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JUNTA DE GOVERN 

 
SESSIÓ DECISÒRIA ORDINÀRIA DE JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 5 DE 

DESEMBRE DE 2018 
 

A la Casa Consistorial d’Esplugues de Llobregat, a la sala de reunions, a les 
13:45 del dia 5 de desembre de 2018, es reuneix la Junta de Govern Local en 
sessió decisòria Ordinària, en primera convocatòria, sota la Presidència de 
l’alcaldessa Sra. Pilar Díaz Romero, amb l’assistència dels regidors i regidores: 
 
 
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. 
 
 

TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 
1. Proposta d’aprovació per contracte menor del subministrament 
d’equips de climatització en règim de lloguer per condicionar el 
poliesportiu Can Vidalet amb motiu de la instal·lació del parc de jocs de 
reis a Can Vidalet. (2018/85/1342)  
Atesa la necessitat de procedir a la contractació del subministrament d’equips 
de climatització en règim de lloguer per condicionar el poliesportiu Can Vidalet 
amb motiu de la instal·lació del parc de jocs de reis a Can Vidalet els dies 2, 3 i 
4 de gener de 2019 a Esplugues de Llobregat. 

 
- Tipus de contracte: Subministrament 
- Objecte: Subministrament d’equips de climatització en règim de 
lloguer per condicionar el poliesportiu Can Vidalet amb motiu de la 



instal·lació del parc de jocs de reis a Can Vidalet els dies 2, 3 i 4 
de gener de 2019 a Esplugues de Llobregat 
- Procediment de contractació: Contracte menor. Tramitació: 
Ordinària 
- Codi CPV:  

  51111200-5    Servicios de instalación de generadores 
  39721310-8    Generadores de aire caliente 

- Valor estimat del contracte: 2.225,00 €  IVA 467,25 € 
- Preu: 2.582,14 € IVA inclòs 
-Duració: La durada del subministrament dels equips de 
calefacció serà efectiva per als dies 2, 3 i 4 de gener 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 TORRES SERVICIOS 
TÉCNICOS S.L.,CIF: B-59951319, per import de 2.582,14 IVA inclòs, que es 
considera a la Memòria justificativa ajustada a les necessitats municipals i a les 
característiques específiques del contracte. La mateixa memòria indica que la 
persona que es proposa com a contractista no ha subscrit amb aquest 
Ajuntament altres contractes menors que individual o conjuntament superin les 
xifres límit per aquest tipus de contracte. 
 
Ha estat comprovada la disponibilitat de crèdit adequat i suficient en el 
pressupost de la corporació per a l’exercici 2018. 
 
Per la qual cosa i de conformitat amb el que s’estableix a la Disposició 
Addicional Segona de la Llei 9/2107, de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les 
Directives del parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE, de 26 de febrer de 
2014. 
 
En ús de les competències delegades atorgades mitjançant Decret de l’Alcaldia 
núm. 1466 de 18 de juny de 2015. 
 
S’acorda: 
 
1. Aprovar  l’expedient de contractació i la MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL 
CONTRACTE MENOR incorporada a l’expedient, aprovant expressament la 
necessitat de procedir a aquesta contractació que té per objecte el 
subministrament d’equips de climatització en règim de lloguer per condicionar 
el poliesportiu Can Vidalet amb motiu de la instal·lació del parc de jocs de reis a 
Can Vidalet els dies 2, 3 i 4 de gener de 2019 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. Adjudicar el contracte a TORRES SERVICIOS TÉCNICOS S.L.,CIF: B-
59951319 per import de 2.134,00€, més 448,14 € corresponents al 21 % d’IVA, 
sent un import total de 2.582,14 €, IVA inclòs. 
 
4. Aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent al present, per 
un import màxim de 2.582,14 euros, IVA inclòs, a càrrec de la partida 33-
33300-20300 ARRENDAMENT MAQUINARIA, INSTAL. ED.CULTURAL, del 
pressupost municipal en vigor, a favor de TORRES SERVICIOS TÉCNICOS 
S.L.,CIF: B-59951319. 
 
5. El pagament s’efectuarà segons les condicions habituals de l’ajuntament, 
mitjançant transferència bancària, prèvia presentació de la factura o factures 
corresponents degudament signades per l’adjudicatària i degudament 
conformades per la persona designada responsable del projecte. 
6. La data d'execució material dels treballs serà efectiva per als dies 2, 3 i 4 de 
gener de 2019. 
7. La persona responsable del contracte, sota la supervisió de la qual es 
desenvoluparà el mateix, seran ..., Director de Manteniment i Espai públic, ..., 
Coordinadora Tècnica d’Espai Públic i Mobilitat i ..., Tècnic Auxiliar de 
Manteniment . 
 
8. Notificar la present resolució a la persona adjudicatària. 
 
9. Ordenar la publicació del contracte menor en la forma prevista a l'article 63.4 
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic de les 
dades següents: 
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CONTRAC
TE 

DATA 
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CIÓ 

DATA 
EXECU
CIÓ/FI
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IMPORT 
NET 

IMPORT 
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IMPORT 
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2. Proposta d’aprovació del contracte d’obres ordinàries de reforma i 
millora de les escoles d’Esplugues de Llobregat, mitjançant procediment 
obert simplificat. (2018/17/1384)  
Atesa la necessitat d’impulsar el contracte d’obres ordinàries de reforma  i 
millora de les escoles d’Esplugues de Llobregat en els termes previstos en 
l’informe de necessitat i d’idoneïtat i de la memòria justificativa emesos pels 
Servei de Manteniment i Via Pública d’aquest Ajuntament, amb la descripció 
d’acord amb el projecte redactat per l’arquitecte ... de l’empresa SBS Simón i 
Blanco, S.L.P., amb un pressupost total de 129.933,96€, IVA inclòs, que 
acompanyen per a la seva aprovació. 
 
En funció del què disposen els articles 13, 25, 116 i 117 de la Llei 9/2017, de 8 
de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP), sobre 



disposicions comuns dels contractes, pel que fa referència a la naturalesa del 
contracte, i tot en relació amb l'article 274.2 del Text refós de la Llei municipal i 
de règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
i dels articles 122 i 124 de la LCSP, sobre plecs de clàusules particulars, on es 
fa preceptiva l'aprovació de l'expedient de contractació i els plecs de condicions 
tècniques i econòmiques que han de regir en el contracte. 
 
Vist l'informe dels Serveis Jurídics, i la fiscalització prèvia per part de la 
Intervenció municipal. 
 
S’ACORDA: 
 
1.- Aprovar la necessitat i idoneïtat d’iniciar l’expedient relatiu al contracte 
d’obres ordinàries de reforma i millora de les escoles d’Esplugues de Llobregat 
de Llobregat de conformitat amb el previst a l’informe de memòria justificativa 
emès pel Servei de  Manteniment i Via Pública i del projecte redactat per 
l’arquitecte ... de l’empresa SBS Simón i Blanco, S.L.P. 
 
2.- Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert simplificat 
i aprovar els plecs de condicions econòmiques administratives i tècniques, 
relatius al  contracte d’obres  ordinàries de  reforma i  millora de  les escoles 
d’Esplugues de Llobregat de Llobregat, amb un pressupost total de licitació de 
129.933,96€, IVA inclòs, desglossat en un preu net de 107.383,44 € i un IVA de 
22.550,52 €. 
 
3.- Aprovar inicialment el projecte de l’execució de les obres ordinàries de 
reforma i millora de les escoles d’Esplugues de Llobregat de Llobregat, amb un 
pressupost total de licitació de 129.933,96 €, IVA inclòs, desglossat en un preu 
net de 107.383,44€ i un IVA de 22.550,52 €, redactat per l’arquitecte ... de 
l’empresa SBS Simón i Blanco, S.L.P 
 
4.- Sotmetre al tràmit d'informació pública l'esmentat projecte pel termini de 
trenta dies, mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província, al tauler de la  
Corporació, durant els quals es podrà examinar i formular-hi les al·legacions 
pertinents. 
 
Transcorregut  aquest  termini  sense  que  s'hagi  produït  cap  reclamació  el 
projecte esdevindrà aprovat definitivament sense necessitat d'acord exprés 
 
5.- Aprovar l’autorització de la despesa de l’expedient de contractació per les 
obres ordinàries de reforma i millora de les escoles d’Esplugues de Llobregat, 
per import total de 129.933,96 euros, IVA inclòs, imputable al pressupost 
municipal vigent a la partida 12 32300 63200 MILLORES I ADEQUACIÓ 
ESCOLES PÚBLIQUES 2018. 
 
6.- Convocar la licitació, d'acord amb el què estableixen els articles 135, 136 i 
159  de  la  LCSP,  publicant  el  corresponent  anunci  de  licitació  al  perfil  del 
contractant de la pàgina web municipal. 
 



7.- Designar com a responsable del contracte amb les funcions previstes a 
l’article 62 de la LCSP a les següents persones: 
 
Director de Manteniment i Espai Públic. 
Coordinadora Tècnica d’Espai Públic i Mobilitat. 
 
8.- Condicionar els anteriors acords a l’aprovació definitiva del projecte. 
 

 

3. Proposta d’aprovació de l'expedient de contractació, mitjançant 
procediment obert, del subministrament de carburant amb destí als 
vehicles municipals dels serveis de policia local, manteniment i espai 
públic de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. (2018/3/1428)  
Atesa la necessitat de contractar el subministrament de carburant amb destí als 
vehicles municipals dels Serveis de Policia Local, Manteniment i Espai Públic 
de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat en els termes previstos en l’informe 
de necessitat i d’idoneïtat i de la memòria justificativa emesos pels Servei de 
Manteniment i Espai Públic d’aquest Ajuntament, amb la descripció tècnica 
realitzada pels mateixos serveis tècnics als plecs de condicions tècniques. 
 
En funció del què disposen els articles 16, 25, 116 i 117 de la Llei 9/2017, de 8 
de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP), sobre 
disposicions comuns dels contractes, pel que fa referència a la naturalesa del 
contracte, i tot en relació amb l'article 274.2 del Text refós de la Llei municipal i 
de règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
i dels articles 122 i 124 de la LCSP, sobre plecs de clàusules particulars, on es 
fa preceptiva l'aprovació de l'expedient de contractació i els plecs de condicions 
tècniques i econòmiques que han de regir en el contracte.  
 
Vist l'informe dels Serveis Jurídics, i la fiscalització prèvia per part de la 
Intervenció municipal. 
 
S’acorda: 
 
Primer.- Aprovar la necessitat i idoneïtat d’iniciar l’expedient de contractació del 
subministrament de carburant amb destí als vehicles municipals dels Serveis 
de Policia Local, Manteniment i Espai Públic de l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat de conformitat amb el previst a l’informe de memòria justificativa 
emès pels Servei de Manteniment i Espai Públic. 
 
Segon.- Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert, i 
aprovar els plecs de condicions econòmiques administratives i tècniques, 
relatius al servei subministrament de carburant amb destí als vehicles 
municipals dels Serveis de Policia Local, Manteniment i Espai Públic de 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, amb un pressupost màxim total de 
licitació de 99.000,00 euros, més 20.790,00 euros en concepte d’IVA (import 
total, 119.790,00 euros, IVA inclòs). 
 



Tercer.- Aprovar la tramitació anticipada d’aquest expedient de contractació, 
l’execució del qual hauria d’iniciar-se en l’exercici 2019. L’esmentada tramitació 
anticipada es realitza conforme l’article 117.2 de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic. 
 
Quart.- Declarar que la despesa derivada de l’expedient de contractació 
relativa al subministrament de carburant amb destí als vehicles municipals dels 
Serveis de Policia Local, Manteniment i Espai Públic de l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat té caràcter plurianual, de conformitat amb l'article 174 
del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i, per tant, l’adjudicació resta sotmesa a 
la condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient per al 
finançament de les obligacions derivades del contracte en els futurs exercicis 
pressupostaris. 
 
La despesa plurianual derivada d’aquesta contractació, IVA inclòs, es farà 
efectiva per un import màxim de 119.790,00.-€ (IVA inclòs), imputable al 
pressupost vigent en cada exercici segons la següent distribució: 

 

- 2019 
- Policia Local: 21.074,17 €, IVA inclòs 
- Manteniment i Espai Públic : 15.528,33 €, IVA inclòs 
 

- 2020 - 2021 
- Policia Local: 22.990 €, IVA inclòs 
- Manteniment i Espai Públic: 16.940,00 €, IVA inclòs 
 

- 2022 
    - Policia Local: 1.915,83 €, IVA inclòs 

 - Manteniment i Espai Públic: 1.411,67 €, IVA inclòs 
 
Cinquè.- Aprovar l’autorització corresponent al present contracte, per un import 
màxim de 36.602,50 euros, IVA inclòs, a càrrec de les següents partides del  
pressupost municipal 2019: 
 

- 12 15320 22103 COMBUSTIBLE VEHICLES BRIGADES: 
15.528,33 euros. 
- 11 13200 22103 COMBUSTIBLE VEHICLES POLICIA LOCAL: 
21.074,17 euros. 

 
L’aprovació de la despesa resta subjecta a la condició suspensiva de 
l’aprovació definitiva del pressupost per a l’exercici 2019 així com els dels 
posteriors exercicis pressupostaris afectats. 
 
Sisè.- Convocar la licitació, d'acord amb el què estableixen els articles 135, 136 
i 156 de la LCSP, publicant el corresponent anunci de licitació al perfil del 
contractant de la pàgina web municipal. 
 



Setè.- Designar com a responsable del contracte amb les funcions previstes a 
l’article 62 de la LCSP a les següents persones: 
 

- Al Sr. ...; enginyer de camins, canals i ports i Director de 
Manteniment i Espai Públic. 
- A la Sra. ...; arquitecta tècnica i Coordinadora Tècnica d’Espai 
Públic. 

 

4. Proposta d’aprovació d'expedient de contractació, mitjançant 
procediment obert simplificat, del contracte d’obres per a l’execució de 
l’equipament per a ús de casal de barri i urbanització zona annexa – Ciutat 
Diagonal d’Esplugues de Llobregat (exp. 2018/18/1384).   
Atesa la necessitat d’impulsar el contracte d’obres per a l’execució de 
l’equipament per a ús de casal de barri i urbanització zona annexa – Ciutat 
Diagonal d’Esplugues de Llobregat en els termes previstos en l’informe de 
necessitat i d’idoneïtat i de la memòria justificativa emesos pels Servei d’Obres 
Públiques d’aquest Ajuntament, amb la descripció d’acord amb el projecte 
redactat per l’arquitecte ..., amb un pressupost total de 433.339,65 €, IVA 
inclòs, que acompanyen per a la seva aprovació.  
 
En funció del què disposen els articles 13, 25, 116 i 117 de la Llei 9/2017, de 8 
de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP), sobre 
disposicions comuns dels contractes, pel que fa referència a la naturalesa del 
contracte, i tot en relació amb l'article 274.2 del Text refós de la Llei municipal i 
de règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
i dels articles 122 i 124 de la LCSP, sobre plecs de clàusules particulars, on es 
fa preceptiva l'aprovació de l'expedient de contractació i els plecs de condicions 
tècniques i econòmiques que han de regir en el contracte.  
 
Vist l'informe dels Serveis Jurídics, i la fiscalització prèvia per part de la 
Intervenció municipal. 
 
S’acorda: 
 
1.- Aprovar la necessitat i idoneïtat d’iniciar l’expedient relatiu al contracte 
d’obres per a l’execució de l’equipament per a ús de casal de barri i 
urbanització zona annexa – Ciutat Diagonal d’Esplugues de Llobregat de 
conformitat amb el previst a l’informe de memòria justificativa emès pels 
Serveis d’Obres Públiques i del projecte redactat per l’arquitecte ... 
 
2.- Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert simplificat 
i aprovar els plecs de condicions econòmiques administratives, relatius al 
contracte d’obres per a l’execució de l’equipament per a ús de casal de barri i 
urbanització zona annexa – Ciutat Diagonal d’Esplugues de Llobregat, amb un 
pressupost total de licitació de 433.339,65 €, IVA inclòs, desglossat en un preu 
net de 358.131,94€ i un IVA de 75.207,71 €. 
 
