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Junta de Govern 

 
SESSIÓ DECISÒRIA ORDINÀRIA DE JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 26 

D’ABRIL DE 2019 
 

A la Casa Consistorial d’Esplugues de Llobregat, a la sala de reunions, a les 
13:40 hores del dia 26 d’abril de 2019, es reuneix la Junta de Govern Local en 
sessió decisòria Ordinària, en primera convocatòria, sota la Presidència de 
l’alcaldessa Sra. Pilar Díaz Romero, amb l’assistència dels regidors i regidores: 
 
Partit dels Socialistes de Catalunya - Progrés Municipal  
EDUARDO SANZ GARCIA 
SARA FORGAS UBEDA 
MONTSERRAT ZAMORA ANGULO 
FRANCISCO J GIMENEZ GONZALEZ 
MANUEL POZO LOPEZ 
JOSE ANTONIO HERNANDEZ SANCHEZ 
 
Secretari 
PEDRO CARMONA PEREZ 
 
Interventor 
JAVIER VICEN ENCUENTRA 
 
Oberta la sessió per la Sra. alcaldessa, s’hi entra en l’examen i debat dels 
assumptes que es relacionen a l’ordre del dia. 
 
 
1. Aprovació, si escau, de l’acta núm. 14/19 corresponent a la sessió 
ordinària de data 12 d’abril de 2019. 
 
Per la Sra. alcaldessa i en relació a l’esborrany de l’acta núm. 14/19 corresponent 
a la sessió ordinària de data 12 d’abril de 2019 es pregunta si hi ha objecció 
d'alguna classe i no assenyalant-se'n cap, s'aprova l’esmentada acta per 
unanimitat i en compliment del que disposa l'article 107 de la Llei 8/1987, de 15 
d'abril, municipal i de règim local de Catalunya i l'article 110 del Reglament 
d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, es transcriurà 
al llibre d'actes, autoritzant-se amb les signatures de la Sra. alcaldessa i Sr. 
secretari. 
 
 

TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 
2. Proposta de devolució de la garantia definitiva del contracte del 
subministrament d’un vehicle marca GOUPIL G3-2 (exp. 2019/1675/1428). 
 



 
Els Serveis Tècnics Municipals en data 4 de març de 2019 informen de la 
finalització del contracte del subministrament d’un vehicle Goupil G3-2 amb 
plataforma fixa, adjudicat a l’empresa GRAU MAQUINARIA I SERVEI 
INTEGRAL, S.A., segons acord de la Junta de Govern Local de data 14 de 
desembre de 2012, i que transcorregut el termini de garantia, informen 
favorablement de la devolució de la garantia definitiva constituïda mitjançant 
fiança  per import de 862,50 €. 
 
Vist l’informe tècnic favorable emès pel coordinador operatiu de l’espai públic, ...  
 
Atès l’informe favorable emès per la Intervenció-Tresoreria Municipals. 
 
S’acorda: 
 
1.- Autoritzar la devolució a la mercantil GRAU MAQUINARIA I SERVEI 
INTEGRAL, S.A. amb CIF A58486739, en qualitat d’adjudicatari del contracte del 
subministrament d’un vehicle Goupil G3-2 amb plataforma fixa, la garantia 
definitiva per import de 862,50€, dipositada per fer front a la correcta execució 
del referit contracte administratiu. 
 
2.- Donar trasllat a la Tresoreria de l’Ajuntament la present resolució perquè 
procedeixi a la devolució de les garanties definitives presentades.. 
 
3.- Manifestar a l’empresa GRAU MAQUINARIA I SERVEI INTEGRAL, S.A. que 
la devolució de l’esmentada garantia definitiva  s'efectuarà en el termini dels 15 
dies hàbils següents a la recepció d’aquesta notificació, mitjançant  
transferència al compte bancari establert a fitxa de tercers presentada a aquest 
Ajuntament. 
 
 
3. Proposta de devolució de la garantia definitiva del contracte de les obres 
d’implantació d’energia solar al CEM les Morres (exp. 2019/3733/1384). 
 
Els Serveis Tècnics Municipals en data 4 d’abril de 2019  informen de la 
finalització del contracte de les obres d’implantació d’energia solar al poliesportiu 
les Moreres, adjudicat a l’empresa FCC CONSTRUCCION, S.A., segons acord 
de la Junta de Govern Local de data 22 de juliol de 2011, i que transcorregut el 
termini de garantia, informen favorablement de la devolució de la garantia 
definitiva constituïda mitjançant fiança  per import de 11.408,79€. 
 
Vist l’informe tècnic favorable emès pel tècnic de projectes. 
 
Atès l’informe favorable emès per la Intervenció-Tresoreria Municipals. 
 
S’acorda: 
 
1.- Autoritzar la devolució a la mercantil FCC CONSTRUCCION, S.A. amb CIF 
A28854727, en qualitat d’adjudicatari del contracte de les obres d’implantació 
d’energia solar al poliesportiu les Moreres, la garantia definitiva per import de 



 
11.408,79€, dipositada per fer front a la correcta execució del referit contracte 
administratiu. 
 
2.- Donar trasllat a la Tresoreria de l’Ajuntament la present resolució perquè 
procedeixi a la devolució de les garanties definitives presentades. 
 
3.- Manifestar a l’empresa FCC CONSTRUCCION, S.A. que la devolució de 
l’esmentada garantia definitiva  s'efectuarà en el termini dels 15 dies hàbils 
següents a la recepció d’aquesta notificació, mitjançant transferència al compte 
bancari establert a fitxa de tercers presentada a aquest Ajuntament. 
 
 
4. Proposta de devolució de la garantia definitiva del contracte del 
subministrament de mobiliari i equipament esportiu destinat al CEM Les 
Moreres (exp. 2019/3734/1428). 
 
Els Serveis Tècnics Municipals en data 3 d’abril de 2019 informen de la 
finalització del contracte del subministrament de mobiliari i equipament esportiu 
destinat al nou complex esportiu municipal CEM Les Moreres (mòduls 1-B 
mobiliari esportiu-esports de sala) adjudicat a l’empresa TALLERES 
PALAUTORDERA, SA, segons acord de la Junta de Govern Local de data 11 
d’octubre de 2012, i que transcorregut el termini de garantia, informen 
favorablement de la devolució de la garantia definitiva constituïda mitjançant 
fiança per import de 1.121,50€. 
 
Vist l’informe tècnic favorable emès per l’arquitecte, ... 
 
Atès l’informe favorable emès per la Intervenció-Tresoreria Municipals. 
 
S’acorda: 
 
1.- Autoritzar la devolució a la mercantil TALLERES PALAUTORDERA, S.A. amb 
CIF A-08869042, en qualitat d’adjudicatari del contracte del subministrament de 
mobiliari i equipament esportiu destinat al nou complex esportiu municipal CEM 
Les Moreres (mòduls 1-B mobiliari esportiu-esports de sala), la garantia definitiva 
per import de 1.121,50€, dipositada per fer front a la correcta execució del referit 
contracte administratiu. 
 
2.- Donar trasllat a la Tresoreria de l’Ajuntament la present resolució perquè 
procedeixi a la devolució de les garanties definitives presentades.. 
 
3.- Manifestar a l’empresa TALLERES PALAUTORDERA, S.A que la devolució 
de l’esmentada garantia definitiva  s'efectuarà en el termini dels 15 dies hàbils 
següents a la recepció d’aquesta notificació, mitjançant transferència al compte 
bancari establert a fitxa de tercers presentada a aquest Ajuntament. 
 
 
5. Proposta d’aprovació de l'expedient de contractació, mitjançant 
procediment obert simplificat, del contracte d’obres per a l’execució de 



 
l’equipament per a ús del casal de barri i urbanització zona annexa – Ciutat 
Diagonal (exp. 2019/1292/3084). 
 
Atesa la necessitat d’impulsar el contracte d’obres per a l’execució de 
l’equipament per a ús de casal de barri i urbanització zona annexa – Ciutat 
Diagonal d’Esplugues de Llobregat en els termes previstos en l’informe de 
necessitat i d’idoneïtat i de la memòria justificativa emesos pels Servei d’Obres 
Públiques d’aquest Ajuntament, amb la descripció d’acord amb el projecte 
redactat per l’arquitecte ..., amb un pressupost total de 560.826,78€, IVA inclòs, 
que acompanyen per a la seva aprovació.  
 
En funció del què disposen els articles 13, 25, 116 i 117 de la Llei 9/2017, de 8 
de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP), sobre 
disposicions comuns dels contractes, pel que fa referència a la naturalesa del 
contracte, i tot en relació amb l'article 274.2 del Text refós de la Llei municipal i 
de règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i 
dels articles 122 i 124 de la LCSP, sobre plecs de clàusules particulars, on es fa 
preceptiva l'aprovació de l'expedient de contractació i els plecs de condicions 
tècniques i econòmiques que han de regir en el contracte.  
 
Vist l'informe dels Serveis Jurídics, i la fiscalització prèvia per part de la 
Intervenció municipal. 
 
S’acorda: 
 
1.- Aprovar la necessitat i idoneïtat d’iniciar l’expedient relatiu al contracte d’obres 
per a l’execució de l’equipament per a ús de casal de barri i urbanització zona 
annexa – Ciutat Diagonal d’Esplugues de Llobregat de conformitat amb el previst 
a l’informe de memòria justificativa emès pels Serveis d’Obres Públiques i del 
projecte redactat per l’arquitecte ... 
 
2.- Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert simplificat 
i aprovar els plecs de condicions econòmiques administratives, relatius al 
contracte d’obres per a l’execució de l’equipament per a ús de casal de barri i 
urbanització zona annexa – Ciutat Diagonal d’Esplugues de Llobregat, amb un 
pressupost total de licitació de 560.826,78€, IVA inclòs, desglossat en un preu 
net de 463.493,21€ i un IVA de 97.333,57€. 
 
3.- Aprovar inicialment el projecte de l’execució de l’equipament per a ús de casal 
de barri i urbanització zona annexa – Ciutat Diagonal d’Esplugues de Llobregat, 
amb un pressupost total de licitació de 560.826,78€, IVA inclòs, desglossat en 
un preu net de 463.493,21€ i un IVA de 97.333,57€, redactat per l’arquitecte ... 
 
4.- Sotmetre al tràmit d'informació pública l'esmentat projecte pel termini de trenta 
dies, mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província, al tauler de la 
Corporació, durant els quals es podrà examinar i formular-hi les al·legacions 
pertinents.  
 



 
Transcorregut aquest termini sense que s'hagi produït cap reclamació el projecte 
esdevindrà aprovat definitivament sense necessitat d'acord exprés 
 
5.- Declarar que la despesa derivada de l’expedient de contractació relativa al 
contracte d’obres per a l’execució de l’equipament per a ús de casal de barri i 
urbanització zona annexa – Ciutat Diagonal d’Esplugues de Llobregat té caràcter 
plurianual, de conformitat amb el que estableix l'article 174 del Text Refós de la 
Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març i per tant l’adjudicació resta sotmesa a la condició 
suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient per al finançament de les 
obligacions derivades del contracte en els futurs exercicis pressupostaris. 
 
6.- Aprovar l’autorització de  la despesa plurianual derivada d’aquesta 
contractació, IVA inclòs, que es farà efectiva per un import màxim de 
560.826,78€ (IVA inclòs), dels quals 325.952,00€ aniran a càrrec de l’exercici 
econòmic del 2019 a la partida 12 92400 62200 2017/2/INVER 8 CASAL CIUTAT 
DIAGONAL, i la resta de l’import 234.874,78€ a càrrec de l’exercici econòmic del 
2020. 
 
7.- Convocar la licitació, d'acord amb el què estableixen els articles 135, 136 i 
159 de la LCSP, publicant el corresponent anunci de licitació al perfil del 
contractant de la pàgina web municipal. 
 
8.- Designar com a responsable del contracte amb les funcions previstes a 
l’article 62 de la LCSP a les següents persones: 
 
Arquitecte, Director de Projectes. 
Servei d’Obres Públiques. 
 
9.- Condicionar els anteriors acords a l’aprovació definitiva del projecte. 
 
 
6. Proposta d’adjudicació del contracte dels treballs inclosos en el projecte 
de les obres d’implantació de pèrgoles al parc de la Solidaritat (exp. 
2018/10/3084). 
 
