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Junta de Govern 

 
SESSIÓ DECISÒRIA ORDINÀRIA DE JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 3 DE 

MAIG DE 2019 
 
A la Casa Consistorial d’Esplugues de Llobregat, a la sala de reunions, a les 
13:40 hores del dia 3 de maig de 2019, es reuneix la Junta de Govern Local en 
sessió decisòria Ordinària, en primera convocatòria, sota la Presidència de 
l’alcaldessa Sra. Pilar Díaz Romero, amb l’assistència dels regidors i regidores: 
 
M.PILAR DIAZ ROMERO (Partit dels Socialistes de Catalunya - Progrés 
Municipal) 
 
Partit dels Socialistes de Catalunya - Progrés Municipal  
EDUARDO SANZ GARCIA 
SARA FORGAS UBEDA 
MONTSERRAT ZAMORA ANGULO 
FRANCISCO J GIMENEZ GONZALEZ 
MANUEL POZO LOPEZ 
JOSE ANTONIO HERNANDEZ SANCHEZ 
 
Secretari 
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. 15/19 corresponent a la sessió 
ordinària de data 26 d’abril de 2019. 
 
Per la Sra. alcaldessa i en relació a l’esborrany de l’acta núm. 15/19 corresponent 
a la sessió ordinària de data 26 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 concessió de llicència d’obres per executar els treballs de 
construcció d’una piscina a la finca ubicada al carrer Ahrensburg núm.16 
(exp.2019/2143/2416). 
 
La senyora ... sol·licita llicència per executar obres de construcció d'una piscina 
a l’aire lliure a la finca situada a l’av. Aherensburg, núm. 16, casa 4, d'aquesta 
població, (referència cadastral 4818413DF2841H0004SH) segons projecte tècnic 
aportat a tal efecte. (Expedient 2019/2413/2416). 
 
Atès l’informe emès pels Serveis Tècnics Municipals del que resulta: 
 
“Projecte 
 
Proposa la construcció d’una Piscina de forma rectangular, d’unes dimensions 
màximes de 6’30 m. x 3’25 m (uns 21 m2 de superfície i una fondària màxima de 
1’45 m.). 
 
Actualment ja existeix una terrassa en la part anterior (sud) del jardí de la 
parcel·la i s’aprofita aquesta terrassa per a  la construcció de la piscina, quedant 
completament enterrada en el terreny existent. 
 
El vas de la piscina a construir és d’estructura de mur de maó i formigó projectat 
armat recobert de gresite ceràmic/vítric. 
  
Valoració del projecte 
 
- Planejament vigent. 
 
Pla General Metropolità d'Ordenació Urbana de l'Entitat Metropolitana de 
Barcelona (PGM) de data 14/7/76, concretada per la seva transcripció refosa a 
escala 1/2.000 definitivament aprovada el 11/3/83. 
 
Text refós de la Modificació del Pla General Metropolità en el sector afectat pel 
soterrament de les línies elèctriques aèries d'alta tensió de FECSA, subàmbits  
nord i sud, d'Esplugues de Llobregat, informat favorablement pel Conseller de 
Política Territorial i Obres públiques en data 12 de maig de 2004, i aprovat 
definitivament pel Govern de la Generalitat el 20 de juliol de 2004. 
  
Text refós del Pla Parcial en el sector afectat pel soterrament de les línies 
elèctriques aèries d'alta tensió de FECSA, subàmbits nord i sud, d'Esplugues de 
Llobregat, aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de 
Barcelona el 17 de novembre de 2004, i amb la conformitat al citat Text refós per 
aquesta Comissió en data 15 de desembre de 2004. 
 
Modificació puntual per a l’adaptació de determinades previsions urbanístiques 
del Pla General Metropolità en el Sector d’Esplugues de Llobregat afectat pel 
soterrament de les línies elèctriques aèries d’alta tensió de FECSA, aprovat 
definitivament pel Conseller de Política Territorial i Obres Publiques per resolució 
del 14 d’abril de 2010. 



 
  
Modificació puntual per a l’adaptació de determinades previsions urbanístiques 
del Pla Parcial del sector afectat pel soterrament de les línies elèctriques aèries 
d’alta tensió de FECSA, aprovat definitivament per la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona, en sessió del dia 13 de maig de 2010. 
 
La finca FS-1-12 té una superfície de 2.706’68 m2, li correspon un sostre 
edificable de 1.000 m2 i és possible edificar fins a 4 habitatges. 
 
En data 28 de setembre de 2012, la Junta de Govern de l’Ajuntament 
d’Esplugues va concedir a la Sra. ..., llicència per a la divisió horitzontal tombada 
de la finca de l’Av. Ahrensburg 14-16 (FS-1-12 del Projecte de Reparcel·lació) en 
quatre entitats. En l’actualitat, a la finca ja hi ha dos habitatges unifamiliars 
construïts i el que es proposa serà el tercer habitatge dels quatre possibles. 
L’entitat a la que es refereix la present llicència és la que apareix en el document 
de divisió horitzontal tombada de la finca com a “Entitat núm. 4” de 368 m2. de 
superfície. 
 
Qualificació i situació urbanística 
 
La finca on es preveu la construcció de la piscina, es troba en sòl qualificat com 
a Zona residencial d’us d’habitatge unifamiliar Finestrelles - Sud (Clau 105/FS)- 
Subqualificació 105/FS-1.   
 
Projecte  
  
El projecte presentat conté: 
 
-  Memòria descriptiva i justificativa de les obres a realitzar, amb indicació del 
seu pressupost d’execució. 
 
-  Descripció i representació gràfica de les obres a realitzar. 
 
-  Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 
 
La documentació presentada inclou l’Estudi de Gestió de Residus 
 
El Projecte s’ajusta a la normativa vigent, acomplint, en concret, l’article 253 de 
les NN.UU. del PGM, pel que fa a la distància obligatòria a les alineacions 
oficials.” 
 
Atès l’informe favorable emès pels Serveis Jurídics Municipals, de data  29 
d’abril de 2019, els fonaments de dret del qual estableixen el següent: 
 
“Les obres mencionades estan subjectes a llicència urbanística prèvia, i aquesta 
s’ha d’atorgar d’acord amb la normativa urbanística, el planejament urbanístic i 
les ordenances municipals aplicables, segons prescriu l’article 187 del Text refós 
de la llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost; d’acord 
amb la redacció donada per la Llei 16/2015, de 24 de juliol, de simplificació de 



 
l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals 
de Catalunya i d’impuls de l’economia. 
 
En aquest sentit, d’acord amb l’article 187.c) està subjecte a llicència urbanística 
prèvia, la construcció d’edificis de nova planta que, d’acord amb la legislació 
sobre ordenació de l’edificació, requereixen l’elaboració d’un projecte tècnic, com 
és el cas que ens ocupa. 
 
D’acord amb l’article 12 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el 
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, correspon a l’administració 
municipal atorgar les llicències urbanístiques respecte dels actes que hi són 
subjectes que es pretenguin executar en el seu terme. 
 
L’article 13.1 del Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística estableix 
que les sol·licituds de llicències urbanístiques es tramiten de conformitat amb la 
legislació sobre règim local, sens perjudici de la legislació sobre procediment 
administratiu comú i procediment de les administracions públiques de Catalunya 
i els aspectes procedimentals establerts a la legislació urbanística. 
 
Per tant, són d’aplicació l’article 75 i següents del Reglament d'obres, activitats i 
serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny. 
 
L’article 34 del Reglament exigeix l’aportació d’un projecte executiu quan el 
projecte objecte de la llicència tingui la consideració de projecte bàsic. En aquest 
cas, el projecte presentat és bàsic, de manera que caldrà presentar el projecte 
executiu. 
 
Les llicències urbanístiques caduquen si transcorre el termini per començar les 
obres o el termini per acabar-les, incloses les seves pròrrogues respectives, 
sense que hagin estat iniciades o finalitzades. Els terminis són d’un any per a 
iniciar les obres, i de 3 anys per a acabar-les una vegada iniciades. Ambdós 
terminis es computen a partir de l’endemà de la notificació de la llicència atorgada. 
 
A aquests efectes, en compliment de l’article 37 del Reglament sobre protecció 
de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig, correspon 
efectuar l’advertiment de caducitat corresponent. 
 
Cal indicar a la persona titular de la llicència que ha de lliurar a l’administració 
atorgant una còpia de l’acta d’inici d’obres estesa per la direcció facultativa de 
les obres i, posteriorment, una còpia del certificat final d’obres expedit per 
aquesta mateixa direcció. Si les obres autoritzades no requereixen direcció 
facultativa per executar-les, les còpies de l’acta i del certificat esmentats han de 
ser substituïdes per la declaració responsable corresponent de la persona titular 
de la llicència urbanística. 
 
L’òrgan competent per a l’aprovació d’aquest Projecte és la Junta de Govern 
Local, per delegació expressa efectuada mitjançant Decret núm. 1466, de 18 de 
juny de 2015. 
 



 
CONCLUSIONS 
 
Per tot l'exposat, només resta concloure que s’informa favorablement la 
concessió de la llicència sol·licitada.” 
 
Vistos els preceptes citats, 
  
S’acorda: 
 
1.-  Concedir llicència d’obres a la senyora ... per a la construcció d’una piscina, 
de dimensions de 6’30m x 3’25m (uns 21m² de superfície, i una fondària màxima 
d’1’45m), a la finca ubicada a l’avinguda Ahrensburg, núm.16, d’Esplugues de 
Llobregat, d’acord amb el projecte bàsic presentat l’11 d’abril de 2019, (Registre 
general d'entrada núm. 2019-8630-E). 
 
2.- Condicionar aquesta llicència al compliment dels següents requisits: 
 
2.1. Abans d’iniciar les obres d’edificació ha de procedir a: 
 
2.1.1. Constituir dipòsit en Tresoreria Municipal en metàl·lic o aval bancari solidari 
d'import 1.200 euros en concepte de garantia d’urbanització i reposició de 
qualsevol dany que pogués ocasionar-se en els elements urbanístics del sòl, 
subsol i vol de la via pública, durant el curs de les obres, de conformitat amb el 
disposat en l'article 16 de les Ordenances Metropolitanes d'Edificació.  
 
2.1.2. Constituir dipòsit en Tresoreria Municipal en metàl·lic o aval bancari solidari 
d'import de 290’56 euros en concepte de fiança per a garantir la gestió dels 
residus procedents de l'enderroc, de conformitat amb el que disposa el Decret 
89/2010, de 29 de juny, relatiu a la gestió de residus de la construcció.  
 
La garantia definitiva es constituirà preferentment mitjançant: 
 
. Fiança: a través de l'ingrés amb el document de codi de barres. S’adjunta carta  
de pagament i instruccions carta de pagament. 
 
. Aval bancari: ha de contenir els requisits que s’enumeren seguidament. 
S’estableix l’obligació de presentar juntament amb l’aval còpia d’aquest acord: 
 
- Raó social de l'entitat de crèdit o societat de garantia recíproca.  
- Identificació dels apoderats.  
- Obligació assumida per la garantia. Import de la garantia (en lletra i en xifra). 
- L'aval ha de ser solidari respecte a l'obligat principal, amb renúncia expressa al 
benefici d'excussió i pagador al primer requeriment. 
- L'aval serà de durada indefinida, romanent vigent fins que l'òrgan a disposició 
del qual es constitueixi resolgui expressament declarar l'extinció de l'obligació 
garantida i la cancel·lació de l'aval. 
- Inscripció Registre Especial d'Avals amb número ... 
- Validació de poders per l’Assessoria jurídica de la C.G.D. o Advocacia de l’Estat.  
- Verificació de la representació per fedatari públic. 



 
 
2.1.3. Aportar la documentació següent: 
 
- Projecte Executiu signat pel tècnic redactor i per la propietat i degudament visat 
pel Col·legi Professional corresponent. 
 
- Full d’Assumpció del Director de l’obra, signat i visat pel Col·legi corresponent. 
 
- Nomenament de coordinador/a de Seguretat i Salut, igualment signat i visat pel 
Col·legi corresponent.  
 
- Programa de control de Qualitat. 
 
- Nomenament de Contractista.  
 
2.1.4. Comunicar, cursant avís per escrit a aquest Ajuntament, l’inici de les obres 
i procedir al replanteig i assenyalament de alineacions i rasants oficials en 
presència dels Serveis Tècnics Municipals. 
 
2.1.5. Aportar el corresponent projecte d’execució complert junt amb un certificat 
del tècnic redactor del citat projecte, visat pel col·legi professional corresponent, 
indicant que el mateix s’ajusta exactament al contingut del projecte bàsic en base 
al qual va ser concedida la corresponent llicència d’obres, o en el seu cas indicant 
les modificacions introduïdes i que aquestes modificacions compleixen totes les 
normes urbanístiques, ordenances i demés disposicions aplicables.   
 
3.- Advertir a ... que a la finalització de les obres, ha de: 
 
3.1. Aportar certificat final de les obres executades. 
 
3.2. Justificar el cost real i efectiu de les obres realitzades, i si s’escau efectuar 
l’autoliquidació complementària corresponent. 
 
3.3. Justificar la comunicació de les modificacions introduïdes a la finca, a la 
Gerència Territorial del Cadastre, c/ Travessera de Gràcia núm.58 2a planta de 
Barcelona, per ajustar les dades a la realitat (Mod. 902), aportant fotocopia de 
l’esmentat model. 
 
4.- Advertir i manifestar a ...: 
 
4.1. Que la placa d’obres s’haurà de retirar al Punt d’Atenció a la Ciutadania, 
plaça Santa Magdalena núm. 24, prèvia justificació del seu pagament i del dipòsit 
de les fiances o avals senyalats a la concessió de la llicència. Una vegada 
complimentada, s’ha de col·locar en lloc visible.  
 
4.2. Que en cas de necessitar la col·locació de contenidors per a residus i runes 
ha de sol·licitar i obtenir l'oportuna autorització.  
 



 
4.3. Que en cas de necessitar la col·locació d’una grua – torre, si és el cas, és 
necessari sol·licitar i tramitar la corresponent llicència municipal. 
 
4.4. Que en cas de necessitar ocupar i/o tallar la via pública, s’ha de sol·licitar la 
preceptiva autorització al departament de Serveis Administratius amb una 
antelació de 7 dies.   
 
5.- Advertir a ..., en compliment de l’article 37 del Reglament sobre protecció de 
la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig, el següent: 
 
- Per a la comunicació de l’inici d’obres caldrà aportar una còpia de l’acta d’inici 
d’obres estesa per la direcció facultativa de les obres i, posteriorment, acabades 
aquestes, caldrà aportar una còpia del certificat final d’obres expedit per aquesta 
mateixa direcció. 
 
- Les llicències urbanístiques caduquen si transcorre el termini d’1 any per 
començar les obres o el termini de 3 anys per acabar-les, incloses les seves 
pròrrogues respectives, sense que hagin estat iniciades o finalitzades. Ambdós 
terminis es computen a partir de l’endemà de la notificació de la llicència atorgada. 
 
6.- Condicionar la concessió d’aquesta llicència al pagament de les següents 
liquidacions confeccionades d'acord amb el que preveuen les Ordenances 
Fiscals respectives: 
 
6.1. Taxa per llicència urbanística, regulada en l'Ordenança Fiscal núm.6, articles 
5 i 6.1, apartat 1.1. per import de 373,75 €. 
 
Base imposable (PEM)= 13.000€ 
Base provisional (base imposable x 1,15) = 14.950€ 
Quota tributària (base provisional x 2,5%)= 14.950 x 2,5% = 373,75€ 
 
6.2. Taxa per utilització de plaques i altres distintius, regulada a l'Ordenança 
Fiscal núm.18, art. 5 per import 48,40 €. 
 
6.3. lmpost sobre construccions, instal·lacions i obres, regulada a l'Ordenança 
Fiscal núm. 1 articles 7 i 8 per import de 598 €. 
 
Base imposable (PEM)= 13.000€ 
Base provisional (base imposable x 1,15) = 14.950€ 
Quota tributària (base provisional x 4%)= 14.950 x 4%= 598€ 
 
Aquest impost es liquidarà per l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació 
de Barcelona (ORGT).  
 
7.- Comunicar a MMG, que la recaptació d'aquests tributs es troba delegada en 
l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT). En 
conseqüència, aquestes liquidacions seran notificades per l'ORGT en els 
pròxims dies, havent d'abonar-se el seu import en el lloc, termini i forma que es 
determini en la corresponent notificació. 



 
 
8.-  Donar trasllat a l'Organisme de Gestió Tributària (ORGT) de la Diputació de 
Barcelona per tal d'aprovar la liquidació corresponent a l’apartat 8.3. 
 
9.-  Notificar aquesta resolució a ... i donar trasllat al Servei d'Hisenda i 
Tresoreria. 
  
 
3. Proposta d’adjudicació del contracte de subministrament de material per 
al muntatge i legalització dels actes que munta la brigada municipal (exp. 
2018/3/3086). 
 
La Junta de Govern Local en sessió del dia 21 de desembre de 2018, va acordar 
aprovar l’expedient de contractació, per procediment obert simplificat, del 
subministrament de materials pel muntatge i legalització dels actes que munta la 
brigada municipal de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, amb un pressupost 
màxim total de licitació de 45.454,52 euros, més 9.545,45 euros en concepte 
d’IVA (import total, 54.999,97 euros, IVA inclòs), així com els plecs de condicions 
econòmic administratives i tècniques que regeixen aquesta contractació. 
 
Segons consta a l’expedient, dins del termini assenyalat per a la presentació 
d’ofertes, i segons consta en certificació expedida pel Sr. Secretari de la 
Corporació es va presentar la següent plica: 
 
COMERCIAL ELECTRICA DEL LLOBREGAT, S.A.U. 
 
L’obertura dels sobres únics relatius a la documentació administrativa i 
proposició econòmica de les ofertes presentades, en acte públic, es va celebrar 
el dia 1 de febrer de 2018, i es va comprovar tota la documentació requerida: 
 

 COMERCIAL ELÉCTRICA DEL 
LLOBREGAT, S.A.U. 

Compromís compliment termini màxim 
subministrament Si 

Compromís disposar d’un sistema de gestió i 
valorització dels residus  Si 

Fitxes dels productes on s’especifiqui les 
certificacions i normes que compleixen, 
descripció tècnica i referències comercials dels 
articles 

Si 

Certificats del marcat CE de tots els elements i 
del conjunt de cada quadre Si 

 
Analitzades les ofertes, i tenint en compte els criteris d’adjudicació inclosos en el 
Plec de condicions reguladores de la contractació del subministrament s’obté la 
següent puntuació: 

 COMERCIAL ELÉCTRICA DEL 
LLOBREGAT, S.A.U. 