3.- Aprovar inicialment el projecte de l’execució de l’equipament per a ús de 
casal de barri i urbanització zona annexa – Ciutat Diagonal d’Esplugues de 



Llobregat, amb un pressupost total de licitació de 433.339,65 €, IVA inclòs, 
desglossat en un preu net de 358.131,94€ i un IVA de 75.207,71 €, redactat per 
l’arquitecte ... 
 
4.- Sotmetre al tràmit d'informació pública l'esmentat projecte pel termini de 
trenta dies, mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província, al tauler de la 
Corporació, durant els quals es podrà examinar i formular-hi les al·legacions 
pertinents.  
 
Transcorregut aquest termini sense que s'hagi produït cap reclamació el 
projecte esdevindrà aprovat definitivament sense necessitat d'acord exprés 
 
5.- Declarar que la despesa derivada de l’expedient de contractació relativa al 
contracte d’obres per a l’execució de l’equipament per a ús de casal de barri i 
urbanització zona annexa – Ciutat Diagonal d’Esplugues de Llobregat té 
caràcter plurianual, de conformitat amb el que estableix l'article 174 del Text 
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març i per tant l’adjudicació resta sotmesa a la 
condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient per al finançament 
de les obligacions derivades del contracte en els futurs exercicis 
pressupostaris. 
 
6.- Aprovar l’autorització de  la despesa plurianual derivada d’aquesta 
contractació, IVA inclòs, que es farà efectiva per un import màxim de 
433.339,65 € (IVA inclòs), dels quals 354.763,90 € aniran a càrrec de l’exercici 
econòmic del 2018 a la partida 12 92400 62200 2017/2/INVER 8 CASAL 
CIUTAT DIAGONAL, i la resta de l’import 78.565,75 € a càrrec de l’exercici 
econòmic del 2019 
 
7.- Convocar la licitació, d'acord amb el què estableixen els articles 135, 136 i 
159 de la LCSP, publicant el corresponent anunci de licitació al perfil del 
contractant de la pàgina web municipal. 
 
8.- Designar com a responsable del contracte amb les funcions previstes a 
l’article 62 de la LCSP a les següents persones: 
 
Arquitecte, Director de Projectes. 
Servei d’Obres Públiques. 
 
9.- Condicionar els anteriors acords a l’aprovació definitiva del projecte. 
 

5. Proposta de modificació del contracte de les obres ordinàries incloses 
al projecte executiu del col·lector del Torrent de Can Clota. (2017/11/1384).  
 

La Junta de Govern Local en data 6 de juliol de 2018 va adjudicar el contracte 
per l’execució de les obres ordinàries incloses al projecte executiu del col·lector 
del Torrent de Can Clota al terme municipal d’Esplugues de Llobregat a 
l’empresa RIGEL OVER, S.L. amb un import net de 770.790,87€, més 
161.866,08  € en concepte d’IVA, en total 932.656,95€, IVA inclòs. 



 
En data 30 de juliol de 2018 es va signar l’acta de comprovació del replanteig i 
autorització de l’inici de l’obra. 
 
En data de 20 de setembre de 2018, mitjançat Junta de Govern Local 
Ordinària, es va acordar modificar el contracte per un import addicional de 
99.295,28 € (IVA inclòs) motivat per la necessitat de contractar una vigilància 
24 hores (període de 18 setmanes) i un tancament perimetral fix 
(aproximadament 400 metres) per tal d’impedir i evitar ocupacions il·legals dels 
terrenys de l’àmbit de l’obra que dificultarien el seu normal desenvolupament 
 
Segons informe emès de la Direcció Facultativa de data 28 de novembre de 
2018 es posa de manifest que les circumstàncies que s’havien posat de 
manifest, i, varen justificar la modificació núm. 1 del contracte referida al 
paràgraf anterior, es mantenen. A més, es proposa la seva ampliació temporal 
en 13 setmanes, fins el dia 1 de març de 2019. Aquests fets són els: 
 

“Sorgeix la necessita de prolongar la contractació de la vigilància 
24h més enllà del termini previst a la modificació Nº 1 abans 
esmentada que era fins l’1 de desembre. Es prolongarà fins a l’1 
de març (13 setmanes). Aquesta modificació no comporta 
l’aprovació de nous preus contradictoris 
 
(...) 
 
Motivació 
 
La modificació de contracte es proposa per tal d'aprovar un 
increment d’amidament necessari per tal de solucionar la 
problemàtica derivada de la paralització del procediment judicial 
que preveia el desnonament dels ocupants d'una part de terrenys 
afectats per l'obra en qüestió. 
Al no poder iniciar les obres en la totalitat dels terrenys degut a 
aquest motiu, i amb la ocupació de la zona d’aplec prevista per 
executar l’obra, lliure d’ocupants, mitjançant un tancament fixa per 
evitar la major ocupació de la zona per part de persones no 
autoritzades, ha estat necessari incrementar les setmanes de 24 
hores de vigilància de l’entorn. 
Al ser una modificació superior al 3 %, d'acord a l'article 205.2b) 
de la llei 9/2017, deguda a circumstàncies sobrevingudes que era 
imprevisible en el moment en el que va tenir lloc la licitació del 
contracte, i complint les condicions que imposa la llei de 
contractes: 

1. La necessitat de la modificació es derivi de 
circumstàncies impossibles de preveure 
2. La modificació no altera la naturalesa global del 
contracte. 



3. La modificació del contracte no implica un augment 
de més del 50 por cent del seu preu inicial, IVA exclòs 

(...) L'import associat a la vigilància de l'entorn actualment ocupat 
per l'obra es deriva de la previsió que actualment es disposa per 
tal de poder iniciar l'obra de forma efectiva, un cop s'hagi tramitat 
per part de l'ajuntament davant la Generalitat de Catalunya 
l'autorització ocupar els terrenys necessaris per executar les obres 
del col·lector com a sistema urbanístic de caràcter públic. La 
duració per disposar d'aquesta autorització s'ha estimat en 13 
setmanes més, i en cas de ser menor, es reduiria en la part 
corresponent la certificació de la partida de vigilància.” 

 
 
Aquests fets comporten el major amidament d’un dels preus contradictoris 
aprovats per acord de la Junta de Govern Local de 20 de setembre de 2018. 
 
Aquests majors amidaments comporten un increment del 6,48% respecte del 
preu modificat anteriorment, resultant un augment del valor del contracte de 
60.435,01€ (IVA inclòs). L’acumulació de les modificacions dels contractes Nº 1 
i Nº 2 representen un increment  d’un 17.13 % de l’import d’adjudicació. 
 
Així doncs, el contracte d’obra modificat refós, una vegada aplicat el 
percentatge de baixa ofertat per l’empresa licitadora, ascendeix a la quantitat 
de: 
 

- Pressupost net del contracte modificat (sense IVA): 902.799,36 € 
- IVA: 189.587,87€ 
- Pressupost total del contracte modificat: 1.092.387,23 € 

 
Segons la Direcció Facultativa, es dona compliment a les previsions de l’article 
205.2.b) de la Llei 9/2017 de contractes del sector públic de conformitat amb la 
seva Disposició transitòria primera, per la qual el referit contracte és regirà per 
aquesta Llei en quant als seus efectes, compliment i extinció, inclosa la seva 
modificació, duració i règim de pròrrogues, i per tant: 
 

- La necessitat de la modificació deriva de circumstàncies impossibles de 
preveure, com ha estat la suspensió per l’òrgan judicial de la data prevista 
de desnonament dels ocupants il·legals que afectava a l’àmbit de l’obra. 
- La modificació no altera la naturalesa global del contracte. 
- La modificació del contracte no implica un augment de més del 50 por 
cent del seu preu inicial, IVA exclòs. 

 
Ates el plec de clàusules administratives particulars que regeixen el contracte, 
la Disposició transitòria primera Llei 9/2017 de contractes del sector públic i 
l’article 205.2.b) de la mateixa llei i concordants del Reglament General de 
Contractes de l’Estat, que preveu la possibilitat de modificar un contracte quan 
es derivi de circumstàncies sobrevingudes i que fossin imprevisibles en el 
moment en què va tenir lloc la licitació del contracte i sempre que es doni 
compliment a les tres condicions que preveu el mateix article. 



 
S’acorda: 
 
PRIMER.- Aprovar la modificació del contracte d’obres ordinàries incloses al 
projecte executiu del col·lector del Torrent de Can Clota al terme municipal 
d’Esplugues de Llobregat, adjudicat a l’empresa RIGEL OVER, S.L. (CIF B-
64460728), com a conseqüència de les justificacions previstes a l’informe emès 
per la Direcció Facultativa de data 28 de setembre de 2018, el que comporta la 
necessitat d’ampliar el crèdit disponible per l’execució del contracte en 
60.435,01€ (IVA inclòs) i que representa un augment net del 6,48% establint la 
despesa total màxima d’aquest contracte en un import de 1.092.387,23 € (IVA 
inclòs). L’acumulació de les modificacions dels contractes Nº 1 i Nº 2 
representen un increment  d’un 17.13 % de l’import d’adjudicació 
 
La modificació entrarà en vigor i serà efectiva a partir del dia següent al de la 
notificació del present acord a l’empresa contractista. 
 
SEGON.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent de 
60.435,01€, IVA inclòs, amb càrrec a la partida pressupostària 12 16001 61900 
COL·LECTOR CAN CERVERA 
  
TERCER- Manifestar a l’empresa adjudicatària RIGEL OVER, S.L. (CIF B-
64460728), que haurà d’ingressar a la Tresoreria municipal l’ampliació de la 
garantia definitiva del contracte per un import de 2.497,31€, en el termini de 15 
dies comptats des de la notificació del present acord i formalitzar l’ampliació del 
contracte en document administratiu. 
 
Les garanties exigides en poden prestar-se en alguna de les següents formes: 
 

1. A través de transferència bancària (fiança), mitjançant la carta de 
pagament que s'adjunta. En aquest cas s'haurà d'enviar comprovant 
de transferència al correu electrònic: tresoreria@esplugues.cat 
2. Mitjançant aval bancari, presentat amb la redacció que 
s'acompanya com a document adjunt. 
3. Mitjançant contracte d'assegurança de caució, presentat amb la 
redacció que s'acompanya com a document adjunt, 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. 
 

6. Proposta d’autorització de la cessió d’ús de la plaça d’aparcament núm. 
537 soterrani 2 de Can Vidalet. (2018/34/1597).  
La senyora ..., sol·licita autorització per a la cessió d’ús de la plaça 
d’aparcament número 537 de la planta soterrani 2, de l’aparcament subterrani 
de vehicles de Can Vidalet a favor de la senyora ..., per l’import de 6.000€, 



segons instància amb registre d’entrada número 22259 de data 6 de novembre 
de 2018. 
 
Que la peticionaria, ... n’és titular de la concessió administrativa que l’autoritza 
l’ús d'aquesta plaça d'aparcament mitjançant escriptura pública de 
compravenda numero 1913 de data 29 de juny de 2017, atorgada pel Notari de 
l'Il·lustre Col·legi de Barcelona, el senyor ..., inscrita en el Registre de la 
Propietat. 
 
La recepció provisional de les obres de l'aparcament i urbanització va ser 
acordada pel Ple Municipal en sessió ordinària de data 10 de febrer de 1993, 
iniciant-se el termini de la concessió de 50 anys. 
 
En el plec de clàusules reguladores de la concessió aprovat i la seva 
modificació posterior acordada per l'Ajuntament, en el Ple de data 13 de 
novembre de 1991, s'estipula que el concessionari podrà efectuar cessions d'ús 
de places d'aparcament a terceres persones, per gaudir parcialment de  la 
concessió amb tots els requisits i condicions que figuren en el mateix, que 
hauran de ser autoritzades per l'Ajuntament i formalitzar-se en Escriptura 
pública, que s'inscriurà al Registre de la Propietat. 
 
També s'assenyala que els cessionaris de places d'aparcament podran a la 
vegada cedir el seu ús a terceres persones prèvia autorització d'aquest 
Ajuntament i compliment de les formalitats esmentades. En aquesta segona 
cessió i en les successives l'Ajuntament tindrà dret de tempteig sobre dites 
places. 
 
Atès que aquest Ajuntament no considera oportú exercir el dret de tempteig en 
el present cas. 
 
Atès que l'Ajuntament en el Ple en sessió de data 15 de juliol de 2015, va 
acordar la delegació en la Junta de Govern Local, de les  facultats 
corresponents per a l'autorització de les cessions d'ús de places d'aparcament 
a terceres persones, i per l'exercici en el seu cas del dret de tempteig sobre la 
plaça o places objecte de cessió en segones i successives cessions en les 
condicions i amb els requisits previstos en el Plec de Condicions reguladores 
de la concessió. 
 
Atesa la clàusula vint-i-cinquena del Plec de clàusules reguladores de la 
concessió i la seva modificació acordada pel Ple Municipal de data 13 de 
novembre de 1991. 
Atès que el preu proposat per la cessió d’ús de la plaça sol·licitada no excedeix 
del preu màxim actualitzat d’acord amb l’establert a la clàusula vint-i-cinquena 
del plec de condicions reguladores de la concessió. 
 
Vist l'informe jurídic emès per la Unitat Jurídic Administrativa de Territori i 
Sostenibilitat. 
 
S’acorda: 
 



1.- Autoritzar a la senyora ... la cessió d’ús de la plaça d’aparcament número 
537 de la planta soterrani 2, de l’aparcament subterrani de vehicles de Can 
Vidalet a favor de la  senyora ... per un import de 6.000 €. 
 
2.- Tenint en compte que la taxa per a l’autorització de cessions d’ús en 
concessions administratives, a partir de segones cessions (Ordenança Fiscal 
núm. 9, article 6.2. A.VII 1) d'import 240,40 €, i corresponent a la plaça 
d’aparcament núm. 537, amb càrrec/valor núm. 01782823/ 0000447654 es va 
liquidar per decret d’alcaldia i ha estat ingressada pel subjecte passiu en data 
21 de novembre 2018. 
 
3.- Condicionar l'efectivitat de la cessió d'ús de la plaça d'aparcament que 
s'autoritza, a la seva formalització mitjançant escriptura pública especificant 
preu, termini i altres condicions establertes en la clàusula vint-i-cinquena del 
Plec regulador de la concessió, de conformitat amb aquest i a la seva inscripció 
al Registre de la Propietat. Tot això haurà d'acreditar-se davant d'aquest 
Ajuntament en el termini màxim de dos mesos, comptats des de la recepció del 
present acord. 
 

7. Proposta d’aprovació de l’autorització de la despesa per import de 
5.400 euros, corresponents al “Projecte Executiu del pas de connexió 
entre els dos àmbits del Parc dels Torrents” (Xarxa de Governs Locals 
2016-2019/Catàleg de Serveis 2018. (exp. 2018/18/2240)  
 
Expedient: 2018/18/2240 
Assumpte: Aprovació de la despesa per import de 5.400 Euros, en concepte 
de cofinançament (30%) del recurs tècnic “Projectes d'equipaments i espai 
públic – Connexió entre els dos àmbits del Parc dels Torrents”, de la subvenció 
de la Xarxa de Governs Locals 2016-2019, Catàleg de serveis de 2018. 
Codi: 18/Y/259614 
 
Antecedents  
 
El 19 de juliol de 2018, la Junta de Govern de la Diputació  de Barcelona va 
adoptar un acord aprovant el recurs tècnic consistent en la redacció de plans, 
projectes i informes, en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2018 del Pla 
Xarxa de Governs Locals 2016/2019, atorgant a l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat un import de 12.600.-euros per a l’actuació denominada “Projecte 
executiu del pas de connexió entre els dos àmbits del Parc dels Torrents” a 
Esplugues de Llobregat, amb cofinançament del 30% per part de l’ens 
destinatari, d’acord amb la següent taula: 
 

Ens NIF Recurs Actuació 

Núm. 
registre 
inicial 
PMT 

CODI 
XGL 

Aportació 
estimada 

de la 
Diputació 

(EUR) 

Cost total 
estimat 

Puntu
ació 

Ajuntament 
d’Esplugue

s de 
Llobregat 

P080760
0B 

Projectes 
d’equipame
nts i espai 

públic 

Projecte 
Executiu 
del pas 

de 
connexió 
entre els 

dos 

18400079
94 

18/Y/2596
14 12.600€ 18.000€ 80 



àmbits 
del Parc 

dels 
Torrents 

 
 
El punt tercer de l’acord indicat disposava el següent règim de l’actuació: 
 
1. La vigència de l’actuació es vincula al termini d’execució i lliurament del 
treball objecte de suport. 
2. La Diputació lliurarà el treball amb caràcter definitiu com a màxim dintre dels 
tres mesos següents a la seva entrega a la Diputació per part de l’adjudicatari. 
3. A partir del lliurament definitiu, no s’atendrà cap esmena referida a l’actuació. 
4. L’ens destinatari ha de tramitar electrònicament el document normalitzat 
“Recepció de plans, projectes i informes”, degudament emplenat, com a màxim 
en el termini d’un mes, comptat a partir de la data de recepció del lliurament 
definitiu. Transcorregut aquest termini sense haver presentat el document 
esmentat, el treball s’ha d’entendre recepcionat tàcitament. 
 