Per acord de la Junta de Govern Local en sessió de dia 21 de desembre de 2018 
es va acordar aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert 
simplificat, relatiu als contracte dels treballs inclosos en el projecte de les obres 
de Implantació de tres pèrgoles al parc de la Solidaritat d’Esplugues de Llobregat, 
amb un pressupost màxim total de licitació de 206.106,42€, més 43.282,35€ en 
concepte d’IVA (import total, 249.388,77€, IVA inclòs), així com els plecs de 
condicions econòmiques administratives i tècniques que regeixen aquesta 
contractació. 
 
Segons consta a l’expedient, dins del termini assenyalat per a la presentació de 
les ofertes s'han presentat les següents empreses: PROSEÑAL, S.L.U; CIVIL 
STONE, S.L; CONSTRUCCIONES FERTRES, S.L.; MON VERTICAL, S.l.U i 
OLPRIM INGENIERIA Y SERVICIOS, S.A. 



 
 
Valorades les ofertes presentades pels serveis tècnics municipals, l’empresa 
amb l’oferta amb millor relació qualitat-preu per ser  proposada com empresa 
adjudicatària del contracte dels treballs inclosos en el projecte de les obres de 
Implantació de tres pèrgoles al parc de la Solidaritat d’Esplugues de Llobregat 
ha estat CONSTRUCCIONES FERTRES, S.L. per un import total net de 
181.359,79€ més 38.085,56€ en concepte d’IVA, sent l’import total de 
219.445,35€, IVA inclòs. En aquest sentit per acord de la Junta de Govern Local 
en sessió de dia 8 de març de 2019 es va: 
 
“1.- Excloure de la classificació l’oferta presentada per la empresa PROSEÑAL, 
S.L.U a proposta de la Mesa de contractació, de conformitat amb la justificació 
manifestada pels serveis tècnics municipals.  
 
2.- Requerir a l’empresa CONSTRUCCIONES FERTRES, S.L., per a què en el 
termini dels 7 dies hàbils següents al de la notificació d’aquest requeriment, 
presenti en aquest ajuntament la documentació que s’indica a la clàusula 19.e) 
del Plec de clàusules econòmiques administratives que regeixen en aquesta 
licitació. 
 
A més, s’ha de dipositar en la Tresoreria municipal la quantitat de 9.067,99€ en 
concepte de garantia definitiva d’aquest contracte per executar el contracte dels 
treballs inclosos en el projecte de les obres de Implantació de tres pèrgoles al 
parc de la Solidaritat d’Esplugues de Llobregat.” 
 
L’empresa CONSTRUCCIONES FERTRES, S.L. ha dipositat l’esmentada 
garantia definitiva i la documentació acreditativa del compliment de les 
obligacions tributaries i amb la seguretat social i la documentació que acredita la 
capacitat i solvència exigida segons les previsions dels plecs de condicions 
econòmiques administratives 
 
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 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 
CONSTRUCCIONES FERTRES, S.L. (NIF B64410327) amb un import total net 
de 181.359,79€  més  38.085,56€ en concepte d’IVA , sent l’import total de 
219.445,35€, IVA inclòs, el contracte dels treballs inclosos en el projecte de les 
obres de Implantació de tres pèrgoles al parc de la Solidaritat d’Esplugues de 
Llobregat en els termes previstos en la seva oferta. 
 
2.- Aprovar la disposició de la despesa corresponent per un import total de 
219.445,35€, IVA inclòs, amb càrrec de la partida 12 15320 61900 PROJECTE 
2017 2 INVER 3 de l’exercici econòmic de 2019. 
 



 
3.- Comunicar a l’adjudicatari l’obligació de signar el contracte en el termini 
màxim dels 15 dies hàbils següents al de la notificació de la present adjudicació. 
 
4.- Sol·licitar a l’empresa adjudicatària de les obres, que en el termini màxim de 
7 dies naturals des de la notificació de l’acord l’adjudicació del contracte, presenti 
el Pla de Seguretat i Salut en compliment del RD 1627/97 de 24 d’octubre, per a 
la seva aprovació abans de l‘inici de les obres.  
 
5.- 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. 
 
6.- L'objecte del contracte es realitzarà sota la supervisió de les següents 
persones, les quals exerciran les facultats de responsables del contracte: 
 
Director de Projectes  
Tècnic de Projectes  
 
 
7. Proposta d’adjudicació del contracte de les obres ordinàries de reforma 
i millora de l’accessibilitat del carrer Emili Juncadella (exp. 2018/9/3084). 
 
Per acord de la Junta de Govern Local en sessió de dia 21 de desembre de 2018 
es va acordar aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert 
simplificat, relatiu als contracte de les obres ordinàries de reforma i millora de 
l’accessibilitat del carrer Emili Juncadella (entre avinguda Cornellà i Joaquim 
Rosal) amb un pressupost màxim total de licitació de 300.499,99€, més 
63.105,00€ en concepte d’IVA (import total, 363.604,99€, IVA inclòs), així com els 
plecs de condicions econòmiques administratives i tècniques que regeixen 
aquesta contractació. 
 
Segons consta a l’expedient, dins del termini assenyalat per a la presentació de 
les ofertes s'han presentat les següents empreses:  
 

EMPRESES 

VIALITAT I SERVEIS, S.L.U. 
RIGEL OVER, S.L. 
IARSA OBRES I PROMOCIONS, S.L. 
CIVIL STONE 
INFRAESTRUCTURAS TRADE, S.L. 
CONSTRUCCIONES FERTRES, S.L. 
CONSTRAULA ENGINYERIA I OBRES, S.A.U. 
CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES VICENÇ, S.L. 
M. I J. GRUAS, S.A. 
EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, S.L. 



 
COSPLAAN OBRAS Y SERVICIOS LAANTIT, S.L. 
COYNSA-2000 
ESTAYC, S.L. 
OBRES I PROJECTES CATALUNYA, S.L. 
FERKUMA MAQUINARIA, S.L. 
ASFALTOS BARCINO, S.L. 

 
Valorades les ofertes presentades pels serveis tècnics municipals, l’empresa 
amb l’oferta amb millor relació qualitat-preu per ser  proposada com empresa 
adjudicatària del contracte dels treballs inclosos en el projecte de les obres 
ordinàries de reforma i millora de l’accessibilitat del carrer Emili Juncadella (entre 
avinguda Cornellà i Joaquim Rosal) d’Esplugues de Llobregat ha estat 
CONSTRUCCIONES FERTRES, S.L per un import total net de 225.074,48€  
més 47.265,64€ en concepte d’IVA , sent l’import total de 272.340,12€, IVA inclòs, 
un termini d’execució de quatre mesos, l’execució de la millora 2 així com la resta 
de compromisos inclosos a la oferta . En aquest sentit per acord de la Junta de 
Govern Local en sessió de dia 29 de març de 2019 es va: 
 
“1.- Excloure de la classificació les ofertes presentada per les empresa 
INFRAESTRUCTURAS TRADE, S.L. i FERKUMA MAQUINARIA, S.L a proposta 
de la Mesa de contractació, de conformitat amb la justificació manifestada pels 
serveis tècnics municipals.  
 
2.- Requerir a l’empresa CONSTRUCCIONES FERTRES, S.L., per a què en el 
termini dels 7 dies hàbils següents al de la notificació d’aquest requeriment, 
presenti en aquest ajuntament la documentació que s’indica a la clàusula 19.e) 
del Plec de clàusules econòmiques administratives que regeixen en aquesta 
licitació. 
 
A més, s’ha de dipositar en la Tresoreria municipal la quantitat de 22.507,45 € 
en concepte de garantia definitiva d’aquest contracte per executar el contracte 
de les obres ordinàries de reforma i millora de l’accessibilitat del carrer Emili 
Juncadella (entre avinguda Cornellà i Joaquim Rosal) d’Esplugues de Llobregat.” 
 
L’empresa CONSTRUCCIONES FERTRES, S.L ha dipositat l’esmentada 
garantia definitiva i la documentació acreditativa del compliment de les 
obligacions tributaries i amb la seguretat social i la documentació que acredita la 
capacitat i solvència exigida segons les previsions dels plecs de condicions 
econòmiques administratives. 
 
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 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 
CONSTRUCCIONES FERTRES, S.L (NIF B64410327) amb un import total net 
de 225.074,48€  més 47.265,64€ en concepte d’IVA, sent l’import total de 
272.340,12€, IVA inclòs, un termini d’execució de quatre mesos, l’execució de la 
millora 2, el contracte de les obres ordinàries de reforma i millora de 
l’accessibilitat del carrer Emili Juncadella (entre avinguda Cornellà i Joaquim 
Rosal) d’Esplugues de Llobregat en els termes previstos en la seva oferta. 
 
2.- Aprovar la disposició de la despesa corresponent per un import total de 
272.340,12€, IVA inclòs, amb càrrec de la partida 12 15320 61900 
REPARACIONS IMPORTANTS INFRAESTRUCTURES URBANES de l’exercici 
econòmic de 2019. 
 
3.- Comunicar a l’adjudicatari l’obligació de signar el contracte en el termini 
màxim dels 15 dies hàbils següents al de la notificació de la present adjudicació. 
 
4.- Sol·licitar a l’empresa adjudicatària de les obres, que en el termini màxim de 
7 dies naturals des de la notificació de l’acord l’adjudicació del contracte, presenti 
el Pla de Seguretat i Salut en compliment del RD 1627/97 de 24 d’octubre, per a 
la seva aprovació abans de l‘inici de les obres.  
 
5.- 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. 
 
6.- L'objecte del contracte es realitzarà sota la supervisió de les següents 
persones, les quals exerciran les facultats de responsables del contracte: 
 
Director de Projectes  
Tècnic de Projectes  
 
 
8. Proposta d’adjudicació del contracte de les obres ordinàries de reforma 
i millora de l’accessibilitat dels carrers Ignasi Iglesias i Tomás Bretón (exp. 
2018/11/3084). 
 
Per acord de la Junta de Govern Local en sessió de dia 21 de desembre de 2018 
es va acordar aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert 
simplificat, relatiu als contracte de les obres ordinàries de reforma i millora de 
l’accessibilitat del carrer Ignasi Iglesias i carrer Tomàs Breton (entre Ignasi 
Iglesias i Pep Ventura) amb un pressupost màxim total de licitació de 
1.154.793,54€, més 242.506,64€ en concepte d’IVA (import total, 1.397.300,18€, 
IVA inclòs), així com els plecs de condicions econòmiques administratives i 
tècniques que regeixen aquesta contractació. 
 
Segons consta a l’expedient, dins del termini assenyalat per a la presentació de 
les ofertes s'han presentat les següents empreses:  
 
BIGAS GRUP, S.L. 



 
INFRAESTRUCTURAS TRADE, S.L.. 
CONSTRAULA ENGINYERIA I OBRES, S.A.U. 
OBRES I PROJECTES CATALUNYA, S.L. 
HPSA CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS MEDIO AMBIENTALES, S.A. 
CONSTRUCCIONES FERTRES, S.L. 
EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES BENJUMEA, S.A. 
ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.U. 
VOLTES CONNECTA, S.L.U. 
HERCAL DIGGERS, S.L. 
 
Valorades les ofertes presentades pels serveis tècnics municipals, l’empresa 
amb l’oferta amb millor relació qualitat-preu per ser  proposada com empresa 
adjudicatària del contracte dels treballs inclosos en el projecte de les obres 
ordinàries de reforma i millora de l’accessibilitat del carrer Ignasi Iglesias i carrer 
Tomàs Breton (entre Ignasi Iglesias i Pep Ventura) d’Esplugues de Llobregat ha 
estat CONSTRUCCIONES FERTRES, S.L per un import total net de 875.914,26€  
més 183.941,99€ en concepte d’IVA, sent l’import total de 1.059.856,25€, IVA 
inclòs, un termini d’execució de vuit mesos, l’execució de la millora 3 així com la 
resta de compromisos inclosos a la oferta. En aquest sentit per acord de la Junta 
de Govern Local en sessió de dia 29 de març de 2019 es va: 
 
“1.- Excloure de la classificació les ofertes presentada per les empresa 
INFRAESTRUCTURAS TRADE, S.L, HERCAL DIGGERS, S.L. i OBRES I 
PROJECTES DE CATALUNYA, S.L a proposta de la Mesa de contractació, de 
conformitat amb la justificació manifestada pels serveis tècnics municipals.  
 
