
 
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals, informant favorablement 
l’atorgament de subvencions en el marc del nou conveni, per les activitats i 
quanties en ell expressat. 
 
Vist l’informe emès per la Unitat Jurídic - Administrativa de l’Àmbit d’Acció 
Social i Ciutadania i la Intervenció Municipal. 
 
Vista l’Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions i les 
Bases d’Execució del pressupost en vigor. 
 
En virtut de la delegació conferida a la Junta de Govern local, al punt g. del 
Decret d’alcaldia núm. 1.466, de 18 de juny de 2015, per a la concessió de 
subvencions amb càrrec a crèdit pressupostari disponible a tal efecte. 
  
S’acorda: 
 
PRIMER.- Aprovar el text del conveni de col·laboració a formalitzar amb l’IES 
JOANOT MARTORELL, amb CIF Q5855630I, per al desenvolupament de 
l’activitat “Projecte d’Auxiliars de Conversa, llengua anglesa”, any 2018. 
 
SEGON.- Resoldre la sol·licitud presentada per l’IES JOANOT MARTORELL, 
amb CIF Q5855630I, i atorgar una subvenció de 1.017,64 euros, pel 
desenvolupament de l’esmentada activitat. 
 
TERCER.- Autoritzar, disposar i reconèixer una obligació per import de 
1.017,64 euros, a favor de l’IES JOANOT MARTORELL, amb CIF Q5855630I, a 
càrrec de la partida 47.32600.45390 del pressupost municipal en vigor, en 
concepte d’aportació econòmica corresponent a l’any 2018. 
 
QUART.- Proposar el pagament corresponent a la despesa aprovada, a favor 
de l’entitat l’IES JOANOT MARTORELL, amb CIF Q5855630I, per import total 
de 1.017,64 euros. 
 
CINQUÈ.- Establir que s'entendrà acceptada la corresponent subvenció per 
part de l’entitat beneficiària si en el termini de 15 dies hàbils, comptat a partir de 
la recepció de la notificació dels presents acords, no ha manifestat 
expressament la renúncia. 
 
 
58. Proposta de formalització d’un conveni de col·laboració amb escola 
PRAT DE LA RIBA pel desenvolupament del programa d’activitats de l’any 
2018 (exp. 2018/179/2244). 
 
L’Ordenança General Reguladora de la Concessió de Subvencions de 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat defineix, entre d’altres, les condicions, 



requisits i procediments a seguir per a la concessió de subvencions a càrrec del 
pressupost municipal. 
 
Dins l’àmbit d’Acció Social i Ciutadania, l’ESCOLA PRAT DE LA RIBA, amb CIF 
Q5855037G, ha sol·licitat, en data 10 d’octubre de 2018 la formalització d’un 
conveni de col·laboració per a l’any 2018 i l’aportació econòmica corresponent. 
 
En data 19 de gener de 2018 la Junta de Govern Local va aprovar els comptes 
justificatius presentats per l’entitat, en relació a la subvenció atorgada pel 
desenvolupament de l’activitat del conveni, any 2017. 
 
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals, informant favorablement 
l’atorgament de subvencions en el marc del nou conveni, per les activitats i 
quanties en ell expressat. 
 
Vist l’informe emès per la Unitat Jurídic - Administrativa de l’Àmbit d’Acció 
Social i Ciutadania i la Intervenció Municipal. 
 
Vista l’Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions i les 
Bases d’Execució del pressupost en vigor. 
 
En virtut de la delegació conferida a la Junta de Govern local, al punt g. del 
Decret d’alcaldia núm. 1.466, de 18 de juny de 2015, per a la concessió de 
subvencions amb càrrec a crèdit pressupostari disponible a tal efecte. 
 
S’acorda: 
 
PRIMER.- Aprovar el text del conveni de col·laboració a formalitzar amb 
l’ESCOLA PRAT DE LA RIBA, amb CIF Q5855037G, per al desenvolupament 
de l’activitat “Projecte de manteniment i millores del centre”, any 2018. 
 
SEGON.- Resoldre la sol·licitud presentada per l’ESCOLA PRAT DE LA RIBA, 
amb CIF Q5855037G, i atorgar una subvenció de 7.752,00 euros, pel 
desenvolupament de l’esmentada activitat. 
 
TERCER.- Autoritzar, disposar i reconèixer una obligació per import de 
7.752,00 euros, a favor de l’ESCOLA PRAT DE LA RIBA, amb CIF Q5855037G, 
a càrrec de la partida 47.32600.45393 del pressupost municipal en vigor, en 
concepte d’aportació econòmica corresponent a l’any 2018. 
 