El punt quart de l’acord establia les següents condicions de cofinançament de 
l’actuació: 
 
a) Els ens destinataris que es relacionen a l’epígraf primer del present acord, 
han d’aportar l’import corresponent al percentatge de finançament que li resulti 
d’aplicació, en funció del número d’habitants del municipi i amb les condicions 
de concertació establertes al Catàleg, de conformitat amb l’import d’adjudicació 
que es correspon al percentatge assumit per l’ens. 
 
b) L’ens destinatari ha d’acreditar davant la Diputació, abans que aquesta 
procedeixi a la contractació, l’adopció d’un acord per finançar la seva part del 
cost del projecte, mitjançant la tramitació electrònica del document normalitzat. 
 
c) La Diputació comunicarà a l’ens l’adjudicació dels contractes en 
desplegament d’aquest acte per tal que l’ens procedeixi a transferir a la 
Diputació, mitjançant ingrés en el seu compte general ES33 0182 6035 44 
0201609428, en el termini d’un mes, a comptar des de la data de recepció 
d’aquesta comunicació, l’import que es concreta a l’epígraf primer de l’acord, 
que es correspon al percentatge de finançament assumit. 
 
d) En el cas que el cost final del projecte tingui alguna variació respecte del seu 
pressupost inicial, el seu finançament s’ha d’ajustar d’acord amb els 
percentatges que figuren en el present acte. 
 
e) En el cas que l’ens no transferís a la Diputació l’import corresponent al 
percentatge de finançament assumit, s’ha de procedir a compensar l’import no 
ingressat amb altres ajuts que l’ens rebi en el marc del Pla “Xarxa de Governs 
Locals”. 
 
Mitjançant escrit presentat a través de la plataforma EACAT, de data 
29/06/2018 i amb número d’entrada E-2018-11924, la Diputació de Barcelona 
ens va comunicar la inclusió, en el marc del Catàleg de suport als serveis i les 



activitats locals 2018, dins el programa Actuacions en equipaments i espai 
públic, l’actuació següent:  
 

Actuació 
Tipus 

de 
suport 

Anualita
t 

Aportació 
Diputació 

Aportació 
Ajuntament 

Cost total 
estimat 

Projecte Executiu 
del pas de connexió 
entre els dos àmbits 
del Parc dels 
Torrents 

Suport 
tècnic 2018 12.600 € 5.400 € 18.000€ 

 
Al mateix escrit se’ns requereix justificar l’aprovació de la despesa per import 
de 5.400 € (import que correspon a l’aportació d’aquest Ajuntament) 
 
Per tot allò exposat i atès que la sol·licitud de subvencions està atribuïda a la 
Junta de Govern Local per delegació del Ple de l'Ajuntament en sessió 
extraordinària de data 15 de juliol de 2015. 
 
S’acorda: 
 
PRIMER.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa per import de 5.400.-euros, 
corresponent a l’aportació del 30% que li pertoca a l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat, per al cofinançament de l’actuació denominada “Projecte Executiu 
del pas de connexió entre els dos àmbits del Parc dels Torrents” en el marc del 
Catàleg de serveis de l’any 2018 del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019, 
amb càrrec a la partida pressupostària del pressupost municipal 11 71004 
46100, relativa a “transferència a la Diputació de Barcelona per redacció 
projecte pas connexió Parc dels Torrents”. 
 
SEGON.- NOTIFICAR aquest acord als Serveis Econòmics de l’Ajuntament. 
 

RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS 
 

8. 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. 232 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
127,97€ 
 
Relació núm. 250 de documents O en fase prèvia per un import total de 
70.764,71€ 
 
Relació núm. 251 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
5.823,90€ 
 
Relació núm. 252 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
39.773,96€ 



 
Document PMP en fase prèvia número 320180002609 per un import total de 
1.800,00€ 
 
Document ADO en fase prèvia número 9201800012282 per un import total de 
145,20€ 
 
Document ADO en fase prèvia número 9201800012649 per un import total de 
73.933,30€ 
 
Tots el documents comptables “ADO” i “O” porten annexada la corresponent 
factura que ha estat conformada per la persona tècnica adient i fiscalitzada pel 
Servei d’Intervenció.  
 
S’acorda: 
 
1. Aprovar la relació núm.  232 de documents ADO en fase prèvia per un 

import total de 127,97€ 
 
2. Aprovar la relació  núm. 250 de documents O en fase prèvia per un import 

total de 70.764,71€ 
 
3. Aprovar la relació núm. 251 de documents ADO en fase prèvia per un 

import total de 5.823,90€ 
 
4. Relació núm. 252 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 

39.773,96€ 
 
5. Document PMP en fase prèvia número 320180002609 per un import total 

de 1.800,00€ 
 
6. Document ADO en fase prèvia número 9201800012282 per un import total 

de 145,20€ 
 
7. Document ADO en fase prèvia número 9201800012649 per un import total 

de 73.933,30€ 
 

9. Proposta d’aprovació per contracte menor per a la millora de la 
projecció turística del patrimoni i la ciutat d’Esplugues, mitjançant la 
producció de material promocional. (2018/1432/90)  
 

Atesa la necessitat de procedir a la contractació de la producció de material 
promocional, i la seva distribució en punts d’informació turística i similars, per a 
la millora de la projecció turística del patrimoni i la ciutat d’Esplugues.  
 

- Tipus de contracte: subministrament 
- Objecte: la impressió de 14.000 fulletons destinats a la promoció 
turística del municipi d’Esplugues, i del patrimoni cultural i Museus 
d’Esplugues. 



- Procediment de contractació: Contracte menor. Tramitació: 
Ordinària 
- Codi CPV: 79800000-2  
- Valor estimat del contracte: 2.534,00€ + 532,14 € 21 %IVA 
- Preu: 3.066,14 € 
- Durada: De l’1 al 14 de desembre de 2018  

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 Trabajos Gráficos Alfadir 
SA, amb NIF A08943193 per import de 3.066,14 € 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 2018. 
 
Per la qual cosa i de conformitat amb el que s’estableix a la Disposició 
Addicional Segona de la Llei 9/2017, 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 la impressió 
de 14.000 fulletons promocionals del Patrimoni cultural i Museus 
d’Esplugues. 

 
2. Declarar que s’ha procedit a la comprovació de la regla d’incompatibilitat de 

l’article 118.3 de la Llei 9/2017. 
 
3. Aprovar el pressupost del contracte per import de 2.534,00€, més 532,14 € 

corresponents a 21% d’IVA. 
 
4. Adjudicar el contracte a Trabajos Gráficos Alfadir SA, amb NIF A08943193 

per import de 2.534,00€, més 532,14 € corresponents a 21% d’IVA. 
5. Aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent al present, per 

un import màxim de 3.066,14 euros, IVA inclòs, a càrrec de la partida 33 
43200 22699 - Despeses activitats Promoció de Turisme, del pressupost 



municipal en vigor, a favor de Trabajos Gráficos Alfadir SA, amb NIF 
A08943193. 

 
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 amb data de l’1 al 14 de desembre de 2018. 
 
8. Establir un termini de garantia de 10 dies laborals. 
 
9. La persona responsable del contracte, sota la supervisió de la qual es 

desenvoluparà el mateix, serà la Sra. ..., directora del servei de patrimoni 
cultural. 

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 
de les dades següents: 

 
PERSONA 
ADJUDICATÀRIA 

CLASSIF. 
CONTRA
CTE 

DATA 
ADJUD
ICACIÓ 

DATA EXECUCIÓ/ 
FINALITZ. 

IMPORT 
NET 

IMPORT 
IVA 

IMPORT 
ADJUDICA
CIÓ  

OBJECTE 

Trabajos Gráficos 
Alfadir SA 

Subminist
rament 

 14/12/2018 2.534,00 532,14 3.066,14 la 
impressió 
de 14.000 
fulletons 
promocio
nals del 
Patrimoni 
cultural i 
Museus 
d’Esplugu
es 

  
 

10. Proposta d’aprovació de l’addenda del conveni de col·laboració entre 
el Consorci de Turisme del Baix Llobregat, Tramvia Metropolità i els 
Ajuntaments de Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Sant Feliu 
de Llobregat, Sant Joan Despí i Sant Just Desvern (exp. 2018/1376/6).  
 

El Consorci de Turisme del Baix Llobregat treballa en el desenvolupament 
de diferents línies de treball del territori, recollint la voluntat dels ajuntaments 
de la comarca i la seva coordinació amb administracions i associacions 
empresarials del territori. 
 
Amb l’objectiu de fomentar i promocionar el turisme al Baix Llobregat, a 
través d’una campanya anomenada “Fes turisme amb el TRAM”, es proposa 
la materialització d’un conveni de col·laboració amb el tramvia metropolità i 
els ajuntaments implicats en el seu traçat.  
 



L’objecte d’aquesta addenda 2018 és regular amb caràcter general i gratuït, 
entre totes les parts implicades la seva col·laboració, d’acord a la resolució de 
la presidència del Consorci de Turisme del Baix Llobregat, en decret núm. 59 
de data 24 d’octubre de 2018. 
 
La campanya utilitzarà per a la seva difusió els mitjans de comunicació de 
totes les entitats que col·laboren amb l’objectiu de fomentar l’ús del TRAM 
per accedir als recursos turístics de la comarca.  
 
Vist l’informe emès per la Directora del Servei de Patrimoni Cultural, on 
informa favorablement a procedir a la signatura del corresponent a l’addenda 
del conveni  2018, on es recullen els compromisos adquirits per cadascuna 
de les parts, que no suposen cap cost econòmic afegit per l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat. 
 
S’acorda: 
 
PRIMER.- Aprovar el text de l’addenda corresponent al 2018 del conveni 
de col·laboració entre el Consorci de Turisme del Baix Llobregat, Tramvia 
Metropolità, i els Ajuntaments de Cornellà de Llobregat, Esplugues de 
Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí i Sant Just Desvern, per 
tal de fomentar i promocionar el turisme al Baix Llobregat a través de la 
campanya "Fes turisme amb el TRAM”. 
 
SEGON.- Facultar la Sra. Alcaldessa per signatura dels documents que 
siguin necessaris per a la formalització i execució dels precedents 
acords. 
 
TERCER.- Notificar la present resolució al Consorci de Turisme del Baix 
Llobregat, a Tramvia Metropolità SA i als ajuntaments de Cornellà de 
Llobregat, Sant Just Desvern , Sant Feliu de Llobregat i Sant Joan Despí. 
 

11. Proposta d’aprovació de la distribució i abonament en nòmina de 
l’increment retributiu 0’30% de la massa salarial al personal d’aquest 
Ajuntament. (2018/1510/29)  
 

Atès que el Ple de la Corporació en sessió de data 21 de novembre de 2018, 
va acordar entre d’altres; aprovar l’import de 11.028.807,00 euros de massa 
salarial (personal laboral i funcionari) i un increment del 0,30 per cent de 
l’esmentada massa salarial que correspon a un total de 33.086,42 euros.  
 
Vist que l’import d’aquest increment s’aplica linealment entre totes les places 
existents que composen actualment el conjunt de la plantilla de l’Ajuntament, el 
que representa el mateix import per totes i tots els empleats i les empleades, 
sense tenir en compte la categoria professional ni el nivell retributiu 
individualment.  
 



Els imports individuals de cada treballador / treballadora s’han calculat tenint en 
compte la proporció del temps de servei prestat i, en funció de l’índex 1 de la 
jornada laboral, a excepció de les jornades reduïdes. 
 
Atès que la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l’Estat per 
a l’any 2018, en el seu article 18. dos estableix el marc aplicable a l’increment 
de retribucions del personal al servei del sector públic per aquest any. En 
concret, l’esmentat precepte preveu expressament: “Es podrà autoritzar un 
increment addicional del 0,20 per cent de la massa salarial en plans de 
pensions, millora de productivitat, complements específics entre llocs de treball 
amb funcions equiparables, (..) a les Administracions i resta d’Entitats del sector 
públic definit a aquest article en situació de superàvit pressupostari l’any 2017, 
l’increment addicional podrà ser del 0,30 per cent.” 
 
Vist l’informe de la Coordinadora Tècnica de Recursos Humans. 
 
S’acorda: 
 
PRIMER.- Autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació d e  l a  d e s p e s a  
derivada de la nòmina complementària del concepte retr ibut iu 
“Incentiu productivitat LPGE” del personal funcionari i laboral al servei 
d'aquest Ajuntament per un import total de 28.724,62 €. 
 
SEGON.- Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació de la despesa 
der ivada  de la nòmina complementària del concepte retr ibut iu 
“Incentiu de productivitat LPGE” del personal funcionari i laboral cessat  
que havia prestat serveis en aquest Ajuntament per un import total de 
428,85€. 
 
 
 

Import brut:                                  29.153,47€ 

Retencions en concepte d’IRPF:              5.464,54€ 

Descompte quota obrera:                      1.236,37€ 

Import net:                                   22.452,56€ 
 
TERCER.-  Informar al Comitè d’Empresa i a la Junta de Personal. 

 

12. Proposta per donar-se per assabentat del canvi de denominació social 
de l’empresa Microsistemes per Saytel. (2018/1343/2)  
 

Mitjançant acord de la Junta de Govern Local, de 09 de febrer de 2018, es va 
adjudicar el contracte  de subministrament consistent en la renovació de 
llicències, dominis i ús de webservices de la Corporació local, a un conjunt 



d’empreses i fins el 31 de desembre, d’acord amb els límits quantitatius i 
temporals fixats en els articles 29 i 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic. 

Entre les empreses adjudicatàries de l’esmentat contracte, consta 
MICROSISTEMES, S.A., amb NIF A58158122, en concret, per aprovar la 
despesa referida a la renovació de les llicències Fortinet, Fortimail, Fortianalicer 
i Fortigate per a l’any 2018, per un import màxim de 9.662,47 €, IVA inclòs, a 
càrrec de la partida  11-92001-21600, del pressupost municipal en vigor, i 
adjudicar a MICROSISTEMES, SA, amb NIF A58158122, la renovació de ídem, 
per un import total màxim de 7.985,51€, més 1.676,96€ en concepte d’IVA 
(import total del contracte 9.662,47 €, IVA inclòs) 

El passat 30 d’octubre de 2018 (registre d’entrada núm. 2018-21373-E), 
MICROSISTEMES, S.A. ha comunicat a aquesta Corporació el canvi de 
denominació social per SAYTEL SERVICIOS INFORMATICOS SA, amb NIF 
A61172219 per causa de fusió per absorció i acompanya la següent 
documentació:  
1.- Carta de comunicació del canvi 

2.- Escriptura Fusió per absorció 

3.- Comunicació de targeta acreditativa del numero d’identificació Fiscal (NIF) 

Vistos els informes del director de Sistemes d’Informació i Coneixement i la 
directora de la UJA de l’Àmbit de Serveis Generals i Econòmics; 

En aplicació de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, per la qual es transposen a 
l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del 
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP) 

S’acorda: 
 
PRIMER.- Restar assabentat del canvi de denominació social de l’empresa 
MICROSISTEMES, S.A., per l’actual denominació SAYTEL SERVICIOS 
INFORMATICOS SA, amb NIF A61172219. 

SEGON.- Notificar el present acord a la empresa interessada. 
 
 

ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA 
 

13. Proposta d’adjudicació del contracte del servei de control i recepció 
del CEM Les Moreres. (2018/14/1408)  
 
La Junta de Govern Local del 6 de juliol de 2018 va aprovar l’expedient de 
contractació, mitjançant procediment obert, del servei de recepció i conducció 
del complex esportiu municipal Les Moreres (CEM Les Moreres), amb una 
durada inicial de dos anys, prorrogable per dos anys més, amb un valor estimat 
del contracte de 220.900,00 euros i un pressupost màxim anual de 53.437,26 
euros, més 11.221,82 euros d’IVA 21%. 
 