2.- Requerir a l’empresa CONSTRUCCIONES FERTRES, S.L., per a què en el 
termini dels 7 dies hàbils següents al de la notificació d’aquest requeriment, 
presenti en aquest ajuntament la documentació que s’indica a la clàusula 19.e) 
del Plec de clàusules econòmiques administratives que regeixen en aquesta 
licitació. 
 
A més, s’ha de dipositar en la Tresoreria municipal la quantitat de 87.591,43€ en 
concepte de garantia definitiva d’aquest contracte per executar el contracte de 
les obres ordinàries de reforma i millora de l’accessibilitat del carrer Ignasi 
Iglesias i carrer Tomàs Breton (entre Ignasi Iglesias i Pep Ventura). 
 
Transcorregut aquest termini de 7 dies hàbils sense que s’acrediti la constitució 
de la garantia definitiva i la resta de la documentació, es considerarà que el 
licitador ha retirat la seva oferta i es procedirà a requerir a la següent empresa 
licitadora classificada.” 
 
L’empresa CONSTRUCCIONES FERTRES, S.L ha dipositat l’esmentada 
garantia definitiva i la documentació acreditativa del compliment de les 
obligacions tributaries i amb la seguretat social i la documentació que acredita la 
capacitat i solvència exigida segons les previsions dels plecs de condicions 
econòmiques administratives 
 
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 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 
CONSTRUCCIONES FERTRES, S.L (NIF B64410327) amb un import total net 
de 875.914,26€  més 183.941,99€ en concepte d’IVA, sent l’import total de 
1.059.856,25€, IVA inclòs, un termini d’execució de vuit mesos, l’execució de la 
millora 3, el contracte de les obres ordinàries de reforma i millora de 
l’accessibilitat del carrer Ignasi Iglesias i carrer Tomàs Breton (entre Ignasi 
Iglesias i Pep Ventura) d’Esplugues de Llobregat en els termes previstos en la 
seva oferta. 
 
2.- Aprovar la disposició de la despesa corresponent per un import total de 
1.059.856,25€, IVA inclòs, amb càrrec de la partida 12 15320 61900 
REPARACIO IMPORTANTS INFRAESTRUCTURES URBA de l’exercici 
econòmic de 2019. 
 
3.- Comunicar a l’adjudicatari l’obligació de signar el contracte en el termini 
màxim dels 15 dies hàbils següents al de la notificació de la present adjudicació. 
 
4.- Sol·licitar a l’empresa adjudicatària de les obres, que en el termini màxim de 
7 dies naturals des de la notificació de l’acord l’adjudicació del contracte, presenti 
el Pla de Seguretat i Salut en compliment del RD 1627/97 de 24 d’octubre, per a 
la seva aprovació abans de l‘inici de les obres.  
 
5.- 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. 
 
6.- L'objecte del contracte es realitzarà sota la supervisió de les següents 
persones, les quals exerciran les facultats de responsables del contracte: 
 
Director de Projectes  
Tècnic de Projectes  
 
 
9. Proposta d’adjudicació del contracte de les obres de correcció de 
deficiències en sistemes constructius de paviments i sanejament dels 
vestidors del camp de futbol El Molí (exp. 2019/2295/1384).  
 
Per acord de la Junta de Govern Local en sessió de dia 1 de març de 2019 es 
va acordar aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert i 
tramitació urgent, relatiu al contracte de les obres de correcció de deficiències en 
sistemes constructius de paviments i sanejament dels vestidors del camp de 
futbol de Molí amb un pressupost màxim total de licitació de 258.419,05€, més 
54.268,00€ en concepte d’IVA (import total, 312.687,05€ IVA inclòs), així com els 



 
plecs de condicions econòmiques administratives i tècniques que regeixen 
aquesta contractació. 
 
Segons consta a l’expedient, dins del termini assenyalat per a la presentació de 
les ofertes s'han presentat les següents empreses:  
 

EMPRESES 

IARSA OBRES I PROMOCIONS, S.L. 
EUROCATALANA OBRES I SERVEIS,.S.L. 
CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES VICENÇ, S.L. 

ESTAYC, S.L.. 
 
Valorades les ofertes presentades pels serveis tècnics municipals, l’empresa 
amb l’oferta amb millor relació qualitat-preu per ser  proposada com empresa 
adjudicatària del contracte dels treballs inclosos en el projecte de les obres de 
correcció de deficiències en sistemes constructius de paviments i sanejament 
dels vestidors del camp de futbol de Molí d’Esplugues de Llobregat ha estat 
EUROCATALAN OBRES I SERVEIS, S.L per un import total net de 238.207,00€ 
més 50.023,47€ en concepte d’IVA, sent l’import total de 288.230,47€, IVA inclòs. 
En aquest sentit per acord de la Junta de Govern Local en sessió de dia 5 d’abril 
de 2019 es va: 
 
“1.- Excloure de la classificació les ofertes presentada per les empresa 
CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES VICENÇ, S.L. i IARSA OBRES I 
PROMOCIONS SL a proposta de la Mesa de contractació, de conformitat amb 
la justificació manifestada pels serveis tècnics municipals.  
 
2.- Requerir a l’empresa EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, S.L., per a què 
en el termini dels 5 dies hàbils següents al de la notificació d’aquest requeriment, 
presenti en aquest ajuntament la documentació que s’indica a la clàusula 19.f) 
del Plec de clàusules econòmiques administratives que regeixen en aquesta 
licitació. 
 
A més, s’ha de dipositar en la Tresoreria municipal la quantitat de 11.910,35€ en 
concepte de garantia definitiva d’aquest contracte per executar el contracte de 
les obres de correcció de deficiències en sistemes constructius de paviments i 
sanejament dels vestidors del camp de futbol de Molí.” 
 
L’empresa EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, S.L ha dipositat l’esmentada 
garantia definitiva i la documentació acreditativa del compliment de les 
obligacions tributaries i amb la seguretat social i la documentació que acredita la 
capacitat i solvència exigida segons les previsions dels plecs de condicions 
econòmiques administratives 
 
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 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 
EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, S.L (NIF B62554035) amb un import total 
net de 238.207,00€ més 50.023,47€ en concepte d’IVA , sent l’import total de 
288.230,47€, IVA inclòs, el contracte dels treballs inclosos en el projecte de les 
obres de correcció de deficiències en sistemes constructius de paviments i 
sanejament dels vestidors del camp de futbol de Molí d’Esplugues de Llobregat 
en els termes previstos en la seva oferta. 
 
2.- Aprovar la disposició de la despesa corresponent per un import total de 
288.230,47€, IVA inclòs, amb càrrec de la partida 12 34200 61900 REFORMA 
VESTIDORS CAMPS DE FUTBOL de l’exercici econòmic de 2019. 
 
3.- Comunicar a l’adjudicatari l’obligació de signar el contracte en el termini 
màxim dels 7 dies hàbils següents al de la notificació de la present adjudicació. 
 
4.- Sol·licitar a l’empresa adjudicatària de les obres, que en el termini màxim de 
7 dies naturals des de la notificació de l’acord l’adjudicació del contracte, presenti 
el Pla de Seguretat i Salut en compliment del RD 1627/97 de 24 d’octubre, per a 
la seva aprovació abans de l‘inici de les obres.  
 
5.- 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. 
 
6.- L'objecte del contracte es realitzarà sota la supervisió de les següents 
persones, les quals exerciran les facultats de responsables del contracte: 
 
Director de Projectes  
Tècnic de Projectes  
 
 
10. Proposta d’adjudicació per contracte menor de les obres corresponents 
a la reparació d’una caldera i la millora de la sala de calderes del CEM Les 
Moreres (exp. 2019/3450/1387). 
 
Atesa la necessitat de procedir a la contractació de les obres corresponents a la 
reparació d’una caldera i millora de la sala de calderes del CEM LES MORERES 
d’Esplugues de Llobregat.  
 
Tipus de contracte: Obra 
 
Objecte: obres corresponents a la reparació d’una caldera i millora de la sala de 
calderes del CEM LES MORERES d’Esplugues de Llobregat.  
 



 
Procediment de contractació: Contracte menor. Tramitació: Ordinària 
 
Codi CPV:44621200-1 
 
Valor estimat del contracte: 5.191,37 € 
 
IVA contracte:1.090,19 € 
 
Preu: 6.281,56 € 
 
Duració: La durada de les obres serà de 2 setmanes, iniciant-se com a màxim 
15 dies, a comptar des de la notificació de l'acord de l'adjudicació del contracte 
menor i acabant en qualsevol cas abans del 30 de abril de 2019, de forma 
improrrogable. 
 
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 COP ENERGIA, S.L, amb NIF 
B-65995508, per import de 6.231,50€ IVA inclòs, que es considera a la Memòria 
justificativa ajustada a les necessitats municipals i a les característiques 
específiques del contracte. La mateixa memòria indica que la persona que es 
proposa com a contractista no ha subscrit amb aquest Ajuntament altres 
contractes menors que individual o conjuntament superin les xifres límit per 
aquest tipus de contracte. 
 
Ha estat comprovada la disponibilitat de crèdit adequat i suficient en el 
pressupost de la corporació per a l’exercici 2019. 
 
Per la qual cosa i de conformitat amb el que s’estableix a la Disposició Addicional 
Segona de la Llei 9/2107, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, 
per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del 
parlament Europeu i del Consell  2014/23/UE, de 26 de febrer de 2014. 
 
En ús de les competències delegades atorgades mitjançant Decret de l’Alcaldia 
núm. 1466 de 18 de juny de 2015. 
 
S’acorda: 
 
1.- Aprovar  l’expedient de contractació i la MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL 
CONTRACTE MENOR incorporada a l’expedient, aprovant expressament la 
necessitat de procedir a aquesta contractació que té per objecte les obres 
corresponents a la reparació d’una caldera i millora de la sala de calderes del 
CEM LES MORERES d’Esplugues de Llobregat.  
 
2.- Declarar que s’ha procedit a la comprovació de la regla d’incompatibilitat de 
l’article 118.3 de la Llei 9/2017. 
 



 
3.- Aprovar el plec tècnic (o les condicions) que regiran la realització del contracte, 
establint que el pressupost d’execució del contracte és d’import 5.191,37€, més 
1.090,19€ corresponents al 21% d’IVA.  
 
4.- Adjudicar el contracte a COP ENERGIA, S.L B-65995508 per import de 
5.150,00€, més 1.081,50€ corresponents al 21% d’IVA, sent un import total del 
6.231,50€, IVA inclòs. 
 
5.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent al present, per 
un import màxim de 6.231,50 euros, IVA inclòs, a càrrec de la partida 36 34200 
21200 CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVES, del pressupost 
municipal en vigor, a favor de COP ENERGIA, S.L. B65995508. 
 
6.- El pagament s’efectuarà segons les condicions habituals de l’ajuntament, 
mitjançant transferència bancària, prèvia presentació de la factura o factures 
corresponents degudament signades per l’adjudicatària i degudament 
conformades per la persona designada responsable del projecte. 
 
7.- La data d'execució material dels treballs serà acordada entre la persona 
adjudicatària i la persona designada com a responsable del contracte. En tot cas 
la durada de les obres serà de 2 setmanes, iniciant-se com a màxim 15 dies, a 
comptar des de la notificació de l'acord de l'adjudicació del contracte menor i 
acabant en qualsevol cas abans del 30 de abril de 2019, de forma improrrogable. 
 
8.- La persona responsable del contracte, sota la supervisió de la qual es 
desenvoluparà el mateix, seran JMGL y JLGR. 
 
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 . 
 
 
11. Proposta d’aprovació relativa a l’habitatge de protecció oficial situat al 
carrer Gaspar Fàbregas, número 63-65. 
 
La Llei 18/2007, de 28 de desembre pel dret a l’habitatge de Catalunya en el seu 
article 3.j defineix el què s’ha d’entendre per habitatge dotacional fent una 
enumeració oberta de necessitats a satisfer amb un caràcter temporal i amb la 
finalitat que siguin temporals i per atendre a persones en situacions especials 
que els situen en una posició d’exclusió residencial. 
 
En aquest sentit, l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat disposa de tres 
promocions d’habitatge dotacional en règim de lloguer que són gestionades per 
l’empresa Visoren, S.L. com adjudicatària de la concessió administrativa per a la 
seva gestió. 
 