El menor preu 
sense variació de 

Preu (sense IVA) 44.786,33 € 



 
les qualitats i 
especificacions 
tècniques del 
projecte 
 Preu (amb IVA) 54.191,46 € 
 % de baixa 1,47 % 
 Puntuació, màxim 

90 p 90 
Reducció termini 
d’entrega 

Reducció 2 setmanes 
 Puntuació, màxim 

10 p 10 

PUNTUACIÓ TOTAL 100 

 
 

Els  Serveis Tècnics municipals van emetre informe el 19 de febrer de 2019  
manifestant que la oferta de l’empresa COMERCIAL ELECTRICA DEL 
LLOBREGAT, S.A.U. es la més convenient per l’Ajuntament i es proposa 
adjudicar-li el contracte del  subministrament de materials pel muntatge i 
legalització dels actes que munta la brigada municipal de l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat, per un import net de 44.786,33 €, amb un import de 
9.405,13 € en concepte d’IVA i un import total d’adjudicació de 54.191,46 €.  
 
La Mesa de Contractació en data 28 de febrer de 2019, atès l’informe emès pels 
Serveis Tècnics Municipals en data 19 de febrer de 2019 i els Plecs de 
condicions econòmic-administratives i tècniques que regeixen el procediment 
obert simplificat, va acceptar i va donar la conformitat en tots els seus extrems a 
l’esmentat informe tècnic, elevant proposta a l’òrgan de contractació previ 
requeriment a l’empresa amb l’oferta mes avantatjosa, que va ser COMERCIAL 
ELECTRICA DEL LLOBREGAT, S.A.U., amb una puntuació de 100 punts, per 
un import total de 54.191,46€, amb un pressupost net de 44.786,33€ i una part 
d’IVA de 9.405,13€, per a que en el termini de 7 dies hàbils següents al de la 
notificació del requeriment, diposités en la Tresoreria Municipal la quantitat de 
2.239,32€, en concepte de garantia definitiva del contracte i presentés la 
documentació que s’indica a la clàusula 19.e) del Plec de clàusules econòmiques 
administratives que regeixen en aquesta licitació; i una vegada complimentat el 
requeriment, amb proposta d’adjudicació del contracte, a favor de l’empresa 
esmentada, per executar el subministrament de la senyalització vertical i altres 
materials  d’abalisament de l’ajuntament d’Esplugues de Llobregat. 
 
Atès que en data 20 de març de 2019, COMERCIAL ELECTRICA DEL 
LLOBREGAT, S.A.U. ha presentat garantia definitiva relativa al present 
contracte, per import total de 2.239,32€, així com la documentació requerida. 
 
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. 36 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 COMERCIAL 
ELECTRICA DEL LLOBREGAT, S.A.U. (CIF A08568057) amb un import total de 
54.191,46€, amb un pressupost net de 44.786,33€ i una part d’IVA de 9.405,13€, 
el contracte de subministrament de materials pel muntatge i legalització dels 
actes que munta la brigada municipal de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, 
en els termes previstos en la seva oferta i amb els descomptes oferts pel material 
a subministrar. 
 
2.- Aprovar la disposició de la despesa corresponent per un import total de 
54.191,46€, IVA inclòs, amb càrrec de la partida 12 33400 62300 
INFRAESTRUCTURES GENERALS. 
 
3.- Comunicar a l’adjudicatari l’obligació de signar el contracte en el termini dels 
15 dies hàbils següents al de la notificació de la present adjudicació.  
 
4.- Notificar la present adjudicació als licitadors i, simultàniament, publicar-la en 
el perfil del contractant, juntament amb l’informe tècnic de valoració de les 
proposicions.  
 
 
4. Proposta d’adjudicació del contracte de les obres ordinàries de reforma 
i millora de les escoles (exp. 2018/17/1384). 
 
La Junta de Govern Local en sessió del dia 5 de desembre de 2018, va acordar 
aprovar l’expedient de contractació, per procediment obert simplificat, del 
contracte d’obres ordinàries de reforma i millora de les escoles d’Esplugues de 
Llobregat, per un import màxim total de licitació de 107.383,44€, més 22.550,52€ 
en concepte d’IVA, en total 129.933,96€, IVA inclòs, d’acord amb el projecte 
redactat per l’arquitecte ... de l’empresa SBS Simón i Blanco, S.L.P i els plecs de 
condicions econòmiques administratives i tècniques. 
 
Segons consta a l’expedient, dins del termini assenyalat per a la presentació 
d’ofertes, i segons consta en certificació expedida pel Sr. Secretari de la 
Corporació s'ha presentat la següent plica: 
 
CONSTRUCCIONES FERTRES, S.L 
 
L’obertura del sobre únic de la oferta presentada, en acte públic, es va celebrar 
el dia 10 de gener de 2019, i es va comprovar tota la documentació requerida 
amb la següent puntuació: 
 
El menor preu sense variació de les qualitats i especificacions tècniques del 
projecte. La puntuació màxima possible serà de 80 punts. 
 
CONSTRUCCIONES FERTRES, S.L.: 80 punts per una oferta d’import total de 
129.881,40€, amb un import net de 107.340,00€, i una part d’IVA de 22.541,40€, 
que correspon a una baixa del 0,040451318 %. 



 
 
Experiència tècnica del cap d’obra. Puntuació màxima: 20 punts.  
 
CONSTRUCCIONES FERTRES, S.L.: 20 punts per Acreditar documentalment 6 
obres en les que el cap d’obra designat ha participat. 
 
Els  Serveis Tècnics municipals van emetre informe el 14 de gener de 2019 
manifestant que la oferta de l’empresa CONSTRUCCIONES FERTRES, S.L. es 
la més convenient per l’Ajuntament i es proposa adjudicar-li el contracte de les 
obres ordinàries de reforma i millora de les escoles d’Esplugues de Llobregat. 
per un import total de 129.881,40€, amb un pressupost net de 107.340,00€ i una 
part d’IVA de 22.541,40€, que correspon a una baixa del 0,040451318%.   
 
La Mesa de Contractació en data 21 de gener de 2019, atès l’informe emes pels 
Serveis Tècnics Municipals en data 14 de gener de 2019 i els Plecs de condicions 
econòmic-administratives i tècniques que regeixen el procediment obert 
simplificat, va acceptar i va donar la conformitat en tots els seus extrems a 
l’esmentat informe tècnic, elevant proposta a l’òrgan de contractació previ 
requeriment a l’empresa amb l’oferta més avantatjosa, que va ser 
CONSTRUCCIONES FERTRES, S.L., per un import total de 129.881,40€, amb 
un pressupost net de 107.340,00€ i una part d’IVA de 22.541,40€, per a que en 
el termini de 7 dies hàbils següents al de la notificació del requeriment, diposités 
en la Tresoreria Municipal la quantitat de 5.367,00€, en concepte de garantia 
definitiva del contracte i presentés la documentació que s’indica a la clàusula 
19.e) del Plec de clàusules econòmiques administratives que regeixen en 
aquesta licitació; i una vegada complimentat el requeriment, amb proposta 
d’adjudicació del contracte, a favor de l’empresa esmentada, per executar les 
obres ordinàries de reforma i millora de les escoles d’Esplugues de Llobregat. 
 
Atès que en data 31 de gener de 2019, CONSTRUCCIONES FERTRES, S.L.  
ha presentat garantia definitiva relativa al present contracte, per import total de 
5.367,00€, així com la documentació requerida. 
 
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. 36 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 107.340,00€ més 22.541,40€ en concepte d’IVA, sent l’import total de 
129.881,40€, IVA inclòs, el contracte de les obres de reforma i millora de les 
escoles 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 
129.881,40€, IVA inclòs, amb càrrec de la partida 12 32300 63200 MILLORES I 
ADEQUACIÓ ESCOLES PÚBLIQUES 2018 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 
20 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 Manteniment i Espai Públic. 
Arquitecta tècnica. 
 
 
5. Proposta d’adjudicació per contracte menor del servei d’Assistència 
tècnica per a la valoració del sobre B de la licitació del Pla de renovació i 
millora de l'enllumenat públic (exp. 2019/4476/1411). 
 
Atesa la necessitat de procedir a la contractació del  servei d’assistència tècnica 
per la valoració del sobre B de la licitació del pla de renovació i millora de 
l’enllumenat públic de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. 
Tipus de contracte: Servei 
 
Objecte: Servei d’assistència tècnica per la valoració del sobre B de la licitació 
del pla de renovació i millora de l’enllumenat públic de l’Ajuntament d’Esplugues 
de Llobregat. 
 
Procediment de contractació: Contracte menor. Tramitació: Ordinària 
 
Codi CPV:71000000-8 
 
Valor estimat del contracte: 3.700,00 € 
 
IVA contracte:777.00 € 
 
Preu: 4.477,00 € 
 
Duració: El termini màxim previst per la realització i entrega de la totalitat del 
treball serà de 3 setmanes des de l’adjudicació del servei per l’òrgan de 
contractació. 



 
 
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 PEAKWAY, S.L, amb NIF B-
66460338, per import de 4.477,00€ IVA inclòs, que es considera a la Memòria 
justificativa ajustada a les necessitats municipals i a les característiques 
específiques del contracte. La mateixa memòria indica que la persona que es 
proposa com a contractista no ha subscrit amb aquest Ajuntament altres 
contractes menors que individual o conjuntament superin les xifres límit per 
aquest tipus de contracte. 
 
Ha estat comprovada la disponibilitat de crèdit adequat i suficient en el 
pressupost de la corporació per a l’exercici 2019. 
 
Per la qual cosa i de conformitat amb el que s’estableix a la Disposició Addicional 
Segona de la Llei 9/2107, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, 
per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del 
parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE, de 26 de febrer de 2014. 
 
En ús de les competències delegades atorgades mitjançant Decret de l’Alcaldia 
núm. 1466 de 18 de juny de 2015. 
 
S’acorda: 
 
1.- Aprovar  l’expedient de contractació i la MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL 
CONTRACTE MENOR incorporada a l’expedient, aprovant expressament la 
necessitat de procedir a aquesta contractació que té per objecte el  servei 
d’assistència tècnica per la valoració del sobre B de la licitació del pla de 
renovació i millora de l’enllumenat públic de l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat. 
 
2.- Declarar que s’ha procedit a la comprovació de la regla d’incompatibilitat de 
l’article 118.3 de la Llei 9/2017. 
 
3.-  Aprovar el plec tècnic (o les condicions) que regiran la realització del 
contracte, establint que el pressupost d’execució del contracte és d’import 
3.700,00€, més 777,00€ corresponents al 21% d’IVA.  
 
4.- Adjudicar el contracte a PEAKWAY, S.L B-66460338, per import de 3.700,00€, 
més 777,00€ corresponents al 21% d’IVA, sent un import total del 4.477,00€, IVA 
inclòs. 
 
5.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent al present, per 
un import màxim de 4.477,00 euros, IVA inclòs, a càrrec de la partida 12 16500 
22706 HONORARIS TECNICS S TERRITORIALS ENLLUMENAT, del 
pressupost municipal en vigor, a favor de PEAKWAY, S.L B-66460338. 
 



 
6.- El pagament s’efectuarà segons les condicions habituals de l’ajuntament, 
mitjançant transferència bancària, prèvia presentació de la factura o factures 
corresponents degudament signades per l’adjudicatària i degudament 
conformades per la persona designada responsable del projecte. 
 
7.- La data d'execució material dels treballs serà acordada entre la persona 
adjudicatària i la persona designada com a responsable del contracte, en tot cas 
el termini màxim previst per la realització i entrega de la totalitat del treball serà 
de 3 setmanes des de l’adjudicació del servei per l’òrgan de contractació. 
 
8.- La persona responsable del contracte, sota la supervisió de la qual es 
desenvoluparà el mateix, seran ... 
 
9.- Notificar la present resolució a la persona adjudicatària. 
 
10.- Ordenar la publicació del contracte menor en la forma prevista a l'article 63.4 
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 
 
 
6. Proposta d’adjudicació per contracte menor del servei integral de 
manteniment i recollida selectiva de petits residus mitjançant 
minideixalleries urbanes (exp. 2019/1135/1411). 
 
Atesa la necessitat de procedir a la contractació del servei integral de 
manteniment i de la recollida selectiva de petits residus mitjançant les 7 
minideixalleries urbanes a Esplugues de Llobregat.  
 
Tipus de contracte: Servei 
 
Objecte: Servei integral de manteniment i de la recollida selectiva de petits 
residus mitjançant les 7 minideixalleries urbanes a Esplugues de Llobregat.  
 
Procediment de contractació: Contracte menor. Tramitació: Ordinària 
 
Codi CPV:50800000-3 
 
Valor estimat del contracte:4.494,00 € 
  
IVA contracte:943,74 € 
 
Preu: 5.437,74 € 
  
Duració: La vigència del contracte des de la seva adjudicació fins un cop realitzat 
el servei. Aquest servei es prestarà fins el 31 de desembre de 2019.  
 
A l’expedient administratiu consta degudament incorporada la Memòria 
justificativa en la que resta acreditada la necessitat de la contractació i que no 
han estat alterades les regles generals de la contractació. 
 



 
Consta també a l’expedient l’oferta presentada per BLIPVERT, S.L, amb NIF  
B60061231, per import de 5.437,74€ IVA inclòs, que es considera a la Memòria 
justificativa ajustada a les necessitats municipals i a les característiques 
específiques del contracte. La mateixa memòria indica que la persona que es 
proposa com a contractista no ha subscrit amb aquest Ajuntament altres 
contractes menors que individual o conjuntament superin les xifres límit per 
aquest tipus de contracte. 
 
Ha estat comprovada la disponibilitat de crèdit adequat i suficient en el 
pressupost de la corporació per a l’exercici 2019. 
 
Per la qual cosa i de conformitat amb el que s’estableix a la Disposició Addicional 
Segona de la Llei 9/2107, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, 
per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del 
parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE, de 26 de febrer de 2014. 
 
En ús de les competències delegades atorgades mitjançant Decret de l’Alcaldia 
núm. 1466 de 18 de juny de 2015. 
 
S’acorda: 
 
1.- Aprovar l’expedient de contractació i la MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL 
CONTRACTE MENOR incorporada a l’expedient, aprovant expressament la 
necessitat de procedir a aquesta contractació que té per objecte el  servei 
integral de manteniment i de la recollida selectiva de petits residus mitjançant les 
7 minideixalleries urbanes a 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 4.494,00€, més 943,74€ 
corresponents al 21% d’IVA. 
 
4.- Adjudicar el contracte a BLIPVERT, S.L B60061231 per import de 4.494,00€, 
més 943,74€ corresponents al 21% d’IVA, sent un import total del 5.437,74€, IVA 
inclòs. 
 
5.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent al present, per 
un import màxim de 5.437,74 euros, IVA inclòs, a càrrec de la partida 12 17230 
22699 DESPESES DIVERSES DE MEDI AMBIENT, del pressupost municipal en 
vigor, a favor de BLIPVERT, S.L B60061231. 
 
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, 
aquest contracte s'executarà com a màxim amb data 31 de desembre de 2019. 
 
8.- La persona responsable del contracte, sota la supervisió de la qual es 
desenvoluparà el mateix, serà ... 
 
9.- Notificar la present resolució a la persona adjudicatària. 
 
10.- Ordenar la publicació del contracte menor en la forma prevista a l'article 63.4 
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic . 
 
 
7. Proposta de requeriment de fiança del contracte d’obres per a la 
substitució de gespa artificial del camp de futbol El Molí (exp. 
2019/3499/3084). 
 
Per acord de la Junta de Govern Local en sessió de dia 29 de març de 2019 de 
2018 es va acordar aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment 
obert simplificat, relatiu als contracte de les obres per a l’execució de la 
substitució de gespa artificial del camp de futbol El Molí d’Esplugues de Llobregat, 
amb un pressupost màxim total de licitació de 280.476,24€, més 58.900,01€ en 
concepte d’IVA (import total, 339.376,25€, 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: GALITEC DESARROLLOS 
TECNOLOGICOS, S.L i FIELDTURF POLIGRAS, S.A. 
 
En data 26 d’abril de 2019 es constitueix la Mesa de contractació per a efectuar 
l'obertura del sobres únics. Realitzada l’obertura dels sobres, es posa de 
manifest que en relació a l’oferta presentada per l’empresa FIELDTURF 
POLIGRAS, S.A., aquesta no aporta el pressupost de licitació amb idèntiques 
qualitats que les del projecte. La documentació presentada per aquesta empresa 
en quant al requisit de presentar el pressupost de licitació, amb idèntics 
amidaments i qualitats que les del projecte, incloent els preus unitaris, 
pressupostos parcials per capítols i el resum del pressupost, incorporant els 
mateixos conceptes i percentatges d’aplicació es limita a presentar un 
pressupost amb amidaments, preus i resum del pressupost que no incorpora la 
descripció de les partides per verificar que es conserven les qualitats del projecte. 
 
En aquest sentit, els plecs de clàusules administratives particulars que regeixen 
el contracte preveu expressament que l’oferta que no presenti tota la 
documentació requerida al sobre ÚNIC: el pressupost de licitació, amb idèntics 
amidaments i qualitats que les del projecte, incloent els preus unitaris, 
pressupostos parcials per capítols i el resum del pressupost, serà exclosa del 
present procediment de licitació. 
 



 
Per l’anterior, la Mesa de Contractació proposa a l’òrgan de contractació 
l’exclusió de l’oferta presentada per l’empresa FIELDTURF POLIGRAS, S.A. per 
no donar compliment a les previsions dels Plecs de clàusules administratives 
particulars en relació a la documentació preceptiva que s’hauria de presentar. 
 
En aquest mateix acte, la Mesa de contractació manifesta que tota la 
documentació dels Sobres Únics relativa als criteris de valoració es remetran als 
Serveis Municipals corresponents a fi que emetin l'oportú informe de valoració, 
el qual s’elevarà a la Mesa que donarà compte de la puntuació obtinguda per les 
empreses licitadores, per la qual cosa es declara la suspensió d’aquesta sessió 
fins a l’emissió del informe de valoració del serveis tècnics. 
 
Les ofertes presentades per cadascuna de les empreses ha estat la següent: 
 
EMPRESES Oferta IVA 

GALITEC DESAROLLOS TECNOLOGICOS, S.L 259.313,69 54.455,87 
 
En aquest sentit, en data 30 d’abril de 2019 els serveis tècnics municipals emeten 
informe en el qual posen de manifest, la puntuació resultant: 
 
GALITEC DESARROLLOS TECNOLOGICOS, S.L.: 
45 punts per una oferta d’import total de 313.769,56€, amb un import net de 
259.313,69 €, i una part d’IVA de 54.455,87€, que correspon a una baixa del 
7,54522%. 
Millores al projecte dintre de l’àmbit del contracte. La puntuació màxima possible 
serà de 55 punts. 
Millora núm. 1. Puntuació màxima 12 punts. 
 
GALITEC DESARROLLOS TECNOLOGICOS, S.L.:12 punts per 8 anys 
d’ampliació del període de garantia i manteniment del paviment de gespa artificial 
instal·lat. 
Millora núm. 2. Puntuació màxima 40 punts. 
 
GALITEC DESARROLLOS TECNOLOGICOS, S.L.:40 punts per millores en les 
prescripcions dels paràmetres de la gespa: 15.600 dtex i 8.819 puntades/m2. 
Millora núm. 3. Puntuació màxim 3 punts. 
 