L’anunci de licitació, amb els plecs contractuals i la resta de documentació 
administrativa, es va publicar al perfil del contractant, l’11 de juliol següent. Un 
cop finalitzat el termini de presentació d’ofertes, el 26 de juliol següent, l’única 
empresa que va presentar la seva proposta va ser la següent: 
 

- ISM, S.L., amb NIF B61098638 
 
Posteriorment, es va celebrar sessió de Mesa de contractació, el 7 de setembre 
següent, a les 11:00 hores, per a l’obertura dels sobres A i B, mitjançant Sobre 
digital, on es va comprovar la documentació presentada. 
 
Posteriorment, 14 de setembre, a les 12:30 hores, la Mesa de contractació es 
va reunir per anunciar la valoració de la oferta presentada relativa al Sobre B –
criteris subjectius o valorables mitjançant judici de valor-, en base a l’informe 
del director del Servei d’Esports, que consta a l’expedient electrònic. En 
concret, el resultat d’aquesta ponderació és la següent: 
 
 

Criteris subjectius o que 
depenen d’un judici de valor 

Puntuació atorgada  
a ISM, S.L. 

Puntuació màxima prevista al 
Plec de clàusules administratives 
particulars  

Pla d’adequació dels espais 
esportius en relació al pla d’ús 
esportiu 

 
30 punts 

 
De 0 a 30 punts 

 
 

Projecte descriptiu del 
desenvolupament i implantació 
de les 
rondes de treball diari, 
corresponent al servei de 
conducció 

 
 

16 punts 

 
 

De 0 a 19 punts 
 

 

PUNTUACIÓ TOTAL 46 punts 49 punts 
 
Un cop valorada l’oferta presentada per ISM, S.L. corresponent al Sobre B, es 
va procedir a l’obertura del Sobre C –criteris objectius o valorables mitjançant la 
fórmula inclosa al Plec administratiu-, amb el següent resultat: 
 
 

Criteri objectiu o avaluable de 
forma automàtica 

Oferta presentada per ISM, S.L. i 
puntuació atorgada 

Pressupost licitació i puntuació 
màxima prevista al Plec de 
clàusules administratives 
particulars  

 
 

Oferta econòmica 

 
 

90.249,50 euros, més 18.952,39 
euros d’IVA 21%. Total: 
109.201,89 euros 
 

 
106.874,52 euros, més 

22.443,64 euros d’IVA 21%. 
Total: 129.318,16 euros 

De 0 a 51 punts 
 

PUNTUACIÓ TOTAL 51 punts 51 punts 
 
 
Vist que l’oferta econòmica presentada per ISM, S.L. excedeix del 10% de 
baixa respecte el pressupost base de licitació i, per tant, susceptible de 
considerar-se anormalment baixa, es va complir amb els tràmits previstos a la 
Llei de Contractes del Sector Públic, consistent en el requeriment a 
l’esmentada empresa, el 14 de setembre de 2018, que justifiqués que l’oferta 



econòmica presentada compleix, de forma adequada, amb les obligacions 
derivades de la normativa mediambiental, social i laboral aplicable al contracte 
esmentat, amb un desglossament de les despeses previstes per a l’execució 
del servei. 
 
Un cop presentada la documentació justificativa per part de l’empresa ISM, 
S.L., l’1 d’octubre de 2018 (registre d’entrada 2018/18918), el director del 
Servei d’Esport va informar favorablement la seva adjudicació del contracte de 
servei de recepció i conducció del complex esportiu municipal Les Moreres, en 
la sessió de la Mesa de contractació, celebrada el passat 12 d’octubre de 2018, 
a les 13:30 hores, amb una ponderació total de 97 punts. 
 
Vistos els antecedents i l’informe emès pels Serveis Jurídics d’aquest 
Ajuntament, i a tenor del que disposa l’article 150 de la Llei de Contractes del 
Sector Públic. 
  
S’acorda: 
 
PRIMER.- Declarar la validesa de l’acte licitatori i adjudicar a l’empresa 
INTEGRACIÓN SOCIAL DE MINUSVÁLIDOS, S.L. (ISM, S.L.), amb NIF 
B61098638, el contracte de servei consistent en la recepció i conducció del 
complex esportiu municipal Les Moreres (CEM Les Moreres). L’inici del 
contracte serà des de l’1 de gener de 2019, amb una durada inicial de dos 
anys, prorrogable per dos anys més, de conformitat amb els plecs de clàusules 
particulars econòmic-administratives i tècniques que han regit en la 
contractació i les ofertes presentades. 
 
SEGON.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa plurianual per import 
de a favor de l’empresa INTEGRACIÓN SOCIAL DE MINUSVÁLIDOS, S.L. 
(ISM, S.L.), amb NIF B61098638, relativa al contracte de servei consistent en la 
recepció i conducció del complex esportiu municipal Les Moreres (CEM Les 
Moreres), amb una durada inicial de dos anys, prorrogable per dos anys més i 
d’acord amb les següents anualitats: 
 

- Any 2019 (gener- desembre): 54.600,95 euros, a càrrec de la partida 
36 34200 22799-servei de conducció i recepció CEM Les Moreres 
- Any 2020 (gener-desembre): 54.600,95 euros a càrrec de la partida 36 
34200 22799-servei de conducció i recepció CEM Les Moreres 

 
Els anteriors acords es sotmeten a la condició suspensiva de comptar amb la 
consignació pressupostària adequada i suficient, un cop aprovat el pressupost 
municipal pel anys 2019 i 2020, respectivament, amb caràcter definitiu. 
 
TERCER.- Notificar el present acord a l’empresa INTEGRACIÓN SOCIAL DE 
MINUSVÁLIDOS, S.L. (ISM, S.L.). 
 
QUART.- Facultar la Sra. Alcaldessa per a la formalització de l’esmentat 
contracte. 
 



CINQUÈ.- Publicar la formalització del contracte al perfil del contractant 
municipal, en la forma prevista en l’art. 63.4 de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic. 
 

14. Proposta d’adjudicació de contracte menor per al muntatge i 
decoració de la carrossa d’en Fanguet i comparsa d’acompanyament amb 
motiu de la Cavalcada de reis 2019. (2018/344/1411)  
 

PRIMER.- Vista la Memòria relativa al contracte menor que seguidament es 
transcriu literalment: 
 
“Número d’expedient:2018/344/1411 
Assumpte: Contracte menor per a la carrossa d’en Fanguet i comparsa 
acompanyant amb motiu de la Cavalcada de Reis 2019 
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 cada any la Cavalcada emmarcada en les Festes de 
Reis, amb motiu de que es celebren activitats variades per a un públic molt 
ampli. La cavalcada de Reis comporta la realització d’un circuit urbà per part 
de Ses Majestats els Reis que van acompanyats de carrosses reials. Per 
acompanyar la comitiva es vol incorporar la carrossa del personatge de la 
ciutat “Fanguet” (escudeller reial) per donar lluïment a la comitiva i ballarines 
acompanyants. 
 
Les activitats de Reis es realitzen amb càrrec dels pressupost de 2019, degut 
a la proximitat de la data de la cavalcada, que aquestes activitats s’han de 
preparar i tramitar amb el temps necessari per portar-les a terme i 
l’Ajuntament no disposa de mitjans suficients per realitzar el servei objecte de 
contractació 
 
Per aquest motiu l’Ajuntament d’Esplugues considera oportuna la tramitació 
anticipada de l’expedient per a la carrossa d’en Fanguet i comparsa 
acompanyant amb motiu de la Cavalcada de Reis 2019 
 

3. DESCRIPCIÓ DE L’OBJECTE DEL CONTRACTE 
 
L’objecte del contracte és el muntatge i desmuntatge i decoració de la carrossa 
del personatge de la ciutat “Fanguet”, així com de la realització de la comparsa 
de ballarins i ballarines que l’acompanyarà en el decurs de la Cavalcada de 
Reis durant el recorregut de la comitiva pels carrers d’Esplugues. 
 



b) Es tracta d’un contracte de servei. 
 
c) Codi CPV: 92312000-1 Serveis artístics 
 
d) 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 

5.140 
euros 

1.079,40 
euros 

6.219,4 euros 33.33402.22609 Despeses 
Dinamització 
Cultural 

 
La aplicació pressupostària 33.33402.22609 Despeses de Dinamització 
Cultural es correspon amb el pressupost de 2019 i en conseqüència, el 
contracte resta condicionat a la seva inclusió en el pressupost de 2019 i a la 
seva aprovació definitiva 
 

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 des del 21 de desembre que comença el muntatge 
de la carrossa, i fins al desmuntatge de la carrossa d’en “Fanguet”, no més tard 
del 14 de gener de 2019. 
 

8. LLOC DE LA PRESTACIÓ 
 



El lloc de realització de l’activitat és des de la plaça Catalunya i fins a la rambla 
Verge de la Mercè, seguint un recorregut concret per determinar. 
 

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 factura i una vegada realitzat el servei. 
 

11. RESPONSABLE DEL CONTRACTE 
 
Directora de cultura. 
 

12. ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DE LA PRESTACIÓ 
 
Les prestacions del contracte consisteixen en: 
 

- Muntatge i desmuntatge de la carrossa d’en “Fanguet” en la 
plataforma que subministra l’Ajuntament i que té les mides 
següents: 4 x 2,20 metres. 
- El muntatge i desmuntatge de la carrossa es farà en 
dependències municipals que determini l’Ajuntament 
- Equipar la carrossa  amb els materials d’il·luminació i elèctrics 
pel personal especialitzat. 
- Pintar la carrossa amb els colors originals que determinarà 
l’Ajuntament. La carrossa ha de portar barana protectora i ha 
d’incorporar un equip tècnic de so, llum i generador. 
- L’empresa ha d’incorporar a dues ballarins o ballarines 
professionals que acompanyaran a la carrossa d’en Fanguet fent 
tasques de comparsa. 
- L’empresa ha d’incorporar a un coreògraf/a per realitzar la 
coreografia del ball que acompanyarà a la comparsa. 
S’encarregarà de l'animació de la carrossa i del ball d'en Fanguet. 
Aquesta, juntament amb els ballarins i/o ballarines professionals, 
tenen la funció de dissenyar els moviments coreogràfics durant la 
cavalcada així com l'ensenyament i assaig el dia 4 de gener als 
pares, mares i nens del ball de celebració d'en Fanguet que es 
durà a terme a l'escenari de plaça Catalunya durant l'espectacle 
de rebuda dels Reis el dia 5 de gener. Els espais del assajos 
previs anirà a càrrec de l’empresa adjudicatària. 
- Acompanyaran a la carrossa d’en Fanguet un mínim de dos 
personatges ajudants d’en “Fanguet” que duran a terme 
l'animació durant la Cavalcada i, faran la recollida de cartes dels 
infants durant el recorregut de la comitiva acompanyant el 
personatge d'en Fanguet. 
- La carrossa ha d’estar enllestida abans del dia 4 de gener de 
2019. En finalitzar l’activitat es desmuntarà la carrossa en dates 



convingudes entre l'empresa adjudicatària i l'Ajuntament, no més 
tard del 14 de gener. 

 
La carrossa d’en Fanguet i la seva comparsa desfilaran en la data, hora i lloc 
que a continuació s’indiquen: 
 

- Dia: 5 de gener 
- Hora: 18 hores 
- Lloc: plaça Catalunya 
- Recorregut per circuit urbà encara per determinar, a partir de les 
18,30 hores des de la plaça Catalunya i fins la rambla Verge de la 
Mercè aproximadament a les 20,30 hores. 

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

 
L’Ajuntament no disposa dels mitjans materials ni personals 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  una única sol·licitud a  PELEVÍN, S.L. amb NIF B65039158 que ha 
ofert realitzar l’objecte del contracte per un import de 5.140 euros sense IVA, 
1079,4 euros corresponen al 21% d’IVA resultant la quantitat total d’import 
6.219,4 euros IVA inclòs. L’empresa PELEVÍN, S.L te la capacitat i l’habilitació 
professional adequades per tal d’executar el contracte 
 

15. VALORACIÓ DE LES OFERTES PRESENTADES 
 
L’empresa PELEVÍN, S.L. amb NIF B65039158 ha ofert realitzar l’objecte del 
contracte per un import de 5.140 euros sense IVA, 1079,4 euros corresponen al 
21% d’IVA resultant la quantitat total d’import 6.219,4 euros IVA inclòs. 
L’empresa PELEVÍN, S.L te la capacitat i l’habilitació professional adequades 
per tal d’executar el contracte. 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 PELEVÍN, S.L. amb NIF B65039158 amb 
domicili al carrer Falguera, 53 de Sant Feliu de Llobregat (08980), amb correu 
electrònic: info@iproduccions.com i telèfon 686.76.30.75 . L’empresa 
proposada com a adjudicatària del contracte de servei, te la capacitat i 
l’habilitació professional adequades per tal d’executar el contracte.  
 
 



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 la tramitació anticipada de l’expedient de contractació i la MEMÒRIA 
JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE MENOR incorporada a l’expedient, 
aprovant expressament la necessitat de procedir a aquesta contractació que té 
per objecte el muntatge, desmuntatge, i decoració de la carrossa del 
personatge Fanguet, així com  la seva comparsa que l’acompanyarà durant la 
Cavalcada de Reis de 2019. 
 
L’esmentada tramitació anticipada es realitza conforme l’article 117.2 Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.  
 
L’acord anterior se sotmet a la condició suspensiva de comptar amb l’aprovació 
definitiva del pressupost municipal per a l’any 2019, amb caràcter definitiu. 
 
2. Declarar que s’ha procedit a la comprovació de la regla d’incompatibilitat de 
l’article 118.3 de la Llei 9/2017. 
 
3. Aprovar el pressupost del contracte per import de 5.140 €, més 1.079,40 € 
en concepte d’IVA (import total del contracte 6.219,40 € IVA inclòs). 
 
4. Adjudicar el contracte a favor de l’empresa PELEVÍN, S.L., amb NIF B 
65039158, per import de 5.140 €, més 1.079,40 € en concepte d’IVA (import 
total del contracte 6.219,40 € IVA inclòs) , a càrrec de la partida 
33.33402.22609 – Despeses Dinamització Cultural del pressupost municipal de 
l’exercici de l’any 2019. 
 
5. Aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent al present,  per 
import de 5.140 €, més 1.079,40 € en concepte d’IVA (import total del contracte 
6.219,40 € IVA inclòs), a càrrec de la partida 33 33402 22609 – Despeses 
dinamització cultural, del pressupost municipal de 2019.  
 



L’acord anterior se sotmet a la condició suspensiva de comptar amb l’aprovació 
definitiva del pressupost municipal per a l’any 2019, amb caràcter definitiu. 
6. El pagament s’efectuarà segons les condicions habituals de l’ajuntament, 
mitjançant transferència bancària, prèvia presentació de la factura o factures 
corresponents degudament signades per l’adjudicatària i degudament 
conformades per la persona designada responsable del projecte. 
 
7. El contracte estarà vigent durant des del dia 21 de desembre i fins, al  com a 
màxim, el dia 14 de gener de 2019. 
 
8. La persona responsable del contracte, sota la supervisió de la qual es 
desenvoluparà el mateix, serà la Directora de Cultura, senyora ... 
 
9. Notificar la present resolució a la persona adjudicatària. 
 
10. Ordenar la publicació del contracte menor en la forma prevista a l'article 
63.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 
 

15. Proposta d’adjudicació de contracte menor per a la realització del Parc 
de Jocs de Reis 2019. (2018/350/1411)  
 

PRIMER.- Vista la Memòria relativa al contracte menor que seguidament es 
transcriu literalment: 
 
“Número d’expedient:2018/350/1411 
Assumpte: Contracte menor per a la realització del Parc de Jocs de Reis 2019 
Tipus de contracte: Servei 
Procediment i forma d’adjudicació. Contracte menor 
 

1. ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ 
 
Junta de Govern Local 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 d’Esplugues vol portar a terme un Parc de Jocs de Reis amb 
motiu de les Festes de Reis.  Durant l’època de vacances escolars d’hivern 
es fa necessari poder oferir espais d’oci i lleure a les famílies per tal que els 
infants i joves puguin tenir activitats de participació a la ciutat.  
 