QUART.- Proposar el pagament corresponent a la despesa aprovada, a favor 
de l’entitat l’ESCOLA PRAT DE LA RIBA, amb CIF Q5855037G, per import total 
de 7.752,00 euros. 
 
CINQUÈ.- Establir que s'entendrà acceptada la corresponent subvenció per 
part de l’entitat beneficiària si en el termini de 15 dies hàbils, comptat a partir de 
la recepció de la notificació dels presents acords, no ha manifestat 
expressament la renúncia. 
 
 



59. Proposta d’aprovació d’una subvenció al CLUB GIMNÀSTICA 
ESPORTIVA LES MORERES pel desenvolupament de l’activitat 
"Campionat d'Espanya Trampolí 2018" (exp. 2018/6/2242). 
 
Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 15 de desembre de 2017 
es van aprovar les Bases específiques reguladores de l’atorgament de 
subvencions de l’àmbit d’Acció Social i Ciutadania i del Departament de 
Comerç de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, any 2018, bases que 
defineixen el conjunt de condicions i el procediment a seguir per a la sol·licitud, 
tramitació, concessió, pagament i justificació dels ajuts que atorgui l’Ajuntament 
d’Esplugues a entitats i persones pel desenvolupament d’activitats i serveis a la 
ciutat. 
 
En data 24 de juliol de 2018, l’entitat CLUB GIMNASTICA ESPORTIVA LES 
MORERES ha presentat instància per sol·licitar l’atorgament d’una subvenció 
amb caràcter extraordinari per a la realització de l’activitat ”CAMPIONAT 
ESPANYA INDIVIDUAL I PER EQUIPS DE GIMNÀSTICA TRAMPOLÍ “ 
 
Vist l’informe emès pel Servei d’Esports, informant favorablement la resolució 
de la sol·licitud de manera extraordinària. 
 
Vist l’informe emès per la Unitat Jurídic - Administrativa de l’Acció Social i 
Ciutadania i la Intervenció Municipal. 
 
Vista la regulació de l’ordenança general reguladora de la concessió de 
subvencions i les Bases d’Execució del pressupost en vigor. 
 
En virtut de la delegació conferida a la Junta de Govern local, al punt g. del 
Decret d’alcaldia núm. 1.466, de 18 de juny de 2015, per a la concessió de 
subvencions amb càrrec a crèdit pressupostari disponible a tal efecte. 
  
S’acorda: 
 
PRIMER.- Resoldre individualment la sol·licitud de subvenció amb caràcter 
extraordinari presentada per l’entitat CLUB GIMNASTICA ESPORTIVA LES 
MORERES, amb NIF G58761289, i  atorgar una subvenció de 1.137,93 euros, 
atesa la motivació argumentada pels serveis tècnics, pel desenvolupament de 
l’esmentada activitat. 
 
SEGON.- Autoritzar, disposar i reconèixer una obligació per import de  1.137,93 
euros, amb càrrec a la partida 36.34101.48015 del pressupost municipal en 
vigor, a favor de l’entitat CLUB GIMNASTICA ESPORTIVA LES MORERES, 
amb NIF G58761289, pel desenvolupament de l’activitat “CAMPIONAT 
ESPANYA INDIVIDUAL I PER EQUIPS DE GIMNÀSTICA TRAMPOLÍ “ 
 
TERCER.- Proposar el pagament corresponent a la despesa aprovada, a favor 
de l’entitat CLUB GIMNASTICA ESPORTIVA LES MORERES, amb NIF 
G58761289, per import total de 1.137,93 euros. 
 



QUART.- Establir que s'entendrà acceptada la corresponent subvenció per part 
de l’entitat beneficiària si en el termini de 15 dies hàbils, comptat a partir de la 
recepció de la notificació dels presents acords, no ha manifestat expressament 
la renúncia. 
 
 
60. Proposta d’aprovació d’una subvenció al CLUB GIMNÀSTICA 
ESPORTIVA LES MORERES pel desenvolupament de l’activitat 
"Campionat d'Espanya de Gimnàstica Artística 2018" (exp. 2018/5/2242). 
 
Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 15 de desembre de 2017 
es van aprovar les Bases específiques reguladores de l’atorgament de 
subvencions de l’àmbit d’Acció Social i Ciutadania i del Departament de 
Comerç de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, any 2018, bases que 
defineixen el conjunt de condicions i el procediment a seguir per a la sol·licitud, 
tramitació, concessió, pagament i justificació dels ajuts que atorgui l’Ajuntament 
d’Esplugues a entitats i persones pel desenvolupament d’activitats i serveis a la 
ciutat. 
 
En data 24 de juliol de 2018, l’entitat CLUB GIMNASTICA ESPORTIVA LES 
MORERES ha presentat instància per sol·licitar l’atorgament d’una subvenció 
amb caràcter extraordinari per a la realització de l’activitat ”CAMPIONAT 
D’ESPANYA DE GIMNÀSTICA  ARTISTICA “ 
 
Vist l’informe emès pel Servei d’Esports, informant favorablement la resolució 
de la sol·licitud de manera extraordinària. 
 
Vist l’informe emès per la Unitat Jurídic - Administrativa de l’Acció Social i 
Ciutadania i la Intervenció Municipal. 
 
Vista la regulació de l’ordenança general reguladora de la concessió de 
subvencions i les Bases d’Execució del pressupost en vigor. 
 
En virtut de la delegació conferida a la Junta de Govern local, al punt g. del 
Decret d’alcaldia núm. 1.466, de 18 de juny de 2015, per a la concessió de 
subvencions amb càrrec a crèdit pressupostari disponible a tal efecte. 
 
S’acorda: 
 
PRIMER.- Resoldre individualment la sol·licitud de subvenció amb caràcter 
extraordinari presentada per l’entitat CLUB GIMNASTICA ESPORTIVA LES 
MORERES, amb NIF G58761289, i atorgar una subvenció de 1.655,17 euros, 
atesa la motivació argumentada pels serveis tècnics, pel desenvolupament de 
l’esmentada activitat. 
 
SEGON.- Autoritzar, disposar i reconèixer una obligació per import de  1.655,17 
euros, amb càrrec a la partida 36.34101.48015 del pressupost municipal en 
vigor, a favor de l’entitat CLUB GIMNASTICA ESPORTIVA LES MORERES, 
amb NIF G58761289, pel desenvolupament de l’activitat “CAMPIONAT 
D’ESPANYA DE GIMNÀSTICA  ARTISTICA “. 



 
TERCER.- Proposar el pagament corresponent a la despesa aprovada, a favor 
de l’entitat CLUB GIMNASTICA ESPORTIVA LES MORERES, amb NIF 
G58761289, per import total de 1.655,17 euros. 
 
QUART.- Establir que s'entendrà acceptada la corresponent subvenció per part 
de l’entitat beneficiària si en el termini de 15 dies hàbils, comptat a partir de la 
recepció de la notificació dels presents acords, no ha manifestat expressament 
la renúncia. 
 
 
61. Proposta d’aprovació d’una subvenció al CLUB VOLEIBOL 
ESPLUGUES pel desenvolupament de l’activitat "Campionat d'Espanya 
Aleví femení” (exp. 2018/1/2242). 
 
Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 15 de desembre de 2017 
es van aprovar les Bases específiques reguladores de l’atorgament de 
subvencions de l’àmbit d’Acció Social i Ciutadania i del Departament de 
Comerç de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, any 2018, bases que 
defineixen el conjunt de condicions i el procediment a seguir per a la sol·licitud, 
tramitació, concessió, pagament i justificació dels ajuts que atorgui l’Ajuntament 
d’Esplugues a entitats i persones pel desenvolupament d’activitats i serveis a la 
ciutat. 
 
En data 19 d’abril de 2018, l’entitat CLUB VOLEIBOL ESPLUGUES ha 
presentat instància per sol·licitar l’atorgament d’una subvenció amb caràcter 
extraordinari per a la realització de l’activitat ”Campionat d’Espanya aleví 
femení “ 
 
Vist l’informe emès pel Servei d’Esports, informant favorablement la resolució 
de la sol·licitud de manera extraordinària. 
 
Vist l’informe emès per la Unitat Jurídic - Administrativa de l’Acció Social i 
Ciutadania i la Intervenció Municipal. 
 
Vista la regulació de l’ordenança general reguladora de la concessió de 
subvencions i les Bases d’Execució del pressupost en vigor. 
 
En virtut de la delegació conferida a la Junta de Govern local, al punt g. del 
Decret d’alcaldia núm. 1.466, de 18 de juny de 2015, per a la concessió de 
subvencions amb càrrec a crèdit pressupostari disponible a tal efecte. 
 