GALITEC DESARROLLOS TECNOLOGICOS, S.L.:3 punts per 25 metres de 
barana a substituir. 
 
PUNTUACIÓ TOTAL GALITEC DESARROLLOS TECNOLOGICOS, S.L.:  
100 punts 
 
En data 30 d’abril de 2019 es constitueix la Mesa de contractació a la qual 
s’acorda l’exclusió de l’oferta presentada per FIELDTUR POLIGRAS, S.A. 
A més, es determina que l’empresa amb l’oferta amb millor relació qualitat-preu 
per a ser  proposada com empresa adjudicatària del contracte de les obres per 
a l’execució de la substitució de gespa artificial del camp de futbol el Moli 



 
d’Esplugues de Llobregat ha estat GALITEC DESARROLLOS 
TECNOLOGICOS, S.L. amb un import total d’adjudicació de 313.769,56€, amb 
un import net de 259.313,69€ i una part d’IVA de 54.455,87€, que correspon a 
una baixa del 7,54522%, així com la resta de compromisos inclosos a l’oferta. 
 
Per tot l’anterior, la Mesa de contractació constituïda en data 30 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 GALITEC DESARROLLOS TECNOLOGICOS, 
S.L., com a millor oferta en relació qualitat-preu, 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. 
 
Així mateix se li requereix que dipositi en la Tresoreria municipal la quantitat de 
12.965,68€ en concepte de garantia definitiva d’aquest contracte. 
 
S’acorda: 
 
1.- Excloure de la classificació l’oferta presentada per la empresa FIELDTURF 
POLIGRAS, S.A. a proposta de la Mesa de contractació, de conformitat amb la 
justificació manifestada pels serveis tècnics municipals.  
 
2.- Requerir a l’empresa GALITEC DESARROLLOS TECNOLOGICOS, 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. 
 
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.  
 
Les garanties exigides en poden prestar-se en alguna de les següents formes: 
 
- A través de transferència bancària (fiança), mitjançant la carta de pagament 
que s'adjuntarà a la notificació d’aquest acord. En aquest cas s'haurà d'enviar 
comprovant de transferència al correu electrònic: tresoreria@esplugues.cat 
- Mitjançant aval bancari, presentat amb la redacció que s'acompanyarà com a 
document adjunt a la notificació d’aquest acord. 
- 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. 
 
 
8. Proposta d’aprovació del conveni de col·laboració amb l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya relatiu al programa de mediació per al lloguer 
social d’habitatges per a l’any 2019. 
 
Amb l’objectiu de continuar coordinant i desplegant en el territori, com els darrers 
anys, la prestació dels serveis i la gestió d’ajuts del Pla pel dret a l’Habitatge, així 
com els programes d’àmbit social i d’àmbit tècnic, l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat ha manifestat l’interès en la continuïtat del conveni de col·laboració 
amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya pel funcionament, l’any 2019, de la 
Borsa de Mediació per al lloguer social d’àmbit territorial municipal. Així mateix, 
amb el manteniment d’aquesta col·laboració es persegueix la finalitat principal 
d’assegurar la màxima cobertura territorial en la prestació dels serveis i gestió 
d’ajuts relacionats amb l’habitatge i facilitar la proximitat de les gestions a la 
ciutadania. 
  
S’acorda: 
 
Primer.- Aprovar la minuta del conveni adjunt per a la col·laboració entre  
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat 
relatiu al Programa de Mediació per al lloguer social d’habitatges per l’any 2019. 
 
Segon.- Autoritzar l’alcaldessa, Sra. Pilar Díaz Romero, per a la formalització del 
conveni i l’impuls de tots aquells actes a què vingui obligat l’ajuntament en 
execució del conveni. 
 
Tercer. - Notificar el present acord a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. 
 
 
9. Proposta d’aprovació del conveni de col·laboració d’encàrrec de 
gestions amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya relatiu a l’Oficina Local 
d’Habitatge per a l’any 2019. 
 
Amb l’objectiu de continuar coordinant i desplegant en el territori, com els darrers 
anys, la prestació dels serveis i la gestió d’ajuts del Pla pel dret a l’Habitatge, així 
com els programes d’àmbit social i d’àmbit tècnic, l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat ha manifestat l’interès en la continuïtat del conveni de col·laboració 



 
amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya pel funcionament, l’any 2019, de 
l’Oficina d’àmbit territorial municipal. Així mateix, amb el manteniment d’aquesta 
col·laboració es persegueix la finalitat principal d’assegurar la màxima cobertura 
territorial en la prestació dels serveis i gestió d’ajuts relacionats amb l’habitatge i 
facilitar la proximitat de les gestions a la ciutadania. 
  
S’acorda: 
 
Primer.- Aprovar la minuta del conveni adjunt per a la col·laboració i encàrrec de 
gestions entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament d’Esplugues 
de Llobregat relativa a l’Oficina Local d’Habitatge per l’any 2019. 
 
Segon.- Autoritzar l’alcaldessa, Sra. Pilar Díaz Romero, per a la formalització del 
conveni i l’impuls de tots aquells actes a què vingui obligat l’ajuntament en 
execució del conveni. 
 
Tercer.- Notificar el present acord a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. 
 
 
10. Proposta de personació en el recurs ordinari 71/2019 davant la Sala 
Contenciosa Administrativa, Secció 3a del TSJ de Catalunya, interposat pel 
Ministeri d’Hisenda - Delegació Especial d’Economia i Hisenda de 
Barcelona (exp. 2301/2017/2). 
 
Mitjançant escrit amb registre d’entrada a aquest Ajuntament de data 23 d’abril 
de 2019, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala Contenciosa 
Administrativa, Secció Tercera, ha emplaçat a aquest Ajuntament perquè es 
personi en el recurs contenciós-administratiu ordinari núm. 71/2019, interposat 
pel Ministeri d’Hisenda-Delegació Especial d’Economia i Hisenda de Barcelona 
contra la desestimació per silenci del requeriment presentat a l’Ajuntament 
d’Esplugues perquè realitzés la revisió d’ofici de l’acord d’aprovació del 
procediment de reparcel·lació del Pla parcial del sector afectat pel soterrament 
de les línies aèries d’alta tensió de FECSA, de data 24 de novembre de 2006. 
 
De conformitat amb allò previst a l’art. 48, 49 i següents de la Llei 29/1998, de 13 
de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa. 
 
S’acorda: 
 
1.- Personar-se com a demandats, en el recurs contenciós- administratiu ordinari 
núm. 71/2019, interposat pel Ministeri d’Hisenda-Delegació Especial d’Economia 
i Hisenda de Barcelona contra la desestimació per silenci del requeriment 
presentat a l’Ajuntament d’Esplugues perquè realitzés la revisió d’ofici de l’acord 
d’aprovació del procediment de reparcel·lació del Pla parcial del sector afectat 
pel soterrament de les línies aèries d’alta tensió de FECSA, de data 24 de 
novembre de 2006. 
 
2.- Que la representació i defensa d’aquesta Corporació sigui assumida 
indistintament pels lletrats de la mateixa els senyors ... 



 
 
 
11. Proposta d’autorització de la cessió d’ús de la plaça d’aparcament 
núm. 256 Soterrani 2 de la Rambla Àngel Guimerà (exp. 2019/2801/1597). 
 
El senyor ..., sol·licita autorització per a la cessió d’ús de la plaça d’aparcament 
número 256 de la planta soterrani 2, de l’aparcament subterrani de vehicles de 
la Rambla Àngel Guimerà, a favor del senyor ..., segons instància amb registre 
d’entrada número 2019/4607 de data 26 de febrer de 2019. 
 
Que el peticionari ... n’és titular de la concessió administrativa que l’autoritza l’ús 
d'aquesta plaça d'aparcament mitjançant  escriptura pública amb numero 1.650, 
de data 18 de setembre de 1995, atorgada pel Notari de l’ Il·lustre Col·legi de 
Barcelona el senyor ..., inscrita al Registre de la Propietat. 
 
La recepció provisional de les obres de l'aparcament i urbanització va ser 
acordada pel Ple Municipal en sessió ordinària de data 10 de febrer de 1993, 
iniciant-se el termini de la concessió de 50 anys. 
 
En el plec de clàusules regulador de la concessió aprovat i la seva modificació 
posterior acordada per l'Ajuntament Ple de data 13 de novembre de 1991, 
s'estipula que el concessionari podrà efectuar cessions d'ús de places 
d'aparcament a terceres persones, per gaudir parcialment de la concessió amb 
tots els requisits i condicions que figuren en el mateix, que hauran de ser 
autoritzades per l'Ajuntament i formalitzar-se en Escriptura pública, que 
s'inscriurà al Registre de la Propietat. 
 
També s'assenyala que els cessionaris de places d'aparcament podran a la 
vegada cedir el seu ús a terceres persones prèvia autorització d'aquest 
Ajuntament i compliment de les formalitats esmentades. En aquesta segona 
cessió i en les successives l'Ajuntament tindrà dret de tempteig sobre dites 
places.  
 
Atès que aquest Ajuntament  no considera oportú exercir el dret de tempteig en 
el present cas. 
  
Atès que l'Ajuntament en el Ple en sessió de data 15 de juliol de 2015, va acordar 
la delegació en la Junta de Govern Local, de les facultats corresponents per 
l'autorització de les cessions d'ús de places d'aparcament a terceres persones i 
per l'exercici en el seu cas del dret de tempteig sobre la plaça o places objecte 
de cessió en segones i successives cessions en les condicions i amb els requisits 
previstos en el Plec de Condicions regulador de la concessió.  
 
Atesa la clàusula vintè cinquena del Plec de clàusules reguladores de la 
concessió i la seva modificació acordada per el Ple Municipal de data 13 de 
novembre de 1991.  
 



 
Atès que el preu proposat per la cessió d’ús de la plaça sol·licitada no excedeix 
del preu màxim actualitzat d’acord amb l’establert a la clàusula vintè cinquena 
del plec de condicions reguladores de la concessió. 
 
Vist l'informe jurídic emès per la Unitat Jurídic Administrativa de Territori i 
Sostenibilitat. 
  
S’acorda: 
 
1. Autoritzar al senyor ... la cessió d’ús de la plaça d’aparcament número 256 de 
la planta soterrani 2, de l’aparcament subterrani de vehicles de la Rambla Àngel 
Guimerà, a favor del senyor ... per un import de 3.000,00€. 
 
2. Tenint en compte que la taxa per l’autorització de cessions d’ús en 
concessions administratives, a partir de segones cessions (Ordenança Fiscal 
núm. 9, article 6.2. A.VII 1) d'import 240,40€ i corresponent a la plaça 
d’aparcament número 256, amb càrrec/valor núm. 01851311/0000102895 es va 
liquidar per decret d’alcaldia i ha estat ingressada pel subjecte passiu en data 21 
de març de 2019.  
 
3.  Condicionar l'efectivitat de la cessió d'ús de la plaça d'aparcament que 
s'autoritza, a la seva formalització mitjançant escriptura pública especificant preu, 
termini i altres condicions establertes en la clàusula vintè cinquena del Plec 
regulador de la concessió, de conformitat amb aquest i a la seva inscripció al 
Registre de la Propietat. Tot això haurà d'acreditar-se davant d'aquest 
Ajuntament en el termini màxim de dos mesos, comptats des de la recepció del 
present acord. 
 
4.  Donar trasllat al Servei d'Hisenda i Tresoreria. 
 
5.  Donar trasllat als interessats. 
 
 
12. Proposta d’autorització de la cessió d’ús de la plaça d’aparcament 
núm. 377 Soterrani 1 del barri de Can Vidalet (exp. 2019/3219/1597). 
 
El senyor ..., sol·licita autorització per a la cessió d’ús de la plaça d’aparcament 
número 377 de la planta soterrani 1, de l’aparcament subterrani de vehicles de 
Can Vidalet a favor de la senyora ..., segons instància amb registre d’entrada 
número 2019/6647 de data 19 de març de 2019. 
 
Que el peticionari ..., n’és titular de la concessió administrativa que l’autoritza l’ús 
d'aquesta plaça d'aparcament mitjançant escriptura pública número 1.131 de 
data 28 d’abril de 1999, atorgada pel Notari de l’Il·lustre Col·legi de Catalunya el 
senyor ..., inscrita al Registre de la Propietat. 
 
La recepció provisional de les obres de l'aparcament i urbanització va ser 
acordada pel Ple Municipal en sessió ordinària de data 10 de febrer de 1993, 
iniciant-se el termini de la concessió de 50 anys. 



 
 
En el plec de clàusules regulador de la concessió aprovat i la seva modificació 
posterior acordada per l'Ajuntament Ple de data 13 de novembre de 1991, 
s'estipula que el concessionari podrà efectuar cessions d'ús de places 
d'aparcament a terceres persones, per gaudir parcialment de la concessió amb 
tots els requisits i condicions que figuren en el mateix, que hauran de ser 
autoritzades per l'Ajuntament i formalitzar-se en Escriptura pública, que 
s'inscriurà al Registre de la Propietat. 
 
També s'assenyala que els cessionaris de places d'aparcament podran a la 
vegada cedir el seu ús a terceres persones prèvia autorització d'aquest 
Ajuntament i compliment de les formalitats esmentades. En aquesta segona 
cessió i en les successives l'Ajuntament tindrà dret de tempteig sobre dites 
places.  
 
Atès que aquest Ajuntament  no considera oportú exercir el dret de tempteig en 
el present cas. 
  
Atès que l'Ajuntament en el Ple en sessió de data 15 de juliol de 2015, va acordar 
la delegació en la Junta de Govern Local, de les facultats corresponents per 
l'autorització de les cessions d'ús de places d'aparcament a terceres persones i 
per l'exercici en el seu cas del dret de tempteig sobre la plaça o places objecte 
de cessió en segones i successives cessions en les condicions i amb els requisits 
previstos en el Plec de Condicions regulador de la concessió.  
 
Atesa la clàusula vintè cinquena del Plec de clàusules reguladores de la 
concessió i la seva modificació acordada per el Ple Municipal de data 13 de 
novembre de 1991.  
 
Atès que el preu proposat per la cessió d’ús de la plaça sol·licitada excedeix del 
preu màxim actualitzat d’acord amb l’establert a la clàusula vintè cinquena del 
plec de condicions reguladores de la concessió. 
 
Vist l'informe jurídic emès per la Unitat Jurídic Administrativa de Territori i 
Sostenibilitat. 
  
S’acorda: 
 
1.  Autoritzar al senyor ... la cessió d’ús de la plaça d’aparcament número 377 
de la planta soterrani 1, de l’aparcament subterrani de vehicles de Can Vidalet a 
favor de la senyora ... per un import de 5.873,86€.  
 
2. Tenint en compte que la taxa per autorització de cessions d’ús en concessions 
administratives, a partir de segones cessions (Ordenança Fiscal núm. 9, article 
6.2. A.VII 1) d'import 240,40€, corresponent a la plaça d’aparcament número 377, 
amb càrrec/valor núm. 01853130/0000116262 es va liquidar per decret d’alcaldia 
i ha estat ingressada pel subjecte passiu en data 16 d’abril de 2019.  
 



 
3.  Condicionar l'efectivitat de la cessió d'ús de la plaça d'aparcament que 
s'autoritza, a la seva formalització mitjançant escriptura pública especificant preu, 
termini i altres condicions establertes en la clàusula vint-i-cinquena del Plec 
regulador de la concessió, de conformitat amb aquest i a la seva inscripció al 
Registre de la Propietat. Tot això haurà d'acreditar-se davant d'aquest 
Ajuntament en el termini màxim de dos mesos, comptats des de la recepció del 
present acord. 
 
4.  Donar trasllat al Servei d'Hisenda i Tresoreria. 
 
5.  Donar trasllats als interessats. 
 
 
13. Proposta d’aprovació inicial del Pla especial de concreció d’ús i 
ordenació volumètrica de la parcel·la de propietat municipal situada al 
carrer Sant Mateu, núm. 2 (exp. 2266/2019/4455). 
 
Vist el document del Pla especial de concreció d’ús i ordenació volumètrica de la 
parcel·la situada al carrer de Sant Mateu, d’Esplugues de Llobregat, promogut 
per l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, i redactat pels Serveis tècnics 
municipals; 
 
Vist l’informe tècnic favorable emès pels Serveis tècnics municipals del Servei 
d’Urbanisme, que estableix el següent: 
 
“INFORME: 
 
Encàrrec. Antecedents. 
 
Per encàrrec de l’Equip de Govern de l’Ajuntament d’Esplugues es redacta, per 
part dels Serveis Tècnics d’Urbanisme de l’Ajuntament Pla Especial de 
Concreció d’Ús i Ordenació Volumètrica de la parcel·la de propietat municipal 
situada al carrer Sant Mateu, núm. 2. 
 
En concret, es tracta de la parcel·la situada a l’extrem est del terme municipal 
d’Esplugues de Ll., amb núm. de referència cadastral 4814706DF2841S0001AY. 
 
Planejament vigent  
 
El Planejament vigent en l’àmbit del document que es presenta és el següent: 
 
Text refós de la Modificació del Pla General Metropolità en el sector afectat pel 
soterrament de les línies elèctriques aèries d'alta tensió de FECSA, subàmbits 
nord i sud, d'Esplugues de Llobregat, informat favorablement pel Conseller de 
Política Territorial i Obres públiques en data 12 de maig de 2004, i aprovat 
definitivament pel Govern de la Generalitat el 20 de juliol de 2004 (DOGC núm. 
4219 del 15/9/2004). 
 



 
Text refós del Pla Parcial en el sector afectat pel soterrament de les línies 
elèctriques aèries d'alta tensió de FECSA, subàmbits nord i sud, d'Esplugues de 
Llobregat, aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de 
Barcelona el 17 de novembre de 2004, i amb la conformitat al citat Text refós per 
aquesta Comissió en data 15 de desembre de 2004 (DOGC núm. 4328 de 22 de 
febrer de 2005). 
 
Modificació puntual per a l’adaptació de determinades previsions urbanístiques 
del Pla Parcial del sector afectat pel soterrament de les línies elèctriques aèries 
d’alta tensió de FECSA, aprovada definitivament per la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona, en sessió del dia 13 de maig de 2010. 
 
Pla especial de concreció d'us i condicions d'edificació del subàmbit 7b, definició 
de les noves alineacions dels carrer San Mateu i Modificació del Catàleg referent 
a masia de ca n'Oliveres, aprovat definitivament en data 23/06/2010. 
 
Actualment, la totalitat de l’àmbit inclòs en la proposta de Pla Especial està 
qualificat com a Sistema d’Equipaments Comunitaris de Nova Creació – clau 7b. 
No està assignat cap ús concret a aquesta parcel.la. 
 
Objecte del document 
 
L’objecte del document presentat és fixar els paràmetres bàsics que han de 
permetre edificar la parcel·la en qüestió i concretar-ne l’ús, ja que l’Ajuntament 
d’Esplugues té la intenció de desenvolupar aquest sector i adequar el 
planejament per a la promoció futura d’un equipament docent de caràcter 
universitari. 
 