Les activitats de Reis es realitzen amb càrrec dels pressupost de 2019, degut 
a la proximitat de la festivitat de Reis, que aquestes activitats s’han de 
preparar i tramitar amb el temps necessari per portar-les a terme i 
l’Ajuntament no disposa de mitjans suficients per realitzar el servei objecte de 
contractació 
 
Per aquest motiu l’Ajuntament d’Esplugues considera oportú la tramitació 



anticipada de l’expedient per a la realització del Parc de Jocs de Reis 2019 
 
 
 

3. DESCRIPCIÓ DE L’OBJECTE DEL CONTRACTE 
 
L’objecte del contracte es la realització d’un Parc de Jocs de Reis que 
contempla un conjunt d’activitats d’oci i lleure durant tres dies a realitzar en 
horari de matí i tarda els dies 2,3 i 4 de gener de 2019. 
 
b) Es tracta d’un contracte de servei. 
 
c) Codi CPV: 92000000-1 Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos. 
 
d) Aquest contracte no comporta, en cap cas, exercici d’autoritat públic. 
 
 

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 

  9.850 euros  2.068,50 euros 11.918,50 euros 33.33402.22609 Despeses 
Dinamització 
Cultural 

 
L’aplicació pressupostària 33.33402.22609 Despeses de Dinamització Cultural 
es correspon amb el pressupost de 2019 i en conseqüència, el contracte resta 
condicionat a la seva inclusió en el pressupost de 2019 i a la seva aprovació 
definitiva 
 

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 es del dia 30 de desembre de 2018 fins el dia 5 de 
gener de 2019 
 

- El muntatge es realitzarà entre els dies 30 i 31 de desembre de 2018  
- L’activitat es realitzarà els dies 2, 3 i 4 de gener de 2019. 
- El desmuntatge es farà el dia 4 i dia 5 de gener de 2019 

 
 

8. LLOC DE LA PRESTACIÓ 
 
El lloc de realització de l’activitat Parc de Jocs de Reis es desenvoluparan en el 
poliesportiu municipal de Can Vidalet, seguint les instruccions concretes que 
determinarà el departament de Cultura d’aquest Ajuntament. 
 
 

9. TERMINI DE GARANTIA O JUSTIFICACIÓ DEL SEU NO 
ESTABLIMENT 

 
No en té per la naturalesa del contracte. 
 

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 
 
La prestació a realitzar consistirà en realitzar un Parc de Jocs de Reis ubicat a 
la pista poliesportiva municipal de Can Vidalet, i  ha d’estar format per diferents 
jocs i tallers per a nens i nenes fins a 16 anys.   
  
Els jocs i tallers han de ser de temàtica diversificada (ludoteca, jocs infantils, 
inflables, tallers i d’altres activitats lúdiques) i l’espai d’ubicació de les activitats 
ha d’estar senyalitzat.  
 
La realització de l’activitat Parc de Jocs de Reis ha de comptar almenys amb 
les següents activitats: 
 

- Racó de tallers: Ha d’haver-hi un mínim de tres tallers diferents cada 
dia amb les corresponents carpes per a cada un dels tallers. Un dels 
tallers ha de ser de maquillatge. 

 



- Parc infantil: espai de ludoteca per als més menuts. 
 
- Inflables: l’espai haurà de tenir un mínim de 2 inflables per als infants 
que hauran de complir amb la norma UNE-EN 14960 de maig de 2014. 
 
- Racó de l’aventura: un espai on s’hi faran activitats per als nens i 
nenes en el decurs dels tres dies. 
 
- Zona de jocs, jocs d’aventura, jocs interactius, slots i/o d’altres jocs 
complementaris i adequats a les edats esmentades, ja siguin jocs 
gegants, jocs tradicionals o altres tipus de jocs. 
 
- Racó de jocs malabars i/o d’altres jocs temàtics, interactius i/o d’altres 
tipus de jocs adients a les edats esmentades. 

 
- Espai reial: ha d’haver-hi una haima reial amb un patge amb el 
vestuari corresponent. Aquest patge haurà de recollir les cartes dels 
Reis en horari de tarda durant els tres dies de durada del Parc de Jocs.  

 
- Racó zona vestíbul del pavelló: espai de jocs de taula tipus ping 
pong, futbolins, play i racó de descans. 

 
- Decoració de l’espai amb elements al·lusius a les festes de Reis 
(globus, lones, moqueta i tanques de fusta)  

 
La ubicació de l’activitat Parc de Jocs de Reis i les activitats es desenvoluparan 
en el poliesportiu municipal de Can Vidalet els dies 2, 3 i 4 de gener de 2019,  
seguint les instruccions concretes que determinarà el departament de Cultura 
d’aquest Ajuntament. 
 
L’horari de funcionament del Parc de Jocs de Reis serà d’11 a 13,30 hores i de 
16,30 a 20 hores cada un dels dies assenyalats. 
 
Obligacions de l’Ajuntament 

 
- Posar a disposició de l’empresa adjudicatària la següent 
infraestructura: 

 
- 20 taules de 2 x 1  
- El poliesportiu municipal de Can Vidalet els dies 31 de desembre i 1 
de gener per el muntatge de l’activitat. Els dies 4 i 5 de gener per al 
desmuntatge. Aquestes dates es pactaran en el moment de la 
negociació amb l’empresa adjudicatària del servei. Si per causes de 
força major no es pogués utilitzar el poliesportiu, l’ajuntament pot 
anul·lar l’activitat sense que suposi cap cost per a l’ajuntament. 
- Toma de corrent per a les activitats 
- 58 Cadires 
- Neteja dels espais  
- 5 papereres 
- Un espai de magatzem  per a materials. 



- Servei de consergeria els dies 2, 3 i 4 en l’horari de funcionament del 
Parc de Jocs de Reis. 

 
- Responsabilitzar-se d’obtenir tots els permisos legals, llicències i 
autorització que es requereixin per a la realització de l’espectacle 

 
Obligacions de l’empresa adjudicatària 

 
- Les activitats i tallers seran  muntats per l’empresa adjudicatària del 
servei. 
- L’empresa adjudicatària haurà de deixar un espai dins del 
poliesportiu de Can Vidalet a disposició de l’Ajuntament, en cas que fos 
necessari per a serveis de seguretat i serveis de la Creu Roja. 
- Les que es derivin d’aquest document. 
- L’aportació del corresponent material per a dur a terme les activitats 
i tallers objecte del contracte: personal de coordinació, personal de control 
de l’entrada al Parc de Jocs de Reis, carpes, senyalització dels espais, 
moqueta per a les zones de ludoteca, tanques per delimitar els espais, 
muntatge i desmuntatge de les activitats, contractació del personal que 
realitzi el servei. 
- Decoració de la zona d’accés al poliesportiu per fer de reclam del 
Parc i de la zona de realització de les activitats amb globus o altre tipus de 
decoració. L’empresa haurà d’aportar fotos del tipus de decoració que vol 
realitzar. 
- Un espai amb haima ambientat amb la temàtica àrab corresponent 
on s’hi ubicarà un patge reial cada tarda, que haurà de ser aportat per 
l’empresa adjudicatària del servei amb el vestuari corresponent. 
- L’empresa adjudicatària haurà de guarnir un dels seus animadors 
del personatge espluguenc “el Fanguet”, que s’encarregarà de donar la 
benvinguda als nens i nenes d’Esplugues al Parc de Jocs de Reis del 
poliesportiu municipal de Can Vidalet. 
- L’empresa adjudicatària aportarà: 

1. un mínim d’11 monitors/monitores 
2. un coordinador/ coordinadora per al correcte 
desenvolupament de l’activitat.  
3. També ha d’incorporar el personatge d’en Fanguet i el 
personatge del patge reial, aquest darrer només en horari de 
tarda. El vestuari del Fanguet i del patge reial aniran a càrrec de 
l’empresa adjudicatària.  

 
- L’empresa assumirà la direcció tècnica del personal que aporti així 
com la totalitat de les remuneracions salarials i de cotització a la seguretat 
social.  
 
- L’ajuntament d’Esplugues queda eximit de qualsevol responsabilitat 
en no assumir ni contraure cap vincle laboral, jurídic o de qualsevol altre 
gènere amb l’empresa adjudicatària del servei. L’empresa adjudicatària 
complirà amb la normativa legal vigent. 

 
- Les que es derivin de tot el personal que tinguin contractat. 



 
- La totalitat dels inflables i de la resta d’elements que es regeixen 
per normatives específiques de seguretat han de tenir els permisos 
corresponents amb el corresponent certificat de solidesa i  han de complir 
amb la normativa legal vigent. 

 
- La contractació d’una pòlissa de responsabilitat civil que cobreixi 
els danys i perjudicis que es puguin ocasionar a tercers durant la celebració 
del Parc de Jocs de Reis. 

 
- L’empresa haurà d’aportar un plànol detallat amb la ubicació en 
l’espai de les activitats del Parc de Jocs i aportar fotografies dels elements, 
jocs, haima i d’altres activitats del projecte. 

 
 

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

 
L’Ajuntament no té suficients mitjans materials ni personals 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 a  tres empreses del sector en data 5 de novembre de 2018 
 

ARTÍSTIC EVENTS, S.L. 
PLAYERS SPORT I GESTIÓ, S.L. 
IKAI PRODUCCIONS 2014 SL. 

 
Les empreses ARTÍSTIC EVENTS, S.L. i IKAI PRODUCCIONS 2014 SL. no 
han presentat oferta per a la realització del contracte. 
 
L’empresa PLAYERS SPORT I GESTIÓ, S.L. ha presentat oferta per un import 
de 9.850 € amb 2068,50 € d’IVA (21%), resultant la quantitat d’11.918,50 € IVA 
inclòs. L’empresa PLAYERS SPORT I GESTIÓ, S.L té la capacitat i l’habilitació 
professional adequades per tal d’executar el contracte. 
 
 

15. VALORACIÓ DE LES OFERTES PRESENTADES 
 
PLAYERS SPORT I GESTIÓ, S.L presenta oferta en data 16 de novembre de 
2018 per un import de 9.850 € amb 2068,50 € d’IVA (21%), resultant la quantitat 
d’11.918,50 € IVA inclòs. 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 PLAYERS SPORT I GESTIÓ, S.L amb 
número de NIF B61949111  amb domicili al carrer Dels Remences núm. 64 Bis 
Nau 2 08304 Mataró (Barcelona) i telèfon 93.755.66.62 i correu electrònic: 
info@players.cat. L’empresa proposada com a adjudicatària del contracte de 
servei, té la capacitat i l’habilitació professional adequades per tal d’executar el 
contracte.  
 

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 la tramitació anticipada de l’expedient de contractació i la 
MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE MENOR incorporada a 
l’expedient, aprovant expressament la necessitat de procedir a aquesta 
contractació que té per objecte la realització d’un Parc de Jocs de Reis. 
 
L’esmentada tramitació anticipada es realitza conforme l’article 117.2 Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 
 
L’acord anterior se sotmet a la condició suspensiva de comptar amb l’aprovació 
definitiva del pressupost municipal per a l’any 2019, amb caràcter definitiu. 
 
2. Declarar que s’ha procedit a la comprovació de la regla d’incompatibilitat 
de l’article 118.3 de la Llei 9/2017. 
 
3. Aprovar el pressupost del contracte per import de 9.850 €, més 2.068,50 
€ en concepte d’IVA, i 11.918,50€ d’import final (IVA inclòs). 
 
4. Adjudicar el contracte a favor de l’empresa PLAYERS SPORT I GESTIÓ, 
S.L., amb NIF B61949111, per import de 9.850 €, més 2.068,50 € en concepte 
d’IVA, i 11.918,50€ d’import final (IVA inclòs). 
 
5. Aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent al present,  
per import de 9.850 €, més 2.068,50 € en concepte d’IVA, i 11.918,50€ d’import 



final (IVA inclòs), a càrrec de la partida 33.33402.22609 – Despeses de 
Dinamització Cultural del pressupost de l’exercici 2019. 
 
L’acord anterior se sotmet a la condició suspensiva de comptar amb l’aprovació 
definitiva del pressupost municipal per a l’any 2019, amb caràcter definitiu. 
 
6. El pagament s’efectuarà segons les condicions habituals de l’ajuntament, 
mitjançant transferència bancària, prèvia presentació de la factura o factures 
corresponents degudament signades per l’adjudicatària i degudament 
conformades per la persona designada responsable del projecte. 
 
7. El contracte estarà vigent des del dia 30 de desembre de 2018 i fins al 
dia 5 de gener de 2019. 
 
8. La persona responsable del contracte, sota la supervisió de la qual es 
desenvoluparà el mateix, serà la Directora de Cultura, senyora ... 
 
9. Notificar la present resolució a la persona adjudicatària. 
 
10. Ordenar la publicació del contracte menor en la forma prevista a l'article 
63.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic . 
 

16. Proposta d’adjudicació de contracte menor per a la realització de la 
producció, coordinació i animació de l’espectacle de Benvinguda als Reis 
i la rua de la Comitiva, amb motiu de la Cavalcada de reis 2019. 
(2018/348/1411)  
 

PRIMER.- Vista la Memòria relativa al contracte menor que seguidament es 
transcriu literalment: 
 
“Número d’expedient: 2018/349/1411 
Assumpte: Contracte menor per a la realització del disseny i execució de 
l’espectacle de Benvinguda a Ses Majestats els Reis Mags a Esplugues de 
Llobregat 2019 
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 
 
La Cavalcada de Reis comporta la realització d’un espectacle de Benvinguda a 
Ses Majestats els Reis Mags per part de les autoritats de la ciutat que es ve 



desenvolupant des de fa anys a la plaça Catalunya i a la rambla Verge de la 
Mercè. Aquesta activitat es porta a terme en format espectacle per al gaudi dels 
més petits de la ciutat. Per aquest motiu es necessita contractar el disseny i 
execució de l’espectacle de Benvinguda la Cavalcada de Reis. 
 
Les activitats de Reis es realitzen amb càrrec dels pressupost de 2019, i degut 
a la proximitat de la data de la cavalcada, aquestes activitats s’han de preparar 
i tramitar amb el temps necessari per portar-les a terme i l’Ajuntament no 
disposa de mitjans suficients per realitzar el servei objecte de contractació 
 
Per aquest motiu l’Ajuntament d’Esplugues considera oportuna la tramitació 
anticipada de l’expedient per a la realització del disseny i execució de 
l’espectacle de Benvinguda a Ses Majestats els Reis Mags a Esplugues de 
Llobregat 2019 
 

3. DESCRIPCIÓ DE L’OBJECTE DEL CONTRACTE 
 
L’objecte del contracte és la contractació del disseny i execució d’un espectacle 
de Benvinguda als Reis Mags a realitzar a Esplugues el dia 5 de gener de 2019 
en horari de tarda. 
 
b) Es tracta d’un contracte de servei. 
 
c) Codi CPV: 92312000-1 Serveis artístics 
 
d) Aquest contracte no comporta, en cap cas, exercici d’autoritat públic. 

 
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 

  7.400 euros   1.554 
euros 

8.954 euros 33.33402.22609 Despeses 
Dinamització Cultural 

 
L’aplicació pressupostària 33.33402.22609 Despeses de Dinamització Cultural 
es correspon amb el pressupost de 2019 i en conseqüència, el contracte resta 



condicionat a la seva inclusió en el pressupost de 2019 i a la seva aprovació 
definitiva. 
 

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 des del 21 de desembre i fins al dia 5  de gener de 
2019. 
 

8. LLOC DE LA PRESTACIÓ 
 
El lloc de realització de l’activitat és des de la plaça Catalunya i fins a la rambla 
Verge de la Mercè. 
 

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 
 
La prestació del contracte consisteix en l’organització, execució, producció i 
regidoria de l’espectacle de benvinguda a Ses Majestats els Reis Mags a 
Esplugues de Llobregat 2019 
 
L’activitat es desenvoluparà en un espectacle davant el públic el dia 5 de gener 
de 2019 a les 18 hores a la plaça Catalunya. 
 
L’empresa haurà de realitzar totes les feines que es requereixin per  
desenvolupar l'espectacle de Benvinguda als Reis amb totes les garanties per 
part de professionals i d'especialistes en cada àmbit, així com les feines de 
producció i regidoria per a la perfecta realització de l’espectacle. 
 