S’acorda: 
 
PRIMER.- Resoldre individualment la sol·licitud de subvenció amb caràcter 
extraordinari presentada per l’entitat CLUB VOLEIBOL ESPLUGUES, amb NIF 
G58819921, i atorgar una subvenció de 1.551,72 euros, atesa la motivació 
argumentada pels serveis tècnics, pel desenvolupament de l’esmentada 
activitat. 
 



SEGON.- Autoritzar, disposar i reconèixer una obligació per import de  1.551,72 
euros, amb càrrec a la partida 36.34101.48015 del pressupost municipal en 
vigor, a favor de l’entitat CLUB VOLEIBOL ESPLUGUES, amb NIF G58819921, 
pel desenvolupament de l’activitat “Campionat d’Espanya aleví femení “ 
 
TERCER.- Proposar el pagament corresponent a la despesa aprovada, a favor 
de l’entitat CLUB VOLEIBOL ESPLUGUES, amb NIF G58819921, per import 
total de 1.551,72 euros. 
 
QUART.- Establir que s'entendrà acceptada la corresponent subvenció per part 
de l’entitat beneficiària si en el termini de 15 dies hàbils, comptat a partir de la 
recepció de la notificació dels presents acords, no ha manifestat expressament 
la renúncia. 
 
 
62. Proposta d’aprovació d’una subvenció al CLUB VOLEIBOL 
ESPLUGUES pel desenvolupament de l’activitat "Campionat d'Espanya 
Cadet femení” (exp. 2018/3/2242). 
 
Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 15 de desembre de 2017 
es van aprovar les Bases específiques reguladores de l’atorgament de 
subvencions de l’àmbit d’Acció Social i Ciutadania i del Departament de 
Comerç de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, any 2018, bases que 
defineixen el conjunt de condicions i el procediment a seguir per a la sol·licitud, 
tramitació, concessió, pagament i justificació dels ajuts que atorgui l’Ajuntament 
d’Esplugues a entitats i persones pel desenvolupament d’activitats i serveis a la 
ciutat. 
 
En data 31 de maig de 2018, l’entitat CLUB VOLEIBOL ESPLUGUES ha 
presentat instància per sol·licitar l’atorgament d’una subvenció amb caràcter 
extraordinari per a la realització de l’activitat ”Campionat d’Espanya cadet 
femení  
 
“Vist l’informe emès pel Servei d’Esports, informant favorablement la resolució 
de la sol·licitud de manera extraordinària. 
 
Vist l’informe emès per la Unitat Jurídic - Administrativa de l’Acció Social i 
Ciutadania i la Intervenció Municipal. 
 
Vista la regulació de l’ordenança general reguladora de la concessió de 
subvencions i les Bases d’Execució del pressupost en vigor. 
 
En virtut de la delegació conferida a la Junta de Govern local, al punt g. del 
Decret d’alcaldia núm. 1.466, de 18 de juny de 2015, per a la concessió de 
subvencions amb càrrec a crèdit pressupostari disponible a tal efecte. 
  
S’acorda: 
 
PRIMER.- Resoldre individualment la sol·licitud de subvenció amb caràcter 
extraordinari presentada per l’entitat CLUB VOLEIBOL ESPLUGUES, amb NIF 



G58819921, i atorgar una subvenció de 1.448,28 euros, atesa la motivació 
argumentada pels serveis tècnics, pel desenvolupament de l’esmentada 
activitat. 
 
SEGON.- Autoritzar, disposar i reconèixer una obligació per import de  1.448,28 
euros, amb càrrec a la partida 36.34101.48015 del pressupost municipal en 
vigor, a favor de l’entitat CLUB VOLEIBOL ESPLUGUES, amb NIF G58819921, 
pel desenvolupament de l’activitat  “Campionat d’Espanya cadet femení “. 
 
TERCER.- Proposar el pagament corresponent a la despesa aprovada, a favor 
de l’entitat CLUB VOLEIBOL ESPLUGUES, amb NIF G58819921, per import 
total de 1.448,28 euros. 
 
QUART.- Establir que s'entendrà acceptada la corresponent subvenció per part 
de l’entitat beneficiària si en el termini de 15 dies hàbils, comptat a partir de la 
recepció de la notificació dels presents acords, no ha manifestat expressament 
la renúncia. 
 
 
I sense més assumptes a tractar, a les 15:05 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 
accidental, que en dono fe. 
 
 
 
 