Àmbit 
 
La superfície de la parcel·la objecte del  Pla Especial comprèn la totalitat de la 
parcel·la cadastral 4814706DF2841S0001AY, de propietat 100% de l’Ajuntament 
d’Esplugues i qualificada de Sistema d’Equipament Comunitari – clau 7b i d’una 
superfície de 5.724 m2 (4.814 m2. segons cadastre). 
 
El solar objecte del Pla Especial presenta façana continua al carrer Sant Mateu, 
amb forma sensiblement trapezoidal i amb una topografia força plana, amb una 
suau pendent descendent vers l’est, amb una diferència de cotes d’uns 2 m. entre 
extrems de la parcel·la. 
 
L’entorn en el que es troba la parcel·la objecte del Pla Especial es tracta d’un 
entorn urbà encara en desenvolupament, ja que tant a una banda com l’altra del 
carrer Sant Mateu està prevista la construcció de diferents blocs d’habitatges, 
tant al terme municipal d’Esplugues, com al d’Hospitalet. 
 
Descripció de la proposta 
 



 
En l’actualitat, la parcel·la es troba sense edificar i la voluntat de l’Ajuntament és 
dedicar-la (mitjançant alguns tipus de concessió administrativa) a un Equipament 
Docent de caràcter universitari que completi la oferta educativa del municipi. 
 
Es proposa, per tant, que la parcel·la de referència, actualment sense ús 
determinat es dediqui a Equipament docent, de caràcter públic o privat, de 
formació universitària. 
 
La ordenació urbanística de l’edificació es concreta als plànols d’ordenació del 
document redactat i, en essència, es proposa un tipus d’ordenació segons 
volumetria específica amb ordenació flexible, per tal d’adequar la futura edificació 
a les necessitats funcionals de l’equipament concret. Es proposa que l’edificació 
futura tingui una alçada amb front al carrer Sant Mateu de PB + 3 (16’80 m) i una 
alçada superior en la part posterior de la parcel·la (PB + 6 – 29’40 m.). Això 
permetrà construir un edifici d’un determinat sostre, adequat per als usos 
previstos, però amb una “presència” urbana relativament poc invasiva, ja que la 
prat principal de l’edificació es situarà a la part interior de la parcel.la. 
 
Pel càlcul de l’edificabilitat de la parcel·la de referència s’ha tingut en compte les 
edificabilitats associades a les qualificacions urbanístiques de l’entorn, de 
manera que s’obté un índex d’edificabilitat promig de 1’6 m2st/m2sòl. 
 
L’objecte del document presentat és fixar els paràmetres bàsics que han de 
permetre la construcció d’aquest Equipament Docent. A continuació es detallen 
les determinacions del present Pla Especial: 
 
Usos Admesos.- Pel que fa als usos, el Pla Especial determina per a la parcel·la 
de referència, l’ús docent de caràcter universitari. 
 
Edificabilitat.- La proposta de Pla Especial preveu un índex d’edificabilitat d’1,60 
m2st/m2sòl., similar o inferior al del promig l’entorn immediat.  
 
Ocupació màxima.- Pel que fa a la ocupació, el present Pla Especial preveu fixar 
la ocupació màxima en un 65% del solar d’equipament, tant en construccions 
sobre rasant com construccions sota rasant. 
 
Distàncies a llindars: s’estableix, respecte els llindars, una separació de 3 m. a 
qualsevol llindar, tret del front al carrer Sant Mateu, per facilitar que l’edifici hi 
doni front. 
 
Pla d’Etapes – Estudi Econòmic: 
 
El document no preveu l’establiment de cap Pla d’Etapes, ja que es tracta d’una 
previsió de futur, subjecte a concessió administrativa i, per tant, és difícil establir 
uns terminis concrets, tot i que la voluntat municipal és concretar l’equipament i  
l’edificació el més aviat possible. 
 
Tampoc es preveu cap instrument de Gestió ni Estudi Econòmic, ja que la 
propietat és única i pública. 



 
 
Valoració de la proposta 
 
Examinat el document presentat, el tècnic que subscriu considera que a efectes 
de la seva aprovació inicial procedeix informar favorablement el document “Pla 
Especial de Concreció d’Ús i Ordenació Volumètrica Usos Docents”, donat que 
s’ajusta a la normativa vigent, està suficientment justificada la seva oportunitat i 
conveniència i, en els seus paràmetres bàsics, es coherent amb el seu entorn. 
 
Es considera, per tant, que és possible continuar la seva tramitació i s’haurà 
d’obrir, per tant, un període d'exposició pública de la documentació tècnica, 
durant un termini d'un mes, mitjançant publicació dels corresponents anuncis en 
el Butlletí Oficial de la Província, un diari i en el tauló de la Corporació, publicitat 
per medis telemàtics d’acord amb l’article 8.5. del Text refós de la Llei 
d’Urbanisme, DL 1/2010 de 3 d’agost, consolidat amb les modificacions 
introduïdes per la Llei 3/2012, de 22 de febrer.” 
 
Vist l’informe jurídic favorable emès per l’assessora jurídica de l’Àmbit de Territori 
i Sostenibilitat, que estableix el següent: 
 
“Els Serveis Tècnics d’Urbanisme de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat han 
redactat el Pla especial de concreció d’ús i ordenació volumètrica de la parcel·la 
de propietat municipal situada al carrer Sant Mateu, núm. 2, d’Esplugues de 
Llobregat. 
 
Objecte i àmbit d’actuació 
 
L’objecte del document és fixar els paràmetres bàsics que han de permetre 
edificar la parcel·la situada al carrer Sant Mateu, núm. 2, d’Esplugues de 
Llobregat, i concretar-ne l’ús, per a la promoció futura d’un equipament docent 
de caràcter universitari, que completi la oferta educativa del municipi. 
 
L’àmbit d’actuació abasta la finca situada a l’extrem est del terme municipal 
d’Esplugues de Llobregat, amb núm. de referència cadastral 
4814706DF2841S0001AY, de titularitat de l’Ajuntament d’Esplugues, inclosa 
dins del terme municipal d’Esplugues de Llobregat, i d’una superfície de 5.724m² 
(4.814m² segons cadastre). 
 
Actualment, la totalitat de l’àmbit inclòs en la proposta de Pla especial està 
qualificat com a sistema d’equipaments comunitaris de nova creació, clau 7b, pel 
planejament urbanístic aplicable, i no té assignat cap ús concret. 
 
 
FONAMENTS DE DRET  
 
L’article 67 del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 
1/2010, de 3 d'agost, en el redacció donada per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, 
de modificació del text refós de la Llei d'urbanisme, estableix que, en 
desenvolupament de les previsions del planejament urbanístic general, es poden 



 
aprovar plans especials si són necessaris per a assolir determinats objectius, 
que enumera. Entre ells, en el seu apartat d), el desenvolupament del sistema 
urbanístic d’equipaments comunitaris. Si el planejament urbanístic general no ho 
fa, poden concretar l’ús de l’equipament comunitari i la titularitat pública o privada.  
 
D’acord amb l’article 69.1 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, mitjançant el 
qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, els plans especials urbanístics 
contenen les determinacions que exigeixen el planejament territorial o urbanístic 
corresponent o, a manca d'aquest, les pròpies de llur naturalesa i llur finalitat, 
degudament justificades i desenvolupades en els estudis, els plànols, les normes 
i els catàlegs que escaiguin. 
 
En aplicació de l’article 78 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, mitjançant 
el qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, en la redacció donada per la 
Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació de la Llei d'urbanisme, la formulació 
dels plans especials urbanístics de desenvolupament correspon als ens locals, 
a les entitats urbanístiques especials o als altres òrgans competents en matèria 
d’urbanisme, segons correspongui, sens perjudici de la iniciativa privada d’acord 
amb el que disposa l’article 101. 
 
L’article 93 del Reglament de la Llei d'urbanisme, menciona les determinacions 
que ha de contenir un pla especial. L’apartat 7 d’aquest precepte reglamentari 
estableix que els plans especials que tenen per objecte concretar la titularitat i 
l'ús dels equipaments comunitaris poden establir, si s'escau, les condicions 
d'ordenació i edificació de l'equipament, com és el cas que ens ocupa. 
 
L’article 94 determina la documentació necessària, que serà la documentació 
escrita i gràfica adequada a la seva naturalesa i finalitat. En els casos en què ho 
exigeixi la legislació sobre mobilitat, serà necessari incloure un estudi d'avaluació 
de la mobilitat generada, amb el contingut que determini aquesta legislació. 
 
El document que s’analitza no incorpora un informe ambiental, en tant en quant 
es tracta de terrenys classificats com a sòl urbà consolidat. Tampoc incorpora un 
estudi de la mobilitat generada, en tant en quant no es pot saber encara si 
l’equipament docent que s’hi acabi implantant tindrà la consideració 
d’implantació singular, perquè es tracti d’un centre educatiu amb una capacitat 
superior a 1.000 alumnes. En cas que l’equipament que finalment s’implanti 
compleixi amb aquestes determinacions, caldrà que el projecte que el 
desenvolupi incorpori tal estudi sobre la mobilitat generada, en els termes del 
Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d'avaluació de la 
mobilitat generada.  
 
D’acord amb l’article 85 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual 
s'aprova el text refós de la Llei d'urbanisme, en la seva redacció donada per la 
Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'urbanisme, 
relatiu a la tramitació dels plans d’ordenació urbanística municipal i dels plans 
urbanístics derivats, l’aprovació inicial i provisional dels plans de ordenació 
urbanística municipal i dels derivats que afectin al territori d’un únic municipi, 
corresponen a l’ajuntament corresponent. 
 



 
D’acord amb aquest precepte, cal sotmetre el document a aprovació inicial i 
provisional per part de l’Ajuntament. 
 
Un cop acordada l’aprovació inicial, s’haurà de posar a informació pública, per 
un termini d’un mes, la qual cosa s’haurà de fer, tal i com assenyala l’article 23.1.b) 
del Reglament de la Llei d'urbanisme, mitjançant la inserció de l’edicte 
corresponent al Butlletí Oficial de la Província, i en un dels diaris de premsa 
periòdica de més divulgació en l’àmbit municipal. En compliment de l’article 8 del 
Text refós de la llei d'urbanisme, cal donar publicitat per mitjans telemàtics de la 
convocatòria d’informació pública en els procediments de planejament i gestió 
urbanístics i dels acords d’aprovació que s’adoptin en llur tramitació. 
 
Per altra banda, en virtut de l’article 8 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, la tramitació d’una 
figura de planejament es troba subjecta al règim de transparència. 
 
L’article 85.5 del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 
1/2010, de 3 d'agost, en la redacció donada per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, 
de modificació del text refós de la Llei d'urbanisme, estableix que, amb caràcter 
simultani a la informació pública, caldrà sol·licitar informe als organismes afectats 
a raó de les seves competències sectorials.  
 
D’acord amb l’article 21.1.j) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases 
del règim local, l’alcalde o alcaldessa és l’òrgan competent per a les aprovacions 
dels instruments de planejament de desenvolupament del planejament general 
no expressament atribuïdes al Ple, com és el cas que ens ocupa. No obstant això, 
aquesta competència ha estat objecte de delegació expressa en la Junta de 
Govern Local d’aquest Consistori, en virtut del Decret d’alcaldia núm. 1466, de 
18 de juny de 2015.  
 
CONCLUSIONS 
 
Per tot l’exposat, una vegada vist el document del Pla especial de concreció d’ús 
i ordenació volumètrica de la parcel·la de propietat municipal situada al carrer 
Sant Mateu, núm. 2, d’Esplugues de Llobregat, promogut per l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat, i redactat pels Serveis tècnics municipals, només 
resta concloure que s’informa favorablement el document, i que correspon 
elevar-lo a la Junta de Govern Local, per a la seva aprovació inicial.” 
 
Per tot l’exposat,  
  
S’acorda: 
 
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT el Pla especial de concreció d’ús i ordenació 
volumètrica de la parcel·la de propietat municipal situada al carrer Sant Mateu, 
núm. 2, d’Esplugues de Llobregat, promogut per l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat, i redactat pels Serveis tècnics municipals. 
 



 
SEGON.- OBRIR UN PERÍODE D’INFORMACIÓ PÚBLICA D’UN MES, mitjançant la 
publicació d’un anunci al Butlletí oficial de la província de Barcelona, en un dels 
mitjans de comunicació escrita diària, al tauler d’anuncis, i a la pàgina web 
municipal, per a la formulació de reclamacions i/o al·legacions. 
 
TERCER.- SOL·LICITAR informe a les administracions que vegin afectades les 
seves competències, d’acord amb l’article 85.5 del Text refós de la Llei 
d'urbanisme. 
 
 

RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS 

14. Proposta d’aprovació de relacions de despeses i reconeixement 
d’obligacions. 
 
Per la Secció de Comptabilitat s’han elaborat les següents relacions de despesa: 
 
Relació núm. 50 de documents O en fase prèvia per un import total de 
17.557,90€. 
 
Relació núm. 51 de documents O en fase prèvia per un import total de 
335.479,21€. 
 
Document ADO en fase prèvia número 920190003584 per un import total de 
25,00€. 
 
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. 50 de documents O en fase prèvia per un import total de 
17.557,90€. 
 
2.- Relació núm. 51 de documents O en fase prèvia per un import total de 
335.479,21€. 
 
3.- Document ADO en fase prèvia número 920190003584 per un import total de 
25,00€. 
 
 
15. Proposta de conveni de col·laboració amb el Museu Nacional de la 
Ciència i de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC). 
 
El Sistema del mNACTEC és una xarxa capdavantera a Catalunya i a la resta de 
l’estat espanyol que promou la conservació i difusió del patrimoni científic, tècnic 



 
i industrial de Catalunya per tal d’explicar i comprendre part del que ha estat la 
història de la industrialització en el país. 
 
La singularitat del llegat de la fàbrica Pujol i Bausis, “La Rajoleta” i la seva 
importància tecnològica  i de producció, tan destacable des de finals del s. XIX  
fins a mitjans del s. XX, va motivar que en data 18 de juliol de 2006, el Consell 
Rector del mNACTEC aprovés la seva vinculació, com a museu col·laborador 
d’aquest Sistema museístic. Des d’aleshores aquesta vinculació ha estat 
reflectida en consecutius convenis de col·laboració, el darrer dels quals fou 
subscrit amb data 14 d’abril de 2015 i vigent fins al 14 d’abril de 2019.  
 
Atès que es manté l’ interès per continuar mantenint les línies de col·laboració 
amb l’esmentat Sistema Territorial del mNACTEC. 
 
Atès que la seva adscripció com a museu associat a l’ esmentada xarxa no 
comporta despeses econòmiques sinó avantatges de difusió i suport que, 
difícilment, poden ser assumibles aïlladament. 
 
Vist l’informe favorable de la Directora del Patrimoni Cultural de l’ajuntament 
d’Esplugues. 
 
Fent ús de les atribucions de l’article 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les Bases de Règim Local, 
  
S’acorda: 
 
PRIMER.- Aprovar el text proposat del conveni de col·laboració entre el Museu 
de la Ciència de la Tècnica de Catalunya, adscrit a l’Agència Catalana del 
Patrimoni Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya  i 
l’ajuntament d’Esplugues de Llobregat. El present conveni no suposa 
l’assumpció de despesa per part de l’ajuntament d’Esplugues de Llobregat. 
 
SEGON.- Facultar a la Sra. Alcaldessa per a la formalització de l’ esmentat 
conveni. 
 
TERCER .-Notificar la present resolució al Museu de la Ciència de la Tècnica de 
Catalunya, adscrit a l’Agència Catalana del Departament de Cultura  
 
 
16. Proposta de conveni de col·laboració amb el Consorci de Turisme del 
Baix Llobregat, el Consell Comarcal del Baix Llobregat i els ajuntaments de 
la comarca. 
 
Atès que l’any 2014, es va aprovar la signatura d’un conveni de col·laboració 
entre el Consorci de Turisme del Baix Llobregat, el Consell Comarcal del Baix 
Llobregat i els ajuntaments de la comarca per a la creació d’un nou Pla Estratègic 
Turístic de la comarca que es finança amb les aportacions d’un terç total dels 
ingressos que reben els diferents ajuntaments, i de la totalitat dels ingressos de 
l’impost que rep el Consell Comarcal. 



 
 
Atès que el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 5/2017, del 28 de març,  
que les administracions locals catalanes rebran el 50% de la recaptació de la 
taxa turística enlloc del 30%. Conseqüentment i d’acord al conveni de 
col·laboració per a la realització del Pla Estratègic Turístic Comarcal, les 
aportacions dels Ajuntaments s’actualitzen d’acord amb aquestes noves 
directrius econòmiques. 
 
Atès que a el Consell Plenari del Consorci de Turisme del Baix Llobregat,  en 
sessió de caràcter ordinària, celebrada el dia 4 de desembre de 2018, adoptà 
l’aprovació de l’aportació econòmica d’Esplugues corresponent al 2019 l’ import 
de 8.000€. 
 
Atès que a Junta de Govern del Consorci de Turisme del Baix Llobregat, en 
sessió de caràcter ordinària, celebrada el dia 17 de desembre de 2018, adoptà:  
 
1. Deixar sense efecte el conveni de col·laboració corresponent al Pla Estratègic 
Turístic Comarcal, aprovat per acord de la Junta de Govern de 17 de febrer de 
2014 i les addendes posteriors. 
 
2. Aprovar la subscripció d’un nou conveni per a la creació d’un fons comarcal 
per a la realització d’un Pla Estratègic Turístic Comarcal corresponent al 2019 
per tal d’adaptar-se a la legislació vigent, en concret a la Llei 5/2017, del 28 de 
març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de 
creació i regulació dels impostos sobre estades en establiments turístics així com 
a la Llei 40/2015 de règim jurídic del sector públic de data 1 d’octubre (LRJSP) i 
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques (LPACAP). 
 
Atès que en el cas de l’ajuntament d’Esplugues, aquest contrau l'obligació de fer 
l’aportació econòmica de 8.000 euros, amb càrrec a la partida 33 43200 46700 
(aportació econòmica Consorci Turisme Baix Llobregat), provinent de la part 
corresponent dels ingressos recaptats de l' esmentat impost sobre les estades 
en establiments turístics. 
 
Vist l’informe favorable de la Directora de Patrimoni Cultural, així com la 
fiscalització econòmica per part de la intervenció municipal. 
  
S’acorda: 
 
PRIMER.- Aprovar el conveni entre el Consorci de Turisme del Baix Llobregat, el 
Consell Comarcal del Baix Llobregat, els ajuntaments de la comarca i 
l’ajuntament d’Esplugues de Llobregat, per crear un fons comarcal destinat a la 
realització d’accions en el marc del Pla Estratègic Turístic Comarcal, que recull 
l’aportació econòmica estipulada que ha de satisfer aquest ajuntament amb 
càrrec al pressupost 2019. 
 