Aquestes feines es desenvolupen en dues fases. Fase prèvia a l'espectacle i 
fase d’execució de l’espectacle. 
 

- Fase prèvia de preparació: comença el dia 21 de desembre de 
2018 i conclou el dia 4 de gener de 2019 a les 23 h. 
- Fase d’execució: dia 5 de gener de 2019 
 

La fase prèvia conclou el dia 4 de gener a les 23h. L'espectacle es 
desenvolupa el dia 5 de gener als escenaris de plaça Catalunya i Rambla 
Verge de la Mercè sota la supervisió de l’equip tècnic municipal. 
 
L'empresa adjudicatària haurà de realitzar les següents tasques: 
 
Guió de l'espectacle: Dissenyar un guió de l'espectacle de Benvinguda als 
Reis Mags. Aquest guió a de tenir una durada màxima de 15 minuts i ha d’estar 
adreçat especialment als infants. La data de lliurament del guió a l’Ajuntament 
es realitzarà no més tard del dia 17 de desembre. L’Ajuntament pot modificar el 
guió i en donarà el vist i plau.  
 
Contractació d'actors i actrius professionals per a l'espectacle: 
L’espectacle ha de comptar amb una actriu, que serà l’encarregada de 
presentar l’acte, i un actor, que desenvoluparà el paper d'en Fanguet.  
 
Contractació de professionals coordinació i producció: Contractació de, com a 
mínim, un director d'escena, una productora, tres regidors d'escenari, un 
auxiliar de producció i un director musical per portar a terme el 
desenvolupament de l’espectacle. 
 
Música: Realització d’una proposta musical que formarà part de l’espectacle de 
Benvinguda. La proposta pot ser amb música en directe o gravada prèviament 
Direcció musical i disseny de l'espai sonor: Al marge de la música que anirà 
ambientant el desenvolupament de l'espectacle, també són necessàries dues 
peces musicals per al moment de l'entrada a plaça Catalunya per part de Ses 
Majestats els Reis que van en una calessa reial i un altre per a la salutació del 
Reis que es realitza des d’una font que hi ha a la plaça Catalunya. 
 
Realització d'assajos parcials. Es realitzaran assajos parcials dies abans 
amb la música de l’espectacle i de les ballarines professionals amb coreografia 
per fer els assajos de moviments i proves per presentar  l’espectacle de 
Benvinguda.  
 
Reunions d'equip: Per les característiques de l'esdeveniment, és 
imprescindible la trobada en un mínim de tres reunions d'equip, de tots els 
professionals per a la bona marxa de l’activitat. 
 
Disseny de l'escaleta tècnica: En reunió conjunta amb el responsable tècnic 
de l'empresa de so i llum contractada per l'Ajuntament, fer el disseny de les 
necessitats específiques i execució de l'escaleta tècnica.  
 



Coordinació de tot el personal: Portar a terme tota la coordinació, distribució 
per tasques, proves de vestuari, assajos i convocatòries que puguin sorgir amb 
qualsevol persona implicada en l'espectacle de Benvinguda dels Reis. 
 

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

 
L’Ajuntament no disposa dels mitjans materials ni personals 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 una única sol·licitud a L’AVALOT, S.C.C.L  amb número de NIF 
F61727665 , que té la capacitat i l’habilitació professional adequades per tal 
d’executar el contracte 
 

15. VALORACIÓ DE LES OFERTES PRESENTADES 
 
L’empresa AVALOT, S.C.C.L. ha presentat oferta per un import de 7.400 euros 
sense IVA, 1.554 euros corresponen al 21% d’IVA resultant la quantitat total 
d’import 8.954 euros IVA inclòs. 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’AVALOT, S.C.C.L  amb número de NIF 
F61727665  amb domicili al carrer Passatge Saragossa, 6 08924 SANTA 
COLOMA DE GRAMENET i telèfon 93.391.97.73 i correu electrònic: 
lavalot@lavalot.com . L’empresa proposada com a adjudicatària del contracte 
de servei, te la capacitat i l’habilitació professional adequades per tal d’executar 
el contracte.  
 

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 disseny i 
execució d’un espectacle de benvinguda als Reis Mags. 
 
L’esmentada tramitació anticipada es realitza conforme l’article 117.2 Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 
 
L’acord anterior se sotmet a la condició suspensiva de comptar amb l’aprovació 
definitiva del pressupost municipal per a l’any 2019, amb caràcter definitiu. 
 
2. Declarar que s’ha procedit a la comprovació de la regla d’incompatibilitat 
de l’article 118.3 de la Llei 9/2017. 
 
3. Aprovar el pressupost del contracte per import de 7.400 €, més 1.554 € 
en concepte d’IVA (21%), i per import total 8.954€ IVA inclòs). 
 
4. Adjudicar el contracte a favor de l’empresa L’AVALOT, S.C.C.L., amb 
NIF F61727665, per import de 7.400 €, més 1.554 € en concepte d’IVA (21%), i 
per import total 8.954€ IVA inclòs). 
 
5. Aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent al present, 
per import de 7.400 €, més 1.554 € en concepte d’IVA (21%), i per import total 
8.954€ IVA inclòs), a càrrec de la partida 33402.22609 Despeses de 
Dinamització Cultural, del pressupost municipal de l’exercici 2019. 
 
L’acord anterior se sotmet a la condició suspensiva de comptar amb l’aprovació 
definitiva del pressupost municipal per a l’any 2019, amb caràcter definitiu. 
 
6. El pagament s’efectuarà segons les condicions habituals de l’ajuntament, 
mitjançant transferència bancària, prèvia presentació de la factura o factures 
corresponents degudament signades per l’adjudicatària i degudament 
conformades per la persona designada responsable del projecte. 
 
7. El contracte estarà vigent des del dia 21 de desembre i fins al dia 5 de 
gener de 2019. 
 
8. La persona responsable del contracte, sota la supervisió de la qual es 
desenvoluparà el mateix, serà la Directora de Cultura, senyora ... 
 
9. Notificar la present resolució a la persona adjudicatària. 
 
10. Ordenar la publicació del contracte menor en la forma prevista a l'article 
63.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 
 



17. Proposta d’adjudicació de contracte menor per a la realització del 
disseny i execució de l’espectacle de Benvinguda a Ses Majestats els 
Reis Mags a Esplugues de Llobregat 2019. (2018/349/1411)  
 

PRIMER.- Vista la Memòria relativa al contracte menor que seguidament es 
transcriu literalment: 
 
“Número d’expedient: 
Assumpte: Contracte menor per a la realització de la coordinació de  
l’Espectacle de Benvinguda als Reis i la rua de la Comitiva, del personal artístic 
i regidories amb motiu de la Cavalcada de Reis 2019. 
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 
 
La Cavalcada de Reis comporta la realització d’un espectacle de Benvinguda a 
Ses Majestats els Reis Mags per part de les autoritats de la ciutat que es ve 
desenvolupant des de fa anys a la plaça Catalunya i a la rambla Verge de la 
Mercè. Aquesta activitat es porta a terme en format espectacle per al gaudi dels 
més petits de la ciutat. Aquesta activitat es complementa amb la rua que 
realitza la Comitiva Reial per diferents carrers de la ciutat. Per aquest motiu es 
necessita contractar la coordinació general de la Cavalcada de Reis i de la rua 
de la Comitiva Reial. 
 
Les activitats de Reis es realitzen amb càrrec dels pressupost de 2019, 
aquestes activitats s’han de preparar i tramitar amb el temps necessari per 
portar-les a terme i l’Ajuntament no disposa de mitjans suficients per realitzar el 
servei objecte de contractació 
 
Per aquest motiu l’Ajuntament d’Esplugues considera oportuna la tramitació 
anticipada de l’expedient per a la realització de la coordinació de l’Espectacle 
de Benvinguda als Reis i la rua de la Comitiva, del personal artístic i regidories 
amb motiu de la Cavalcada de Reis 2019 
 

3. DESCRIPCIÓ DE L’OBJECTE DEL CONTRACTE 
 
L’objecte del contracte és la coordinació, producció i animació de l’espectacle 
de Benvinguda als Reis Mags i de la totalitat de la cavalcada el dia 5 de gener 
de 2019 en horari de tarda. 
 
b) Es tracta d’un contracte de servei. 
 
c) Codi CPV: 79952100-3    Servicios de organización de eventos culturales 



 
d) Aquest contracte no comporta, en cap cas, exercici d’autoritat públic. 
 

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 

  7.250 
euros 

  1.522,5 
euros 

8.772,5 euros 33.33402.22609 Despeses 
Dinamització Cultural 

 
La aplicació pressupostària 33.33402.22609 Despeses de Dinamització 
Cultural es correspon amb el pressupost de 2019 i en conseqüència, el 
contracte resta condicionat a la seva inclusió en el pressupost de 2019 i a la 
seva aprovació definitiva 
 

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 2018 que 
superin els 15.000 euros més IVA, inclòs els contractes aquí proposats. 
 

7. VIGÈNCIA DEL CONTRACTE 
 
La vigència del contracte és el dia 21 de desembre i fins a la finalització de 
l’activitat el dia 5 de gener a les 22 hores aproximadament. 
 

8. LLOC DE LA PRESTACIÓ 
 
El lloc de realització de l’activitat és: 
 

- Plaça Catalunya (Coordinació de l’espectacle de Benvinguda, 18 h.) 
- Recorregut pels carrers de la ciutat per circuit a determinar 
(Coordinació de la Cavalcada pels carrers, 18.30hores ) 



- Rambla Verge de la Mercè (Coordinació de l’arribada de la cavalcada, 
20.30) 
 

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 
 
La prestació consisteix en realitzar les tasques de coordinació de l’espectacle 
de Benvinguda als Reis Mags i de tota cavalcada pels carrers de la ciutat, que 
es realitza a Esplugues el dia 5 de gener de 2019 en horari de tarda. 
 
La prestació es desenvoluparà el dia 5 de gener de 2019 en el següents 
horaris: 
 

- 18.00 hores  Coordinació de l’espectacle de Benvinguda a la plaça 
Catalunya 
- 18.30 hores  Coordinació de l’inici de la cavalcada a la plaça 
Catalunya, i del seu recorregut per Esplugues. 
- 20.30 hores aprox. Coordinació de l’arribada de la cavalcada a la 
rambla Verge de la Mercè. 

 
Obligacions de l’empresa adjudicatària: 
 
Realitzar reunions prèvies amb les entitats culturals i tots els participants a 
l’activitat. Haurà de fer un mínim de tres reunions amb les entitats i amb el 
personal municipal en les dates i horaris que els departament de cultura 
determini. 
 
Realitzar la gestió de totes les tasques per tal que les persones i entitats 
participants a la cavalcada ho facin de manera coordinada i segons un ordre 
establert i un projecte definit. 
 
Realitzar totes les tasques logístiques de preparació prèvies a la cavalcada; 
dins d’aquestes tasques cal incloure els assajos de les persones que 
acompanyaran les carrosses i entitats participants, i  la distribució de totes les 
tasques per què es compleixin els horaris de l’Espectacle de Benvinguda dels 
Reis i els horaris de la Cavalcada. 
 



Haurà de resoldrà tots els dubtes que es puguin produir amb qualsevol de les 
persones i entitats que formin part de l’espectacle, abans i durant l’activitat, 
sempre en coordinació amb l’Ajuntament i amb les directrius del departament 
de Cultura. 
 
L’empresa aportarà, com a mínim, el següent personal, que s’encarregarà de 
les tasques descrites: 
 

- 1 cap de producció: Coordinació general de l'esdeveniment des de 
la planificació fins a l'execució i seguiment d’aquest. 
- 1 productor/a : Executar part de les tasques de producció que li 
encarregui el cap de producció, elaboració i seguiment dels 
Timmings, convocatòries de professionals i assistència als mateixos. 
Control d'assajos de professionals 
- 3 coordinadors/es : Coordinar cadascuna de les àrees que els 
encarregui el cap de producció. (àrea d'obertura de cavalcada, àrea 
central i àrea de cua). 
- 1 auxiliar de producció : Assistència a cap de producció i 
producció, elaboració i seguiment de timmings, convocatòries de 
participants i assistència als mateixos, control d'assajos dels 
participants 
- 1 coordinador/a general per coordinar totes les tasques des del 
final de l’espectacle de Benvinguda fins a la  cavalcada, coordinant 
totes les accions per garantir la el desenvolupament de l’activitat amb 
tots els agents implicats( entitats, professionals i seguretat)  
- 15 professionals per desenvolupar tasques artístiques i d’animació 
que participaran en la cavalcada: professionals que actuaran i 
manipularan elements d'escena (estàndards, globus de llum, fanalets 
de leds i d’altres) 

 
Aquest personal haurà d’estar present durant tota la durada de l’espectacle de 
Benvinguda i durant tota la Cavalcada de Reis 2019, per tal que les dues 
activitats es desenvolupin de manera eficient i coordinada. 
 

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

 
L’Ajuntament no disposa dels mitjans materials ni personals 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  una única sol·licitud a  l’empresa L’AVALOT, S.C.C.L  amb número de 
NIF F61727665, i que té la capacitat i l’habilitació professional adequades per 
tal d’executar el contracte.  
  

15. VALORACIÓ DE LES OFERTES PRESENTADES 
 



L’empresa L’AVALOT, S.C.C.L  amb número de NIF F61727665 ha realitzat 
oferta per un import de 7.250 euros sense IVA, 1.522,5 euros corresponen al 
21% d’IVA, resultant la quantitat total d’import 8.772,5 euros (IVA inclòs). 
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’AVALOT, S.C.C.L  amb número de NIF 
F61727665  amb domicili al carrer Passatge Saragossa, 6 08924 SANTA 
COLOMA DE GRAMENET  i telèfon 93.391.97.73 i correu electrònic: 
lavalot@lavalot.com . L’empresa proposada com a adjudicatària del contracte 
de servei, te la capacitat i l’habilitació professional adequades per tal d’executar 
el contracte.  
 

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 la tramitació anticipada de l’expedient de contractació i la 
MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE MENOR incorporada a 
l’expedient, aprovant expressament la necessitat de procedir a aquesta 
contractació que té per objecte la coordinació, producció i animació de 
l’espectacle de Benvinguda als Reis Mags i de la totalitat de la cavalcada el dia 
5 de gener de 2019 en horari de tarda. 
 
L’esmentada tramitació anticipada es realitza conforme l’article 117.2 Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 
 
L’acord anterior se sotmet a la condició suspensiva de comptar amb l’aprovació 
definitiva del pressupost municipal per a l’any 2019, amb caràcter definitiu. 
 
2. Declarar que s’ha procedit a la comprovació de la regla d’incompatibilitat 
de l’article 118.3 de la Llei 9/2017. 



 
3. Aprovar el pressupost del contracte per import de 7.250 €, més 1.522,5 € 
en concepte d’IVA, amb import total de 8.772,50€ (IVA inclòs). 
 
4. Adjudicar el contracte a favor de l’empresa L’AVALOT, S.C.C.L., amb 
NIF F61727665, per import de 7.250 €, més 1.522,5 € en concepte d’IVA, amb 
import total de 8.772,50€ (IVA inclòs). 
 
5. Aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent al present,  
per import de 7.250 €, més 1.522,5 € en concepte d’IVA, amb import total de 
8.772,50€ (IVA inclòs), a càrrec de la partida 33.33402.22609 - Despeses de 
Dinamització Cultural, del pressupost municipal de l’exercici 2019. 
L’acord anterior se sotmet a la condició suspensiva de comptar amb l’aprovació 
definitiva del pressupost municipal per a l’any 2019, amb caràcter definitiu. 
 
6. El pagament s’efectuarà segons les condicions habituals de l’ajuntament, 
mitjançant transferència bancària, prèvia presentació de la factura o factures 
corresponents degudament signades per l’adjudicatària i degudament 
conformades per la persona designada responsable del projecte. 
 
7. El contracte estarà vigent des del dia 21 de desembre i fins i fins al dia 5 
de gener de 2019 ales 22:00h aproximadament. 
 
8. La persona responsable del contracte, sota la supervisió de la qual es 
desenvoluparà el mateix, serà la Directora de Cultura, senyora ... 
 