Els Serveis socials municipals han emès informe en el que manifesten que una 
unitat familiar resident al municipi, en concret en una de la tres promocions que 



 
gestiona l’empresa Visoren, S.L. es troba en situació d’emergència habitacional, 
pels motius que s’indiquen als informes que consten a l’expedient administratiu 
que acrediten una situació de precarietat social, econòmica i de salut. Així mateix, 
l’empresa Visoren, S.L. ha informat de l’estat processal de la demanda judicial 
interposada per recuperar la possessió de l’habitatge que s’està ocupant sense 
títol legítim vigent atès que a la finalització del contracte de lloguer de l’habitatge 
no va ser desocupat de forma voluntària. En aquest moments s’està pendent de 
fixar nova data de llançament, la qual es va suspendre inicialment amb la finalitat 
de trobar una alternativa habitacional adient pel cas concret. 
 
Fins a la data, aquestes situacions d’emergència han estat ateses, en la mesura 
de les capacitats i amb els limitats recursos dels que disposa l’Ajuntament, 
mitjançant allotjament en instal·lació hotelera del municipi, en tant s’ha trobat 
recurs alternatiu més adient a cadascuna de les situacions concretes. 
 
Per atendre la situació plantejada, els Serveis Socials proposen que la solució 
més prudent i adient per atendre les circumstàncies concretes d’aquesta unitat 
familiar és que continuïn en el mateix habitatge amb l’assumpció d’uns 
compromisos d’actuació per part de la persona afectada. Aquesta utilització 
temporal de l’habitatge s’hauria de limitar temporalment fins a recuperar la 
situació personal, econòmica i de salut que li permeti accedir a una habitatge de 
renda lliure.  
Per la qual cosa, a la vista de la situació d’emergència habitacional posada de 
manifest pels Serveis socials municipals, 
 
S’acorda: 
 
Primer.- Declarar l’habitatge situat al carrer Gaspar Fàbregas núm. 63-65, 2n 4a 
d’Esplugues de Llobregat com d’inserció, mantenint el seu règim dotacional i 
sense que es consideri modificat el contracte de concessió administrativa 
adjudicat a l’empresa Visoren, S.L. 
 
Segon.- Considerar oportuna i urgent l’assignació amb caràcter temporal del 
recurs habitacional d’inserció dotacional situat al carrer Gaspar Fàbregas núm. 
63-65, 2n 4a d’Esplugues de Llobregat al Sr. ... amb els següents compromisos 
per part d’aquesta persona: 
 

- L’estada és de caràcter temporal, fins trobar altre habitatge de renda lliure 
de característiques similars, amb un màxim de durada de tres anys, 
prorrogables d’any en any (sota valoració tècnica de serveis socials subjecte 
al compliment del pla de treball establert). 
 
- Pagament de la renda mensual que es determini segons l’aplicació de la 
normativa en matèria d’habitatge amb protecció oficial en règim de lloguer i, 
en concret, la fixada per a la promoció d’habitatges emplaçats al carrer Gaspar 
Fàbregas núm. 63-65. 
 
- Pagament de les despeses corresponents als subministraments i les 
despeses de comunitat de veïns. 



 
 
- Respectar les normes de convivència de la comunitat de veïns a fi d’evitar-
ne qualsevol molèstia. 
 
- Subscriure un pla de millora i seguiment de la situació familiar amb els 
Serveis socials bàsics. 
 
- Subscriure un pla de millora i seguiment de la situació personal amb el centre 
de salut mental de zona. 
 
- Comunicar qualsevol incidència o canvi de la situació. 

 
Tercer.- Sol·licitar a l’empresa Visoren, S.L. la retirada de la demanda judicial per 
a la recuperació de la possessió de l’habitatge situat carrer Gaspar Fàbregas 
núm. 63-65, 2n 4a contra el Sr. .... 
 
Quart.- Sol·licitar a l’empresa Visoren, S.L. la formalització d’un nou contracte de 
lloguer amb el Sr. ... en relació a l’habitatge situat al carrer Gaspar Fàbregas núm. 
63-65, 2n 4a. 
 
 

RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS 

12. 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. 46 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
11.241,51€. 
 
Relació núm. 47 de documents O en fase prèvia per un import total de 
113.683,92€. 
 
Relació núm. 48 de documents O en fase prèvia per un import total de 
76.385,56€. 
 
Relació núm. 49 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
17.333,47€. 
 
Tots el documents comptables porten annexat el corresponent document 
justificatiu que ha estat conformat per la persona tècnica adient i fiscalitzada pel 
Servei d’Intervenció. 
  
S’acorda: 
 
Aprovar la relació de despeses  i reconeixement d’obligacions següents: 
 



 
1.- Relació núm. núm. 46 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 11.241,51€. 

 
2.- Relació núm. 47 de documents O en fase prèvia per un import total de 
113.683,92€. 

 
3.- Relació núm. 48 de documents O en fase prèvia per un import total de 
76.385,56€. 
 
4.- Relació núm. 49 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
17.333,47€. 

 
 
13. Proposta de resolució de la sol·licitud de baixa a l’espai "Esplugues 
coworking" i devolució de la fiança (exp. 2017/12/2639). 
 
Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 23  d’octubre de 2017 es 
va aprovar la sol·licitud d’ingrés a l’espai “Esplugues Coworking” presentada per 
l’emprenedor ..., com a treballador autònom, concedint un espai per a una 
persona a l’espai “sala de professionals” en modalitat de jornada sencera. 
 
D’acord amb el règim de funcionament del Servei “Esplugues Coworking”, en 
data 8 de novembre de 2017 el Sr. ... va realitzar un ingrés per import de 120,00€ 
en concepte de fiança per poder disposar d’aquest espai. 
 
Atès que en data 12 de març d’enguany, mitjançant sol·licitud amb registre 
d’entrada núm. 2019/5950 sol·licita la baixa de l’espai “Esplugues Coworking” i 
la devolució de la fiança dipositada. 
 
Atès l’informe emès per la Tècnica d’Empresa i Ocupació, on s’especifica que 
segons l’apartat 11.3 del Règim de funcionament, aquesta renúncia causarà 
efectes un mes desprès de la seva data de presentació. 
 
Vist l’informe emès per la Tresoreria Municipal, on s’informa favorablement la 
devolució de la fiança dipositada en el seu dia, pel Sr. ... i informe conforme no 
té deutes amb l’Ajuntament. 
  
S’acorda: 
 
PRIMER.- Estimar la sol·licitud de baixa de l’espai “Esplugues Coworking” 
presentada pel treballador autònom Sr. ..., amb efectes 12 d’abril de 2019. 
 
SEGON.- Retornar al Sr. ..., la fiança d’import 120,00€ que té dipositada en 
aquest Ajuntament en concepte de garantia per l’ús de l’espai “Esplugues 
Coworking”. 
 
TERCER.- Notificar la present resolució a la persona interessada, indicant-li que 
la devolució de l’esmentada fiança s’efectuarà a partir dels 15 dies següents a la 
recepció d’aquesta notificació mitjançant transferència bancària. 



 
 
 
14. Proposta d’aprovació dels Plans d'emergència de diverses 
dependències municipals. 
 
Segons el Decret 30/2015 de 3 de març, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats 
i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut 
d'aquestes mesures, en el seu Annex I, inclou com dins el seu àmbit d’aplicació 
aquelles que es duen a terme «En edificis o establiments amb una ocupació 
prevista igual o superior a 1.000 persones». 
 
Per tant, les dependències llistades en aquest document, amb ocupacions 
inferiors a les indicades, no es troben dins els seu àmbit d’aplicació i no estan 
obligades a disposar d’un PAU en els termes que estableix l’anterior Decret. 
 
En el mateix Decret 30/2015, s’estableix que “la persona titular d’un centre o 
activitat no sotmès al present Decret pot elaborar un protocol d’actuació en 
emergències per tal de regular internament les actuacions destinades a adoptar 
mesures d’autoprotecció i els mitjans personals i materials necessaris per 
afrontar situacions de risc i d’emergència.” 
 
Per una altra banda. a l’Article 20 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, sobre 
Prevenció de Riscos Laborals, s’indica el següent: 
 
L’empresari, tenint en compte la mida i l’activitat de l’empresa, així com la 
possible presència de persones alienes, haurà d’analitzar les possibles 
situacions d’emergència i adoptar les mesures necessàries en matèria de 
primers auxilis, lluita contra incendis i evacuació dels treballadors, designant per 
a això el personal encarregat de posar en pràctica aquestes mesures i 
comprovant comprovant-ne periòdicament el bon funcionament. 
 
Tanmateix, aquest article indica que: 
 
El personal ha de tenir la formació necessària, ser suficient en nombre i disposar 
del material adequat, en funció de les circumstàncies abans assenyalades. 
 
Atès l'informe emès pel Tècnic municipal de Protecció Civil, de data 5 d’abril 2019, 
en relació a l’aprovació dels Plans d’emergència de diverses dependències 
municipals. 
 
Vist que les dependències indicades disposen de Plans d’Emergència redactats 
per la Tècnica de prevenció acreditada MCT de l’empresa Quirón Prevención, i 
signats amb data febrer del 2019, contractada per l’Ajuntament a tal efecte, es 
dona compliment amb allò establert a l’article esmentat. 
 
Vist que en diferents dates el personal tècnic de l’empresa Quirón Prevención, 
contractada per l’Ajuntament a tal efecte, ha portat a terme sessions 
d’implantació i formació amb les persones membres dels equips d’emergència 
indicats als diferents plans. 



 
  
S’acorda: 
 
Primer.- Aprovar els Plans d’emergència de les dependències municipals que es 
detallen a continuació: 
 

Dependència Adreça 
Centre Municipal Puig Coca Pl. Petit Parc de l’Amistat, s/n 
Casal de Cultura Robert Brillas. Oficina 
Jove i joventut 

c/Àngel Guimerà 38 

Can Tinturé (Masoveria) c/Església 36 
Can Tinturé (Museu) c/Església 36 
Pujol i Bausis Pge. Puig d’Ossa 11 
Biblioteca Central Pare Miquel c/Àngel Guimerà 108 
Edifici Cadí c/Verge de la Mercè 57 
Edifici Molí c/Verge de la Mercè 1 
PAC Central Pl. Santa Magdalena 24 
Oficina local habitatge c/ Joaquim Rosal 3 
Policia Local c/Manuel de Falla 24 
Brigada municipal c/Nord 26 
Escola Bressol La Mainada c/Baronessa de Maldà 28 
Escola Bressol Montserrat c/Cedres 38 

 
Segon.- Nomenar com a equips d’emergència a les persones indicades als plans. 
 
Tercer.- Facilitar còpia dels presents documents a tots els responsables de les 
mateixes, essent aquest fet responsabilitat del Servei de Prevenció de Riscos 
Laborals. 
  
 
15. Proposta d’aprovació del contracte menor mixt de servei i 
subministrament per a la realització dels tallers Maker i Programem i la 
construcció d’un Skyline per a Firesplugues (exp. 2019/3959/1437). 
 
Atesa la necessitat de procedir a la contractació mixta de servei i 
subministrament per a la realització dels tallers Maker i Programem i la 
construcció d’un Skyline per la Firesplugues al municipi d’Esplugues de Llobregat.  
 

Tipus de contracte: Mixt de servei i subministrament 
Objecte: contractació mixta de servei i subministrament per a la realització dels 
tallers Maker i Programem i la construcció d’un Skyline per a la Firesplugues 
Procediment de contractació: Contracte menor. Tramitació: Ordinària 
Codi CPV: 8050000-9 
Valor estimat del contracte: 9.400,00€ més 1.974,00€ (21% IVA) 
Preu: 11.374,00€ 
Durada: 4 i 5 de maig de 2019 
 

A l’expedient administratiu consta degudament incorporada la Memòria 
justificativa en la que resta acreditada la necessitat de la contractació i que no 
han estat alterades les regles generals de la contractació. 



 
 
Consta també a l’expedient l’oferta presentada per INVENIO EDUCATION FOR 
LIFE S.L, amb NIF B65538282, per import de 11.374,00€ 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 de crèdit adequat i suficient en el pressupost de la 
corporació per a l’exercici 2019. 
 
Per la qual cosa i de conformitat amb el que s’estableix a la Disposició Addicional 
Segona de la Llei 9/2107, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, 
per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del 
parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE, de 26 de febrer de 2014. 
 
En ús de les facultats delegades atorgades mitjançant Decret de l'Alcaldia núm. 
1466, de data 18 de juny de 2015. 
  