SEGON.- Aprovar la despesa en concepte de l’aportació de la quota anual 2019  
del Pla estratègic del Consorci de Turisme, i autoritzar, disposar i reconèixer 



 
l’obligació de la despesa per import de 8.000 euros, amb càrrec a la partida 33 
43200 46700 (Aportació econòmica Consorci Turisme Baix Llobregat) del vigent 
pressupost 2019 i la transferència d’aquesta quantitat al Consorci de Turisme. 
 
TERCER.- Facultar a la Sra. Alcaldessa per a la signatura del corresponent 
conveni 2019. 
  
 
17. Proposta d’aprovació de l’expedient de contractació i la memòria 
justificativa per al subministrament de llicències d’antivirus Sophos 
Antivirus Central Protection amb ampliació de serveis d’InterceptX i EDR 
(exp. 2019/1432/4407). 
 
Atesa la necessitat de procedir a la contractació del subministrament de 300 
llicències d’antivirus Sophos Antivirus Central Protection amb ampliació de 
serveis de InterceptX i EDR, per l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. 
 
- Tipus de contracte: Subministrament 
- Objecte: Subministrament 300 llicències d’antivirus Sophos Antivirus Central 
Protection amb ampliació de serveis de InterceptX i EDR, per l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat.  
- Procediment de contractació: Contracte menor. Tramitació: Ordinària 
- Codi CPV: 48760000  Paquets de software de protecció antivirus 
- Valor estimat del contracte: 11.055,00€  IVA  2.321,55€ 
- Preu: 13.376,55€ 
- Durada: La durada del contracte compren des de l’1 de juny de 2019 fins el 31 
de desembre del 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 ARONTE ENTERPRISE 
SERVICES, amb NIF B65723157 per import de 13.376,55€ 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. 
2018/2314, de data 9 de juliol de 2018 en matèria de contractes menors. 
 
S’acorda: 
 
1.- Aprovar  l’expedient de contractació i la MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL 
CONTRACTE MENOR incorporada a l’expedient, aprovant expressament la 
necessitat de procedir a aquesta contractació que té per objecte el 
subministrament de 300 llicencies d’antivirus Sophos Antivirus Central Protection 
amb ampliació de serveis de InterceptX i EDR, per l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat. 
 
2.- Declarar que s’ha procedit a la comprovació de la regla d’incompatibilitat de 
l’article 118.3 de la Llei 9/2017. 
 
3.- Aprovar el pressupost del contracte per import de 11.055,00€, més 2.321,55€ 
corresponents a 21% d’IVA. 
 
4.- Adjudicar el contracte a l’empresa ARONTE ENTERPRISE SERVICES amb 
NIF B65723157 per import de 11.055,00€, més 2.321,55€ corresponents a 21% 
d’IVA. 
 
5.- Aprovar les especificacions tècniques següents: 
 
- Solució suportada per Windows, MacOS, Android i entorns virtuals basats (amb 
agent lleuger) en VmWare o Hyper-V. 
- Anàlisi en base a signatures, amb capacitat heurística. 
- En el cas de tenir connexió a Internet, capacitat de consulta als serveis de 
seguretat del fabricant en temps real per consultar si és o no malware. 
- Capacitat d´aïllar l´equip en cas d´estar compromès. 
- Protecció contra accessos a webs compromeses sense necessitar plugin en el 
navegador. 
- Bloqueig/Notificació per, almenys 50 categories web. 
- Bloqueig/Permís de descàrrega por tipus de fitxer. 
- Control de dispositius (Emmagatzemant extraïble, Unitats Òptiques, Mòdems, 
Mòbils, bluetooth, emmagatzemant extraïble segur, floppy, infrarojos, mòdem, 
wireless, wireless bridge). 
- Anàlisi de fitxers descarregant-se per detectar malware, inclús abans de 
completar la descàrrega. 
- Sincronització amb solucions de Seguretat perimetral (firewall) i xifrat de fitxers. 
- Gestió Firewall de Windows. 
- Eina d´anàlisi sota demanda de la reputació de fitxers executables. 
- Sincronització amb la que obtenir detalls sobre quins usuaris incompleixen 
regles DLP o bé se´ls hi detecta el malware o són objecte d´atacs per col·laborar 
així com altres eines tant de conscienciació com de perímetre o protecció de 
dades. 
- El dimensionament del nombre de les llicencies ha de ser: 
a) Central Endpoint Prot. Advanced   ................... 300 unitats.   
b) Intercept X + EDR                ....................300 unitats.  



 
 
6.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent al present, per 
un import màxim de 13.376,55 euros, IVA inclòs, a càrrec de la partida 11 92000  
64100  Despeses en aplicacions informàtiques , del pressupost municipal en 
vigor, a favor de l’empresa ARONTE ENTERPRISE SERVICES  amb NIF 
B65723157. 
 
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.- La durada del contracte compren des de l’1 de juny de 2019 fins el 31 de 
desembre del 2019.  
  
9.- La persona responsable del contracte, sota la supervisió de la qual es 
desenvoluparà el mateix, serà el Director de Sistemes d’Informació, el senyor ... 
 
10.- Notificar la present resolució a la persona adjudicatària. 
 
11.- Ordenar la publicació del contracte menor en la forma prevista a l'article 63.4 
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 
 
 
18. Proposta d’aprovació del contracte menor mixt de subministrament i 
servei de muntatge i desmuntatge de l’escenari per a la 9 Nit dels Premis El 
Pont d’Esplugues (exp. 2019/1437/3751). 
 
Atesa la necessitat de procedir a la contractació mixta de subministrament i de 
servei de muntatge i desmuntatge de l’escenari, decoració, so, llum i pantalla de 
vídeo per a la 9a Nit dels Premis El Pont d’Esplugues 2019. 
 
- Tipus de contracte: mixt de subministrament i servei 
- Objecte: Muntatge i desmuntatge de l’escenari, decoració, so, llum i pantalla de 
vídeo per a la 9a Nit dels Premis El Pont d’Esplugues 2019. 
- Procediment de contractació: Contracte menor. Tramitació: Ordinària 
- Codi CPV: 79950000-8 Servicios de organización de exposiciones, ferias y 
congressos. 
- Valor estimat del contracte: 11.500,00 €, més 2.415,00 € del 21% d’IVA 
- Preu: 13.915,00€ 
- Durada: el contracte estarà vigent des de l’abril –una vegada adjudicat- fins al 
4 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 SERVEIS DE 
L’ESPECTACLE FOCUS, SA, amb NIF A58116369, per import de 13.915,00€  



 
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. 
2018/2314, de data 9 de juliol. 
  
S’acorda: 
 
1. Aprovar l’expedient de contractació i la MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL 
CONTRACTE MENOR incorporada a l’expedient, aprovant expressament la 
necessitat de procedir a aquesta contractació que té per objecte el 
subministrament i servei de muntatge i desmuntatge de l’escenari, decoració, so, 
llum i pantalla de vídeo per a la 9a Nit dels Premis El Pont d’Esplugues 2019. 
 
2. Declarar que s’ha procedit a la comprovació de la regla d’incompatibilitat de 
l’article 118.3 de la Llei 9/2017. 
 
3. Aprovar el pressupost del contracte per import de d’11.500,00€ més 2.415,00€ 
en concepte del 21% d’IVA, que correspon a un total de 13.915,00€ IVA inclòs. 
 
4. Adjudicar el contracte a SERVEIS DE L’ESPECTACLE FOCUS, SA amb NIF 
A58116369 per import d’11.500,00€ més 2.415,00€ en concepte del 21% d’IVA, 
que correspon a un total de 13.915,00€ IVA inclòs per a la realització del servei 
de muntatge i desmuntatge d’escenari i altres elements amb els següents 
requisits: 
 
1- Tarima de l’escenari: de 8m x 5m x 1m, amb rampa i escales d’accés per a 
públic, i faldó. Emmoquetat en el seu conjunt (color de moqueta a concretar, en 
funció de la proposta de disseny gràfic de l’escenari) 
2- Escenari: estructures i decorats d’escenari, disseny i confecció del conjunt de 
l’escenari (fons i laterals, si s’escau), ubicació de pantalla de projecció de vídeos. 
3- L’Ajuntament lliurarà la imatge gràfica de la Nit dels Premis El Pont. L’empresa 
adjudicatària del present servei haurà de fer proposta gràfica del conjunt de 
l’escenari i dels decorats necessaris, seguint la imatge gràfica que l’Ajuntament 
lliurarà. 
4- Pantalla gran de projecció a l’escenari: pantalla de leds de 3,5 x 2 m. 
a - Equips tècnics:  
b - Equips de so 



 
c - Equips de llum 
d - Equip d’audiovisual: inclou la pantalla especificada al punt 3. 
5- Personal tècnic i transport. 
6- Estructures i decorats d’escenari i retolació d’escenari 
7- Cadires per a públic: lloguer de 500 cadires (adjuntar fotografia del model de 
cadira). Inclou col·locació i retirada de les cadires. El terra de la pista 
poliesportiva estarà protegit amb bateco (no cal pressupostar). 
8- Lloguer de faristol de metacrilat. Retolació del faristol a la part frontal amb 
logotip de la Nit (l’Ajuntament lliurarà la imatge gràfica de la Nit dels Premis El 
Pont). Cal adjuntar fotografia del model proposat. 
9- Lloguer de peana gran per col·locar els trofeus que es lliurarà als premiats 
(aproximadament 8 trofeus). 
10- Lloguer de plantes de decoració de l’accés a la pista del CEM Les Moreres i 
de l’escenari. L’empresa haurà de fer proposta de tipus de plantes, número de 
plantes i de lloc de col·locació (per exemple, si hi haurà plantes de flor a la part 
frontal de l’escenari). 
11- Producció de l’acte 9a Nit dels Premis El Pont d’Esplugues. 
12- El pavelló groc del CEM Les Moreres haurà de quedar disponible per a 
activitats esportives el dissabte 4 de maig de 2019 a la tarda, motiu pel qual el 
desmuntatge s’ha de realitzar un cop finalitzada la gala, la mateixa nit del 3 de 
maig. 
13- S’iniciaran les tasques de muntatge 4 hores abans de l’inici de l’acte (és a dir, 
a les 16.00h) del divendres 3 de maig de 2019, i es realitzarà el desmuntatge al 
finalitzar l’acte, que durarà aproximadament 1h30 minuts. 
 
5. Aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent al present, per 
un import màxim de 13.915,00€ IVA inclòs, a càrrec de la partida 12 92401 22699 
Premis El Pont, del pressupost municipal en vigor, a favor de SERVEIS DE 
L’ESPECTACLE FOCUS, SA amb NIF A58116369. 
 
6. El pagament s’efectuarà segons les condicions habituals de l’ajuntament, 
mitjançant transferència bancària, prèvia presentació de la factura o factures 
corresponents degudament signades per l’adjudicatària i degudament 
conformades per la persona designada responsable del projecte. 
 
7. El contracte estarà vigent des de l’abril de 2019 –una vegada adjudicat- i fins 
al 4 de maig de 2019. 
 
8. La persona responsable del contracte, sota la supervisió de la qual es 
desenvoluparà el mateix, serà la directora de Comunicació. 
 
9. Notificar la present resolució a la persona adjudicatària. 
 
10. Ordenar la publicació del contracte menor en la forma prevista a l'article 63.4 
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 
 
 

ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA 
 



 
19. Proposta d'adjudicació per contracte menor del lloguer de lavabos 
químics per a la realització d’activitats culturals (exp. 2019/4292/1411). 
 
PRIMER.- Vista la Memòria relativa al contracte menor que seguidament es 
transcriu literalment: 
 
“Número d’expedient:2019/4292/1411 
Assumpte: Contracte menor lloguer de lavabos químics per activitats culturals. 
Tipus de contracte: Servei. 
Procediment i forma d’adjudicació. Contracte menor. 
 
1. ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ 
Junta de Govern Local, de conformitat amb el decret d’Alcaldia núm. 2018/2314 
de data 9 de juliol de 2018, en matèria de contractes menors 
 
2. JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DEL CONTRACTE 
L’Ajuntament organitza una programació d’activitats culturals. Aquesta 
programació conté activitats diverses i variades adreçades a tota la població 
d’Esplugues que es desenvolupen majoritàriament a la via pública. 
Amb l’objecte de què la població pugui accedir al servei de lavabos durant el 
desenvolupament de les activitats programades a la via pública, es necessita  
llogar lavabos químics. 
 
3. DESCRIPCIÓ DE L’OBJECTE DEL CONTRACTE 
L’objecte del contracte és el lloguer de lavabos químics per cobrir totes les 
activitats que s’organitzen des del departament de cultura fins al 31 de juliol de 
2019.El servei contempla lliurament, retirada i transport del mateix. 
 
- Es tracta d’un contracte de servei. 
 
- Codi CPV: 44411300-7 Lavabos 
 
- Aquest contracte no comporta, en cap cas, exercici d’autoritat pública. 
 
4. JUSTIFICACIÓ QUE NO S’ESTÀ ALTERANT L’OBJECTE DEL 
CONTRACTE PER EVITAR L’APLICACIÓ DE LES REGLES GENERALS DE 
CONTRACTACIÓ 
 
L’objecte d’aquest contracte és, encara que té prestacions que podrien ser 
considerades equivalents a d’altres celebrats per l’Ajuntament, qualitativament 
diferent i no constitueix una unitat d’execució ni econòmicament, ni jurídica (en 
el sentit expressat per la Junta consultiva de Contractació Pública de l’Estat en 
Informe recaigut a l’Expedient 41/2017, sobre interpretació de l’article 118.3 de 
la LCSP); atès que el servei a prestar ho és en relació amb activitats diferents i 
diferenciades de les desenvolupades en altres expedients de contractació. 
 
5. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE, TIPUS d’IVA, IMPORT I APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA 
 



 
Valor estimat IVA (21%) Pressupost per 

contracte 
Aplicació 
pressupostària 

Denominació 

2.559,30 € 537,45 € 3.096,75 € 33 33402 22609 
 

Despeses 
Dinamització 
Cultural 

 
6. LA JUSTIFICACIÓ QUE EL CONTRACTISTA QUE ES PROPOSA NO HA 
SUBSCRIT MÉS CONTRACTES MENORS AMB L’AJUNTAMENT 
D’ESPLUGUES QUE INDIVIDUALMENT O CONJUNTAMENT SUPERIN LA 
XIFRA QUE CONSTA A LA INSTRUCCIÓ PRIMERA (regla d’incompatibilitat 
de l’article 118.3 de la Llei 9/2017) 
 
El contractista proposat no han subscrit contractes menors dins l’any 2019 que 
superin els 15.000 euros més IVA, inclòs els contractes aquí proposats. 
 
7. VIGÈNCIA DEL CONTRACTE 
La vigència del contracte s’inicia el dia 4 de maig i finalitza el dia 31 de juliol de 
2019. 
 
8. LLOC DE LA PRESTACIÓ 
Els llocs on s’han d’instal·lar els lavabos químics són el següents: 
 
Pista Vermella Parc Pou d'en Fèlix.   
Pista Coberta del Parc Pou d'en Fèlix.  
Parc de les 3 Esplugues.   
Carrer de l'Església.   
Plaça Blas Infante.   
Parc dels Torrents.   
Plaça del Taxi.   
Plaça Pare Miquel.   
 
9. TERMINI DE GARANTIA O JUSTIFICACIÓ DEL SEU NO ESTABLIMENT 
No en té, per la naturalesa de la prestació. 
 
10. FORMA DE PAGAMENT DEL PREU 
Prèvia presentació de factura i una vegada realitzat el servei. 
 
11. RESPONSABLE DEL CONTRACTE 
Directora de Cultura. 
 
12. ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DE LA PRESTACIÓ 
L’objecte de la prestació és el lliurament, instal·lació i recollida de lavabos 
químics en els horaris, dates i llocs que es detallen:  
 

FESTA DE LA CERVESSA  
Dissabte 4 de maig de 12:00 a 22:00  
Pista Vermella Parc Pou d'en Fèlix   

1 Mòdul Adaptat 
2 Mòduls Urinaris  

DIA DE LA COLLA CASTELLERA D'ESPLUGUES 
Maig de 15:00 a 02:00 
Pista Coberta del Parc Pou d'en Fèlix   

1 Mòdul Normal  
1 Mòdul Urinari  



 
CONCURS DE DJS + PICNIC ELÈCTRÓNIC  
Maig de 12:00 a 00:00 
Parc de les 3 Esplugues   

1 Mòdul normal  
1 mòdul urinari  

FESTES PRIMAVERA ( NIT ESOTERICA) 
Maig de 17:00 a 02:00  
Carrer de l'Esglesia   

1 Mòdul Adaptat  
2 Mòduls Normals  
1 Mòdul Urinari  

FESTA MAJOR DE CAN VIDALET I FINESTRELLES 
Divendres 14 Dissabte 15 i Diumenge 16 de juny  
Plaça Blas Infante   

1 Mòdul Adaptat + 2 neteges 
3 Mòdul Urinari + 3 neteges  

FESTA DE LA PERCUSSIÓ 
Dissabte 15 de juny de 17:00 a 01:00  
Parc dels Torrents   

1 Mòdul Adaptat  

REVETLLA SANT JOAN I FESTA MAJOR CAN 
CLOTA  
Diumenge 23, Divendres 28, Dissabte 29 de Juny 
Plaça del Taxi   

1 Mòdul Adaptat + 2 neteges 

Festa Major del Gall  
Divendres 12, Dissabte 13 i Diumenge 14 de juliol 
Pista Coberta Pou d'en Felix   

1 Mòdul Adaptat + 2 neteges 

Festa Santa Magdalena  
Dissabte 20 de juliol de 17:00 a 02:00 hores 
Plaça Pare Miquel   

2 Mòdul Adaptat 
2 Mòdul Urinari  

 
13. LA JUSTIFICACIÓ DE LA INSUFICIÈNCIA DE MITJANS PER A LA 
REALITZACIÓ DEL SERVEI 
 
L’Ajuntament no disposa de mitjans ni personal per poder cobrir aquest tipus de 
servei. 
 
14. SOL.LICITUD DE L’OFERTA ENVIADA A EMPRESA O EMPRESES 
AMB APTITUD PER A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
 
S’ha fet una única sol·licitud a l’empresa Vallas & Toilets, S.L.U., que té la 
capacitació i habilitació professional necessàries per realitzar el servei objecte 
del contracte. 
 
15. VALORACIÓ DE L’OFERTA PRESENTADA 
 
L’empresa Vallas & Toilets, S.L.U. ha presentat oferta per import 3.096,75 euros 
IVA inclòs (2.559,30€ correspon al preu sense IVA, i 537,45€ en concepte del 21% 
d’IVA). L’oferta presentada s’ajusta a les necessitats de l’Ajuntament i compleix 
els requeriments i condicions del servei objecte del contracte. 
 
16. PERSONA FÍSICA O JURÍDICA A LA QUE ES PROPOSA REALITZAR 
L’ADJUDICACIÓ 
 
Es proposa realitzar l’adjudicació a l’empresa Vallas & Toilets, S.L.U., amb NIF 
B12528543, amb domicili al c. Arquímedes s/n Nau A, 08210 de Barberà del 
Vallès. Telèfon: 625.79.46.47 i correu electrònic: monicabcn@weekclean.com.  
 
17. COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS FISCALS I AMB LA 
SEGURETAT SOCIAL 



 
 
Consten a l’expedient els certificats acreditatius que la persona física o jurídica 
a favor de la qual es proposa l’adjudicació, es troba al corrent de pagament 
respecte les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.” 
 
SEGON.- Vist l’informe favorable emès pel secretari de la Corporació de 
conformitat amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic. 
 
Per la qual cosa i de conformitat amb el que s’estableix a la Disposició Addicional 
Segona de la Llei 9/2107, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, 
per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del 
parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE, de 26 de febrer de 2014. 
  
S’acorda: 
 
1. Aprovar l’expedient de contractació i la MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL 
CONTRACTE MENOR incorporada a l’expedient, aprovant expressament la 
necessitat de procedir a aquesta contractació que té per objecte el lloguer de 
lavabos químics per cobrir totes les activitats del departament de cultura fins al 
31 de juliol de 2019. 
 
2. Declarar que s’ha procedit a la comprovació de la regla d’incompatibilitat de 
l’article 118.3 de la Llei 9/2017. 
 
3. Aprovar el pressupost del contracte per import de 2.559,30€, més 537,45€ en 
concepte d’IVA i import total de 3.096,75€ (IVA inclòs). 
 
4. Adjudicar el contracte a favor de Vallas&Toilets, S.L.U., amb NIF B12528543, 
per import de 2.559,30€, més 537,45€ en concepte d’IVA i import total de 
3.096,75€ (IVA inclòs). 
 
5. Aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent al present, per 
import de 2.559,30€, més 537,45€ en concepte d’IVA i import total de 3.096,75€ 
(IVA inclòs), a càrrec de la partida 33 33402 22609, del pressupost municipal de 
l’exercici 2019. 
 
6. El pagament s’efectuarà segons les condicions habituals de l’ajuntament, 
mitjançant transferència bancària, prèvia presentació de la factura o factures 
corresponents degudament signades per l’adjudicatària i degudament 
conformades per la persona designada responsable del projecte. 
 
7. El contracte estarà vigent des del 4 de maig fins al 31 de juliol de 2019. 
 
8. La persona responsable del contracte, sota la supervisió de la qual es 
desenvoluparà el mateix, serà la Directora de Cultura. 
 
9. Notificar la present resolució a la persona adjudicatària. 
 



 
10. Ordenar la publicació del contracte menor en la forma prevista a l'article 63.4 
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 
 
 
20. Proposta d’adjudicació del contracte menor de serveis per a la 
realització d’activitats a l’aire lliure amb motiu de la Nit Esotèrica, dins dels 
actes de les Festes de Primavera (exp. 2019/4354/1411). 
 
PRIMER.- Vista la Memòria relativa al contracte menor que seguidament es 
transcriu literalment: 
 
“Número d’expedient: 2019/4354/1411 
Assumpte: Contracte menor servei de realització d’activitats diverses a l’aire lliure 
per a la“Nit Esotèrica”, dins del actes de les Festes de Primavera a Esplugues 
2019.  
Tipus de contracte: Servei 
Procediment i forma d’adjudicació. Contracte menor 
 
1. ORGAN DE CONTRACTACIÓ 
Junta de Govern Local, de conformitat amb el decret d’Alcaldia núm. 2018/2314 
de data 9 de juliol de 2018, en matèria de contractes menors. 
 
2. JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DEL CONTRACTE 
La Nit Esotèrica és una activitat amb una alta participació. Per aquest motiu es 
porten a terme un conjunt d’activitats. Són totes elles activitats al voltant del món 
de la màgia, la música, l’endevinació, espectacles itinerants i cinema a l’aire 
lliure. 
 
Per aquest motiu l’ajuntament d’Esplugues amb motiu de les Festes de 
Primavera 2019 vol portar a terme una nit d’espectacles per al gaudi de la 
ciutadania. 
 
3. DESCRIPCIÓ DE L’OBJECTE DEL CONTRACTE 
L’objecte del contracte és la realització de diverses activitats a l’aire lliure dins la 
“Nit Esotèrica”, als carrers de l’Església, carrer Montserrat, Jardins i Museu de 
Can Tinturé d’Esplugues de Llobregat. 
 
- Es tracta d’un contracte de servei. 
- Codi CPV: 92312000-1 Serveis artístics. 
- Aquest contracte no comporta, en cap cas, exercici d’autoritat pública. 
 
4. JUSTIFICACIÓ QUE NO S’ESTÀ ALTERANT L’OBJECTE DEL 
CONTRACTE PER EVITAR L’APLICACIÓ DE LES REGLES GENERALS DE 
CONTRACTACIÓ 
L’objecte d’aquest contracte és, encara que té prestacions que podrien ser 
considerades equivalents a d’altres celebrats per l’Ajuntament, qualitativament. 
  
L’objecte d’aquest contracte és, encara que té prestacions que podrien ser 
considerades equivalents a d’altres celebrats per l’Ajuntament, qualitativament 



 
diferent i no constitueix una unitat d’execució ni econòmicament, ni jurídica (en 
el sentit expressat per la Junta consultiva de Contractació Pública de l’Estat en 
Informe recaigut a l’Expedient 41/2017, sobre interpretació de l’article 118.3 de 
la LCSP); atès que el servei a prestar ho és en relació amb activitats diferents i 
diferenciades de les desenvolupades en altres expedients de contractació. 
 
5. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE, TIPUS d’IVA, IMPORT I APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA 

Valor estimat IVA (21%) Pressupost 
per contracte 

Aplicació 
pressupostària 

Denominació 

 11.000,00 € 2.310,00 € 13.310,00 € 33 33402 22609 Despeses 
Dinamització 
Cultural 

 
6. LA JUSTIFICACIÓ QUE EL CONTRACTISTA QUE ES PROPOSA NO HA 
SUBSCRIT MÉS CONTRACTES MENORS AMB L’AJUNTAMENT 
D’ESPLUGUES QUE INDIVIDUALMENT O CONJUNTAMENT SUPERIN LA 
XIFRA QUE CONSTA A LA INSTRUCCIÓ PRIMERA (regla d’incompatibilitat 
de l’article 118.3 de la Llei 9/2017) 
El contractista proposat no han subscrit contractes menors dins l’any 2019 que 
superin els 15.000 euros més IVA, inclòs els contractes aquí proposats. 
 
7. VIGÈNCIA DEL CONTRACTE 
La vigència del contracte és dos dies: el 18 i 19 de maig de 2019. 
 
8. LLOC DE LA PRESTACIÓ 
El lloc de realització de l’activitat és als carrers de l’Església, carrer Montserrat, 
Jardins i Museu de Can Tinturé d’Esplugues de Llobregat.  
 
9. TERMINI DE GARANTIA O JUSTIFICACIÓ DEL SEU NO ESTABLIMENT 
No en té, degut a la naturalesa de la prestació. 
 
10. FORMA DE PAGAMENT DEL PREU 
Prèvia presentació de la factura i una vegada realitzat el servei. 
 
11. RESPONSABLE DEL CONTRACTE 
Directora de Cultura 
 
12. ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DE LA PRESTACIÓ 
La prestació objecte del contracte consisteix en realitzar diverses activitats a 
l’aire lliure per a la “Nit Esotèrica” d’acord amb les següents condicions: 
 
Contractació i realització de les activitats de la “Nit Esotèrica” 
 
L’activitat “Nit Esotèrica” ha d’estar formada per persones endevinadores del 
futur de diferents màncies, parades amb productes esotèrics, activitats 
vinculades amb la temàtica ( tallers, teatre de petit format, espectacles de màgia, 
espectacles d’animació, etc,...), actuacions musicals i que tot el contingut tingui, 
en gran part, ambientació d’estil esotèrica.  
 



 
La realització de l’activitat “Nit Esotèrica” ha de comptar amb les següents 
activitats: 
 
- 9 persones endevinadores i 1 persona coordinadora. Aquestes persones 
hauran de cobrir el servei des de les 22:00 hores del dia 18 de maig i fins les 
2:00 hores de la matinada del dia 19 de maig de 2019. Hauran d’anar vestides i 
ambientades amb motiu de La Nit Esotèrica. Els elements ( taules i cadires) 
hauran d’anar decorats amb concordança de l’activitat. Aquesta activitat serà 
gratuïta per les persones que hi participin. 
 
- Un mínim de 5 i un màxim de 10 parades amb productes esotèrics: 
L’adjudicatari haurà d’aportar parades amb productes esotèrics i ambientades 
amb motius de La Nit Esotèrica. 
 
- Instal·lació d’un màxim de 6 food trucks: dimensions màximes aproximades 
d’entre 4 i 5m cadascun d’ells, amb productes variats (creps, entrepans, etc,... 
es valorarà la varietat del producte- vegetarià, sense gluten,…). L’adjudicatari 
estarà exempt d’abonar el preu públic corresponent per ocupació de la via 
pública. Entenem que aquesta proposta pot millorar el conjunt d’activitats que 
formen la Nit Esotèrica i que pot ajudar a que la ciutadania tingui més elements 
per trobar més atractiva l’activitat. 
 
- Tres espectacles de màgia de carrer de petit format, i dos actuacions musicals 
de petit format:  
L’espectacle de màgia ha de ser de màgia d’escenari/telekinesi, màgia 
extrema/faquirisme i humor.  
Les actuacions musicals han d’estar formades com a mínim per dos solistes 
(concert instrumental).  
L’adjudicatari adjudicatària incorporarà microfonia de diadema per a les 
actuacions. 
Aquestes activitats es programaran per passis. Aquests passis hauran de tenir 
una durada mínima de 20-25 minuts a realitzar entre les 22:00 i les 2:00 de la 
matinada a realitzar a la plaça Pare Miquel d’Esplugues i a la plaça de Les 
Moreres. 
 
- Cinema a la fresca. L’adjudicatari projectarà una pel·lícula vinculada amb la 
temàtica Nit Esotèrica. La pantalla ha de tenir unes dimensions mínimes de 5m 
alçada x 7m allargada. L’empresa n’haurà de pagar els drets d’autor. 
 
- Decoració de la zona amb teles amb símbols esotèrics per engalanar l’espai, 
comprés entre la plaça de l’Església i la plaça de Les Moreres. 
  
- Decoració de les parades. Les parades de productes esotèrics han d’anar 
ambientades amb la temàtica de La Nit Esotèrica.  
 
La ubicació de l'activitat “Nit Esotèrica” i les seves actuacions es desenvoluparan 
en el carrer de l’Església, carrer Montserrat, Jardins i Museu de Can Tinturé 
d’Esplugues de Llobregat, seguint les instruccions concretes que determinarà el 
departament de Cultura d’aquest Ajuntament. 



 
 
L’activitat es desenvoluparà els dies 18 i 19 de maig de 2019. 
L’horari de funcionament de la “Nit Esotèrica” serà: 
Dissabte 18 de maig de  22:00  hores a  00:00 hores de la nit. 
Diumenge 19 de maig de 00:00 hores de la nit a 2:00 hores de la matinada. 
 
13. LA JUSTIFICACIÓ DE LA INSUFICIÈNCIA DE MITJANS PER A LA 
REALITZACIÓ DEL SERVEI 
L’Ajuntament no disposa de mitjans ni personal per poder cobrir tots els serveis 
que es requereixen. 
 
14. SOL.LICITUD DE L’OFERTA ENVIADA A EMPRESA O EMPRESES 
AMB APTITUD PER A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
S’ha fet sol·licitud d’oferta en data 4 d’abril de 2019, per correu electrònic, a les 
empreses següents: 
 
LAIONRIC, S.L.  
ARTÍSTIC EVENTS, S.L. 
IKAI PRODUCCIONS 2014, S.L. 
 
Empreses que tenen la capacitat i solvència necessària per a l’execució del 
servei. 
 
15. VALORACIÓ DE L’OFERTA PRESENTADA 
Artístic Events. S.L. és la única empresa que ha presentat oferta per realitzar 
l’activitat “Nit Esotèrica” per import 11.000,00 euros sense IVA, 2.310,00 euros 
corresponen a la part d’IVA resultant la quantitat total d’import 13.310,00 euros 
IVA inclòs, i que s’ajusta a les necessitats de l’ajuntament i compleix els 
requeriments i condicions del servei objecte del contracte. 
 
16. PERSONA FÍSICA O JURÍDICA A LA QUE ES PROPOSA REALITZAR 
L’ADJUDICACIÓ 
Es proposa realitzar l’adjudicació a Artístic Events. S.L., NIF B62477831, amb 
domicili carrer Santiago,46 B, 08290 Cerdanyola del Vallès, Barcelona, e- mail:  
artisticevents@artisticevents.es i telèfon 93 594 65 90. 
 
17. COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS FISCALS I AMB LA 
SEGURETAT SOCIAL 
Consten a l’expedient els certificats acreditatius que la persona física o jurídica 
a favor de la qual es proposa l’adjudicació, es troba al corrent de pagament 
respecte les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.” 
 
SEGON.- Vist l’informe favorable emès pel secretari de la Corporació de 
conformitat amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic. 
 
Per la qual cosa i de conformitat amb el que s’estableix a la Disposició Addicional 
Segona de la Llei 9/2107, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, 



 
per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del 
parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE, de 26 de febrer de 2014. 
  
S’acorda: 
 
1. Aprovar  l’expedient de contractació i la MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL 
CONTRACTE MENOR incorporada a l’expedient, aprovant expressament la 
necessitat de procedir a aquesta contractació que té per objecte la realització de 
diverses activitats a l’aire lliure dins la “Nit Esotèrica”. 
 
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 11.000,00€, més 2.310,00€ 
en concepte d’IVA (21%) i import total de 13.310,00€ (IVA inclòs). 
 
4. Adjudicar el contracte a favor d’Artístic Events, S.L., amb NIF B62477831, per 
import de 11.000,00€, més 2.310,00€ en concepte d’IVA (21%) i import total de 
13.310,00€ (IVA inclòs). 
 
5. Aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent al present, per 
import de 11.000,00€, més 2.310,00€ en concepte d’IVA (21%) i import total de 
13.310,00€ (IVA inclòs), a càrrec de la partida 33 33402 22609, del pressupost 
municipal de l’exercici 2019. 
 
6. El pagament s’efectuarà segons les condicions habituals de l’ajuntament, 
mitjançant transferència bancària, prèvia presentació de la factura o factures 
corresponents degudament signades per l’adjudicatària i degudament 
conformades per la persona designada responsable del projecte. 
 
7. El contracte estarà vigent els dies 18 i 19 de maig de 2019. 
 
8. La persona responsable del contracte, sota la supervisió de la qual es 
desenvoluparà el mateix, serà la Directora de Cultura. 
 
9. Notificar la present resolució a la persona adjudicatària. 
 
10. Ordenar la publicació del contracte menor en la forma prevista a l'article 63.4 
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 
 
 
21. Proposta d’adjudicació del contracte menor per al subministrament de 
samarretes tècniques per a la 9a Cursa solidària (exp. 2019/4297/1432). 
 
PRIMER.- Vista la Memòria relativa al contracte menor que seguidament es 
transcriu literalment: 
 
“MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE MENOR PEL 
SUBMINISTRAMENT DE SAMARRETES TÈCNIQUES PELS PARTICIPANTS  



 
A LA 9a CURSA SOLIDÀRIA “CIUTAT D’ESPLUGUES”– HOSPITAL DE SANT 
JOAN DE DÈU. 
 
Número d’expedient: 2019/4297/1432 
Assumpte: Contracte menor de subministrament de samarretes tècniques per 
lliurar als participants de la 9a Cursa Solidària “Ciutat d’Esplugues” – Hospital 
SJD. 
Tipus de contracte: Subministrament 
Procediment i forma d’adjudicació: Contracte menor 
 
1. ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ: L’òrgan competent de contractació és la Junta 
de Govern Local, en compliment del Decret d’Alcaldia núm. 2018/2314 de data 
9 de juliol de 2018, en matèria de contractes menors. 
 
2. JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DEL CONTRACTE 
L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat  organitza des de l’any 2010 l’activitat 
anomenada com a Cursa Solidària “Ciutat d’Esplugues” –Hospital de Sant Joan 
de Déu. Es tracta d’una activitat esportiva i solidària adreçada al conjunt de la 
ciutadania. 
 
Enguany esta previst celebrar la 9a. edició de l’esmentat esdeveniment esportiu 
el diumenge 12 de maig de 2019 entre les 9:00 i les 14 h. Es preveu una 
participació màxima de 2000 participants amb edats compreses entre els 7 i 
majors de 65 anys, així com 30 voluntaris/es que seran obsequiats amb una 
samarreta tècnica. 
 
3. DESCRIPCIÓ DE L’OBJECTE DEL CONTRACTE  
- El contracte té per objecte el subministrament de samarretes tècniques per 
lliurar als participants de la 9a Cursa Solidària.  
- Es tracta d’un contracte de subministrament. 
- Codi CPV: 92622000-7 Servicios de organización de espectáculos deportivos. 
- La prestació d’aquest servei no comporta exercici d’autoritat pública. 
 
4. JUSTIFICACIÓ  QUE NO S’ESTÀ ALTERANT L’OBJECTE DEL 
CONTRACTE PER EVITAR L’APLICACIÓ DE LES REGLES GENERALS DE 
CONTRACTACIÓ. 
L’objectiu del lliurament de les samarretes als participants en aquests tipus 
d’esdeveniments esportius és gratificar la seva participació, sensibilitzar i 
promoure l’activitat física a la ciutadania. 
 
Es tracta d’un subministrament que no presenta cap alteració de l’objecte del 
contracte, ja que no està prevista la contractació d’aquest tipus de material amb 
aquestes característiques. 
 
5. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE, TIPUS d’IVA, IMPORT I APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA 
 

Valor estimat IVA (21%) Pressupost per 
contracte 

Aplicació 
pressupostària 

Denominació 

    Activitats 



 
2.835,00 €  595,35 €  3.430,35 € 36 34100 22609 Esportives 

 
6. LA JUSTIFICACIÓ QUE EL CONTRACTISTA QUE ES PROPOSA NO HA 
SUBSCRIT MÉS CONTRACTES MENORS AMB L’AJUNTAMENT 
D’ESPLUGUES QUE INDIVIDUALMENT O CONJUNTAMENT SUPERIN LA 
XIFRA QUE CONSTA A LA INSTRUCCIÓ PRIMERA (regla d’incompatibilitat 
de l’article 118.3 de la Llei 9/2017). 
El contractista proposat no han subscrit contractes menors dins l’any 2019 que 
superin els 15.000 euros més IVA, inclòs els contracte aquí proposat. 
 
7. VIGÈNCIA DEL CONTRACTE 
La vigència del contracte des de la seva adjudicació fins un cop realitzat el 
subministrament esmentat (15 de maig de 2019). 
 
8. LLOC DE LA PRESTACIÓ 
El lloc de lliurament del subministrament contractat serà el Complex Esportiu 
Municipal Les Moreres, o en el seu cas, en el lloc on es realitzi l’esdeveniment. 
 