9. Notificar la present resolució a la persona adjudicatària. 
 
10. Ordenar la publicació del contracte menor en la forma prevista a l'article 
63.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 
 

18. Proposta d’adjudicació de contracte menor del lloguer de l’estructura 
del portador d’or a la Cavalcada de Reis 2019. (2018/346/1411) 
 

PRIMER.- Vista la Memòria relativa al contracte menor que seguidament es 
transcriu literalment: 
 
“Número d’expedient: 2018/346/1411 
Assumpte: Contracte menor per al lloguer d’estructura de la comparsa del 
portador d’or amb motiu de la Cavalcada de Reis 2019 
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 cada any la Cavalcada emmarcada en les Festes de 
Reis, amb motiu de que es celebren activitats variades per a un públic molt 
ampli. La cavalcada de Reis comporta la realització d’un circuit urbà per part 
de Ses Majestats els Reis que van acompanyats de carrosses reials. Per 
acompanyar la comitiva es vol incorporar l’estructura de la comparsa del 
portador d’or per donar lluïment a la comitiva. 
 

Les activitats de Reis es realitzen amb càrrec dels pressupost de 2019, i 
degut a la proximitat de la data de la cavalcada, i a què aquestes activitats 
s’han de preparar i tramitar amb el temps necessari per portar-les a terme, i 
que l’Ajuntament no disposa de mitjans suficients per realitzar el servei 
objecte de contractació, l’Ajuntament d’Esplugues considera oportuna la 
tramitació anticipada de l’expedient per al lloguer de l’estructura de la 
comparsa del portador d’or amb motiu de la Cavalcada de Reis 2019. 
 

3. DESCRIPCIÓ DE L’OBJECTE DEL CONTRACTE 
 
L’objecte del contracte és el lloguer de l’estructura del portador d’or i la seva 
decoració, que acompanyarà als Reis Mags en el decurs de la Cavalcada de 
Reis durant el recorregut de la comitiva pels carrers d’Esplugues. 
 
b) Es tracta d’un contracte de servei. 
 
c) Codi CPV: 92312000-1 Serveis artístics 
 
d) Aquest contracte no comporta, en cap cas, exercici d’autoritat públic. 
 
 

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 

  2.630 
euros 

  552,30 
euros 

3.182,30 euros 33.33402.22609 Despeses 
Dinamització 
Cultural 

 



L’aplicació pressupostària 33.33402.22609 Despeses de Dinamització Cultural 
es correspon amb el pressupost de 2019 i en conseqüència, el contracte resta 
condicionat a la seva inclusió en el pressupost de 2019 i a la seva aprovació 
definitiva 
 

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

 
El contractista proposat no ha subscrit contractes menors dins l’any 2019 que 
superin els 15.000 euros més IVA, inclòs els contractes aquí proposats. 
 

7. VIGÈNCIA DEL CONTRACTE 
 
La vigència del contracte és d’un dia, es realitzarà el dia 5 de gener de 2019 
 

8. LLOC DE LA PRESTACIÓ 
 
El lloc de realització de l’activitat és des de la plaça Catalunya i fins a la rambla 
Verge de la Mercè, seguint el recorregut de la Cavalcada per determinar. 
 

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 factura i una vegada realitzat el servei. 
 

11. RESPONSABLE DEL CONTRACTE 
 
Directora de Cultura. 
 

12. ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DE LA PRESTACIÓ 
 
Le prestació del contracte consisteix en el lloguer i decoració de l’estructura de 
la comparsa del portador d’or, que desfilarà en la data, hora i lloc que a 
continuació s’indiquen: 
 
Dia: 5 de gener 
Hora: 18 hores 
Lloc: plaça Catalunya 
Recorregut per circuit urbà encara per determinar, a partir de les 18,30 hores 
des de la plaça Catalunya i fins la rambla Verge de la Mercè aproximadament a 
les 20,30 hores. 
 



L’empresa adjudicatària haurà de realitzar les següents prestacions: 
 

- Posar a disposició de l’Ajuntament una plataforma de fusta 
decorada de 2 metres x 1,5 metres amb vernís i que porti 
moqueta i faldó  
- La plataforma haurà de tenir a sobre un cofre de fusta hexagonal 
de 65cm x 65cm, amb elements de decoració a discreció de 
l’adjudicatària,  i amb roba de pell de vellut interior i una esfera 
decorativa pintada de color or de 50 cm diàmetre  
- La estructura ha de portar il·luminació autònoma que anirà a 
càrrec de l’empresa adjudicatària. 

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

 
L’Ajuntament no disposa dels mitjans materials ni personals 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  una única sol·licitud a Desvern Imatge representada per L.T.G., que té 
la capacitat i l’habilitació professional adequades per tal d’executar el contracte 
 

15. VALORACIÓ DE LES OFERTES PRESENTADES 
 
L’empresa Desvern Imatge representada per L.T.G. ha ofert realitzar l’objecte 
del contracte per un import de 2.630 euros sense IVA, 552,30 euros 
corresponen al 21% d’IVA resultant la quantitat total d’import 3.182,30 euros 
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 Desvern Imatge, representada per L.T.G. i 
amb domicili al carrer Hereter, 25 baixos (08960) i telèfon 93 371 12 74 . 
L’empresa proposada com a adjudicatària del contracte de servei, te la 
capacitat i l’habilitació professional adequades per tal d’executar el contracte.  
 

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 
l’estructura del portador d’or i la seva decoració. 
L’esmentada tramitació anticipada es realitza conforme l’article 117.2 Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 
 
L’acord anterior se sotmet a la condició suspensiva de comptar amb l’aprovació 
definitiva del pressupost municipal per a l’any 2019, amb caràcter definitiu. 
 
2. Declarar que s’ha procedit a la comprovació de la regla d’incompatibilitat 
de l’article 118.3 de la Llei 9/2017. 
 
3. Aprovar el pressupost del contracte per import de 2.630 €, més 552,30 € 
en concepte d’IVA (import total del contracte 3.182,30€ IVA inclòs). 
 
4. Adjudicar el contracte a favor de l’empresa Desvern Imatge, amb NIF B 
62268461, per import de 2.630 €, més 552,30 € en concepte d’IVA (import total 
del contracte 3.182,30€ IVA inclòs). 
 
5. Aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent al present, 
per import de 2.630 €, més 552,30 € en concepte d’IVA (import total del 
contracte 3.182,30€ IVA inclòs), a càrrec de la partida 33.33402.22609 – 
Despeses Dinamització Cultural, del pressupost de l’exercici 2019. 
 
L’acord anterior se sotmet a la condició suspensiva de comptar amb l’aprovació 
definitiva del pressupost municipal per a l’any 2019, amb caràcter definitiu. 
 
6. El pagament s’efectuarà segons les condicions habituals de l’ajuntament, 
mitjançant transferència bancària, prèvia presentació de la factura o factures 
corresponents degudament signades per l’adjudicatària i degudament 
conformades per la persona designada responsable del projecte. 
 
7. El contracte estarà vigent durant el dia 5 de gener 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. 
  
19. Proposta d’aprovació de la devolució de fiança en referència a la 
contractació del servei per a la realització del concert estrella de Carlos 
Baute, any 2018. (2018/1/1407) 
Mitjançant decret d’alcaldia núm. 2018/2611, amb data 2 d’agost de 2018, es 
va procedir a l’adjudicació del contracte relatiu al servei del “Concert de Festa 
Major amb el cantant Carlos Baute” dins del programa de la Festa Major 2018, 
a l’empresa SONANTA MARQUETING CULTURAL, S.L, amb NIF B 65469967 
 
En data 1 d’agost de 2018, l’empresa adjudicatària havia dipositat fiança 
d’import 2.950,00 euros, en concepte de garantia. 
 
El contracte es va signar en data 2 d’agost de 2018, per a realitzar l’actuació el 
divendres dia 21 de setembre de 2018, entre les 22:30 i les 23:00 hores. 
 
En aquest sentit, havent finalitzat el contracte, l’empresa SONANTA 
MARQUETING CULTURAL, S.L ha sol·licitat la devolució de la fiança 
esmentada.  
 
Vistos els informes favorables de la Tresoreria municipal i de la Directora de 
Cultura sobre la devolució de la fiança en qüestió, i d’acord amb el que disposa 
l’article 111 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector. 
  
S’acorda: 
 
PRIMER.- Retornar a l’empresa SONANTA MARQUETING CULTURAL, S.L, 
amb NIF B 65469967, la fiança d’import 2.950,00 euros que té dipositada en 
aquest Ajuntament en concepte de garantia de la contractació del servei del 
“Concert de Festa Major amb el cantant Carlos Baute”, dins del programa de la 
Festa Major 2018. 
 
SEGON.- Donar per finalitzat el present expedient i procedir al seu arxiu 
definitiu. 
 
A partir dels 15 dies següents a la recepció d’aquesta notificació la devolució de 
fiança s’efectuarà mitjançant alguna de les següents modalitats:  
 

- Si la fiança es va dipositar mitjançant aval bancari aquest serà retornat a 
les Oficines de Serveis Econòmics de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat 
(Plaça Santa Magdalena, 5 i 6 – planta baixa) en horari de dilluns a 
divendres de 9 del mati a les 14,30 hores. 
 
- Si la fiança es va dipositar en metàl·lic, es retornarà mitjançant 
transferència bancària sempre que es disposin de les dades bancàries 
corresponents. En canvi, si no consten  a la Tresoreria municipal les dades 
bancàries per efectuar la transferència, la fiança es retornarà mitjançant xec 



bancari nominatiu que es podrà retirar a les Oficines del Punt d’Atenció al 
Ciutadà (Plaça Santa Magdalena, 24 planta baixa) de 8,30 a 14,30 hores 
(excepte dissabtes) i els dijous a la tarda de 16 a 18 h, excepte en el mes 
d’agost. 

 
Per poder retirar l’aval bancari o el xec corresponent el titular del dret de 
cobrament haurà d’aportar la corresponent documentació que acrediti la seva 
personalitat física (DNI) o be si es tracta de una persona jurídica, escriptura on 
es faci constar els poders de cobrament atorgats. 
  

20. Proposta d’aprovació de la justificació d'una subvenció atorgada l'any 
2017 a la CONGREGACIÓ DE MONGES DOMINIQUES DE SANTA MARIA 
DE MONT–SIÓ, pel desenvolupament de l’activitat de conveni. 
(2017/32/2244)  
L’Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions i les Bases 
Reguladores per a l’atorgament de subvencions per a l’any 2017 defineixen, 
entre d’altres, els requisits exigits a les entitats beneficiàries dels ajuts atorgats, 
per aquest Ajuntament, pel desenvolupament d’activitats i /o projectes en 
qualsevol dels àmbits reflectits a les esmentades bases, en quant a l’obligació 
de justificar l’aplicació donada als fons rebuts, referida tant a la forma 
d’acreditar la realització de l’activitat o projecte pel qual es va concedir la 
subvenció, com al procediment intern a seguir per valorar i aprovar aquesta 
justificació. 
 
En data 13 d’octubre de 2017, la Junta de Govern Local va atorgar a l’entitat 
CONGREGACIÓ DE MONGES DOMINIQUES DE SANTA MARIA DE MONT-
SIÓ una subvenció de 1.608,00 euros pel desenvolupament de la Programació 
Anual 2017. 
 
Vist que en data 19 d’Octubre de 2018 l’entitat  presenta comptes justificatius 
relatius a la despesa executada pel desenvolupament de l’esmentada activitat i 
que aquests contenen tots els requisits exigits a l‘Ordenança General 
reguladora de la concessió de subvencions i a les Bases Reguladores per a 
l’atorgament de subvencions, segons informes emesos per la Unitat Jurídic 
administrativa de l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania i el Servei de Cultura. 
 
S’acorda: 
 
Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat 
CONGREGACIÓ DE MONGES DOMINIQUES DE SANTA MARIA DE MONT-
SIÓ, amb NIF R0800911J, per valor de 1.938,65 euros, en relació a la 
subvenció de 1.608,00 euros atorgada pel desenvolupament de la Programació 
Anual 2017. 
 

21. Proposta d’aprovació de la justificació d'una subvenció atorgada l'any 
2017 a BOC DE BITERNA, pel desenvolupament de l’activitat “20 anys de 
Boc de Biterna”. (2018/161/2244)  



L’Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions i les Bases 
Reguladores per a l’atorgament de subvencions per a l’any 2017 defineixen, 
entre d’altres, els requisits exigits a les entitats beneficiàries dels ajuts atorgats, 
per aquest Ajuntament, pel desenvolupament d’activitats i /o projectes en 
qualsevol dels àmbits reflectits a les esmentades bases, en quant a l’obligació 
de justificar l’aplicació donada als fons rebuts, referida tant a la forma 
d’acreditar la realització de l’activitat o projecte pel qual es va concedir la 
subvenció, com al procediment intern a seguir per valorar i aprovar aquesta 
justificació. 
 
En data 7 de juliol de 2017, la Junta de Govern Local va atorgar a l’entitat BOC 
DE BITERNA una subvenció de 1.840,00 euros pel desenvolupament de 
l’activitat “20 anys Boc de Biterna”. 
 
Vist que en data 3 de juliol de 2018 l’entitat  presenta comptes justificatius 
relatius a la despesa executada pel desenvolupament de l’esmentada activitat i 
que aquests contenen tots els requisits exigits a l‘Ordenança General 
reguladora de la concessió de subvencions i a les Bases Reguladores per a 
l’atorgament de subvencions, segons informes emesos per la Unitat Jurídic 
administrativa de l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania i el Servei de Cultura. 
  
S’acorda: 
 
Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat BOC DE 
BITERNA, amb NIF G-61425245, per valor de 2.214,14 euros, en relació a la 
subvenció de 1.840,00 euros atorgada pel desenvolupament de l’activitat “20 
anys Boc de Biterna”. 
 

22. Proposta d’aprovació de la justificació d'una subvenció atorgada l'any 
2017 a BOC DE BITERNA pel desenvolupament de l’activitat de conveni. 
(2017/8/2244)  
L’Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions i les Bases 
Reguladores per a l’atorgament de subvencions per a l’any 2017 defineixen, 
entre d’altres, els requisits exigits a les entitats beneficiàries dels ajuts atorgats, 
per aquest Ajuntament, pel desenvolupament d’activitats i /o projectes en 
qualsevol dels àmbits reflectits a les esmentades bases, en quant a l’obligació 
de justificar l’aplicació donada als fons rebuts, referida tant a la forma 
d’acreditar la realització de l’activitat o projecte pel qual es va concedir la 
subvenció, com al procediment intern a seguir per valorar i aprovar aquesta 
justificació. 
 
En data 7 de juliol de 2017, la Junta de Govern Local va atorgar a l’entitat BOC 
DE BITERNA una subvenció de 3.875,00 euros pel desenvolupament de la 
Programació anual 2017. 
 
Vist que en data 2 de gener de 2018 l’entitat  presenta comptes justificatius 
relatius a la despesa executada pel desenvolupament de l’esmentada activitat i 
que aquests contenen tots els requisits exigits a l‘Ordenança General 
reguladora de la concessió de subvencions i a les Bases Reguladores per a 



l’atorgament de subvencions, segons informes emesos per la Unitat Jurídic 
administrativa de l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania i el Servei de Cultura. 
  
S’acorda: 
 
Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat BOC DE 
BITERNA, amb NIF G-61425245, per valor de 2.214,14 euros, en relació a la 
subvenció de 4.673,98 euros atorgada pel desenvolupament de l’activitat “20 
anys Boc de Biterna”. 
 

23. Proposta d’aprovació de l’aportació econòmica 2018 a BOC DE 
BITERNA en execució del conveni en vigor. (2018/113/2244)  
La Junta de Govern Local va acordar, en sessió del 7 de juliol del 2017, 
l’aprovació del conveni de col·laboració amb l’entitat BOC DE BITERNA, amb 
una vigència prevista pel període 2017-2018.  
 
En data 13 de juliol de 2018 l’entitat ha sol·licitat la subvenció corresponent a 
l’any 2018, acompanyada del programa d’activitats. 
 
D’acord amb el que estableix el text del conveni de col·laboració,  pel que 
afecta a l’any 2018, l’aportació municipal restarà condicionada suspensivament 
a l’aprovació anual i expressa per l’òrgan competent de l’ajuntament i a 
l’efectiva consignació pressupostària de la despesa. En aquest sentit, el 
pressupost municipal en vigor conté la partida nominativa 33.33400.48040 amb 
una dotació pressupostària de 3.875,00 euros. 
 