S’acorda: 
 

1. Aprovar  l’expedient de contractació i la MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL 
CONTRACTE MENOR incorporada a l’expedient, aprovant expressament la 
necessitat de procedir a aquesta contractació que té per objecte la 
contractació mixta de servei i subministrament per a la realització dels tallers 
Maker i Programem i la construcció d’un Skyline per la Firesplugues al 
municipi d’Esplugues de Llobregat. 
 
2. Declarar que s’ha procedit a la comprovació de la regla d’incompatibilitat de 
l’article 118.3 de la Llei 9/2017. 
 
3. Aprovar el pressupost del contracte per import de 9.400,00€ més 1.974,00€ 
(21% IVA). 
 
4. Adjudicar el contracte a l’empresa INVENIO EDUCATION FOR LIFE S.L, 
amb NIF B65538282 per import de 9.400,00€ més 1.974,00€ (21% IVA). 
 
5. Acceptar l’oferta addicional efectuada en la seva oferta per l’empresa 
INVENIO EDUCATION FOR LIFE S.L, amb NIF B65538282 adjudicatària, que 
consisteix en la contractació mixta de servei i subministrament per a la 
realització dels tallers Maker i Programem i la construcció d’un Skyline per la 
Firesplugues. 
 
6. Aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent al present, 
per un import màxim de 11.374,00€ IVA inclòs, a càrrec de les partides: 
144310022609 (2.904,00€ Firesplugues) i 119250022699 (8.470,00€ Tallers 
Innovació) del pressupost municipal en vigor, a favor de l’empresa INVENIO 
EDUCATION FOR LIFE S.L, amb NIF B65538282. 



 
 
Aprovar les condicions tècniques del contracte: Tallers Maker i Programem: 
 
Conceptualització de les activitats 
Instal·lació completa i desmuntatge del material en l’espai de l’activitat 
 
Execució de l’activitat:  
Taller Maker: dissabte 4 de maig  i diumenge 5 de maig d’11 a 17’30h 
Taller Programem!: dissabte 4 maig i diumenge 5 de maig de 17’30 a 19’30h. 
Lloc de realització: espai de l’estand institucional al mig de la Rambla Carme. 
Participants: Tallers Maker: fins a 20 nens/es en simultani. 
Tallers Programem!: fins a 16 nens/es simultani 2 persones facilitadores 
certificades per LEGO Education Academy 
Ús de la Metodologia LEGO Education 
Taules LEGO Education per a la realització de les activitats 
Recursos LEGO Education i dispositius informàtics. 
 
Construcció Skyline: 
Disseny i conceptualització de la imatge 
Dinamització de l’activitat:  flux continu de persones 
Material LEGO i suport per a la construcció.  
1 persona facilitadora certificada per LEGO Education ROBOTIX 
Dies: 4 i 5 de maig 
Horari: 11 a 21h. 
Lloc: espai de l’estand institucional al mig de la Rambla Carme. 

 
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 els dies 4 i 5 de maig de 2019. 
 
9. No hi ha garantia del servei. 
 
10. La persona responsable del contracte, sota la supervisió de la qual es 
desenvoluparà el mateix, serà La Coordinadora Tècnica de Comerç. 
 
11. Notificar la present resolució a la persona adjudicatària. 
 

Ordenar la publicació del contracte menor en la forma prevista a l'article 63.4 de 
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 
 
 

ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA 

16. Proposta d’aprovació del requeriment de fiança a l’adjudicatari per a la 
contractació del contracte del Servei d’Atenció Domiciliària, anys 2019-
2020 (exp. 2018/22/1408). 



 
 
Per acord de la Junta de Govern Local en sessió de dia 13 de juliol de 2018 es 
va acordar aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert 
harmonitzat relatiu al contracte de   amb un pressupost màxim total de licitació 
de 1.708.176,00€, més 68.327,04€ en concepte d’IVA (import total, 
1.776.563,04€ IVA inclòs), així com els plecs de condicions econòmiques 
administratives i tècniques que regeixen aquesta contractació. 
 
En data 21 de novembre de 2018, es va constituir la mesa de contractació que 
va procedir a l’obertura del sobre A corresponent a les declaracions responsables 
i del sobre B que contenia el projecte tècnic de les empreses presentades dintre 
de termini: 
 
Una vegada valorada la documentació presentada la mesa va admetre a la 
licitació i va validar el projecte tècnic de les següents empreses. 
 

EMPRESES 

OPTIMA FACILITY SERVICES S.L 
ACCENT SOCIAL S.L 
EULEN 
OHL SERVICIOS-INGESAN 
PERE MATA 
UTE-SENFOR FUTUR. 
SACYR SOCIAL  
CASER RESIDENCIAL 

 
En data 8 de febrer la taula de contractació va celebrar sessió per tal de procedir 
a la lectura de les valoracions de la documentació obtinguda al Sobre B i a 
l’obertura de les ofertes contingudes al Sobre C segons els criteris previstos al 
plec de clàusules  tècniques i administratives particulars. 
 
Sobre B 

EMPRESA PUNTUACION SOBRE B 
CASER RESIDENCIAL 25 pts 

OPTIMA FACILITY SERVICES 23 pts. 

EULEN 21,5 pts. 

UTE-SENFOR FUTUR 17 pts. 

ACCENT SOCIAL S.L 27 pts. 

OHL-SERVICIOS INGESAN 13,5 pts. 

PERE MATA 19,5 pts. 
SACYR SOCIAL 
 

24 pts. 



 
 
Sobre C 

EMPRESES Oferta IVA 

OPTIMA FACILITY SERVICES S.L. 1.436.464,46€ 59.852,68€ 
ACCENT SOCIAL S.L 1.533.096,48€ 61.323,86€ 
EULEN 1.658.131,28€ 66.325,24€ 
OHL-SERVICIOS INGESAN 1.641.150,74€ 65.646,03€ 
PERE MATA 1.674.012,48€ 66.960,50€ 
UTE-SENFOR FUTUR. 1.605.685,44€ 64.227,42€ 
SACYR SOCIAL 1.600.683,36€ 64.027,33€ 
CASER RESIDENCIAL     1.574.032,41€ 62.961,30€ 

 
Pel que fa a la primera valoració, l’òrgan de contractació va detectar  que 
l’empresa que en conjunt representava una oferta més favorable, OPTIMA 
FACILITY SERVICES, podia incórrer en una eventual baixa temerària atès que 
es trobava en més d’un 5% per sota la de mitjana aritmètica de les ofertes 
presentades, contravenint l’establert a l’apartat 2.9 de les disposicions relatives 
a la preparació, adjudicació i formalització del contracte incloses al plec de 
clàusules administratives particulars. 
 
En data 7 de març d’enguany, es va procedir a requerir a l’empresa OPTIMA 
FACILITY SERVICES que procedís a justificar els diferents conceptes relatius a 
la viabilitat econòmica de la seva oferta. 
 
En data 20 de març d’enguany, l’empresa OPTIMA FACILITY SERVICES va 
presentar una documentació justificativa com a resposta al requeriment de 
l’òrgan de contractació. 
 
En informe tècnic de data 11 d’abril d’enguany, que s’incorpora com annex, s’ha 
procedit a  analitzar la documentació presentada per l’empresa OPTIMA 
FACILITY SERVICES  per tal de justificar la viabilitat econòmica de la seva 
oferta.  
 
De l’estudi de l’esmentada documentació, es desprèn que no s’ha desvirtuat la 
anormalitat de l’oferta econòmica pels següents motius. 
 
1.- Incompliment de  projecte tècnic presentat respecte de la formació dels 
treballadors. (Sobre B). 
2.- Incompliment del Conveni Col·lectiu vigent pel que fa a la cobertura de 
despeses d’indemnitzacions per conceptes  de transport  i comunicacions dels 
treballadors. 
3.- Irregularitats en la subrogació del personal  destinat a tasques de coordinació 
i supervisió/responsable.  
4- Manca de provisió  a l’oferta econòmica de les despeses derivades  dels 
increments salarials derivats de la negociació del nou Conveni col·lectiu.  
5.- Percentatge d’absentisme laboral declarat anormalment baix i no justificat. 



 
 
Tots aquests conceptes determinen que, l’oferta d’OPTIMA FACILITY amb la 
baixa plantejada d’un 9% sobre el referent de la mitja aritmètica de les ofertes 
presentades no s’accepti amb la conseqüent exclusió de l’oferta. 
 
Una vegada exclosa l’empresa OPTIMA FACILITY SERVICES , el resultat de la 
valoració global del Sobre C (preu + criteris automàtics) de les restants empreses 
es la següent: 
 

EMPRESA PUNTUACIÓ OBTINGUDA 
Accent Social 70 pts. 
Caser Residencial 60,6474 pts 
Sacyr 54,5585 pts 
OHL Servicios Ingesan 45,3131 pts 
UTE Senfor Futur 40 pts 
Eulen  41,4336 pts 
Pere Mata 37,8052 pts 

 
Un cop realitzada la valoració de totes les ofertes admeses i considerada la 
totalitat dels criteris establerts pels Plecs del concurs, la puntuació total en ordre 
decreixent és la següent: 
 

EMPRESA PUNTUACIÓ OBTINGUDA 
Accent Social 97 pts. 
Caser Residencial 85,64 pts. 
Sacyr 79,55 pts. 
OHL Servicios Ingesan 72,31 pts. 
Senfor Futur 70,41 pts. 
Eulen  62,93 pts. 
Pere Mata 57,30 pts. 

 
En data 12 d’abril de 2019 es constitueix la Mesa de contractació a la qual 
s’acorda proposar a l’òrgan de contractació l’exclusió de l’oferta presentada per 
OPTIMA FACILITY SERVICES. A més, es determina que l’empresa amb l’oferta 
amb millor relació qualitat-preu per a ser proposada com empresa adjudicatària 
del contracte del servei d’atenció domiciliària, és ACCENT SOCIAL S.L amb un 
import  d’adjudicació de 1.533.096,48€, IVA 61.323,86€, import total IVA inclòs 
1.594.420,34€. 
 
Per tot l’anterior, la Mesa de contractació constituïda en data 12 d’abril de 2019 
va elevar proposta a l’òrgan de contractació per tal que, de conformitat amb 
l’article 159.4.f) 4º de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic, requereixi a l’empresa ACCENT SOCIAL S., com a millor oferta en relació 
qualitat-preu, per a què en el termini dels 5 dies hàbils següents al de la 
notificació d’aquest requeriment, presenti en aquest ajuntament la documentació 
que s’indica a la clàusula 5 del Plec de clàusules econòmiques administratives 
que regeixen en aquesta licitació. 
 
Així mateix se li requereix que dipositi en la Tresoreria municipal la quantitat de 
76.654,80€ en concepte de garantia definitiva d’aquest contracte. 



 
  
S’acorda: 
 
PRIMER.- Excloure de la classificació l’oferta presentada per l’empresa OPTIMA 
FACILITY SERVICES a proposta de la Mesa de contractació, de conformitat amb 
la justificació manifestada pels serveis tècnics municipals.  
 
SEGON.- Requerir a l’empresa ACCENT SOCIAL S.L, per a què en el termini 
dels 5 dies hàbils següents al de la notificació d’aquest requeriment, presenti en 
aquest ajuntament la documentació que s’indica a la clàusula 19.f) del Plec de 
clàusules econòmiques administratives que regeixen en aquesta licitació. 
 
A més, s’ha de dipositar en la Tresoreria municipal la quantitat de 76.654,80€ en 
concepte de garantia definitiva d’aquest contracte . 
 
Transcorregut aquest termini de 5 dies hàbils sense que s’acrediti la constitució 
de la garantia definitiva i la resta de la documentació, es considerarà que el 
licitador ha retirat la seva oferta i es procedirà a requerir a la següent empresa 
licitadora classificada.  
 
Les garanties exigides en poden prestar-se en alguna de les següents formes: 
 

1.- A través de transferència bancària (fiança), mitjançant la carta de pagament 
que s'adjuntarà a la notificació d’aquest acord. En aquest cas s'haurà d'enviar 
comprovant de transferència al correu electrònic: tresoreria@esplugues.cat. 
 
2.- Mitjançant aval bancari, presentat amb la redacció que s'acompanyarà com 
a document adjunt a la notificació d’aquest acord. 
 
3.- Mitjançant contracte d'assegurança de caució, presentat amb la redacció 
que s'acompanyarà com a document adjunt a la notificació d’aquest acord, i 
essent necessari el certificat on s'acrediti que l'entitat asseguradora es troba 
autoritzada per operar en el ram. 
 