9. TERMINI DE GARANTIA O JUSTIFICACIÓ DEL SEU NO ESTABLIMENT 
Atesa la seva naturalesa no queda subjecte a termini de garantia. 
 
10. FORMA DE PAGAMENT DEL PREU 
Prèvia presentació de factura i una vegada realitzat el subministrament. 
 
11. RESPONSABLE DEL CONTRACTE 
Director del Servei d’Esports i Equipaments. 
 
12. ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DE LA PRESTACIÓ 
És objecte d’aquesta contractació el subministrament de 1.050 samarretes 
tècniques 100% polièster transpirables, d’un sol color, màniga curta i un 
gramatge mínim de 140 grs. 
 
Les talles de les samarretes seran les següents:  
 
a) Talla M (275 unitats) 
b) Talla L  (450 unitats) 
c) Talla XL (250 unitats) 
d) Talla XXL (75 unitats) 
 
Les samarretes seran estampades a una tinta per la part de davant i pel darrera. 
 
13. LA JUSTIFICACIÓ DE LA INSUFICIÈNCIA DE MITJANS PER A LA 
REALITZACIÓ DEL SERVEI 
L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat no disposa dels recursos necessaris per 
tal de prestar aquest servei, pel que és precís procedir a la seva contractació per 
a satisfer la necessitat anteriorment descrita. 
 
14. SOL.LICITUD DE L’OFERTA ENVIADA A EMPRESA O EMPRESES AMB 
APTITUD PER A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 



 
Per dur a terme el servei s’ha fet una única sol·licitud d’oferta a l’empresa 
IMATGE DE L’ESPORT CAT, SL, domiciliada al C/ Emili Juncadella, 15-17 local 
3, 08950 d’Esplugues de Ll. amb CIF/NIF B66602376 per considerar que té la 
capacitació i l’habilitació professional adequades per a la realització de l’objecte 
contractual. (Telèfon 670489070, email direccio@imatgedelesport.cat). 
 
El pressupost presentat per l’empresa IMATGE DE L’ESPORT CAT, S.L. – 
Muntatge organitzacions de l’esport SRL ascendeix a un màxim de 3.430,35€. 
 
15. VALORACIÓ DE L’OFERTA PRESENTADA 
L’oferta presentada per l’empresa IMATGE DE L’ESPORT CAT, S.L.  per un 
import 2.835,00€, més IVA de 595,35€, que dona un total IVA inclòs de 3.430,35€ 
relativa  al subministrament de samarretes tècniques de la 9a. Cursa solidària 
“Ciutat d’Esplugues – Hospital de Sant Joan de Déu 2019”  s’ajusta a les 
necessitats de l’Ajuntament i compleix els requeriments i condicions del servei 
objecte del contracte. 
 
16. PERSONA FÍSICA O JURÍDICA A LA QUE ES PROPOSA REALITZAR 
L’ADJUDICACIÓ 
Es proposa realitzar l’adjudicació a l’empresa IMATGE DE L’ESPORT CAT, S.L., 
amb NIF B66602376, C/ Emili Juncadella, 15-17 local 3 08950 Esplugues de 
Llobregat, amb Telèfon 670489070, email direccio@imatgedelesport.cat 
 
Adjudicar aquest el Servei de subministrament de samarretes tècniques de la 9a. 
Cursa solidària “Ciutat d’Esplugues – Hospital de Sant Joan de Déu 2019”   per 
contracte menor, a l’empresa IMATGE DE L’ESPORT CAT, S.L., amb NIF 
B66602376 que ascendeix a un màxim de 3.430,35€ a càrrec de la partida 36 
34100 22609 Activitats esportives del pressupost municipal 2019. 
 
Informar així mateix que segons informació facilitada per l’UAJ de l`Àmbit d’Acció 
Social i Ciutadania l’esmentada partida disposa de crèdit suficient per la despesa 
que comporta l’aprovació del present contracte de serveis. 
 
17. COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS FISCALS I AMB LA SEGURETAT 
SOCIAL 
Consten a l’expedient els certificats acreditatius que la persona física o jurídica 
a favor de la qual es proposa l’adjudicació, es troba al corrent de pagament 
respecte les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.” 
 
SEGON.- Vist l’informe favorable emès pel secretari de la Corporació de 
conformitat amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic. 
 
Per la qual cosa i de conformitat amb el que s’estableix a la Disposició Addicional 
Segona de la Llei 9/2107, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, 
per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del 
parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE, de 26 de febrer de 2014. 
  
S’acorda: 



 
 
1. Aprovar  l’expedient de contractació i la MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL 
CONTRACTE MENOR incorporada a l’expedient, aprovant expressament la 
necessitat de procedir a aquesta contractació que té per objecte el 
subministrament de 1.050 samarretes tècniques per lliurar als participants de la 
Cursa Solidària. 
 
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 2.835,00€, més 595,35€ en 
concepte d’IVA (21%) i import total de 3.430,35€ (IVA inclòs). 
 
4. Adjudicar el contracte a favor d’Imatge de l’Esport Cat, S.L., amb NIF 
B66602376, per import de 2.835,00€, més 595,35€ en concepte d’IVA (21%) i 
import total de 3.430,35€ (IVA inclòs). 
 
5. Aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent al present, per 
import de 2.835,00€, més 595,35€ en concepte d’IVA (21%) i import total de 
3.430,35€ (IVA inclòs), a càrrec de la partida 36 34100 22609, del pressupost 
municipal de l’exercici 2019. 
 
6. El pagament s’efectuarà segons les condicions habituals de l’ajuntament, 
mitjançant transferència bancària, prèvia presentació de la factura o factures 
corresponents degudament signades per l’adjudicatària i degudament 
conformades per la persona designada responsable del projecte. 
 
7. El contracte estarà vigent des de la seva adjudicació i fins al 15 de maig de 
2019. 
 
8. La persona responsable del contracte, sota la supervisió de la qual es 
desenvoluparà el mateix, serà el Director del Servei d’Esports i Equipaments. 
 
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. 
 
 
22. Proposta d’aprovació del conveni de col·laboració amb l’Obra Social 
dels Germans de Sant Joan de Déu per a la realització de la 9a Cursa 
solidària (exp. 2019/4346/1374). 
 
L’Obra Social dels Germans de Sant Joan de Déu i l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat, venen col·laborant en diferents projectes de caire solidari i esportiu i, 
en concret, des de l’any 2011 en l’organització de la 1a cursa Solidària Ciutat 
d’Esplugues-Hospital de Sant Joan de Déu. 
 
El resultat de les diferents curses ha anat incrementant la seva participació que 
ha arribat a tenir un important número de participants. 



 
 
En l’esforç de tirar endavant la cursa es troben implicats i col·laboren de forma 
activa, la Creu Roja amb servei de voluntaris i ambulàncies i així com el propi 
Ajuntament. D’altra banda, es fa una cobertura de l’esdeveniment amb càmeres 
de televisió. Hi participen igualment en l’organització de la curs diferents vehicles 
com motocicletes i vehicles de l’organització. 
 
L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat té prevista l’organització i realització de 
la 9ª edició de la cursa solidària Ciutat d’Esplugues –Hospital Sant Joan de Déu, 
el proper 12 de maig. 
 
Atès que és voluntat de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat i de l’Obra Social 
dels Germans de Sant Joan de Déu donar continuïtat a l’experiència de 
col·laboració entre les dues institucions, i d’acord amb l’exposat anteriorment, el 
tècnic que subscriu proposa: 
 
El pressupost  màxim de despeses per l’organització de l’esdeveniment és de 
25.000,00€ del pressupost 2019 de la partida 36 34100 22609 Activitats 
Esportives. 
 
Vist l’informe del  Director d’esports, 
 
Vist l’informe jurídic de la Directora de la UJA d’Acció social. 
  
S’acorda: 
 
ÚNIC-  Que s’autoritzi la signatura i s’aprovi el text de l’acord de col·laboració 
per l’organització de la 9ª.Cursa Solidària “Ciutat d’Esplugues” – Hospital de Sant 
Joan de Déu” entre l’Obra Social dels Germans de Sant Joan de Déu i 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. 
  
 
23. Proposta de justificació d’una subvenció atorgada en 2018 a ALCER-
Barcelona per a l’activitat de conveni (exp. 2018/41/2244). 
 
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 9 de novembre de 2018, la Junta de Govern Local va atorgar a l’entitat 
ALCER-BARCELONA una subvenció de 450,00 euros pel desenvolupament de 
la Programació anual 2018. 
 



 
Vist que en data 31 de gener 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’Acció Social. 
  
S’acorda: 
 
Primer.- APROVAR la justificació econòmica presentada per l’entitat ALCER-
BARCELONA, per valor de 1.007,50 euros, en relació a la subvenció de 450,00 
euros atorgada en 2018, pel desenvolupament de la Programació anual 2018. 
 
Segon.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’entitat ALCER-BARCELONA i al 
Servei d’Acció social. 
  
 
24. Proposta de justificació d’una subvenció atorgada en 2018 a Moto 
Club Esplugues per a l’activitat “Campionat de Catalunya i Espanya Trial” 
(exp. 2018/105/2243). 
 
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 1.622,10 euros pel 
desenvolupament de l’activitat “Campionat de Catalunya i Espanya 2018 Trial”, 
any 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 1.962,21 euros, en relació a la 
subvenció de 1.622,10 euros atorgada en 2018, pel desenvolupament de 
l’activitat “Campionat de Catalunya i Espanya 2018 Trial”, any 2018. 
 



 
Segon.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’entitat MOTOCLUB ESPLUGUES i al 
Servei d’Esports. 
 
 
25. Proposta de justificació d’una subvenció atorgada en 2018 a 
l’Associació Amics de les sevillanes d’Esplugues per a l’activitat 
“Sevillanes” (exp. 2018/18/2243). 
 
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 
ASSOCIACIÓ D’AMICS DE LES SEVILLANES una subvenció de 300,00 euros 
pel desenvolupament de l’activitat “Sevillanes 2018”. 
 
Vist que en data 29 de març de 2019 l’entitat  presenta comptes justificatius 
relatius a la despesa executada pel desenvolupament de l’esmentada activitat i 
que aquests contenen tots els requisits exigits a l‘Ordenança General reguladora 
de la concessió de subvencions i a les Bases Reguladores per a l’atorgament de 
subvencions, segons informes emesos per la Unitat Jurídic administrativa de 
l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania i el Servei de Cultura. 
  
S’acorda: 
 
Primer.- APROVAR la justificació econòmica presentada per l’entitat 
ASSOCIACIÓ D’AMICS DE LES SEVILLANES, per valor de 1.197,40 euros, en 
relació a la subvenció de 300,00 euros atorgada en 2018, pel desenvolupament 
de l’activitat “Sevillanes 2018”. 
 
Segon.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’entitat ASSOCIACIÓ D’AMICS DE 
LES SEVILLANES i al Servei de Cultura. 
  
 
26. Proposta de justificació d’una subvenció atorgada en 2018 a 
Lifesavers Esplugues per a l’activitat “Salvament aquàtic” (exp. 
2018/59/2243). 
 
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 
LIFESAVERS ESPLUGUES SALVAMENT AQUÀTIC una subvenció de 205,93 
euros pel desenvolupament de l’activitat “SALVAMENT AQUÀTIC”, ANY 2018 
 
Vist que en data 29 de març de 2019 l’entitat  presenta comptes justificatius 
relatius a la despesa executada pel desenvolupament de l’esmentada activitat i 
que aquests contenen tots els requisits exigits a l‘Ordenança General reguladora 
de la concessió de subvencions i a les Bases Reguladores per a l’atorgament de 
subvencions, segons informes emesos per la Unitat Jurídic administrativa de 
l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania i el Servei d’Esports. 
  
S’acorda: 
 
Primer.- APROVAR la justificació econòmica presentada per l’entitat 
LIFESAVERS ESPLUGUES SALVAMENT AQUÀTIC, per valor de 396,88 euros, 
en relació a la subvenció de 205,93 euros atorgada en 2018, pel 
desenvolupament de l’activitat “SALVAMENT AQUÀTIC”, ANY 2018. 
 
Segon.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’entitat LIFESAVERS ESPLUGUES 
SALVAMENT AQUÀTIC i al Servei d’Esports. 
 
 
27. Proposta de justificació d’una subvenció atorgada en 2018 a Grup 
d’Estudis d’Esplugues per a l’activitat “Publicació del llibre El paisatge 
agrícola i ramader a Esplugues de Llobregat" (exp. 2018/112/2243). 
 
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 GRUP 
D’ESTUDIS D’ESPLUGUES una subvenció de 960,00 euros pel 
desenvolupament de l’activitat “Publicació del llibre “El paisatge agrícola i 
ramader a Esplugues de Llobregat”, any 2018. 
 
Vist que en data 22 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 GRUP 
D’ESTUDIS D’ESPLUGUES, per valor de 1.998,36 euros, en relació a la 
subvenció de 960,00 euros atorgada en 2018, pel desenvolupament de l’activitat 
“Publicació del llibre “El paisatge agrícola i ramader a Esplugues de Llobregat”, 
any 2018. 
 
Segon.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’entitat GRUP D’ESTUDIS 
D’ESPLUGUES i al Servei de Cultura. 
 
 
28. Proposta de resolució de sol·licituds d’ajuts econòmics d’Acció Social 
en concepte de beques de menjador escolar, curs 2018-2019 (exp. 
2019/4361/2779). 
 
L’Ajuntament d’Esplugues, amb la finalitat de garantir les necessitats bàsiques 
en l’àmbit de la infància i adolescència, atorga uns ajuts econòmics 
complementaris en concepte de beques de menjador escolar per als menors 
empadronats a Esplugues i escolaritzats en centres públics d’Esplugues o de 
poblacions veïnes o assistides a la Fundació Privada Asproseat Proa Esplugues. 
 
La Junta de Govern Local va aprovar el document “Barems i criteris per a 
l’atorgament d'ajuts econòmics d’Esplugues de Llobregat”, curs 2018-2019 i la 
seva posterior modificació, en sessions ordinàries de dates 29 de juny i 21 de 
desembre de 2018 respectivament i va acordar la convocatòria de presentació 
de sol·licituds per aquests tipus d’ajuts. 
 
Ateses les 109 sol·licituds d’ajuts econòmics presentades i vist l’informe emès 
per la UJA de l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania, on fa constar que  s’ha realitzat 
la valoració administrativa corresponent a aquests tipus d’ajuts econòmics, en 
compliment dels barems i criteris per a l’atorgament d’ajuts econòmics de 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, curs 2018-2019. 
 
Vist que excepcionalment, per aquelles famílies amb una situació 
socioeconòmica de vulnerabilitat, i prèvia valoració dels serveis socials bàsics 
municipals es podrà subvencionar la part que es consideri necessària, que en 
alguns casos arribar al 100% del cost total del servei. 
 
Vist el Reglament d'obres, activitats i serveis aprovat mitjançant Decret 179/1995 
de la Generalitat de Catalunya, en la part que regula l'activitat subvencionadora 
de l'Administració. 
 
En virtut de la delegació conferida a la Junta de Govern local, al punt g. del Decret 
d’alcaldia núm. 1.466, de 18 de juny de 2015, per a la concessió de subvencions 
amb càrrec a crèdit pressupostari disponible a tal efecte. 
 
S’acorda: 



 
 
Primer.- ESTIMAR un total de 19 sol·licituds d’ajuts econòmics per a la integració 
dels següents menors en concepte de beques de menjador escolar, pel curs 
2018-2019, amb els percentatges de bonificació valorats per cada cas i efectes 
d’aplicació que s’indiquen: 
 
ALUMNE/A          
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom Cost Activitat 

% 
Beca 

Efectes 

U A Y 1.091,20 € 90% tot el curs 
G H M 545,60 € 40% feb.-juny 
K P A 1.091,20 € 50% tot el curs 
K P A 1.091,20 € 50% tot el curs 
G R K 1.091,20 € 40% tot el curs 
R G E 1.091,20 € 40% tot el curs 
B R A 1.091,20 € 20% tot el curs 
S G B 1.091,20 € 40% tot el curs 
G  S 1.091,20 € 40% tot el curs 
A G H 1.091,20 € 40% tot el curs 
G C N 1.091,20 € 40% tot el curs 
B  I 1.091,20 € 40% tot el curs 
A H K 545,60 € 90% feb.-juny 
A L M 1.091,20 € 90% tot el curs 
N Y A 1.091,20 € 100% tot el curs 
E  A 654,72 € 50% gen.-juny 
E  O 654,72 € 50% gen.-juny 
E  H 654,72 € 50% gen.-juny 
H S N 353,48 € 50% abril-juliol 

 
Segon.- DESESTIMAR un total de 78 sol·licituds d’ajuts econòmics en concepte 
de beques de menjador escolar, curs 2018-2019, que es detallen a continuació 
pels motius que al mateix s’indiquen: 
 

ESCOLA JOAN MARAGALL   
TUTOR/A LEGAL   

Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom Motiu de desestimació 

A S V BECA DESESTIMADA PEL CCBL 
A S B SUPERA BAREMS ECONÒMICS 
A  H NO SOL·LICITADA BECA AL CCBLL 
C G T NO SOL·LICITADA BECA AL CCBLL 
C P P SUPERA BAREMS ECONÒMICS 
D C I SUPERA BAREMS ECONÒMICS 
D C I SUPERA BAREMS ECONÒMICS 
D C I SOL·LICITUD DUPLICADA I RESOLTA 
D C I SOL·LICITUD DUPLICADA I RESOLTA 



 
F M O BECA DESESTIMADA PEL CCBL 

G S M 
ACTIVITAT SUBVENCIONADA AL 100% PEL 
CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT 

G A M SUPERA BAREMS ECONÒMICS 
J V P BECA DESESTIMADA PEL CCBL 
L T J BECA DESESTIMADA PEL CCBL 

N G N 
ACTIVITAT SUBVENCIONADA AL 100% PEL 
CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT 

R C A BECA DESESTIMADA PEL CCBL 
S E F NO SOL·LICITADA BECA AL CCBLL 
S T J BECA DESESTIMADA PEL CCBL 

S  S 
ACTIVITAT SUBVENCIONADA AL 100% PEL 
CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT 

S  S 
ACTIVITAT SUBVENCIONADA AL 100% PEL 
CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT 

         

ESCOLA  PRAT DE LA RIBA  
TUTOR/A LEGAL   

Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom Motiu de desestimació 

L R M NO SOL·LICITADA BECA AL CCBLL 
P R D NO SOL·LICITADA BECA AL CCBLL 
P M N NO SOL·LICITADA BECA AL CCBLL 
S C M NO SOL·LICITADA BECA AL CCBLL 
          
ESCOLA LOLA ANGLADA       
TUTOR/A LEGAL   

Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom Motiu de desestimació 

D C J BECA DESESTIMADA PEL CCBL 

J A E 

ACTIVITAT SUBVENCIONADA AL 
100% PEL CONSELL COMARCAL 
DEL BAIX LLOBREGAT 

S S L 
SUPERA BAREMS DE CAPITAL 
IMMOBILIARI 

     