Vist que l’entitat ha presentat els comptes justificatius de la subvenció 
corresponent a l’aportació econòmica 2017 i que aquests han estat aprovats 
per la Junta de Govern Local de data 5 de desembre de 2018. 
 
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals, informant favorablement 
l’atorgament de subvencions en el marc de dit conveni, per les activitats i 
quanties en ell expressat. 
 
Vist l’informe emès per la Unitat Jurídic - Administrativa d’Acció Social i 
Ciutadania i la Intervenció Municipal. 
 
Vista l’ordenança general reguladora de la concessió de subvencions i les 
Bases d’Execució del pressupost en vigor. 
 
En virtut de la delegació conferida a la Junta de Govern local, al punt g. del 
Decret d’alcaldia núm. 1.466, de 18 de juny de 2015, per a la concessió de 
subvencions amb càrrec a crèdit pressupostari disponible a tal efecte. 
 
S’acorda: 
 
PRIMER.- Resoldre la sol·licitud presentada per l’entitat BOC DE BITERNA, 
amb CIF G61425245, aprovar la concessió d’una subvenció per import 
3.875,00 euros, per al desenvolupament de les activitats següents: 



 
- Correfoc de primavera 
- Concert de Primavera a les Tres Esplugues  
- Correfoc de Festa Major 

 
SEGON.- Autoritzar, disposar i reconèixer una obligació per import de  3.875,00 
euros, a favor de l’entitat BOC DE BITERNA, amb CIF G61425245, amb càrrec 
a la partida 33.33400.48040 del pressupost municipal en vigor, en concepte 
d’aportació econòmica corresponent a l’any 2018. 
 
TERCER.- Proposar el pagament corresponent a la despesa aprovada, a favor 
de l’entitat BOC DE BITERNA, amb CIF G61425245, per import total de 
3.875,00 euros. 
 
QUART.- Establir que s'entendrà acceptada la corresponent subvenció per part 
de l’entitat beneficiària si en el termini de 15 dies hàbils, comptat a partir de la 
recepció de la notificació dels presents acords, no ha manifestat expressament 
la renúncia. 
 

24. Proposta d’aprovació de l’aportació a favor de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona (AMB), en execució del conveni marc de col·laboració entre 
l’AMB i l’Ajuntament de Barcelona per a la obertura d’emergències 
socials. (2017/1/1377)  
Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 22 de maig de 2015 es 
va aprovar l’adhesió de l’Ajuntament al conveni marc de col·laboració entre 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona per a la 
cobertura d’emergències i urgències socials a Esplugues de Llobregat. 
 
Aquest conveni garanteix a la ciutadania d’Esplugues de Llobregat l’atenció a 
les urgències socials que poguessin sorgir fora de l’horari laboral dels serveis 
socials municipals i atenció a les emergències socials durant 24 hores al dia, 
desplaçant un equip de suport al territori quan hi hagi hagut un emergències 
ordinàries: incendi, inundació, explosió, desallotjament preventiu, 
esfondrament..., mort o temptativa: accident de trànsit, suïcidi, violència de 
gènere...; o efectes de la climatologia adversa: allotjament de les persones que 
pernocten al carrer quan hi hagi risc de neu o fred extrem. 
 
En data 20 de febrer de 2018 té registre d’entrada, en aquest ajuntament, 
comunicació escrita de l’Àrea Metropolitana de Barcelona  informant que 
l’aportació econòmica que li pertoca al municipi d’Esplugues de Llobregat per 
l’any 2018 és de 18.375,34 euros i demanen el seu pagament.  
 
Vist l’informe emès per la Directora d’Acció Social i Salut Pública. 
  
S’acorda: 
 
PRIMER.- Aprovar l’autorització, disposició i obligació d’una despesa de 
18.375,34 euros, corresponent al pagament de l’aportació a conveni de l’any 
2018, relativa a les obligacions econòmiques derivades de l’adhesió de 



l’Ajuntament al conveni marc de col·laboració entre l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona per a la cobertura d’emergències i 
urgències socials a Esplugues de Llobregat, a càrrec de la partida 
68.23100.46400 del pressupost municipal en vigor. 
 

25. Proposta d’aportació econòmica compensatòria per l’any 2017 i 
bestreta per l’any 2018 a favor de DUET ESPLUGUES SA, en concepte de 
saldo compensatori final del Pla de viabilitat del CEM La Plana. 
(2018/188/2244)  
En data  29 de maig de 2006, es va formalitzar el contracte de concessió 
d’obres públiques per a la renovació, construcció de nova planta i explotació de 
les instal·lacions esportives del Complex esportiu municipal La Plana (endavant 
CEM La Plana) , del Complex esportiu municipal Les Moreres (endavant CEM 
Les Moreres) i de l’Espai La Baronda, entre l’empresa DUET ESPLUGUES 
S.A.  i l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat que estableix a l’apartat novè.- 
Retribució del concessionari: 
 

“(...) El concessionari podrà sol·licitar, i en el seu cas obtenir, 
les subvencions i/o ajudes establertes per les administracions 
públiques competents per raó de la matèria. (...) “. 

 
En data 18 de desembre de 2015, la Junta de Govern va autoritzar a DUET 
Esplugues S.A. l’aplicació dels preus públics, establerts en el Pla de Viabilitat 
aprovats per acords de l’Ajuntament Ple de 30 de juliol i 19 de novembre de 
2014, per als serveis esportius del CEM La Plana a partir de gener de 2016. 
 
En data 16 de novembre de 2016, el Ple de l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat, en sessió ordinària, va aprovar l’actualització dels preus públics dels 
Serveis esportius del CEM La Plana que havien de regir a partir de l’exercici 
2017. 
 
En data 18 de gener de 2017, el Ple de l’Ajuntament d’Esplugues acorda 
incorporar en el Pla de gestió del CEM La Plana el servei de “Minuts Menuts 
Municipals” amb un import màxim anual de 13.864,10 € i un preu públic del 
servei de guarda de l’infant de 2,48 euros (sense IVA). 
 
En data 20 de març de 2018, l’empresa DUET Esplugues S.A. presenta 
instància, amb núm. de registre d’entrada 2018/4457, per a sol·licitar 
regularitzar les quantitats a compensar corresponents a l’any 2017. La quantitat 
resultant per la compensació de les quotes dels serveis proposada per 
l’empresa és de 83.563,82 €, més 17.548,40 corresponents a l’IVA (import total 
de 101.112,22 euros IVA inclòs, sol·licitant la quantitat de  41.112,22 euros. 
 
El servei d’Esports revisa la documentació aportada per l’empresa DUET 
Esplugues S.A. i detecta errors en els càlculs de la documentació que 
comunica a l’empresa en la reunió que tenen conjuntament el dia 10 de juliol de 
2018. 
 



En data 27 de juliol de 2018, l’empresa DUET Esplugues S.A. presenta 
novament la sol·licitud aportant la documentació, amb núm. de registre 
d’entrada 14.331/2018, amb la modificació parcial dels errors de càlcul i 
modificades les quantitats inicials. 
 
No obstant, es torna a detectar que les quantitats no són encara correctes. 
 
El servei d’Esports ha emès informe en el que indica que l’import del saldo 
compensatori final del Pla de viabilitat de l’explotació de CEM La Plana per 
l’any 2017 és de 77.111,39 euros,  dels quals 60.000,00 euros ja van ser 
aportats a la mercantil, per acord de la Junta de Govern de 28 de juliol de 2017, 
en concepte de bestreta de saldo compensatori provisional i resultant un 
pendent total de 16.646,29 euros. 
 
Així mateix el servei d’Esports ha informat sobre la procedència d’autoritzar 
l’obligació a favor de l’empresa DUET Esplugues S.A. amb NIF A-63876346, 
per import de 50.213,00 euros, en concepte de bestreta de saldo compensatori 
provisional per la modificació del Pla de viabilitat de l’explotació del CEM La 
Plana, corresponent al període gener - desembre 2018, a càrrec de la partida 
econòmica 36.34100.47900 (Subvenció piscina La Plana) del pressupost 
municipal en vigor. 
  
S’acorda: 
 
PRIMER.- Aprovar l’autorització, disposició i reconeixement de la despesa 
d’import de 16.646,29 euros, a favor de l’empresa DUET Esplugues S.A amb 
NIF A-63876346,  en concepte de saldo compensatori final per la modificació 
del Pla de viabilitat del CEM  La Plana corresponent al període gener – 
desembre de 2017, a càrrec de la partida econòmica 36 34100 47900 - 
Subvenció piscina la Plana del pressupost 2018, del pressupost municipal en 
vigor. 
 
SEGON.- Aprovar l’autorització, disposició i reconeixement de la despesa  per 
un import de 50.213,00 euros, a favor de l’empresa DUET Esplugues S.A amb 
NIF A-63876346, en concepte de bestreta de saldo compensatori provisional 
per la modificació del Pla de viabilitat de l’explotació del CEM La Plana, 
corresponent al període gener - desembre 2018, a càrrec de la partida 
econòmica 36 34100 47900 - Subvenció piscina La Plana, del pressupost 
municipal en vigor. 
 

26. Proposta d’aprovació de l’aportació econòmica 2018 al FONS CATALÀ 
DE COPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT pel desenvolupament de 
projectes de cooperació. (2018/189/2244)  
 
Es deixa sobre la taula 

 

27. Proposta d’aprovació del II Projecte Influjove per al curs 2018-2019 
(2018/4/2748)  



Els PIDCES són el programes de descentralització de la informació i 
dinamització als centres d’ensenyament de secundària basats en la 
dispensació de la informació dels punts d’informació juvenil. 
 
La metodologia es basa en portar la informació dels serveis d’informació a 
través de la figura de l’informador i dinamitzador juvenil que es desplaça als 
instituts. 
 
La participació juvenil és uns dels eixos principals del pla local de joventut, així 
com promoure mecanismes d’interlocució entre la població juvenil i 
l’administració local. 
 
Des del departament de Joventut s’ha realitzat un seguiment de l’impacte del 
projecte PIDCES detectant que cal arribar més als joves. S’ha detectat que la 
informació de les activitats , com tallers, cursos, assessories no acaben 
d’arribar a tot el col·lectiu juvenil. 
 
El Projecte anomenat “INFLUJOVE” pretén buscar el nexe entre l’administració 
i els joves. Així, l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, a través del 
Departament de Joventut, i amb la col·laboració de la regidoria de Comerç. 
Consisteix en oferir per cada Institut (La Mallola, Joanot Martorell i Severo 
Ochoa) dos premis per curs escolar amb l’objectiu de fomentar la informació i 
participació dels joves. 
  
S’acorda: 
 
PRIMER.- Aprovar el II Projecte INFLUJOVE de l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat, pel curs 2018-2019.  
 
SEGON.- Aprovació l’autorització d’una despesa de 450 euros a càrrec de la 
partida 36.33700.48010 – Suport projecte Influjove, del pressupost municipal en 
vigor, per fer front a les obligacions econòmiques derivades del Projecte pel 
que fa al primer trimestre del curs 2018-2019. 
 
TERCER.- Aprovar l’autorització d’una despesa de 1350 euros, a càrrec de la 
partida 36. 33700.48010 – Suport projecte Influjove, del pressupost municipal 
de l’any 2019, per fer front a les obligacions econòmiques derivades del 
projecte Influjove dels quals 900 euros és per fer front les despeses del segon i 
tercer trimestre del II Projecte Influjove curs 2018-2019 i 450 euros són per fer 
front a les despeses del primer trimestre del III projecte Influjove curs 2019-
2020. 
 
Els anteriors acords es sotmeten a la condició suspensiva de comptar amb la 
consignació pressupostària adequada i suficient, respecte el pressupost de 
l’any 2019. 
 

28. Aprovació d'ajuts econòmics puntuals en concepte d'emergències 
socials. (2018/39/2883)  



L’Ajuntament d’Esplugues, amb la finalitat de pal·liar aquelles situacions 
econòmiques greus, que per circumstàncies diverses, impedeixen o dificulten a 
les persones i les seves famílies arribar a cobrir una o més necessitats 
bàsiques, atorga uns ajuts econòmics puntuals per atendre situacions 
d’emergències socials a persones en seguiment amb els tècnics referents dels 
Serveis Socials Bàsics municipals. 
 
En aquest sentit, la Junta de Govern Local va aprovar el document “Programa 
d’ajuts econòmics per atendre Emergències Socials” en sessió ordinària duta a 
terme en data 19 de maig de 2017. 
 
Ateses les 9 sol·licituds de 9 ajuts presentades pels tècnics referents dels 
Serveis Socials Bàsics municipals, amb el vist-i-plau de la directora d’Acció 
Social. 
 
Vist el Reglament d'obres, activitats i serveis aprovat mitjançant Decret 
179/1995 de la Generalitat de Catalunya, en la part que regula l'activitat 
subvencionadora de l'Administració. 
  
En virtut de la delegació conferida a la Junta de Govern local, al punt g. del 
Decret d’alcaldia núm. 1466, de 18 de juny de 2015, per a la concessió de 
subvencions amb càrrec a crèdit pressupostari disponible a tal efecte. 
 
S’acorda: 
 
PRIMER.- Atorgar un total de 9 ajuts econòmics puntuals per atendre les 
següents situacions d’emergències socials, a les persones que a continuació 
s’esmenten: 
 

EXP 
SIAS 

NOM 
USUA
RI TIPUS EMERGÈNCIA CREDITOR BARRIS IMPORT  

15/494 EA, F  
LLOGUER HABITATGE OCT I 
NOV 2018 

C.T.F. 
CAN VIDALET 880,00 € 

17/924 CG, V  DESPESES ESCOLARS 
ESCOLA MATILDE 
ORDUÑA LA PLANA 160,00 € 

18/214 
OA, 
MA  LACTANCIA INFANTIL P.S.L. CAN VIDALET 91,80 € 

16/610 JC, RI  LACTANCIA INFANTIL P.S.L. CAN VIDALET 109,35 € 

12/474 GA, T MEDICAMENTS P.S.L. CAN VIDALET 212,30 € 

16/151 JS, V  MEDICAMENTS P.S.L. CAN VIDALET 24,95 € 

18/281 S, L MEDICAMENTS P.S.L. CAN VIDALET 2,00 € 

10/684 KM, P  DESPESES ESCOLARS 
ESCOLA JOAN 
MARAGALL CAN VIDALET 270,00 € 

17/172 LL, A ÀPATS R.L.M.C. EL GALL 668,80 € 
 
 
SEGON.- Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions corresponents a una 
despesa total de 2.419,20 euros, que aniran a càrrec de la partida 
pressupostària 68.23100.48010 del pressupost vigent en concepte d’ajuts 
econòmics puntuals per atendre les següents situacions d’emergències socials, 



a favor de les persones que es relacionen, amb el imports que així mateix 
s’indiquen: 
 
EXP SIAS NOM USUARI DOC_USUARI CREDITOR IMPORT  

15/494 EA, F   
C.T.F. 880,00 € 

17/924 CG, V  AAD393872 ESCOLA MATILDE ORDUÑA 160,00 € 

18/214 OA, MA   P.S.L.P 91,80 € 

16/610 JC, RI   P.S.L. 109,35 € 

12/474 GA, T  P.S.L. 212,30 € 

16/151 JS, V   P.S.L. 24,95 € 

18/281 S, L  P.S.L. 2,00 € 

10/684 KM, P  47895421Z ESCOLA JOAN MARAGALL 270,00 € 

17/172 LL, A  R.L.M.C. 668,80 € 
 
TERCER.- Les quantitats reconegudes en la present proposta, per valor total 
de 2.419,20 euros, seran pagades de forma individualitzada, als creditors 
següents: 
 
EXP. 
SIAS CREDITOR 

NIF_ 
CREDITOR DADES BANCÀRIES IMPORT 

15/494 C.T.F. 
  880,00 € 

17/924 ESCOLA MATILDE ORDUÑA Q5855033F  160,00 € 

18/214 P.S.L.   91,80 € 

16/610 P.S.L.   109,35 € 

12/474 P.S.L.   212,30 € 

16/151 P.S.L.   24,95 € 

18/281 P.S.L.   2,00 € 

10/684 ESCOLA JOAN MARAGALL Q5855043E  270,00 € 

17/172 R.L.M.C.   668,80 € 
 
QUART.- Proposar el pagament corresponent a les quantitats econòmiques 
aprovades en la present resolució. 
 
 
I sense més assumptes a tractar, a les 14:55 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. 
 
 