En tots els casos la garantia constituïda s'ha de presentar juntament amb la 
còpia de l'acord. 
 
En el moment de presentar la corresponent garantia, serà necessari presentar 
també la fitxa bancària (en cas que no s'hagi presentat prèviament a 
l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat o s'hagi modificat el compte bancari). 
 
3.- Notificar el present acord a les persones interessades. 

 
 
17. Proposta d’aprovació de la pròrroga del contracte del Servei d’Atenció 
Domiciliària, durant els mesos maig-juny de 2019 (exp. 2017/18/1408). 
 
Primer.- Mitjançant Decret d’Alcaldia número 1.219 de data 26 de maig de 2015 
es va aprovar l’adjudicació a l’empresa CLECE S.A. del contracte relatiu al Servei 
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d’Atenció Domiciliària per un import anual màxim de 541.527,18 euros, IVA inclòs 
(4% d’IVA), i pels següents preus unitaris: 
 

Hora de servei d’atenció domiciliària: 15,05 euros, més 0,60 euros en 
concepte d’IVA. 
 
Hora de servei d’auxiliar de la llar: 11,72 euros, més 0,47 euros en concepte 
d’IVA. 

 
Segon.- L’acord d’adjudicació establia que el contracte iniciava la seva vigència 
en data 1 de juny de 2015. Donat que la durada inicial del contracte era de dos 
anys, el termini contractual concloïa el 31 de maig de 2017; no obstant, el plec 
de condicions regulador del contracte preveia la seva pròrroga, per la qual cosa, 
atenent la marxa satisfactòria de la prestació del servei i acceptació de l’empresa 
contractista, l’òrgan de contractació va acordar la prorroga del contracte entre  
l’1 de juny de 2017 a 31 de maig de 2018 per un import màxim de 541.527,18€. 
 
Tercer.- Posteriorment la Junta de Govern Local, en sessió de data 1 de 
desembre de 2017 es va restar assabentada de l’escissió parcial de la societat 
CLECE, S.A, per la qual es procedeix a la segregació de la branca d’activitat que 
compren els Serveis Socials en el territori de Catalunya a favor de la societat 
ACCENT SOCIAL, S.L. Aquesta empresa es va assumir la condició d’empresa 
contractista en el contracte relatiu al Servei d’Atenció Domiciliària del municipi 
d’Esplugues de Llobregat. 
 
Quart.- En data 15 de desembre la Junta de Govern Local va aprovar la 
modificació de contracte relatiu al servei d’atenció domiciliària del municipi 
d’Esplugues de Llobregat, subscrit amb la mercantil ACCENT SOCIAL, S.L, amb 
NIF B-66808213, incrementant el mateix en 153.363,68 euros, amb la següent 
distribució pressupostària de la despesa:  

 
- Any 2017: 79.000,00 euros (juny – desembre)  
- Any 2018: 74.363,68 euros (gener – maig)  

 
Amb això, l’import anual màxim del contracte pel període comprés entre l’1 de 
juny de 2017 i el 31 de maig de 2018 és de 694.890,86 euros, IVA inclòs (4% 
d’IVA), amb la següent distribució pressupostària de la despesa:  
 

- Any 2017: 394.890,86 euros (juny – desembre)  
- Any 2018: 300.000,00 euros (gener – maig)  

 
A més es va reajustat l’import de la garantia per cobrir el compliment de les 
obligacions contractuals i, en aquest sentit, es va requerir a la mercantil ACCENT 
SOCIAL, S.L, per tal de que abans del 31 de gener de 2018 diposités la quantitat 
de 7.373,25 euros com a complement de la garantia definitiva ja ingressada 
(aquesta quantitat és el 5% sobre l’import d’increment del contracte, exclòs l’IVA). 
 
Cinquè.- En data 4 de maig de 2018 la Junta de Govern Local va acordar  
prorrogar el contracte pel període comprés entre el 2 de juny de 2018 i el 30 de 



 
novembre de 2018, per un import màxim de 377.234,13€ més un import de 
14.929,37€ en concepte d’IVA (import total màxim de 388.163,50€, IVA inclòs), 
per considerar que la prestació del servei no podia quedar interrompuda per 
raons d’interès públic. La pròrroga es va realitzar amb l’acceptació de l’empresa 
contractista. 
 
Sisè.- En data 13 de juliol de 2018 es va aprovar a la Junta de Govern Local un 
nou expedient de contractació i plecs de condicions, mitjançant procediment 
obert i subjecte a regulació harmonitzada, del servei d’atenció domiciliària. No 
obstant, el 14 de setembre de 2018, la mesa de contractació de servei d’atenció 
domiciliària va proposar a l’òrgan de contractació la retroacció de l’expedient de 
licitació atès que un error informàtic impedia donar garanties igualitàries per a 
totes les empreses licitadores en el procediment. La Junta de Govern Local va 
acordar la retroacció de l’expedient mitjançant acord de data 28 de setembre de 
2018. L’esmentat acord incloïa un nou període de prorroga del contracte fins el 
30 d’abril de 2019 en tan no es pogués resoldre el procediment de contractació 
atesa la importància de la no interrupció del servei que es considera d’interès  
públic. L’empresa contractista va expressar la seva conformitat amb la pròrroga 
proposada, en les mateixes condicions establertes en l’actualitat 
 
Setè.-  La pròrroga del servei d’atenció domiciliària finalitza amb data 30 d’abril 
de 2019, encara en període de licitació la nova contractació del servei. 
 
És d’aplicació l’article 303 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, en relació 
a la clàusula sisena dels plecs de condicions econòmic administratives i la 
clàusula novena dels plecs de condicions tècniques, que habiliten per a la 
pròrroga del present contracte. 
 
A la vista dels informes tècnic i jurídic incorporat a l’expedient,  
  
S’acorda: 
 
PRIMER.- Declarar l’interès públic en la no interrupció en la prestació del servei 
d’atenció domiciliària atès que resultarien afectades directament les persones 
usuàries i beneficiàries del servei que es troben en situació de vulnerabilitat. 
 
SEGON.- Prorrogar el contracte relatiu al servei d’atenció domiciliària del 
municipi d’Esplugues de Llobregat, subscrit amb la mercantil ACCENT SOCIAL 
S.L, amb NIF B-66808213, pel període comprès des de l’1 de maig de 2019 fins 
a la data en que s’adjudiqui la nova licitació amb una previsió màxima de 2 mesos 
(30 de juny) . La pròrroga proposada no comportarà modificació de les condicions 
del contracte vigent en l’actualitat. 
 
TERCER.- Aprovar i disposar una despesa per import màxim de 142.120,25 
euros, més 5.921,67€ en concepte d’IVA, a favor de la mercantil ACCENT 
SOCIAL S.L, amb NIF B-66808213, a càrrec de la partida 68 23101 22706 –
Servei d’atenció domiciliària, per fer front a les obligacions contractuals derivades 
de la pròrroga aprovada, amb la següent distribució: 



 
 
QUART.- Notificar la present resolució a l’empresa contractista, pel seu 
coneixement i efectes. 
  
 
18. Proposta d’aprovació del conveni de col·laboració per al 
desenvolupament del programa de suport als ens locals per al impuls dels 
serveis de mediació ciutadana (exp. 2019/4227/1374). 
 
Primer.- El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 26 de novembre de 2015 
va aprovar el Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, que és l’instrument 
preferent per a  l’exercici de les funcions d’assistència i cooperació local de la 
Diputació de Barcelona, així con el seu Protocol general, que té com a finalitat 
establir els principis que regeixen el Pla i el marc general i la metodologia 
d’implementació de les actuacions i dels recursos que es comprenguin en 
l’esmentat Pla. Aquest protocol inclou el suport per al desenvolupament del 
Programa de suport als ens locals per a l’impuls i consolidació dels serveis de 
mediació ciutadana”, mitjançant conveni específic. 
 
En el marc del esmentat protocol, l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat va 
sol·licitar a la Diputació per aquest exercici la concertació del suport als ens 
locals per a l’impuls i consolidació del servei de mediació ciutadana per l’any 
2019. 
 
Segon.- Amb data 13 de març de 2019, la Diputació de Barcelona ha resolt 
concedir el suport puntual consistent en un ajut econòmic per un import de 
21.375,00€, pel any 2019 , dintre de l’acord de Concessió dels suports puntuals 
consistents en un ajut econòmic per a la realització de l’actuació 
“Desenvolupament del programa de suport als ens locals per a l’impuls i 
consolidació dels serveis de mediació ciutadana”, en el marc del Protocol general 
del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” i aprovació de la minuta del 
conveni regulador (exp. 2018/0019016). 
 
Tercer.- Consta a l’expedient l’informe tècnic subscrit per la Tècnica de Drets 
Civils i Infància que proposa formular l’adhesió al nou conveni i l’acceptació de  
l’ajut puntual mitjançant la signatura que regula la minuta corresponent a l’any 
2019. 
 
Per la qual cosa,  
  
S’acorda: 
 
PRIMER.- L’aprovació de la signatura d’adhesió al nou conveni regulador de 13 
de març de 2019 de la Diputació de Barcelona, que fixa la minuta de l’ajut puntual 
de 21.375€, per l’impuls i consolidació del servei de mediació ciutadana durant 
l’any 2019 a la ciutat d’Esplugues de Llobregat . 
 
SEGON.-L’acceptació de l’ajut puntual de 21.375€, per l’impuls i consolidació del 
servei de mediació ciutadana durant l’any 2019 a la ciutat d’Esplugues de 



 
Llobregat fixat al Conveni regulador de Diputació de Barcelona de 13 de març de 
2019, per l’impuls i consolidació del servei de mediació ciutadana. 
 
 
19. Proposta de justificació d’una subvenció atorgada en 2018 a Club Esplai 
Pubilla Cases per a l’activitat “1a trobada de diables i bèsties de foc” (exp. 
2018/111/2243). 
 
L’Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions i les Bases 
Reguladores per a l’atorgament de subvencions per a l’any 2018 defineixen, 
entre d’altres, els requisits exigits a les entitats beneficiàries dels ajuts atorgats, 
per aquest Ajuntament, pel desenvolupament d’activitats i /o projectes en 
qualsevol dels àmbits reflectits a les esmentades bases, en quant a l’obligació 
de justificar l’aplicació donada als fons rebuts, referida tant a la forma d’acreditar 
la realització de l’activitat o projecte pel qual es va concedir la subvenció, com al 
procediment intern a seguir per valorar i aprovar aquesta justificació. 
 
En data 13 de juliol de 2018 la Junta de Govern Local va atorgar a l’entitat 
ASSOCIACIÓ CLUB D’ESPLAI PUBILLA CASES – CAN VIDALET una 
subvenció de 960,00 euros pel desenvolupament de l’activitat “1a trobada de 
diables i bèsties de foc 2018”. 
 
Vist que en data 28 de febrer de 2019 l’entitat presenta comptes justificatius 
relatius a la despesa executada pel desenvolupament de l’esmentada activitat i 
que aquests contenen tots els requisits exigits a l‘Ordenança General reguladora 
de la concessió de subvencions i a les Bases Reguladores per a l’atorgament de 
subvencions, segons informes emesos per la Unitat Jurídic administrativa de 
l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania i el Servei de Cultura. 
  
S’acorda: 
 
Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat ASSOCIACIÓ 
CLUB D’ESPLAI PUBILLA CASES – CAN VIDALET, amb NIF G58300237, per 
valor de 2.299,00 euros, en relació a la subvenció de 960,00 euros atorgada pel 
desenvolupament de l’activitat “1a trobada de diables i bèsties de foc 2018”. 
 
 
20. Proposta de justificació d’una subvenció atorgada en 2018 a Agrupació 
Pro-Arts Musicals d’Esplugues per a l’activitat “Disco Fòrum” (exp. 
2018/20/2243). 
 
L’Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions i les Bases 
Reguladores per a l’atorgament de subvencions per a l’any 2018 defineixen, 
entre d’altres, els requisits exigits a les entitats beneficiàries dels ajuts atorgats, 
per aquest Ajuntament, pel desenvolupament d’activitats i /o projectes en 
qualsevol dels àmbits reflectits a les esmentades bases, en quant a l’obligació 
de justificar l’aplicació donada als fons rebuts, referida tant a la forma d’acreditar 
la realització de l’activitat o projecte pel qual es va concedir la subvenció, com al 
procediment intern a seguir per valorar i aprovar aquesta justificació. 