ESCOLA GRAS SOLER       
TUTOR/A LEGAL   

Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom Motiu de desestimació 

A F A NO SOL·LICITADA BECA AL CCBLL 



 
A F A NO SOL·LICITADA BECA AL CCBLL 
B L K NO SOL·LICITADA BECA AL CCBLL 
B A P SUPERA BAREMS ECONÒMICS 
C A E SUPERA BAREMS ECONÒMICS 
F M C NO SOL·LICITADA BECA AL CCBLL 
G A L NO SOL·LICITADA BECA AL CCBLL 
M C J NO SOL·LICITADA BECA AL CCBLL 

ESCOLA MATILDE ORDUÑA 

TUTOR/A LEGAL   

Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom Motiu de desestimació 

E D S BECA DESESTIMADA PEL CCBL 
G G N BECA DESESTIMADA PEL CCBL 
G G N BECA DESESTIMADA PEL CCBL 
H S L NO SOL·LICITADA BECA AL CCBLL 

M S R 
SUPERA BAREMS DE CAPITAL 
IMMOBILIARI 

M G P NO SOL·LICITADA BECA AL CCBLL 
S C M BECA DESESTIMADA PEL CCBL 
V S S BECA DESESTIMADA PEL CCBL 
Z R C BECA DESESTIMADA PEL CCBL 
          
ESCOLA FOLCH I TORRES       
TUTOR/A LEGAL   

Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom Motiu de desestimació 

B A C NO SOL·LICITADA BECA AL CCBLL 
B  N BECA DESESTIMADA PEL CCBL 
C S Y NO SOL·LICITADA BECA AL CCBLL 
F C M NO SOL·LICITADA BECA AL CCBLL 
F C M NO SOL·LICITADA BECA AL CCBLL 

G P M 

ACTIVITAT SUBVENCIONADA AL 
100% PEL CONSELL COMARCAL 
DEL BAIX LLOBREGAT 

H V C NO SOL·LICITADA BECA AL CCBLL 
H Z E NO SOL·LICITADA BECA AL CCBLL 



 
I V M 

SUPERA BAREMS DE CAPITAL 
IMMOBILIARI 

J V S NO SOL·LICITADA BECA AL CCBLL 
L G A NO SOL·LICITADA BECA AL CCBLL 
M M S NO SOL·LICITADA BECA AL CCBLL 
M F E NO SOL·LICITADA BECA AL CCBLL 

P G A 
SUPERA BAREMS DE CAPITAL 
IMMOBILIARI 

V B R NO SOL·LICITADA BECA AL CCBLL 
V B R NO SOL·LICITADA BECA AL CCBLL 
Z C V NO SOL·LICITADA BECA AL CCBLL 
          
 
ESCOLA CAN VIDALET     
TUTOR/A LEGAL   

Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom Motiu de desestimació 

D C M 
EMPADRONAMENT FORA DEL 
MUNICIPI 

F D A NO SOL·LICITADA BECA AL CCBLL 
F D A NO SOL·LICITADA BECA AL CCBLL 

O  O 

ACTIVITAT SUBVENCIONADA AL 
100% PEL CONSELL COMARCAL 
DEL BAIX LLOBREGAT 

O  O 

ACTIVITAT SUBVENCIONADA AL 
100% PEL CONSELL COMARCAL 
DEL BAIX LLOBREGAT 

R R B NO SOL·LICITADA BECA AL CCBLL 
R A E NO SOL·LICITADA BECA AL CCBLL 
          
 
ESCOLA ISIDRE MARTI     
TUTOR/A LEGAL   

Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom Motiu de desestimació 

A M M NO FA ÚS DEL SERVEI 

C G M 
ABSCÈNCIA DE DADES 
ECONÒMIQUES 

C L J NO SOL·LICITADA BECA AL CCBLL 

C R M 
EMPADRONAMENT INFERIOR A 1 
ANY 

I A N NO SOL·LICITADA BECA AL CCBLL 
M M C NO SOL·LICITADA BECA AL CCBLL 
O I M SUPERA BAREMS ECONÒMICS 



 
P B A NO SOL·LICITADA BECA AL CCBLL 
R G M BECA DESESTIMADA PEL CCBL 

 
ESCOLA NATZARET     
TUTOR/A LEGAL   
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom Motiu de desestimació 

N B GC CENTRE NO SUBVENCIONAT 
 
Tercer.- NO ADMETRE a tràmit 12 sol·licituds d’ajuts econòmics, en concepte 
de beca de menjador escolar, curs 2018-2019, atès que les persones 
interessades han presentat les sol·licituds fora del termini establert per aquest 
tipus d’ajut: 
 

TUTOR/A LEGAL 
Primer Cognom Segon Cognom Nom 

C P M 
C  G 
C  G 
L C M 
M M M 
M M M 
P  A 
P  A 
P A L 
Q I I 
S O M 
V B N 

 
Quart.- AUTORITZAR i DISPOSAR una despesa total màxima de 8.306,18 
euros, a càrrec de la partida pressupostària 68.23100.48018 del pressupost 
vigent, en concepte de beques de menjador escolar, a favor dels tutors legals 
que es relacionen, amb els imports resultants que així mateix s’indiquen: 
 

ESCOLA JOAN MARAGALL (Q5855043E) 
TUTOR/A LEGAL    
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom Cost Ajuntament 

A S R 982,08 € 
H A I 218,24 € 
P P S 545,60 € 
P P S 545,60 € 
R O M 436,48 € 

 
ESCOLA ISIDRE MARTÍ (Q5855027H)  
TUTOR/A LEGAL    



 
Primer Cognom Segon Cognom Nom Cost Ajuntament 

G G N 436,48 € 
R T MN 218,24 € 
ESCOLA MATILDE ORDUÑA (Q5855033F) 
TUTOR/A LEGAL    
Primer Cognom Segon Cognom Nom Cost Ajuntament 

G B MM 436,48 € 
 

ESCOLA MONTSERRAT CORNELLÀ (Q5855881H) 
TUTOR/A LEGAL    
Primer Cognom Segon Cognom Nom Cost Ajuntament 

G   DW 436,48 € 
 

INSTITUT JOAN BOSCÀ (Q5855549A) 
TUTOR/A LEGAL    
Primer Cognom Segon Cognom Nom Cost Ajuntament 

G G S 436,48 € 
 

ESCOLA FOLCH I TORRES (Q0868051D) 
TUTOR/A LEGAL    
Primer Cognom Segon Cognom Nom Cost Ajuntament 

C F N 436,48 € 
EK   K 436,48 € 

 
ESCOLA CAN VIDALET(Q5856054A) 
TUTOR/A LEGAL    
Primer Cognom Segon Cognom Nom Cost Ajuntament 

H B KJ 491,04 € 
L S BK 982,08 € 
Y C M 1.091,20 € 

 
FUNDACIO ASPROSEAT - PROA ESPLUGUES (G61766986) 
TUTOR/A LEGAL    
NOM ENTITAT N.I.F. Cost Ajuntament 
FUNDACIÓ PRIVADA PROA - ASPROSEAT  G61766986 176,74 € 

 
Cinquè.- AUTORITZAR i DISPOSAR una despesa total màxima de 982,08 euros, 
a càrrec de la partida pressupostària 68.23100.48018 del pressupost vigent, en 
concepte de beques de menjador escolar, a favor de les Escoles que es 
relacionen a continuació, amb els imports resultants que així mateix s’indiquen i 
en concepte de beques d’assistència al Menjador Escolar de tres menors tutelats 



 
per la Generalitat de Catalunya a través del Centre Residencial d’Acció Educativa 
Ferrer i Guàrdia.  
 

CENTRE ESCOLAR N.I.F. COST AJUNTAMENT 
Gras i Soler Q0868038A 654,72€ 
Lola Anglada Q5856020B 327,36€ 

 
Sisè.- ESTABLIR que les quantitats compromeses en la present proposta, per 
valor de 9.288,26 euros, previ el reconeixement de les obligacions, seran 
pagades proporcionalment en tres terminis durant els mesos de maig i juliol de 
2019, als centres següents: 
 

CENTRE ESCOLAR N.I.F. Tram 1 Tram 2 Tram 3 TOTAL 
Joan Maragall Q5855043E 1.003,90€ 840,22€ 883,88€ 2.728,00€ 
Isidre Martí Q5855027H 261,89€ 196,41€ 196,42€ 654,72€ 
Matilde Orduña Q5855033F 174,59€ 130,94€ 130,95€ 436,48€ 
Montserrat 
Cornellà Q5855881H 174,59€ 130,94€ 130,95€ 436,48€ 

Institut Joan Boscà Q5855549A 174,59€ 130,94€ 130,95€ 436,48€ 
Folch i Torres Q0868051D 349,18€ 261,88€ 261,90€ 872,96€ 
Can Vidalet Q5855027H 829,31€ 818,40€ 916,61€ 2.564,32€ 
Gras i Soler Q0868038A 0,00€ 327,36€ 327,36€ 654,72€ 
Lola Anglada Q5856020B 0,00€ 163,68€ 163,68€ 327,36€ 
Asproseat-Proa G61766986 0,00€ 0,00€ 176,74€ 176,74€ 

 
El pagament de les quantitats compromeses al tercer termini, es realitzarà de 
manera proporcional en funció del nivell d’assistència a l’activitat dels alumnes 
becats durant tot el curs, efectivament acreditada pels centres. 
 
Setè.- RECONÈIXER les obligacions i proposar el pagament de 2.968,05 euros, 
corresponents al primer trimestre del curs 2018-2019, en concepte de beques de 
menjador escolar. 
 
Vuitè.- RECONÈIXER les obligacions i proposar el pagament de 3.000,76, euros, 
corresponents al segon trimestre del curs 2018-2019, en concepte de beques de 
menjador escolar. 
 
 
29. Proposta de resolució de sol·licituds d’ajuts econòmics d’Acció Social 
en concepte de beques d’activitats esportives, curs 2018-2019 (exp. 
2019/4528/2779). 
 
L’Ajuntament d’Esplugues destina una part dels seus pressupostos a 
l’atorgament d’uns ajuts econòmics parcials en funció de la situació 
socioeconòmica de la família, en concepte de beques d’activitats esportives per 
a persones empadronades a Esplugues i que assisteixen a cursos d’activitats 
físiques o escoles esportives d’Esplugues. 



 
 
La Junta de Govern Local va aprovar el document “Barems i criteris per a 
l’atorgament d'ajuts econòmics d’Esplugues de Llobregat”, curs 2018-2019 i la 
seva posterior modificació, en sessions ordinàries de dates 29 de juny i 21 de 
desembre de 2018 respectivament i va acordar la convocatòria de presentació 
de sol·licituds per aquests tipus d’ajuts. 
 
Ateses les 37 sol·licituds d’ajuts econòmics presentades i vist l’informe emès per 
la UJA de l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania, on fa constar que  s’ha realitzat la 
valoració administrativa corresponent a aquests tipus d’ajuts econòmics, en 
compliment dels barems i criteris per a l’atorgament d’ajuts econòmics de 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, curs 2018-2019. 
 
Vist el Reglament d'obres, activitats i serveis aprovat mitjançant Decret 179/1995 
de la Generalitat de Catalunya, en la part que regula l'activitat subvencionadora 
de l'Administració. 
 
En virtut de la delegació conferida a la Junta de Govern local, al punt g. del Decret 
d’alcaldia núm. 1.466, de 18 de juny de 2015, per a la concessió de subvencions 
amb càrrec a crèdit pressupostari disponible a tal efecte. 
 
S’acorda: 
 
Primer.- ESTIMAR un total de 28 sol·licituds d’ajuts econòmics, dels següents 
menors, en concepte de beques d’activitats esportives, pel curs 2018-2019, amb 
els percentatges de bonificació valorats per cada cas que s’indiquen: 
 

ALUMNE/A         
Primer Cognom Segon Cognom Nom Cost Activitat % Beca 
A B Z 152,76 €  65% 
A S D 152,76 €  65% 
A S J 183,66 €  65% 
A T D 300,00 € 90% 
B M N 638,90 € 90% 
B M W 670,00 € 90% 
B M A 430,00 € 90% 
B C D 450,00 € 90% 
C M D 493,64 € 90% 
C M M 493,64 € 90% 
C H D 400,00 € 25% 
C C J 430,00 € 90% 
D D R 450,00 € 25% 
G G T 400,00 € 65% 
H  O 430,00 € 90% 
H Z S 265,00 € 90% 
L B J 350,00 € 90% 
L B S 350,00 € 90% 
M U F 430,00 € 90% 
M T D 450,00 € 90% 
M A S 183,66 €  65% 
M H D 450,00 € 90% 
N B E 430,00 € 90% 



 
N S U 400,00 € 90% 
P A J 450,00 € 90% 
P P Y 670,00 € 40% 
S B G 325,00 € 90% 
T B D 152,76 €  25% 

 
Segon.- DESESTIMAR un total de 8 sol·licituds d’ajuts econòmics en concepte 
de beques d’activitats esportives, curs 2018-2019, que es detallen a continuació 
pels motius que al mateix s’indiquen: 
 

ASSOCIACIO ESPORTIVA PENYA 
ESPLUGUES     
TUTOR/A LEGAL   
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom Motiu de la Desestimació 

M L M 
ABSCÈNCIA DE DADES 
ECONÒMIQUES 

M L M 
ABSCÈNCIA DE DADES 
ECONÒMIQUES 

          
 
CLUB DE FUTBOL CAN VIDALET  
TUTOR/A LEGAL   
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom Motiu de la Desestimació 

G A M J 
SUPERA BAREMS 
ECONÒMICS 

 
          
ESPLU-ARTISTIC CLUB PATÍ  
TUTOR/A LEGAL   
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom Motiu de la Desestimació 

A  S J 
EMPADRONAMENT FORA DEL 
MUNICIPI 

          
DUET 
TUTOR/A LEGAL   
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom Motiu de la Desestimació 

E P F 
ABSCÈNCIA DE DADES 
ECONÒMIQUES 

E P F 
ABSCÈNCIA DE DADES 
ECONÒMIQUES 

P M C 
EMPADRONAMENT INFERIOR 
A 1 ANY 

S C R 
ACTIVITAT NO 
SUBVENCIONABLE 

 
Tercer.- NO ADMETRE a tràmit la sol·licitud d’ajut econòmic, en concepte de 
beques d’activitats esportives, curs 2018-2019, que es detallen a continuació 
atès que la persona interessada ha presentat la sol·licitud fora del termini 
establert per aquests tipus d’ajuts: 

       
TUTOR/A LEGAL 



 
Primer Cognom Segon Cognom Nom N.I.F. 
B M YP 49738290P 

 
Quart.- AUTORITZAR i DISPOSAR una despesa total màxima de 8.628,60 
euros, que aniran a càrrec de la partida pressupostària 68.23100.48018 del 
pressupost vigent, en concepte de beques d’activitats esportives, a favor dels 
tutors legals que es relacionen, amb el imports resultants que així mateix 
s’indiquen: 
 

CLUB DE FUTBOL CAN VIDALET (G58798364)     
TUTOR/A LEGAL   
Primer Cognom Segon Cognom Nom Cost 

Ajuntament 
C  E 405,00 € 
D  N 112,50 € 
H O M 405,00 € 
M R J 405,00 € 
P A G 405,00 € 

 
CLUB NATACIÓ ESPLUGUES (G58436494)     
TUTOR/A LEGAL   
Primer Cognom Segon Cognom Nom Cost 

Ajuntament 
C F J 444,28 € 
C F J 444,28 € 

 
FUTBOL ASSOCIACIÓ ESPLUGUENC(CIF Centre :G-61.396.065) 
TUTOR/A LEGAL   
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom Cost Ajuntament 

B E A 387,00 € 
B Z M 315,00 € 
B Z M 315,00 € 
C  Y 387,00 € 
G S A 260,00 € 
H R A 100,00 € 
M C R 387,00 € 
S O S 360,00 € 
T G S 270,00 € 
U P A 387,00 € 
Z  H 387,00 € 

 
CLUB GIMNASTICA ESPLUGUES LES MORERES(CIF Centre :G-58.761.289) 
TUTOR/A LEGAL   
Primer Cognom Segon Cognom Nom Cost 

Ajuntament 
M CH R 575,01 € 

 
CLUB VOLEIBOL ESPLUGUES(CIF Centre :G58819921)   
TUTOR/A LEGAL 
Primer Cognom Segon Cognom Nom Cost 

Ajuntament 
M C R 603,00 € 
P S S 268,00 € 



 
 

ASSOCIACIO ESPORTIVA PENYA ESPLUGUES (CIF Centre:G58510876) 
TUTOR/A LEGAL   
Primer Cognom Segon Cognom Nom Cost 

Ajuntament 
B C N 292,50 € 
H F L 238,50 € 

 
DUET ESPLUGUES, S.A.(CIF Centre :A-63.876.346) 
TUTOR/A LEGAL   
Primer Cognom Segon Cognom Nom Cost 

Ajuntament 
A J J 99,29 € 
A B R 119,38 € 
B M J 38,19 € 
S T D 119,38 € 
S T D 99,29 € 

 
Cinquè.- ESTABLIR que les quantitats compromeses en la present proposta, per 
valor de 8.628,60 euros, previ el reconeixement de les obligacions, seran 
pagades proporcionalment en tres terminis durant els mesos de maig i juliol de 
2019, als centres següents: 
 

ENTITAT C.I.F. Tram 1 Tram 2 Tram 3 TOTAL 
CLUB DE FUTBOL 
CAN VIDALET G58798364 577,50€ 577,50€ 577,50€ 1.732,50€ 
CLUB NATACIÓ 
ESPLUGUES G58436494 296,20€ 296,18€ 296,18€ 888,56€ 
FUTBOL 
ASSOCIACIÓ 
ESPLUGUENC 

G58510876 1.184,99€ 1.185,00€ 1.185,01€ 3.555,00€ 

CLUB GIMNÀSTICA 
ESPLUGUES LES 
MORERES 

G58761289 191,67€ 191,67€ 191,67€ 575,01€ 

CLUB VOLEIBOL 
ESPLUGUES G58819921 290,33€ 290,33€ 290,34€ 871,00€ 
ASSOCIACIO 
ESPORTIVA PENYA 
ESPLUGUES 

G58510876 177,00€ 177,00€ 177,00€ 531,00€ 

DUET ESPLUGUES, 
S.A. A63876346 158,51€ 158,51€ 158,51€ 475,53€ 

 
El pagament de les quantitats compromeses al tercer termini, es realitzarà de 
manera proporcional en funció del nivell d’assistència a l’activitat dels alumnes 
becats durant tot el curs, efectivament acreditada pels centres. 
 
Sisè.- RECONÈIXER les obligacions i proposar el pagament de 2.876,20 euros, 
corresponents al primer trimestre del curs 2018-2019, en concepte de beques 
d’activitats esportives. 
 
Setè.- RECONÈIXER les obligacions i proposar el pagament de 2.876,19 euros, 
corresponents al segon trimestre del curs 2018-2019, en concepte de beques 
d’activitats esportives. 



 
 
 
 
I sense més assumptes a tractar, a les 15:10 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. 
 