 
 
En data  13 de juliol de 2018 la Junta de Govern Local va atorgar a l’entitat 
AGRUPACIÓ PRO-ARTS MUSICALS D’ESPLUGUES una subvenció de 300,00 
euros pel desenvolupament de l’activitat “Disco Forum – Audiovisuals comentats”, 
any 2018. 
 
Vist que en data  15 de març de 2019 l’entitat  presenta comptes justificatius 
relatius a la despesa executada pel desenvolupament de l’esmentada activitat i 
que aquests contenen tots els requisits exigits a l‘Ordenança General reguladora 
de la concessió de subvencions i a les Bases Reguladores per a l’atorgament de 
subvencions, segons informes emesos per la Unitat Jurídic administrativa de 
l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania i el Servei de Cultura. 
  
S’acorda: 
 
Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat AGRUPACIÓ 
PRO-ARTS MUSICALS D’ESPLUGUES, amb NIF G60418837, per valor de  
538,17 euros, en relació a la subvenció de 300,00 euros atorgada pel 
desenvolupament de l’activitat “Disco Forum – Audiovisuals comentats”, any 
2018. 
 
 
21. Proposta de justificació d’una subvenció atorgada en 2018 a 
Produccions del Barri per a l’activitat “Esplugues Meets Jamaica” (exp. 
2018/49/2243).  
 
L’Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions i les Bases 
Reguladores per a l’atorgament de subvencions defineixen, entre d’altres, els 
requisits exigits a les entitats beneficiàries dels ajuts atorgats, per aquest 
Ajuntament, pel desenvolupament d’activitats i /o projectes en qualsevol dels 
àmbits reflectits a les esmentades bases, en quant a l’obligació de justificar 
l’aplicació donada als fons rebuts, referida tant a la forma d’acreditar la realització 
de l’activitat o projecte pel qual es va concedir la subvenció, com al procediment 
intern a seguir per valorar i aprovar aquesta justificació. 
 
En data 13 de juliol de 2018, la Junta de Govern Local va atorgar a l’entitat 
PRODUCCIONS DEL BARRI una subvenció de 698,00 euros pel 
desenvolupament de l’activitat “Esplugues Mets Jamaica 2018”. 
 
Vist que en data 28 de desembre 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’Infància i Joventut. 
  
S’acorda: 
 



 
Primer.- APROVAR la justificació econòmica presentada per l’entitat 
PRODUCCIONS DEL BARRI, per valor de 1.250,65 euros, en relació a la 
subvenció de 698,00 euros atorgada en 2018, pel desenvolupament de l’activitat 
“Esplugues Mets Jamaica 2018”. 
 
Segon.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’entitat PRODUCCIONS DEL BARRI i 
al Servei d’Infància i Joventut. 
 
 
22. Proposta de justificació d’una subvenció atorgada en 2018 a Club 
Petanca Recreativo Esplugues per a l’activitat “Petanca” (exp. 
2018/4/2243).  
 
L’Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions i les Bases 
Reguladores per a l’atorgament de subvencions defineixen, entre d’altres, els 
requisits exigits a les entitats beneficiàries dels ajuts atorgats, per aquest 
Ajuntament, pel desenvolupament d’activitats i /o projectes en qualsevol dels 
àmbits reflectits a les esmentades bases, en quant a l’obligació de justificar 
l’aplicació donada als fons rebuts, referida tant a la forma d’acreditar la realització 
de l’activitat o projecte pel qual es va concedir la subvenció, com al procediment 
intern a seguir per valorar i aprovar aquesta justificació. 
 
En data 20 de juliol de 2018, la Junta de Govern Local va atorgar a l’entitat CLUB 
PETANCA RECREATIVO ESPLUGUES una subvenció de 2.714,13 euros pel 
desenvolupament de l’activitat “Petanca 2018”. 
 
Vist que en data 20 de febrer de 2019 l’entitat  presenta comptes justificatius 
relatius a la despesa executada pel desenvolupament de l’esmentada activitat i 
que aquests contenen tots els requisits exigits a l‘Ordenança General reguladora 
de la concessió de subvencions i a les Bases Reguladores per a l’atorgament de 
subvencions, segons informes emesos per la Unitat Jurídic administrativa de 
l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania i el Servei d’Esports. 
  
S’acorda: 
 
Primer.- APROVAR la justificació econòmica presentada per l’entitat CLUB 
PETANCA RECREATIVO ESPLUGUES, per valor de 4.003,32 euros, en relació 
a la subvenció de 2.714,13 euros atorgada en 2018, pel desenvolupament de 
l’activitat “Petanca 2018”. 
 
Segon.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’entitat CLUB PETANCA 
RECREATIVO ESPLUGUES i al Servei d’Esports. 
  
 
23. Proposta de justificació d’una subvenció atorgada en 2018 a Moto Club 
Esplugues per a l’activitat “X Motor Baix Clàssic Esplugues” (exp. 
2018/107/2243).  
 



 
L’Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions i les Bases 
Reguladores per a l’atorgament de subvencions defineixen, entre d’altres, els 
requisits exigits a les entitats beneficiàries dels ajuts atorgats, per aquest 
Ajuntament, pel desenvolupament d’activitats i /o projectes en qualsevol dels 
àmbits reflectits a les esmentades bases, en quant a l’obligació de justificar 
l’aplicació donada als fons rebuts, referida tant a la forma d’acreditar la realització 
de l’activitat o projecte pel qual es va concedir la subvenció, com al procediment 
intern a seguir per valorar i aprovar aquesta justificació. 
 
En data 13 de juliol de 2018, la Junta de Govern Local va atorgar a l’entitat 
MOTOCLUB ESPLUGUES una subvenció de 605,12 euros pel 
desenvolupament de l’activitat “X Motor Baix Clàssic d’Esplugues 2018”. 
 
Vist que en data 6 de març de 2019 l’entitat  presenta comptes justificatius 
relatius a la despesa executada pel desenvolupament de l’esmentada activitat i 
que aquests contenen tots els requisits exigits a l‘Ordenança General reguladora 
de la concessió de subvencions i a les Bases Reguladores per a l’atorgament de 
subvencions, segons informes emesos per la Unitat Jurídic administrativa de 
l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania i el Servei d’Esports. 
  
S’acorda: 
 
Primer.- APROVAR la justificació econòmica presentada per l’entitat 
MOTOCLUB ESPLUGUES, per valor de 783,82 euros, en relació a la subvenció 
de 605,12 euros atorgada en 2018, pel desenvolupament de l’activitat “X Motor 
Baix Clàssic d’Esplugues 2018”. 
 
Segon.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’entitat MOTOCLUB ESPLUGUES i al 
Servei d’Esports. 
  
 
24. Proposta de justificació d’una subvenció atorgada en 2018 a Colla de 
Diables d’Esplugues Les Tòries per a l’activitat “Realitzar vestits nous” 
(exp. 2018/24/2243). 
 
L’Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions i les Bases 
Reguladores per a l’atorgament de subvencions per a l’any 2018 defineixen, 
entre d’altres, els requisits exigits a les entitats beneficiàries dels ajuts atorgats, 
per aquest Ajuntament, pel desenvolupament d’activitats i /o projectes en 
qualsevol dels àmbits reflectits a les esmentades bases, en quant a l’obligació 
de justificar l’aplicació donada als fons rebuts, referida tant a la forma d’acreditar 
la realització de l’activitat o projecte pel qual es va concedir la subvenció, com al 
procediment intern a seguir per valorar i aprovar aquesta justificació. 
 
En data  13 de juliol de 2018 la Junta de Govern Local va atorgar a l’entitat 
COLLA DE DIABLES D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT LES TÒRIES una 
subvenció de 740,00 euros pel desenvolupament de l’activitat “Realitzar vestits 
nous”, any 2018 
 



 
Vist que en data  4 de març de 2019 l’entitat  presenta comptes justificatius 
relatius a la despesa executada pel desenvolupament de l’esmentada activitat i 
que aquests contenen tots els requisits exigits a l‘Ordenança General reguladora 
de la concessió de subvencions i a les Bases Reguladores per a l’atorgament de 
subvencions, segons informes emesos per la Unitat Jurídic administrativa de 
l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania i el Servei de Cultura. 
  
S’acorda: 
 
Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat COLLA DE 
DIABLES D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT LES TÒRIES, amb NIF G63262539, 
per valor de  995,07 euros, en relació a la subvenció de 740,00 euros atorgada 
pel desenvolupament de l’activitat “Realitzar vestits nous”, any 2018. 
 
 
25. Proposta de justificació d’una subvenció atorgada en 2018 a 
l’Associació Pastorets d’Esplugues per a l’activitat de conveni (exp. 
2018/193/2244). 
 
L’Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions i les Bases 
Reguladores per a l’atorgament de subvencions defineixen, entre d’altres, els 
requisits exigits a les entitats beneficiàries dels ajuts atorgats, per aquest 
Ajuntament, pel desenvolupament d’activitats i /o projectes en qualsevol dels 
àmbits reflectits a les esmentades bases, en quant a l’obligació de justificar 
l’aplicació donada als fons rebuts, referida tant a la forma d’acreditar la realització 
de l’activitat o projecte pel qual es va concedir la subvenció, com al procediment 
intern a seguir per valorar i aprovar aquesta justificació. 
 
En data 14 de desembre de 2018, 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 2018”. 
 
Vist que en data 15 de març de 2019 l’entitat  presenta comptes justificatius 
relatius a la despesa executada pel desenvolupament de l’esmentada activitat i 
que aquests contenen tots els requisits exigits a l‘Ordenança General reguladora 
de la concessió de subvencions i a les Bases Reguladores per a l’atorgament de 
subvencions, segons informes emesos per la Unitat Jurídic administrativa de 
l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania i el Servei de Cultura. 
  
S’acorda: 
 
Primer.- APROVAR la justificació econòmica presentada per l’entitat 
ASSOCIACIÓ PASTORETS D’ESPLUGUES, per valor de 2.662,73 euros, en 
relació a la subvenció de 1.846,00 euros atorgada en 2018, pel desenvolupament 
de la "Programació anual 2018". 
 
Segon.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’entitat ASSOCIACIÓ PASTORETS 
D’ESPLUGUES i al Servei de Cultura. 
 



 
 
26. Proposta d’aprovació d’una pròrroga per a la justificació de la 
subvenció atorgada en 2018 per al projecte “Indestructibles” (exp. 
2018/85/2243). 
 
L’Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions i les Bases 
Reguladores per a l’atorgament de subvencions per a l’any 2018 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.  
 
Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 13 de juliol de 2018 es va 
aprovar l’atorgament d’una subvenció a ARM pel desenvolupament del projecte 
de cultura “Indestructibles, Una Historia Africana Sobre la Infància”, amb un 
període de temporització que abasta més enllà del 31 de desembre de 2018. 
 
L’article 29 de l’Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions 
disposa que, excepcionalment, es podrà aprovar un termini màxim de sis mesos 
de pròrroga per justificar la subvenció rebuda. 
 
En data 28 de març de 2019, ARM, presenta instància sol·licitant una pròrroga 
per presentar la justificació tècnica i econòmica del projecte. 
 
Vist l’informe emès per la Unitat Jurídic - Administrativa d’Acció Social i 
Ciutadania. 
 
Vista l’Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions i les 
Bases Reguladores per a l’atorgament de subvencions per a l’any 2018. 
  
S’acorda: 
 
Primer.- ESTIMAR la sol·licitud presentada per ARM, de pròrroga de la 
justificació de la subvenció atorgada en 2018, d’import 2.500,00 euros, pel 
desenvolupament del projecte de de cultura “Indestructibles, Una Historia 
Africana Sobre la Infància”, en el sentit de modificar el termini màxim per a 
justificar dita subvenció, que serà el 31 de juliol de 2019. 
 
Segon- NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada, tot comunicant que 
el no compliment d’aquest nou termini implicarà de forma automàtica l’inici d’un 
expedient de reintegrament de la subvenció atorgada. 
 
 
27. Proposta d’aprovació d’una pròrroga per a la justificació de la 
subvenció atorgada en 2018 a l’Assemblea Creu Roja per a un projecte de 
cooperació (exp. 2018/95/2243).  
 



 
L’Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions i les Bases 
Reguladores per a l’atorgament de subvencions per a l’any 2018 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.  
 
Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 13 de juliol de 2018 es va 
aprovar l’atorgament d’una subvenció a l’entitat Assemblea Comarcal Creu Roja 
a Esplugues de Llobregat - St. Just Desvern, per import de 5.141,60 euros, pel 
desenvolupament del projecte de Cooperació al Desenvolupament “Lideratge, 
Empoderament i Participació del Col·lectiu de Dones amb Discapacitat dels 
Municipis de Lleó a Nicaragua”, amb un període de temporització des de l’1 de 
novembre de 2017 fins el 31 d’octubre de 2018. 
 
L’article 29 de l’Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions 
disposa que, excepcionalment, es podrà aprovar un termini màxim de sis mesos 
de pròrroga per justificar la subvenció rebuda. 
 
En data 14 de març de 2019, l’entitat Assemblea Comarcal Creu Roja a 
Esplugues de Llobregat - St. Just Desvern, presenta instància sol·licitant una 
pròrroga per presentar la justificació tècnica i econòmica del projecte abans del 
31 de juliol de 2019. 
 
Vist l’informe emès per la Unitat Jurídic - Administrativa d’Acció Social i 
Ciutadania. 
 
Vista l’Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions i les 
Bases Reguladores per a l’atorgament de subvencions per a l’any 2018. 
 
S’acorda: 
 
Primer.- ESTIMAR la sol·licitud presentada per l’entitat Assemblea Comarcal 
Creu Roja a Esplugues de Llobregat - St. Just Desvern, de pròrroga de la 
justificació de la subvenció atorgada en 2018, d’import 5.141,60 euros, pel 
desenvolupament del projecte de Cooperació al Desenvolupament “Lideratge, 
Empoderament i Participació del Col·lectiu de Dones amb Discapacitat dels 
Municipis de Lleó a Nicaragua”, en el sentit de modificar el termini màxim per a 
justificar dita subvenció, que serà el 31 de juliol de 2019. 
 
Segon- NOTIFICAR aquest acord a l’entitat afectada, tot comunicant que el no 
compliment d’aquest nou termini implicarà de forma automàtica l’inici d’un 
expedient de reintegrament de la subvenció atorgada. 
 
 



 
28. Proposta d’aprovació d’una pròrroga per a la justificació de la 
subvenció atorgada en 2018 a A.E. PENYA ESPLUGUES per la seva 
programació anual (exp. 2018/105/2244). 
 
L’Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions i les Bases 
Reguladores per a l’atorgament de subvencions per a l’any 2018 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.  
 
Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 22 de juliol de 2018 es va 
aprovar l’atorgament d’una subvenció a l’entitat Associació Esportiva Penya 
Esplugues, per import de 11.790,00 euros, pel desenvolupament de les activitats 
següents, dins la programació de l’any 2018, en execució del conveni plurianual 
en vigor: 
 
Programes de foment de l’esport en edat escolar 
Programes de promoció de l’esport federat 
Esdeveniments i actes esportius 
 
L’article 29 de l’Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions 
disposa que, excepcionalment, es podrà aprovar un termini màxim de sis mesos 
de pròrroga per justificar la subvenció rebuda. 
 
En data 29 de març de 2019, l’entitat Associació Esportiva Penya Esplugues, 
presenta instància sol·licitant una pròrroga per presentar la justificació tècnica i 
econòmica del projecte abans del mes de maig de 2019. 
 
Vist l’informe emès per la Unitat Jurídic - Administrativa d’Acció Social i 
Ciutadania. 
 
Vista l’Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions i les 
Bases Reguladores per a l’atorgament de subvencions per a l’any 2018. 
 
S’acorda: 
 
Primer.- ESTIMAR la sol·licitud presentada per l’entitat Associació Esportiva 
Penya Esplugues, de pròrroga de la justificació de la subvenció atorgada en 
2018, d’import 11.700,00 euros, pel desenvolupament de la seva programació 
anual d’activitats, dins el conveni en vigor, en el sentit de modificar el termini 
màxim per a justificar dita subvenció, que serà el 30 d’abril de 2019. 
 
Segon- NOTIFICAR aquest acord a l’entitat afectada, tot comunicant que el no 
compliment d’aquest nou termini implicarà de forma automàtica l’inici d’un 
expedient de reintegrament de la subvenció atorgada. 
 



 
 
29. Proposta de reconeixement d'obligacions de sol·licituds de tarifació 
social d'assistència a escoles bressols resoltes en data 08/02/2019 (exp. 
2019/1036/2779). 
 
En data 8 de febrer de 2019, la Junta de Govern Local va estimar 61 sol·licituds 
de bonificació de preu públic per assistència a les escoles bressol municipals 
que a continuació es detallen, autoritzant i disposant una despesa total màxima 
de 52.793,40 euros, a càrrec de la partida pressupostària 47.32300.47200 del 
pressupost vigent, d’acord amb el desglossament següent: 
 

Escola Bressol N.I.F. 2018 2019 TOTAL 
ESCOLA BRESSOL 
MONTSERRAT F08619074 10.123,20 € 17.715,60 € 27.838,80 € 
ESCOLA BRESSOL MARTA 
MATA 
(Fundació Pere Tarrés) 

R5800395E 2.006,40 € 3.511,20 € 5.517,60 € 

ESCOLA BRESSOL MONTESA 
(Fundació Pere Tarrés) R5800395E 3.123,60 € 5.466,30 € 8.589,90 € 

ESCOLA BRESSOL LA 
MAINADA F08819872 3.944,40 € 6.902,70 € 10.847,10 € 

 
El mateix acord disposa que el pagament de les quantitats compromeses 
anteriorment es realitzarà mensualment, de manera proporcional, en funció del 
nivell d’assistència a l’activitat dels alumnes amb bonificació econòmica. 
 
Vist que les escoles bressol esmentades han complert amb aquest requisit, un 
cop valorada l’assistència efectiva de l’alumnat al servei bonificat durant els 
mesos de setembre, octubre, novembre i desembre de 2018; i de gener, febrer i 
març de 2019. 
 
Vist el Reglament d'obres, activitats i serveis aprovat mitjançant Decret 179/1995 
de la Generalitat de Catalunya, en la part que regula l'activitat subvencionadora 
de l'Administració. 
 
En virtut de la delegació conferida a la Junta de Govern local, al punt g. del Decret 
d’alcaldia núm. 1.466, de 18 de juny de 2015, per a la concessió de subvencions 
amb càrrec a crèdit pressupostari disponible a tal efecte. 
 
S’acorda: 
 
Primer.- RECONÈIXER les obligacions corresponents a les sol·licituds 
aprovades mitjançant l’acord número 23 de la Junta de Govern Local de data 8 
de febrer de 2019, de bonificació de preu públic per assistència a les escoles 
bressol municipals següents, a favor de les mateixes, en relació als mesos de 
setembre, octubre, novembre i desembre de 2018; i de gener, febrer i març de 
2019, per valor total de 32.911,80 euros, d’acord amb el detall que a continuació 
s’esmenta: 
 



 
Escola Bressol Montserrat (CIF F08619074 Sdad. Coop. T.A.G.I. Can Vidalet): 
Setembre de 2018: ...........2.439,60 euros 
Octubre de 2018: ..............2.439,60 euros 
Novembre de 2018: ..........2.530,80 euros 
Desembre de 2018: ..........2.530,80 euros 
Gener de 2019: ................2.530,80 euros 
Febrer de 2019: ................2.530,80 euros 
Març de 2019: ..................2.530,80 euros 
 
Escola Bressol Marta Mata (CIF R5800395E Fundació Pere Tarrés): 
Setembre de 2018: ............. 501,60 euros 
Octubre de 2018: ................ 501,60 euros 
Novembre de 2018: ............ 501,60 euros 
Desembre de 2018: ............ 501,60 euros 
Gener de 2019: .................. 501,60 euros 
Febrer de 2019: .................. 501,60 euros 
 
Escola Bressol Montesa (CIF R5800395E Fundació Pere Tarrés): 
Setembre de 2018: ............. 780,90 euros 
Octubre de 2018: ................ 780,90 euros 
Novembre de 2018: ............ 780,90 euros 
Desembre de 2018: ............ 780,90 euros 
Gener de 2019: .................. 780,90 euros 
Febrer de 2019: .................. 780,90 euros 
Març de 2019: .................... 780,90 euros 
 
Escola Bressol La Mainada (CIF F08819872 Sdad. Coop. Esc. Bress. La 
Mainada): 
Setembre de 2018: ............. 986,10 euros 
Octubre de 2018: ................ 986,10 euros 
Novembre de 2018: ............ 986,10 euros 
Desembre de 2018: ............ 986,10 euros 
Gener de 2019: .................. 986,10 euros 
Febrer de 2019: .................. 986,10 euros 
Març de 2019: .................... 986,10 euros 
 
Segon.- PROPOSAR el pagament de les obligacions reconegudes en el punt 
anterior. 
 
 

30. Proposta d'aprovació de la subvenció 2019 a l’Associació Comarcal 
Creu Roja per a famílies vulnerables mitjançant targetes prepagament, 
octubre a desembre de 2018 (exp. 2019/1843/2244). 
 
L’Assemblea Local de Creu Roja Esplugues de Llobregat – Sant Just Desvern 
col·labora amb l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat atenent les demandes 
referides a emergències municipals, donant suport a col·lectius vulnerables o 



 
promovent campanyes de capacitació i gestió del voluntariat, cooperació 
internacional i medi ambient. 
 
La Junta de Govern Local va acordar, en sessió ordinària del 24 de novembre de 
2017, l’aprovació del conveni de col·laboració amb l’entitat ASSEMBLEA 
COMARCAL CREU ROJA A ESPLUGUES DE LLOBREGAT, per al 
desenvolupament del Projecte d’atenció urgent a les necessitats bàsiques-
alimentació dirigit a famílies vulnerables d’Esplugues mitjançant targetes de 
prepagament, amb una vigència prevista pel període setembre 2017 fins el 31 
de desembre de 2018. 
 
En data  7 de març de 2019 l’entitat ha presentat la documentació justificativa 
del consum de targetes d’alimentació i de la despesa executada entre els mesos 
d’octubre a desembre de 2018, per valor total de 8.581,48 euros i ha sol·licitat la 
subvenció corresponent a aquest període. 
 
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals, valorant favorablement 
l’atorgament d’una subvenció de 8.581,48 euros, atès que “la despesa justificada 
es correspon amb els objectius pactats al conveni els quals estan alineats amb 
els les obligacions municipals de suport a col·lectius més vulnerables”. 
 
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 ASSEMBLEA 
COMARCAL CREU ROJA A ESPLUGUES DE LLOBREGAT, amb CIF 
Q2866001G, i  aprovar la concessió d’una subvenció per import 8.581,48 euros, 
per al desenvolupament del projecte d’atenció urgent a les necessitats bàsiques 
d’alimentació dirigit a famílies vulnerables d’Esplugues mitjançant targetes de 
prepagament, pel període d’octubre a desembre de 2018. 

 
Segon.- AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER una obligació per import de  
8.581,48 euros, a favor de l’entitat ASSEMBLEA COMARCAL CREU ROJA A 
ESPLUGUES DE LLOBREGAT, amb CIF Q2866001G, amb càrrec a la partida 
68.23100.48025 del pressupost municipal en vigor, en concepte d’aportació 
econòmica corresponent al període d’octubre a desembre de 2018. 
 
Tercer.- PROPOSAR el pagament corresponent a la despesa aprovada, a favor 
de l’entitat ASSEMBLEA COMARCAL CREU ROJA A ESPLUGUES DE 
LLOBREGAT, amb CIF Q2866001G. 



 
 
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. 
 
Cinquè.- COMUNICAR la concessió d’aquest ajut a la Base de Datos Nacional 
de Subvenciones, com a sistema Nacional de Publicitat de Subvencions. 
 
Sisè.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’entitat ASSEMBLEA COMARCAL 
CREU ROJA A ESPLUGUES DE LLOBREGAT. 
 
Setè.- NOTIFICAR aquesta resolució als Serveis Econòmics i al Servei d’Acció 
Social. 
 
 
I sense més assumptes a tractar, a les 14:46 hores del dia abans esmentat, per 
la Sra. Alcaldessa es dona per finalitzada a la sessió, aixecant-se la mateixa; de 
tot això es lliura la present acta, que signa la Sra. Alcaldessa i jo, el secretari, 
que en dono fe. 
 


